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1. Technical specifications
Basic specifications of the devices:
TW-2B

TW-6

59247

59248

59249

The substrate (plate)*

Fe, Fe-Zn, Al

Fe, Fe-Zn, Al, X

Fe, Fe-Zn, Al, X

Measuring range [µm]

0÷1100

0÷1100

0÷1100

Resolution** [µm]

10

1; 10

1; 10

Number of measurements in the memory

100

100

100

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

PL; GER; ENG

PL; GER; ENG

PL; GER; ENG

30x15

40x15

40x15

•

•

•

•

•

Bateria 9V

Bateria 9V

Bateria 9V

Article number

TW-6s

•

The probe on the wire

The HOLD function
ASSISTANT function
UV tester function
Sound function
Calibrates the device
Battery discharge indicator
LCD backlight
Auto power off
Languages available
LCD Dimensions [mm]
Humidity-resistant keyboard
Flexible measuring sensor
Case
Power
Weight without battery
Dimensions [mm]

101g

103g

123g

65x110x27

110x65x27

110x65x27

*) Fe: steel, Fe-Zn galvanized steel, Al: Aluminium X: the ability to define different type of
**) The ability to set the resolution in the menu Meter
X - The ability to measure relative to a reference point
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2. Getting started
Coating thickness gauge is designed to measure the thickness of a steel,
galvanized steel or aluminium sheet paint coating. The measurement resolution
equals 10µm. The device is equipped with an internal EEPROM memory for 100
measurements which enables to check the results after the measurement is
made. The memory doesn’t get deleted after turning off the device, although it
is possible to delete it from the menu. The device has a LCD back-light which
makes measuring in places with insufficient light (e.g. garage) much easier.
Before You start to use the device, please place a new alkaline battery or a fully
charged accu in the back side of the device’s housing. In order to do it please
take off the battery flap and place correctly the battery or accu by connecting it
to the clips on the cable.

WARNING!

The device is pre-set to galvanized steel and
aluminium (Zn/Al)! Should the measurement be
taken on older cars with non-galvanized steel bodywork, the „Steel” option shall
be chosen.

Zeroing (calibration)
Before You start to take measurements, please check whether the gauge is
calibrated. To do it properly, please select the Zero function from the main
menu and put the sensor against the green side of the calibration sheet. If the
display shows a 0 +/-10µm value, it means that the gauge is calibrated. Should
the aberration be larger than 0 +/-10µm, please put the sensor once more
against the green side of the calibration sheet, wait until the result stabilizes
and press the OK [MENU] button while the sensor still touches the sheet. On
the display will appear a OK... caption and the device will return automatically
to the main menu.
If the device is calibrated, You can cancel the Zero function by pressing the OK
[MENU] button. Please note not to press the OK [MENU] button before the
OPERATION MANUAL
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------ caption appears in the second line of the display – otherwise the gauge

will decalibrate!

WARNING!

While zeroing, the calibration sheet should be
placed on a flat, stable non-metallic surface (e.g. do
not place the sheet on the bodywork). Also, please avoid holding the sheet in Your
hands as this may affect the operation.

Please note that zeroing is worth to be made when the measurement conditions
are changing (e.g. the temperature or humidity rises or falls).

WARNING!

1. Use only alkaline batteries as normal batteries
provide unsufficient power. 2. Instead of a alkaline
battery You can use a compatible, fully charged accu. 3. If the device seems to
work improperly it can be caused by an empty battery or accu.

To take a measurement please put the device’s sensor against the examined
surface. The sensor should adhere as flat as possible. The examined surface
should be clean and smooth, otherwise the measurement may be incorrect.
It is advised to hold the gauge with both hands and press gently towards the
examined surface to eliminate vibration. Usually it takes 1-2 seconds to stabilize
the measurement result.

