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NÁVOD K P OUŽITÍ 
DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. 

Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika 

související s používáním tohoto výrobku. 

 

ZPŮSOB POUŽITÍ 
• Posuvná měřítka slouží k ručnímu měření vnitřních a vnějších roz- měrů, 

zvláště pak průměrů a k měření hloubky např. v zámečnictví a 

strojírenství. Posuvné měřidlo je základním měřidlem používaným ve 

strojírenství. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Rozlišení (přesnost) 0,01 mm 

Napájení 1× akumulátor 1,5 V 
typ   SR44  nebo  LR44 

Rychlost měření ≤1,5 m/s 

Pracovní teplota 0~40 °C 

Relativní vlhkost vzduchu <80 % 

Teplota skladování –10~60 °C 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
• Před použitím digitálního posuvného měřidla jej očistěte suchou, čistou 

tkaninou (může být jemně navlhčená čistícím olejem). Zabraňte kontaktu 

tekutin obsahujících vodu s ochrannou vrstvou. 

• Nezapojujte žádnou část digitálního posuvného měřidla do elektřiny 

(např. přitlačením el. kolíku), jinak může dojít k poškození el. obvodů. 

• Po ukončení práce s posuvným měřítkem, doporučujeme jej vypnout 

a/nebo vyjmout baterii z přístroje. 
 

Příprava 

• Otřete a očistěte do sucha dotykové plochy měřidla. 

• Posuňte měřidlo, aby jste zkontrolovali správnost fungování LCD 

ukazovatele a všech tlačítek. 

 
Měření 

• Po stlačení tlačítka OFF/ON se přístroj zapne (popřípadě posunutím 

posunovače). 

• Stlačením tlačítka mm/inch stanovíte systém jednotek (milimetry nebo 

palce). 

• Použitím tlačítka ZERO (nula) nastavíte počátek měření v jakékoliv poloze 

měřidla. Posléze můžete měřit běžným spůsobem od této nuly. 

• Pro vypnutí stlačte tlačítko OFF/ON. Přístroj se vypne automaticky po chvíli 

nepoužívání měřidla. 
 

ODSTRAŇOVÁNÍ NEDOSTATKŮ 
 

Nedostatek Možná příčina Řešení 

Blikající číslice Nízké napětí Vymeňte akumulátor 

Žádný ukazatel Nízké napětí nebo 

špatný kontakt 

Vymeňte akumulátor 
nebo nastavte uložení 
baterie (příp. ho 
vyčistěte). 

Zaseknuté číslice Chyba ve spínacím 
obvodu. 

Vyjměte baterii a po 
minutě ji znovu vložte. 

Dovozce do EU: 

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 

www.magg.cz 

NÁVOD NA       POUŽITIE 
DIGITÁLNE POSUVNÉ MERADLO 

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. 

Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenie a možné riziká súvisiace s 

používaním tohto výrobku. 

 

SPÔSOB POUŽITIA 
• Posuvné meradlá slúži na ručné meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, 

zvlášť potom priemerov a na meranie hĺbky napr. V zámočníctvo a 

strojárstvo. Posuvné meradlo je základným meradlom používaným v 

strojárstve. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Rozlíšenie (presnosť) 0,01 mm 

Napájanie 1× akumulátor 1,5 V 
typ  SR44 alebo  LR44 

Rýchlosť merania ≤1,5 m/s 

Pracovná teplota 0~40 °C 

Relatívna vlhkosť vzduchu <80 % 

Teplota skladovania –10~60 °C 

 
NÁVOD NA POUŽITIE 
• Pred použitím digitálneho posuvného meradla ho očistite suchou, čistou 

tkaninou (môže byť jemne navlhčená čistiacim olejom). Zabráňte kontaktu 

tekutín obsahujúcich vodu s ochrannou vrstvou. 

• Nezapájajte žiadnu časť digitálneho posuvného meradla do elektriny (napr. 

pritlačením el. kolíka), inak môže dôjsť k poškodeniu el. obvodov. 

• Po ukončení práce s posuvným meradlom, odporúčame ho vypnúť a / alebo 

vybrať batériu z prístroja. 
 

Príprava 

• Utrite a očistite do sucha dotykovej plochy meradla. 

• Posuňte meradlo, aby ste skontrolovali správnosť fungovania LCD uka- 

zovateľa a všetkých tlačidiel. 

 
Meranie 

• Po stlačení tlačidla OFF/ON sa prístroj zapne (prípadne posunutím 

posunovača). 

• Stlačením tlačidla mm/inch stanovíte systém jednotiek (milimetre alebo 

palce). 

• Použitím tlačidla ZERO (nula) nastavíte počiatok merania v akejkoľvek polohe 

meradla. Neskôr môžete merať bežným spôsobom od tejto nuly. 

• Pre vypnutie stlačte tlačidlo OFF/ON. Prístroj sa vypne automaticky po chvíli 

nepoužívania meradla. 
 

ODSTRAŇOVANIE NEDOSTATKOV 
 

Nedostatok Možná príčina Riešenie 

Blikajúce číslice Nízke napätie  Výmena akumulátora 

Žiadny ukazovateľ Nízke napätie alebo 

zlý kontakt 

Výmena akumulátora 
alebo nastavte 
uloženie batérie (príp. 
ho vyčistite). 

Zaseknuté číslica Chyba v spínacom 

obvode. 

Vyberte batériu a 
po  minute  ju  znovu 
vložte. 

Dovozca do EÚ: 
PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 

www.magg.cz
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