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Model: 
Otáčkoměr digitální fotoelektronický 
 
Pokyny 
 
Než začnete přístroj používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu aby přístroj 
náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu. 
Při používání digitálního otáčkoměru je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte 
zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem. 
 
Bezpečnostní předpisy 
 
Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu. 

- digitální otáčkoměr nepoužívejte k jiným účelům, než je určen 
- digitální otáčkoměr je měřící přístroj a mělo by se s ním zacházet opatrně 
- udržujte přístroj ve vzdálenosti od zdrojů tepla, nevystavujte vysokým 

teplotám(>70°C), chraňte před slunečním zářením 
- neukládejte přístroj v blízkosti rozpouštědel, leptavých látek 
- v případě, že je přístroj vystaven teplotním výkyvům, je zapotřebí nechat přístroj cca 

30minut v klidu k teplotní stabilitě přístroje 
- nepoužívejte přístroj v silně zaprášeném a vlhkém prostředí 

 
Funkce a použití 
 
Digitální otáčkoměr slouží pro rychlé zjištění otáček rotujících předmětů. 
 
Výhody 

- rychlé a snadné použití 
- minimální nároky na údržbu 
- snadno čitelný displej 

 
Návod k použití  
 

- nejprve připevněte reflexní značku na měřený předmět 
- uchopte digitální otáčkoměr, zaměřte na měřený předmět, kde máte připevněnou 

reflexní značku a stiskněte ovládací tlačítko(3-5) 
- tlačítko držte stisknuté, tak dlouho, až se otáčky(měřená hodnota) stabilizují, to proto, 

aby jste dosáhli co nejpřesnějšího výsledku 
- pokud máte otáčky stabilizovány, změřeny, a uvolníte ovládací tlačítko, můžete si 

naposledy změřenou hodotu zpětně zobrazit na displeji pomocí tlačítka MEMORY(3-
6) 

- v paměti přístroje zůstanou uchovány tři základní hodnoty: 
●  poslední naměřená hodnota(otáčky) - „LR“ 

                     ●  maximální otáčky                             - „UP“ 
              ●  minimální otáčky                            - „DN“ 
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- stisk a přidržení tlačítka MEMORY:  
1x  zobrazí se maximální otáčky(UP) 

                  2x  zobrazí se minimální otáčky(DN) 
          3x  zobrazí se poslední naměřená hodnota(LR)     
 

 
 
 
 

3-1 reflexní značka 
3-2 snímací paprsek 
3-3 naměřená hodnota 
3-4 displej 
3-5 ovládací tlačítko 
3-6 tlačítko paměti “MEMORY“ 
3-7 místo pro baterie 

 
 
 
 

 
 
Údržba: 
 

- skladujte pouze v suchých prostorách  
- přístroj čistěte po každém použití vlhkým hadříkem(lze použít čistící prostředek), 

nikdy nepoužívejte pro čistění rozpouštědla 
Výměna baterie  - přístroj je napájen 4ks baterií 1.5V typ AA(nejsou součástí balení) 
                               - v případě, že se na displeji objeví symbol „LO“ je třeba vyměnit baterie 
  - kryt na baterie otevřete tak, že ho k dolnímu konci přístroje opatrně stlačíte 
  - odstraňte staré baterie a nahraďte je novými 
  - zpětně zavřete kryt                           
Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník 
 
Technické údaje: 
 

 
 
 
 
 

Obsah balení: 
 

1x digitální otáčkoměr 
1x pouzdro 
2x reflexní samolepa  

  15x190mm 
 
 
 

Rozsah měření:    5-99.999 ot/min 
Baterie: 4x 1.5V typ AA 
Rozměry: 190x72x37mm 
Hmotnost: cca 235g 
0.1 ot/min rozlišení pro hodnotu: 5-999 ot/min 
   1 ot/min rozlišení pro hodnotu: 1.000-99.999 ot/min
Provozní teplota: 0-50°C 
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Životní prostředí: 
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu 
které jsou použity na přístroj a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro 
odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. 
 
 
Záruční podmínky: 
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílu, nesprávným použitím a cizím 
zásahem do jednotlivých dílů přístroje. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ZÁRUČNÍ  LIST 
 
Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, 547 01 Náchod 
                                    Tel.: 491 422 690 , www.bgs.cz , E-mail : bgs@bgs.cz 
 
Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu 
technikovi. Při uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním 
stavu. V případě zásahu do jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky. 
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. 
 
 
 
 
 
 
 
      Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis : 
 
 
______________________                                 ______________________ 


