
Gwarancja 

 

 

 

Nazwa i model: Miernik Grubości Lakieru................................... 

 

 

Numer seryjny: 

 

 

Data sprzedaży/wysyłki:.................................................................. 

 

 

 

Warunki gwarancji: 

 

Okres gwarancji wynosi 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 

oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas nieprawidłowej eksploatacji. 

W przypadku stwierdzenia usterki należy dostarczyć do siedziby firmy Blue Technology 

(najlepiej za pomocą poczty lub firmy kurierskiej) urządzenie wraz z gwarancją, opisem 

usterki, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i adresem poczty internetowej.  

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

roboczych). 

 

Reklamacje proszę składać na adres: 

Blue Technology 

ul. Mineralna 48 

02-274 Warszawa 

tel.(22) 226-30-61 

zamowienia@bluetechnology.pl 

--------------------------------------- 

 

Pieczątka sprzedającego 

 

 

Pamiętaj w przypadku reklamacji koniecznie opisz usterkę, załącz adres zwrotny oraz 

telefon kontaktowy. 

 

*Dotyczy modeli: DX-13-AL oraz DX-13-S-AL 

Miernik grubości lakieru 
 

 

Instrukcja obsługi dla  modelu:  DX-13-FE / DX-13-AL / DX-13-S-FE /  

DX-13-S-AL 
 

Miernik grubości lakieru jest urządzeniem służącym do pomiaru grubości powłoki 

lakierniczej na samochodach. Dzięki badaniu możemy stwierdzić, czy powłoka była 

naprawiana (lakierowana, szpachlowana). Urządzenie dokonuje pomiarów w jednostce 

mikrometrów (µm). 

 

 

 

 
  

 

DX-13-FE / DX-13-AL 
 

DX-13-S-FE / DX-13-S-AL 
 

 

 

 
 

Różnice pomiędzy modelami: 

    

 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 

 

 

      

mailto:buli-tech@wp.pl


Zasilanie – zalecane zasilanie bateriami alkalicznymi 2x 1,5V AAA(R3) 

Włączanie miernika – należy przytrzymać przycisk „ ” przez 1 sekundę. 

 

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 lakierniczej. Ważne 

jest to, aby sonda oraz badana powłoka była czysta. Drobinki zanieczyszczeń mogą 

błędnie zwiększać wynik pomiaru. 

 

Kalibracja – w przypadku błędnych pomiarów można wykonać kalibrację, służą do tego 

załączone płytki wzorcowe. Szara płytka do stali oraz czerwona płytka do aluminium*. 

Na włączonym mierniku, należy przytrzymać przycisk „ ”, aż zacznie się odliczanie od 

99 do 00 po czym miernik przejdzie do trybu kalibracji. Następnie wyświetli się 

komunikat „AL” (aluminium)* - należy przyłożyć sondę pomiarową do płytki 

kalibracyjnej „AL-200um” (czerwona) i nacisnąć przycisk „ ”, następnie wyświetli 

się komunikat „FE” (stal) - należy przyłożyć sondę pomiarową do płytki kalibracyjnej 

„FE-200um” (szara) i nacisnąć przycisk „ ”. W tym momencie miernik został 

skalibrowany i jest gotowy do użycia. 

Podświetlenie - Latarka – miernik ma możliwość podświetlenia po wciśnięciu 

przycisku „ ”, podświetlenie latarki LED wyłącza się samoistnie po 15 sekundach. 

Wyłączanie – należy wcisnąć przycisk „ ”, miernik wyłącza się samoistnie  

w przypadku bezczynności po upływie 2 minut lub w przypadku słabych baterii. 

Wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat „B A” wtedy należy wymienić baterie na 

nowe. 

 

Włączona funkcja z dźwiękową sygnalizacją grubości warstwy i szpachli: 

  - Jeden krótki sygnał dźwiękowy – sugeruje oryginalny lakier ( 0 µm – 170 µm)  

  - Dwa krótkie sygnały dźwiękowe – sugeruje dwie warstwy lakieru ( 170 µm - 350 µm) 

  - Jeden długi sygnał dźwiękowy - sugeruje szpachlę (powyżej 350 µm ) 

 

Włączenie funkcji dźwiękowej przy jednoczesnym wyłączeniu funkcji HOLD spowoduje 

powielanie sygnału dźwiękowego. 

 

"Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja grubości lakieru i szpachli”, jest to funkcja 

skierowana do osób mających trudność z  oceną grubości powłoki lakierniczej auta, 

dzięki której łatwiej możemy  interpretować wyniki pomiarów. Należy zaznaczyć, że 

funkcja „Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja grubości warstwy” ma wyłącznie charakter 

informacyjny i nie może być podstawą, do stwierdzenia czy auto było poddawane 

naprawom lakierniczym. 

 

 

 

 

Sygnalizacja kolorem ekranu: 

 

Zielony sugeruje oryginalny lakier  

Pomarańczowy sugeruje dwie warstwy lakieru  

Czerwony sugeruje szpachlę  

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

samym mierniku) lub inne urządzenia wytwarzające silne pole elektromagnetyczne  

np. anteny od CB – RADIA i silne magnesy. 

 

Rozdzielczość pomiarów, zakresy 

 

STAL: 0µm - 500 µm rozdzielczość 2µm, 500 µm - 2000 µm rozdzielczość 10 µm,  

2000 µm - 3000 µm rozdzielczość 100 µm 

ALUMINIUM: 0µm -500 µm rozdzielczość, 2µm, 500 µm -2000µm rozdzielczość 10µm 
 

 

Tabela 16 trybów pracy i ich zmiana: 
 

Zmiany trybu pracy dokonujemy przyciskiem " " – długie przytrzymanie powoduje 

zmianę trybu funkcji i wyświetlenie jej na ekranie. Krótkie naciśnięcie powoduje 

wyświetlenie na ekranie aktualnego trybu pracy. 
 

Tryb Rozdzielczość podświetlenie dźwięk 
Zamrożenie 

(HOLD) 

F1 10 ✓ ✓ ✓ 

F2 10 ✓ ✓ X 

F3 10 ✓ X ✓ 

F4 10 ✓ X X 

F5 10 X ✓ ✓ 

F6 10 X ✓ X 

F7 10 X X ✓ 

F8 10 X X X 

F9 2 ✓ ✓ ✓ 

F10 2 ✓ ✓ X 

F11 2 ✓ X ✓ 

F12 2 ✓ X X 

F13 2 X ✓ ✓ 

F14 2 X ✓ X 

F15 2 X X ✓ 

F16 2 X X X 
 

 

 


