
Instrukcja obsługi: 

Miernik grubości lakieru samochodowego 

Model: MGR-10(-S)(-FE)(-AL) 

MGR-1-S-FE 

P-10-S-AL 

 
Miernik grubości lakieru jest urządzeniem służącym do pomiaru grubości powłoki lakierniczej  

na samochodach. Dzięki badaniu samochodów tym miernikiem możemy stwierdzić czy powłoka 

była naprawiana (lakierowana, szpachlowana). 

 

Różnice pomiędzy modelami: 

 

P-10-S-AL - miernik z możliwością pomiaru na zaokrąglenia, ruchoma głowica pomiarowa 

Zakres pomiaru od 0 do 2000 µm (do 2 mm)  

Rozdzielczość pomiaru:  

1 µm (0 – 500 µm) 

10 µm (500 – 2000 µm) 

MGR–10 – miernik z rozdzielczością pomiaru 10 µm, zakres pomiarowy 1,1mm (1,5mm Al.) 

MGR-1-S-FE -  miernik z rozdzielczością pomiaru 1 µm, zakres pomiarowy 1500 µm 

-S - oznacza, że miernik ma sondę na przewodzie 

-FE - oznacza, że miernik przeznaczony jest do badania na podłożach stalowych, stalowych 

ocynkowanych 

-AL - oznacza że miernik przeznaczony jest do badania na podłożach aluminiowych, stalowych, 

stalowych ocynkowanych  

 

Zasilanie – zalecane zasilanie baterią 9V alkaliczna (np. 6LR61) lub akumulatorkiem  

 

Włączanie miernika – należy przytrzymać przycisk „Włącz” koloru zielonego przez około  

2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „www.bluetechnology.pl” po tym 

komunikacie miernik jest gotowy do pracy. W górnej linijce miernika wyświetla się aktualny 

pomiar, gdy widać ”-------” to grubość badanej warstwy jest poza zakresem pomiarowym miernika. 

 

Dokonywanie pomiarów – należy przyłożyć sondę miernika do badanej powierzchni lekko 

dociskając i stabilnie przytrzymując, w tym momencie miernik mierzy odległość od powierzchni 

sondy do powierzchni metalu czyli grubość powłoki. Ważne jest to, aby sonda oraz badana 

powłoka była czysta, odrobinki zanieczyszczeń mogą błędnie zwiększać wynik pomiaru. 

 

Kalibracja – w przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibrację. Służą do tego 

załączone płytki kalibracyjne. Na wyłączonym mierniku należy jednocześnie przytrzymać 

przyciski „Włącz” (zielony) i „Wyłącz” (czerwony) przez około 2 sekundy, aż na wyświetlaczu 

pojawi się komunikat „KALIBRUJ” następnie wyświetli się komunikat ,,AL-200um” (dotyczy 

tylko modelu MGR-10-S-AL i P-10-S-AL) i/lub „Fe-200um” należy wtedy przyłożyć sondę do 

odpowiedniej płytki kalibracyjnej i nacisnąć przycisk „Pamięć” (niebieski).  

  

Pamięć pomiarów – gdy badamy powłokę na wyświetlaczu wyświetla się np.”180um” wtedy 

wciskam przycisk koloru niebieskiego ”Pamięć’ pomiar zostaje zapamiętany i wyświetla się w 

dolnej linijce wyświetlacza co umożliwia nam porównywanie aktualnego pomiaru z ostatnim 

zapamiętanym. 

Odczyt zapamiętanych pomiarów – gdy oddalimy sondę (miernik) od badanej powłoki tak,  

że w górnej linijce pojawi się ”-------” wtedy możemy po wciśnięciu niebieskiego przycisku 

”Pamięć” odczytywać kolejno zapamiętane pomiary. 

 

Podświetlenie – miernik ma możliwość podświetlenia po wciśnięciu przycisku „Podświetl” koloru 

żółtego, przycisk należy przytrzymywać tak długo jak chcemy by wyświetlacz był podświetlany. 

 

Wyłączanie – należy wcisnąć przycisk ”OFF” koloru czerwonego, miernik potrafi się wyłączyć 

samoistnie w przypadku słabych baterii wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Słaba 

bateria” wtedy należy wymienić baterie na nową. 

 

Uwaga! Pomiar może być zakłócony przez telefon komórkowy (podczas rozmowy przy 

samym mierniku) lub inne urządzenia wytwarzające silne pole elektromagnetyczne. 

 

Gwarancja 
 

Nazwa/model: Miernik Grubości Lakieru ____________________________________ 
 

Data sprzedaży / wysyłki: __________________________________________________ 

Numer seryjny: 
Warunki gwarancji: 

Okres gwarancji 24 miesiące. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych 

lub materiałowych pod warunkiem, że: 

- urządzenie nie było otwierane  

- urządzenie nie było modyfikowane, przerabiane (ulepszane) 

- urządzenie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem 

Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się podczas normalnej eksploatacji,  

nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas nieprawidłowej eksploatacji.  

W przypadku stwierdzenia usterki należy dostarczyć (najlepiej za pomocą poczty lub firmy 

kurierskiej) urządzenie wraz z gwarancją, krótkim opisem usterki, adresem zwrotnym, telefonem 

kontaktowym i adresem poczty internetowej. Do siedziby firmy Blue Technology. 

Gwarancja zostanie rozpatrzona tak szybko jak to tylko możliwe (nie dłużej niż 14 dni). 

 
Reklamacje proszę składać na adres: 

Blue Technology 

ul. Mineralna 48 

02-274 Warszawa 

tel.(22) 226-30-61 

reklamacje@bluetechnology.pl 

 

 

________________________ 

Pieczątka________ 

 

Pamiętaj w przypadku reklamacji koniecznie opisz usterkę i załącz adres zwrotny. 

 

Przykładowe wyniki pomiarów:  

80 µm - 160 µm – sugeruje oryginalny lakier 

170 µm - 350 µm – sugerowane dwie warstwy lakieru 

360 µm  - 1990 µm – sugerowana masa szpachlowa 
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