3. Gauge manual
The device is operated with 2 buttons:
• button OK [MENU]: turns the device on, accepts the selected functions and
returns from them to the main menu, when pressed during the measurement it
memorizes the displayed value;
• button FUNCTION: switches between the functions in the main menu, switches
between the stored measurement values.

To turn the device on please press the OK[MENU] button for about 1 second.
After displaying the company’s logo and the device’s type, the device switches
automatically to the main menu. You will see on the display Measur in the
first line and Memory in the second line. The * symbol indicates the currently
7
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selected function.
Please press the FUNKTION button to switch between the following functions:
• Measur – measure function: takes measurements;
• Subst - ubstance function: allows to choose the measured material
• Memory – memory function: recalls the stored measurement values;
• REF

PT – reference point function: sets the reference point;

• Off – off function: switches the device off;
• Delete – delete function: deletes the stores measurement values;
• Zero – zeroing function: calibrates the device;
• Resol. – resolution function: switches between the measurement resolution;
• Soft indicates the installed software version.

To select a function please press the OK [MENU] button.

Measure function
After You select this function the display will show the
currently selected material, e.g. Zn/Al and the battery
indicator in the first line and ----um in the second. The
gauge is ready to take measurement.
After You put the sensor against the body of the car
the result of the measurement will be shown in the
second line.To store the result please press the OK
[MENU] button when taking the measurement. A * symbol appears next to
the shown value.

WARNING!
OPERATION MANUAL

The capacity of the device’s memory is 100 results.
Next storages will delete the oldest ones.
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Zn/Al

After You finish taking the measurements please return to the main menu with
pressing the OK[MENU] button.

Memory function
This function allows You to recall the
latest measurement values. Please
press the FUNKTION button to
switch between the stored results.
The first displayed result is the oldest
one. After You get to the last result the
device returns automatically to the first
one. To return to the main menu please

Meas.1
30um

press the OK [MENU] button.
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Off function
After You accept this function with the OK[MENU] button the device turns off.

Substance function
The substance function allows You to choose the material which will be
measured. You have the following possible choices:
• galvanized steel / aluminium (Zn/Al);
• steel (Fe);
• reference point (Ref)

You can switch between the sheet materials with the FUNKTION button, to
accept the selection press the OK [MENU] button.

Reference point function
To take the measurement in reference to a
sample You can use the reference point function.
You can easily compare the further results with
a sample one.

* Set.Ref
--------

After choosing this function on the display will
appear a Set Ref caption in the first line and in
the second -------. In that moment please put the
sensor against the sample sheet, wait until the
result stabilizes and press the red button to set
the reference point.
Then, to take the measurement according to the reference point, You have to
choose the „reference point” option in the substance function menu. During the
OPERATION MANUAL
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measurement a Ref caption will appear on the display. If the result is negative,
the thickness of the coating is thinner than the sample. If positive, it’s thicker.
You can use this function to measure the coating thickness on Your own
material sample. In order to do this You have to set the reference point on a
clear sample sheet, the same which will be measured afterwards.

Delete function
Choose this function to delete all measurement values stored in the device’s
EEPROM internal memory. After deleting the stored results the device returns
to the main menu automatically.

Zeroing function

until the result stabilizes and press the OK[MENU]
button while the sensor still touches the sheet. On the
display will appear a OK... caption and the device will
return automatically to the main menu.

Zero
10

Use this function before You start to take measurements.
After choosing this function put the sensor against of
the calibration sheet. If the display shows a 0 +/-10µm
value, it means that the gauge is well calibrated. Should
the aberration be larger than 0 +/-10µm, please put the
sensor once more against of the calibration sheet, wait

If the device is calibrated, You can cancel the Zero
function by pressing the OK[MENU] button. Please
note not to press the OK[MENU] button before the ------ caption appears in
the second line of the display – otherwise the gauge will decalibrate!.

WARNING!

While zeroing, the calibration sheet should be
placed on a flat, stable non-metalic surface (e.g. do
not place the sheet on the bodywork). Also, please avoid holding the sheet in Your
hands as this may affect the operation..

