
SUWMIARKA ELEKTRONICZNA LCD 150mm
model: AG552B

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suwmiarka elektroniczna, cyfrowa. Urządzenie niezbędne dla każdego majsterkowicza. 
Doskonale sprawdzi się czy w domu oraz w garażu. Została wykonana z wytrzymałego i 
solidnego materiału, nie przekłamuje więc pomiarów. Suwmiarka o długości 150 mm 
znajdzie wiele zastosowań zarówno przy drobnych jak i profesjonalnych pomiarach. Ułatw 
sobie życie już dziś, zaopatrując się w wysokiej jakości, elektroniczną suwmiarkę!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Suwmiarka umożliwia bardzo precyzyjny pomiar długości, grubości i głębokości, 

ma zastosowanie w przemyśle: obróbka metali, obróbka drzewa, jubilerstwie itp. 
• Idealnie sprawdzi się w każdym warsztacie, ale i nie tylko. Bardzo przydatny 

przyrząd, który powinien się znaleźć w każdym garażu. 
• Posiada bardzo wyraźny i duży wyświetlacz LCD, na którym odczytuje się wyniki 

pomiarów. 
• Solidna konstrukcja zapewnia trwałość na lata. 

Specyfikacja: 

• Zakres pomiaru: od 0 do 150 mm / 6 
• Pomiar w mm lub 1/100 cala (in) 
• Dokładność pomiaru poniżej 10 cm: +/- 0.02 mm/ 0.08 in 
• Dokładność pomiaru powyżej 10 cm: +/- 0.03 mm/ 0.012 in 
• Rozdzielczość pomiaru: 0.01mm / 0.04 in 
• Maksymalna prędkość pomiaru: 1,5 m/s 
• Rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny oraz głębokość 
• Zasilanie: 1x bateria 1.5V LR44 (w zestawie) + 1 zapasowa!

2. Instrukcja obsługi:

→ Uruchom suwmiarkę wciskając przycisk OFF / ON
→ Zsuń ze sobą obie szczęki przed przystąpieniem do kalibracji urządzenia.
→ Skalibruj suwmiarkę wciskając ZERO przy maksymalnie zsuniętych szczękach! 
(Wyzeruje to pomiar i suwmiarka będzie wskazywać 0.00)
→ Sprawdź poprawność pomiaru na przedmiocie którego wymiary są powszechnie znane 
(na przykładzie zdjęcia poniżej – standardowy blok karteczek 76 mm x 76 mm)
→ Jeżeli pomiar jest prawidłowy, suwmiarka jest już gotowa do użycia!
→ Aby zmienić jednostkę z CM na CALE wciśnij przycisk INCH/MM, aby powrócić do 
jednostek dziesiętnych, ponownie wciśnij przycisk INCH/MM

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl  
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