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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou de mão de obra, 
contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 
818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, bem como os 
artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados 
de forma correta e cuidadosa para a finalidade prevista. The 
Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela 
utilização incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser 
responsabilizada por quaisquer danos pessoais, materiais ou de 
equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além 
disso, a sua utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, 
se aplicáveis, foram concebidas para oferecerem orientações 
gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, 
embora se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, 
nenhum projeto deverá ser iniciado sem consultar primeiro a 
documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de 
instruções) ou sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como 
a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, 
pelo que nos reservamos o direito de alterar especificações 
e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a 
responsabilidade de garantir a adequação das ferramentas e das 
informações antes da respetiva utilização.

Instruções

Micrómetro digital 
eletrónico

Preparação e precauções
• Limpar sempre as extremidades do fuso e da bigorna 

antes da medição.
• Não deixar cair nem aplicar força excessiva no 

instrumento.
• Não desmontar o instrumento.
• Não armazenar o instrumento sob luz solar direta ou 

em condições de calor ou frio excessivo. 
Temperatura de funcionamento: 0 a 40 ºC; 
Temperatura de armazenamento: -20 a 60 ºC

• Não utilizar nas proximidades de altas tensões ou 
campos magnéticos de grande intensidade.

• Utilizar um pano macio e seco para limpar; não utilizar 
solventes orgânicos, como acetona ou benzeno.

• Micrómetro eletrónico prático com estrutura fundida 
para maior rigidez e ecrã LCD grande e de leitura fácil.

• Equipado com uma cabeça sólida e de roquete para 
proporcionar uma exatidão e pressão de medição 
repetíveis.

• Medições em unidades métricas (mm) e imperiais 
(polegadas). 

• A medição pode ser absoluta ou relativa (modo 
incremental).

• Intervalo de medição: 0–25 mm.
• Exatidão de 0,001 mm.
• Alimentado por uma pilha CR2032 (fornecida).
• Fornecido num estojo de plástico para maior 

segurança. 



A Bloqueio do fuso

B Ecrã LCD

C Tecla LIGAR/DESLIGAR/DEFINIR

D Tecla ABS/INC/Unidade

E Cabeça de fricção

F Cabeça sólida

G Pilha (CR2032)

H Tampa do compartimento da pilha

I Chave da tampa da pilha

J Acessório esférico de 5 mm

Controlos Pilha
• O micrómetro é alimentado por uma pilha CR2032 de 

3 V.
• Substituir a pilha quando os dados do ecrã LCD 

estiverem pouco nítidos ou a piscar.
• Para aceder à pilha (G), remover a tampa do 

compartimento da pilha (H) com a chave fornecida (I). 
• Rodar para a esquerda para abrir e, em seguida, rodar 

para a direita quando voltar a colocar a tampa para a 
bloquear na respetiva posição.

• A pilha é instalada com o lado positivo (+) para fora 
(consultar o diagrama acima).

• Se não for utilizado durante cerca de cinco minutos, 
o micrómetro desliga-se. Desligar após a utilização 
permite poupar a pilha. Recomenda-se a remoção da 
pilha se o micrómetro não for utilizado durante um 
período de tempo prolongado.
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Funcionamento

Tecla LIGAR/DESLIGAR/DEFINIR (C)
• Premir e soltar: liga ou desliga a alimentação.
• Premir sem soltar (aproximadamente 5 segundos): 

define para zero — memorização do ponto de 
referência para medição absoluta.

Tecla ABS/INC/Unidade (D)
• Premir e soltar para alternar entre ABS e INC.
• ABS = Medição absoluta — fuso próximo da bigorna e 

ponto de referência da medição definido para zero.
• INC = Medição incremental (relativa) — repõe o ecrã 

a zero em qualquer posição do fuso e o ecrã indica 
INC.

• Premir sem soltar (aproximadamente 5 segundos): 
define a medição para unidades métricas ou imperiais 
(polegadas) (mm apresentados no modo métrico; 
polegadas no modo imperial).
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Acessório esférico de 5 mm

• Pode ser encaixado no fuso ou na bigorna. Utilizado 
para medir peças internas curvas (p. ex., estrutura do 
rolamento).

• Encaixar o acessório esférico (J), aproximar o fuso e, 
em seguida, premir sem soltar (C) (aproximadamente 
5 segundos) para definir para zero.