11

OPERATION MANUAL

www.t4w.eu

TW-2B/TW-6/TW-6s

Please note that zeroing is worth to be made when the measurement conditions
are changing (e.g. the temperature or humidity rises or falls).

Resolution function
The gauge enables to choose between 2
measurement resolutions chosen with the
FUNKTION button:

Resol.
D=10

• D=10 – the measurement is rounded up to
10µm (faster)
• D=1 – the measurement is accurate up to 1µm
(precise)

For car paint coating thickness D=10 setting is good enough.

Software version function
Shows (Soft) the currently installed software version.
ATTENTION!
• After decalibration of the device’s default settings it is impossible to restore them!
• Restoring the device’s default settings can be made only by the producer.

OPERATION MANUAL
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If the device is marked with this sign, it means that you can not dispose of it
with household waste. You must hand it to the collection of waste electrical
and electronic equipment recycling. Dispose of used equipment correctly,
you will help to eliminate the threat to the environment and human health.
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Guarantee
1.

The guarantee period of this device is 12 months from date of purchase.

2.

Within this period the Producer guarantees a reliable function of the device, if
operated correctly.

3.

The Producer takes responsibility for all workmanship or material defects.

4.

All defects will be repaired within 30 days since the device has been accepted by
the Service.

5.

The guarantee period will be prolonged by the time the device has been handled by
the Service.

6.

The device shall be delivered to the Service with all the standard equipment, clean and
with readable button’s description.

7.

The guarantee will be treated as valid only with the date of purchase and with the
stamp, or signature of the Producer filled out.

8.

In case the device has to be shipped to the Producer, it happens on the shipper’s
responsibility and cost.

9.

The device will be not accepted by the Service if pt. 6 is not kept, if the defect is of no
workmanship or material nature, if the warranty card is not filled out, or the device is
delivered with broken seal.

10. This guarantee shall not apply to damage caused through fire, accident, misuse,
incorrect adjustment or repair, installation, modifications, or use in an improper way
or inconsistent with the technical and safety standards required for it’s operation.
11. All defects mentioned in pt. 10 can be repaired, if previously agreed with the Service.
The cost depends on the nature of the defect.
12. After the guarantee period expires, defects can be repaired, if previously agreed with
the Service. The cost depends on the nature of the defect.
13. The guarantee is only valid with filled out date of purchase, stamp or signature of the
Producer and with an appropriate receipt.

Date of purchase

Stamp / Signature

Thoma • Tel./Fax: +48 95 741 11 62 • info@t4w.eu • www.t4w.eu
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1. Technische Daten
Eigenschaften der Gerätes:
TW-2B

TW-6

59247

59248

59249

Das Substrat (Platte) *

Fe, Fe-Zn, Al

Fe, Fe-Zn, Al, X

Fe, Fe-Zn, Al, X

Messungsbereich [µm]

0÷1100

0÷1100

0÷1100

Maßstab ** [µm]

10

1; 10

1; 10

Speicherkapazität

100

100

100

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

PL; GER; ENG

PL; GER; ENG

PL; GER; ENG

30x15

40x15

40x15

•

•

•

•

•

Batterie 9V

Batterie 9V

Batterie 9V

Artikel-Nummer

TW-6s

•

Die Sonde auf dem Draht

Die HOLD-Funktion
ASSISTANT Funktion
UV-Tester-Funktion
Sound-Funktion
Kalibrierung des Gerätes
Batterieentladeanzeige
Beleuchtetes LCD Display
Automatische Abschaltung
verfügbare Sprachen
LCD-Abmessungen [mm]
Luftfeuchtigkeit geschützte Tastatur
Flexible Messsensor
Fall
Power
Gewicht ohne Batterie

101g

103g

123g

Abmessungen [mm]

