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Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of de afwerking, 
neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. 
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals 
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig te worden 
gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert 
geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en 
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel 
en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het 
gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens 
de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van 
toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor 
het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles 
aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan 
projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een 
erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren 
en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en 
onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het 
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik 
te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

Instructies

Elektronische digitale 
micrometer

Voorbereiding en voorzorgsmaatregelen
• Veeg altijd de uiteinden van de spindel en het 

aambeeld schoon alvorens meetwerkzaamheden uit te 
voeren.

• Laat het instrument niet vallen en gebruik geen 
overmatige kracht.

• Demonteer het instrument niet.
• Bewaar het instrument niet in direct zonlicht of in zeer 

koude of zeer hete omstandigheden. 
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 ºC; 
opslagtemperatuur: -20 to 60 ºC

• Gebruik het instrument niet in de buurt van hoge 
spanningen of krachtige magnetische velden.

• Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen; 
gebruik geen organische oplosmiddelen zoals aceton 
of benzeen.

• Handige elektronische micrometer met gegoten 
behuizing voor stevigheid en grote, eenvoudig af te 
lezen LCD-display.

• Uitgerust met een vaste aandrijving en een 
ratelaandrijving voor herhaalde meetdruk en 
nauwkeurigheid.

• Het instrument is geschikt voor metrische eenheden 
(mm) en Engelse eenheden (inch). 

• De metingen kunnen absoluut of relatief zijn 
(stapsgewijze modus).

• Meetbereik: 0-25 mm.
• Nauwkeurigheid 0,001 mm.
• Aangedreven door een enkele CR2032-batterij 

(meegeleverd).
• Geleverd in kunststof koffer voor veiligheid. 



A Spindelblokkering

B LCD-display

C Toets ON/OFF/SET

D Toets ABS/INC/Eenheid

E Ratelaandrijving

F Vaste aandrijving

G Batterij (CR2032)

H Afdekking batterijvak

I Sleutel batterijvak

J 5mm-kogelbevestiging

Bedieningselementen Batterij
• De micrometer wordt aangedreven door een enkele 

CR2032-batterij (3 volt).
• Vervang de batterij wanneer de gegevens op de LCD-

display moeilijk leesbaar zijn of knipperen.
• De batterij (G) kan worden bereikt door de afdekking 

van het batterijvak (H) te verwijderen met behulp van 
de meegeleverde sleutel (I). 

• Draai de sleutel naar links om de afdekking te openen 
en naar rechts tijdens het vervangen van de afdekking 
om deze op de plaats te vergrendelen.

• De batterij is aangebracht met de pluszijde (+) naar 
buiten gericht (zie het schema hierboven).

• De micrometer wordt uitgeschakeld wanneer deze vijf 
minuten of langer niet wordt gebruikt. Uitschakelen 
na gebruik ontziet de batterij. Er wordt aangeraden 
de batterij te verwijderen wanneer de micrometer een 
bepaalde periode niet wordt gebruikt.
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Werking

Toets ON/OFF/SET (C)
• Indrukken en loslaten: instrument in- of uitschakelen.
• Ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden): Meetwaarde 

op nul stellen voor absolute meting.

Toets ABS/INC/Eenheid (D)
• Indrukken en loslaten om tussen ABS en INC te 

wisselen.
• ABS = Absolute meting — spindel gesloten op 

aambeeld en meetwaarde op nul ingesteld.
• INC = Stapsgewijze (relatieve) meting — resetten van 

de display in elke spindelpositie en display geeft INC 
aan.

• Ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden): instellen van 
metrische eenheden of Engelse eenheden (inch) (mm 
wordt weergegeven in metrische modus, inch wordt 
weergegeven in Engelse modus).
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5mm-kogelbevestiging

• Kan worden aangebracht op de spindel of het 
aambeeld. Wordt gebruikt om onderdelen met een 
interne curve (bijvoorbeeld lagerschalen) te meten.

• Breng de kogelbevestiging (J) aan, draai de spindel 
tot op het aambeeld en houd vervolgens (C) ingedrukt 
(ongeveer 5 seconden) om op nul in te stellen.




