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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A 
COMPARATORULUI DIGITAL

IMPORTANT
1. Timp de răspuns: ≤1,5 m/s.
2. Evitați șocurile, impactul, căderea etc., în caz contrar veți deteriora aspectul și 

precizia afișării.
3. Întrețineți curățenia corpului comparatorului, evitați pătrunderea lichidelor în 

interiorul aparatului.
4. Nu scoateți capacul conectorului de ieșire, fără să utilizați interfața de ieșire. Capătul 

de ieșire nu trebuie să intre în contact cu metalele, pentru că astfel se poate deteriora 
comparatorul.

5. Nicio parte a comparatorului nu trebuie să intre în contact cu tensiuni electrice; în caz 
contrar, se va deteriora circuitul.

6. Bateria trebuie scoasă, dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă.

SPECIFICAȚII
Rezoluție: comparator digital: 0,01 mm/0,0005”, 0,0 1mm/0,001”.

       microcomparator digital: 0,001 mm/0,00005”.
Gama de măsurare: comparator digital: 0~12,7 mm/0,5”.  

           0~25,4 mm/1”.
microcomparator digital: 0~5 mm/0~0,2”, 0~12,7 mm/0,5”.

    0~25,4 mm/1”.
Alimentare: o baterie de oxid de argint (SR44) cu tensiune de lucru 1,5 V.
Temperatura de exploatare: 00C~400C
Temperatura de depozitare: -200C~700C
Umiditate relativă: ≤80%

DESCRIERE

        TIP I TIP II

1. punct de contact 2. tijă 3. diametru de montaj. 4 întrerupător de pornire/oprire (sau 
buton M) 5. setare zero 6. afișaj LCD 7. interfață de ieșire de date 8. capac de 
protecție contra prafului 9. compartiment pentru baterie 10. comutator inch/mm 11. 
capac plat la spate (sau cu ureche)



FUNCȚIE

1. Setare zero în orice poziție;

2. Butonul de pornire/oprire – „ON/OFF” pentru tipul 1 și butonul „M” pentru tipul II. 
„M” are semnificația de „funcții multiple”, de ex. funcția de înregistrare a datelor, 
afișarea rapidã, detectarea valorilor maxime sau minime;

3. Sistemul metric/inch se poate comuta în orice poziție;
4. Cu două tipuri de interfețe de date: interfață normală sau mini-USB.

Utilizarea tipului I:

1. Înainte de utilizare, curățați punctul de contact și tija cu o țesătură moale.
2. Apăsați întrerupătorul OFF/ON. Afișajul indică 0,00 mm sau 0,000 mm și 

comparatorul este pregătit acum pentru măsurare.

Utilizarea tipului II:

1. Înainte de utilizare, curățați punctul de contact și tija cu o țesătură moale.
2. Apăsați comutatorul inch/mm sau trageți tija. Afișajul indică 0,00 mm sau 0,000 mm, 

acum comparatorul este pregătit pentru măsurare.
3. Utilizarea butonului „M”:

a. Menținerea afișării: apăsați butonul „M”, afișajul indică „H” și se menține 
afișarea.

b. Afișare rapidă: apăsați butonul „M”, afișajul indică „H”, apăsați apoi butonul 
zero, afișajul indică „F.T” și acum afișarea este rapidă. În vederea terminării 
afișării rapide, apăsați butonul „M” după măsurare și „F.T” dispare.

c. Detectarea valorii maxime: apăsați de două ori butonul „M”, afișajul indică 
„HMAX”, apoi apăsați butonul de setare la zero, afișajul indică „FT MAX”, iar 
acum se înregistrează valoarea maximă. Apăsați butonul „M” pentru a termina 
înregistrarea valorii maxime după măsurare și „FT MAX” dispare.

d. Detectarea valorii minime: apăsați de trei ori butonul „M”, afișajul indică 
„HMIN”, apoi apăsați butonul de setare la zero, afișajul indică „FT MIN”, iar 
acum se înregistrează valoarea minimă. Apăsați butonul „M” pentru a termina 
înregistrarea valorii minime după măsurare și „FT MIN” dispare.

Utilizarea butonului de direcție a măsurării
Clientul poate selecta modul de măsurare cu butonul de direcție a măsurării. Când este
necesară convertirea direcției de măsurare, se apasă butonul de direcție a măsurării.

Metoda de înlocuire a bateriei
Scoateți capacul compartimentului bateriei și înlocuiți bateria SR44, plasându-i fața 
cu polul pozitiv (+) înspre exterior.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Defect Cauză posibilă Remediere
Cele cinci cifre sunt afișate 
simultan și se modifică rapid.

Tensiunea bateriei este joasă. Scoateți capacul 
compartimentului bateriei și 



înlocuiți bateria.
Afișajul nu funcționează 
(doar la schimbarea bateriei).

Pauză accidentală în circuit 
cauzată de tensiunea 
insuficientă după schimbarea 
bateriei.

Scoateți bateria, puneți-o la 
loc după 30 de secunde.

Eroarea de citire pentru 
întreaga lungime este ≤ 0,1 
mm.

Impuritățile au 
deteriorat/acoperit senzorul.

Îndepărtați capacul și 
ansamblul glisorului. Aplicați
un strat subțire de benzină, 
pentru a evita acumularea 
impurităților.

Afișajul LCD nu pornește. Contact imperfect al bateriei. 
Tensiunea bateriei este sub 
1,1 V.

Păstrați contactul corect al 
bateriei sau înlocuiți bateria.