65x110x27

110x65x27

110x65x27

*) Fe: Stahl, Fe-Zn-galvanisierter Stahl, Al: Aluminium X: die Fähigkeit, verschiedene Arten von definieren
**) Die Möglichkeit, die Auﬂösung im Menü Messgerät
X - Die Fähigkeit, relativ zu einem Bezugspunkt zu messen,
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2. Vor der Messung
Der Lacktiefenmesser dient zur Messung der Schichtendicke eines
aufgetragenen Lackes auf Stahlblech oder galvanisiertem Stahlblechoder
Aluminium. Die Maßstab beträgt 1 oder 10μm. Das Display des Gerätes ist
beleuchtet und ermöglicht auch ein leichtes und präzises Arbeiten in dunkleren
Räumen. Bevor das Gerät betriebsbereit ist, öffnen sie das Batteriefach und
legen Sie eine Batterie ein

Vorsicht!

Das Gerät ist auf galvanisiertes Stahl und Aluminium (Zn/Al)
voreingestellt. Wechseln Sie das Material wenn Sie auf Stahl
Messungen nehmen wollen.

Kalibrierung
Bevor Sie das Gerät benutzen überprüfen Sie ob es richtig Kalibriert ist. Um
das zu tun wählen Sie die Zero Funktion im Hauptmenu und drücken Sie den
Sensor gegen das mitgelieferte Kalibrierungsblech. Wenn der Messungswert
0 +/- 10μm beträgt ist das Gerät kalibriert. Wenn sie mehr 0 +/-10μm drücken
Sie den Sensor gegen die grüne Seite des Kalibrierungsbleches, warten Sie
bis die Anzeige stabilisiert und drücken Sie die OK [MENU] Taste. Auf
dem Bildschirm erscheint Speich. und danach schaltet sich automatisch das
Hauptmenu ein. Wenn das Gerät kalibriert ist, drücken Sie die OK [MENU]
Taste um ins Hauptmenü zurück zu kehren, aber erst nachdem die ----- Anzeige auf dem Bildschirm erscheint. In anderen Fällen muss das Gerät
wieder kalibriert werden.Vorsicht! Während Sie das Gerät kalibrieren soll das
Kalibrierungsblech auf möglichst flacher und nicht metallischer Oberfläche
liegen. Die Kalibrierungsprozedur soll auch nach intensiven Temperaturwechseln
durchgeführt werden.

Vorsicht!

Während der Kalibration des Gerätes sollte das
Kalibrierungsblech möglichst auf flacher und nicht
metallischer Oberfläche liegen. Die Kalibrierungsprozedur sollte auch nach intensiven
Temperaturschwankungen durchgeführt werden.

Vorsicht!

1. Beim Anlegen beachten Sie. dass die Pole sich in der
richtigen Position befinden. 2.Alkalische Batterien werden,
aufgrund ihrer höheren Lebensdauer für unsere Produkte empfohlen. 3. Sie können
ebenfalls ein 9v Akku verwenden. 4. Wenn die Alkalibatterie oder der Akku leer ist kann
das Gerät nicht ordentlich funktionieren.
BEDIENUNGSEINLEITUNG
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Die Messung wird gemacht wenn das Sensor ein Stahlblech oder
Aluminiumblech berührt. Der Sensor sollte so flach wie möglich am Stahlblech
anliegen. Das Stahlblech sollte möglichst sauber sein – Verschmutzungen
können die Messwerte verfälschen..

3. Bedienung des Gerätes
Der Lacktiefenmesser besitzt zwei Tasten:
• OK [MENU] Taste schaltet das Gerät ein, akzeptiert gewählte Funktionen und
stellt sie ab (bei zweimaligem Drücken);
• Taste FUNKTION schaltet zwischen den Funktionen des Gerätes oder zwischen
den Positionen im Speicher um.

