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Inleiding

De micrometerschroef is een buitengewoon precies instrument voor 
het meten van dikten van verschillende materialen en diameters van 
respectievelijk ronde en haakse profielen. Het is gemakkelijk hanteerbaar 
en het gebruik is eenvoudig. De micrometerschroef wordt bijvoorbeeld 
toegepast voor werkzaamheden in de werkplaats of bij de modelbouw.

Veiligheidsinstructies

Bewaar het toestel niet op een vochtige plaats. Stel het niet bloot aan 
spatwater, neerslag, stof of permanente zonnestraling. Verwijder de  
batterij als het toestel een langere tijd niet gebruikt wordt.

afbeelding

 ON / OFF···Set-knop
 ABS···in / mm-knop
 Vergrendelingshendel
 Slipkoppeling nauwkeurig
 Spilsteller grof
 Spil
 Meetsteun

Bediening

Instelling van het absolute nulpunt

 Druk op de knop ON / OFF···Set om het toestel in te schakelen.•	
 Plaats de meetvlakken met de slipkoppeling nauwkeurig tegen elkaar.•	
 Druk opnieuw op de ON / OFF···Set-knop en houd deze ca. 3 sec. gedrukt.•	
De display geeft nu 0,000 aan.•	

Instelling van het relatieve nulpunt

 De indicatie kan in een willekeurige positie op nul gezet worden.•	
Druk hierbij kort op de knop ABS···in / mm.•	
 Op de display verschijnt het INC-symbool, de waarde wordt nul.•	

Omschakeling van de meeteenheid van  
metrische weergave naar inches

 Druk op de ABS···in / mm-knop en houd hem ca. 3 sec. ingedrukt•	

Technische gegevens

Werkbereik 0 tot 25 mm / 0 tot 1,0 inch

Weergavenauw-keurigheid 0,001 mm / 0,00005 inch
Werkomgeving 0° C tot 40° C,  

luchtvochtigheid < 85 %
Opslagtemperatuur -20° C tot 70° C,  

luchtvochtigheid < 85 %
Stroomvoorziening 1 stuk 3 V knoopcel CR2032 
Lagerungstemperatur -10 bis 60 °C

Wordt het toestel niet gebruikt, schakelt het na ca. 5 min. uit.

Batterij vervangen

Een incorrecte displayweergave (slechte leesbaarheid of helemaal geen 
weergave) wijst op een lege batterij. Om de batterij te vervangen draait u 
het batterijdeksel op de achterkant met behulp van een muntstuk in de 
pijlrichting en vervang de oude batterij door een nieuwe. Let erop dat de 
pluskant van de batterij naar boven wijst.

Recycling van het apparaat

Geachte klant,
Help mee, de hoeveelheid afval te beperken. Mocht u op enig  
moment van plan zijn, het apparaat weg te groeien, denk er dan  
aan dat vele onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen  
bevatten, die hergebruikt kunnen worden. 
Deponeer het apparaat dus niet bij het huishoudelijk afval, maar  
informeer bij de verantwoordelijke instantie in uw gemeente, waar 
elektrische apparaten ingeleverd kunnen worden. 

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.