Das Messgerät wird eingeschaltet nachdem Sie die OK [MENU] Taste für
einige Sekunden halten.
Das Messgerät schaltet sich ein nachdem Sie die OK [MENU] Taste für einige
Sekunden gedrückt halten. Das Firmenlogo und der Name des Gerätes werden
angezeigt. Danach befinden Sie sich im Hauptmenü. Auf dem Display erscheint
Messun (Messung) und Speich (Speicher). Das * Symbol zeigt die aktuell
gewählte Funktion. Schalten Sie zwischen den Funktionen mit der FUNKTION
Taste um.
Auf dem Display erscheinen:
• Messun (Messung)
• Mater (Material)
• Speich (Speicher)
• BZGPKT (Bezugspunkt)
• Aussch (Ausschalten)
• Loshen (Speicher Löschen)
• Zero (Kalibrierung)
• Resol (Präzision)
• Sprache (Wahl der Sprache)
18
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Um die gewählte Funktion zu akzeptieren drücken Sie die Taste OK [MENU].

Messung Funktion
Nachdem Sie die Messung Funktion wählen
erscheint das unten gezeigte Bild. In diesem
Moment ist das Gerät betriebsbereit und
die Lackschichte kann gemessen werden.
Wenn Sie den Sensor gegen das Stahlblech
drücken zeigt sich in der zweiten Reihe auf
dem Bildschirm der Messungswert. Um die
Messungswert zu speichern drücken Sie
während der Messung die OK [MENU]Taste.
Auf dem Bildschirm zeigt sich ein * Symbol
das anzeigt dass die Messung gespeichert
wurde.

Vorsicht!

Achten Sie bitte darauf, dass die maximale Speicherkapazität
100 Messungen beträgt. Bei einem vollen Speicher werden
die ältesten Messungen mit den neuen überschrieben.

Nachdem Sie die Messungen beendet haben, drücken Sie die OK [MENU]
Taste, um in das Hauptmenü zurück zu kehren.
Speicher Funktion
Mit dieser Funktion können Sie durch
die gespeicherten Messungen schauen.
Schalten Sie zwischen den Messungen
mit der FUNKTION Taste um. Jeder
Messung wird eine entsprechende
Nummer zugeordnet. Nachdem die
Nummer der Messungen 100 erreicht
kehrt das Gerät zurück zu Nummer 1.
Um die Funktion zu verlassen drücken
Sie die OK [MENU] Taste.

BEDIENUNGSEINLEITUNG

Zn/Al
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Bezugspunkt Funktion
Dank dieser Funktion kann die Lackdicke auf
einem Blech mit einem früher eingestellten
Bezugspunkt verglichen werden. Nachdem
Sie diese Funktion wählen erscheint Pt
eins
in der ersten Linie und ------- in der
-------zweiten. Jetzt drücken Sie den Sensor am
gewünschten Punkt gegen die zu prüfende
Oberfläche, warten Sie bis der Messungswert
stabilisiert und drücken Sie die rote Taste. Der
Bezugspunkt ist eingestellt. Um die Messungen
mit dem Bezugspunkt zu vergleichen sollte
der BP Wert in der Material Funktion gewählt sein. BP erscheint dann auf dem
Display in der ersten Linie nachdem Sie die Messung Funktion wählen. Wenn
der Messungswert geringer ist als der Bezugspunkt erscheint ein Minuswert.
Diese Funktion dient auch um Ihr eigenes Material zu definieren. Um dies zu tun,
stellen Sie den Bezugspunkt auf einem unlackierten Blech ein – den selben auf
dem Sie später Messungen durchführen möchten.

Ausschalten Funktion
Nachdem betätigen der OK [MENU] Taste im Hauptmenü schaltet sich das
Gerät ab.

Speicher Löschen Funktion
Bei Bestätigen des Punktes Losche im Hauptmenü werden alle gespeicherten
Messungen endgültig gelöscht! Das Gerät kehrt dann automatisch in das
Hauptmenü zurück.

20
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Material Funktion
Mit dieser Funktion können Sie mit der
FUNKTION
Taste
das
zu
messene
Blechmaterial wählen:
• galvanisiertes Stahl/Aluminium (Zn/Al)
• Stahl (Fe)
• Bezugspunkt Funktion (BP)

Nachdem Sie gewählt haben, drücken Sie die
OK [MENU] Taste.

Kalibrierung Funktion

Zero
10

Bevor Sie das Gerät benutzen überprüfen Sie ob es
richtig Kalibriert ist. Um das zu tun wählen Sie die
Zero Funktion im Hauptmenu und drücken Sie den
Sensor gegen das mitgelieferte Kalibrierungsblech.
Wenn der Messungswert 0 +/- 10μm beträgt ist
das Gerät kalibriert. Wenn sie mehr 0 +/- 10μm
drücken Sie den Sensor gegen die grüne Seite des
Kalibrierungsbleches, warten Sie bis die Anzeige
stabilisiert und drücken Sie die OK [MENU] Taste.
Auf dem Bildschirm erscheint Speich. und danach
schaltet sich automatisch das Hauptmenu ein.
Wenn das Gerät kalibriert ist, drücken Sie die
OK [MENU] Taste um ins Hauptmenü zurück zu
kehren, aber erst nachdem die ------ Anzeige auf
dem Bildschirm erscheint. In anderen Fällen muss
das Gerät wieder kalibriert werden.

Vorsicht!

Während der Kalibration des Gerätes sollte das
Kalibrierungsblech möglichst auf flacher und nicht
metallischer Oberfläche liegen. Die Kalibrierungsprozedur sollte auch nach intensiven
Temperaturschwankungen durchgeführt werden

BEDIENUNGSEINLEITUNG
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If the device is marked with this sign, it means that you can not dispose of it
with household waste. You must hand it to the collection of waste electrical
and electronic equipment recycling. Dispose of used equipment correctly,
you will help to eliminate the threat to the environment and human health.
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Garantiekarte
1.

Das Gerät hat eine 12-Monatige Garantie.

2.

Der Produzent garantiert in diesem Zeitraum eine zuverlässige Bedienung des Gerätes, falls es
ordnungsgemäß bedient wird.

3.

Der Produzent ist verantwortlich für alle Fabrikationsdefekte und Materialfehler.

4.

Alle Defekte werden von dem Produzenten im Laufe von 30 Tage von der Abgabe beim Service
beseitigt.

5.

Der Zeitraum der Garantie wird verlängert sich um die Bearbeitungs- und Reperaturzeiz des Services

6.

Das Gerät sollte mit der Standardausrüstung, sauber und mit lesbarer Tastenbeschreibung dem
Service eingereicht werden.

7.

Die Garantiekarte wird als gültig behandelt wenn sie das Datum des Verkaufes und die Unterschrift
des Produzenten trägt.

8.

Falls das Gerät transportiert werden muss, geschieht dies auf Gefahr des Absenders.

9.

Das Gerät wird von dem Service nicht angenommen wenn Punkt Nummer 6 nicht erfüllt ist, wenn der
Defekt kein Fabrikationsdefekt ist oder die Garantiekarte nicht ausgefüllt ist.

10. Ausgenommen von der kostenloser Defektbeseitigung sind:
•

Schäden die auf Fehler der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung, Flüssigkeit,
Tabakrauch, Ablagen bildende Gasen (z.B. Insektenspray) etc. zurückzuführen sind.

•

Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungseinleitung, z.B. Anschluss an eine falsche Stromart
und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, Einbrennschäden (permanente
Nachbilder).

•

Folgeschäden durch den Gebrauch von überalteten oder defekten Betterien bzw. Akkumulatoren.

•

Verschleißteile und Verbrauchsmaterial.

•

Schäden durch Eingriffe von nicht dazu ermächtigte Personen.

•

Geräte mit zerbrochenen Plomben.

11. Alle Schäden in Punkt Nummer 10 genannt wurden können nach Vereinbarung mit dem Kunden
Kostenpflichtig beseitigt werden Die Kosten sind abhängig von der Art des Defektes.
12. Nach Ablauf der 12-Monatige Garantie können Defekte nach Vereinbarung mit dem Kunden
kostenpflichtig beseitigt werden.
13. Die Garantiekarte ist gültig nur mit dementsprechender Quittung.

Verkaufsdatum

des Handlers abstempeln

Thoma • Tel./Fax: +48 95 741 11 62 • info@t4w.eu • www.t4w.eu
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W cenie produktu zawarty jest koszt gospodarowania odpadami w wysokości 0,10PLN
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Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją.
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1. Specyfikacja
Podstawowe parametry przyrządów:
TW-2B

TW-6

59247

59248

59249

Fe, Fe-Zn, Al

Fe, Fe-Zn, Al, X

Fe, Fe-Zn, Al, X

0÷1100

0÷1100

0÷1100

Rozdzielczość pomiaru** [µm]

10

1; 10

1; 10

Ilość pomiarów w pamięci

100

100

100

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

PL; GER; ENG

PL; GER; ENG

PL; GER; ENG

30x15

40x15

40x15

•

•

•

•

•

Bateria 9V

Bateria 9V

Bateria 9V

Numer artykułu
Podłoże (blacha)*
Zakres pomiarowy [µm]

TW-6s

•

Sonda umieszczona na przewodzie

Funkcja HOLD (zamrażanie pomiaru)
Funkcja ASYSTENT
Tester UV
Sygnalizacja dźwiękowa
Zerowanie (kalibracja)
Wskaźnik rozładowania baterii
Podświetlanie LCD
Automatyczne wyłączenie
Dostępne wersje językowe
Wymiary LCD [mm]
Klawiatura odporna na wilgoć
Sonda sprężysta
Etui
Zasilanie
Masa bez baterii

101g

103g

123g

Wymiary [mm]

65x110x27

110x65x27

110x65x27

*) Fe: stal; Fe-Zn: stal ocynkowana; Al: aluminium X: możliwość zdefiniowania innego typu
**) Możliwość ustawienia rozdzielczości w MENU miernika
X - Możliwość pomiaru względem punktu odniesienia

25
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2. Uwagi ogólne oraz przygotowanie do pomiaru
Grubościomierz lakieru służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej
na blachę samochodową stalową, stalową ocynkowaną, aluminiową bądź
zdefiniowaną za pomocą punktu odniesienia. Możliwy jest również pomiar
względem wybranego punktu. Rozdzielczość pomiaru wynosi 1µm lub 10µm
(dla TW-2B jedynie 10µm - wybór w OK [MENU]). Posiada wbudowaną
pamięć EEPROM 100 pomiarów (pamięć nie ulega skasowaniu po wyłączeniu
miernika – można ją skasować z poziomu OK [MENU] głównego). Pozwala
to na swobodne przeglądanie pomiarów po wykonanych czynnościach
pomiarowych. Urządzenie ma wbudowane podświetlanie wyświetlacza, dzięki
temu łatwiejsze jest dokonanie pomiaru w ciemniejszych pomieszczeniach (jak
np. garaż).
Przed rozpoczęciem pomiarów należy umieścić sprawną baterię w tylnej części
obudowy. W tym celu otwieramy klapkę i podłączmy baterię alkaiczną (!) lub
akumulatorek (patrz specyfikacja) do klipsów zaciskowych umieszczonych na
kabelku.

UWAGA!

Miernik domyślnie ustawiony jest na blachę
ocynkowaną i aluminium (Zn/Al), jeżeli pomiar będzie
wykonywany na starszych samochodach z blachą nieocynkowaną, należy wybrać
materiał „Stal” (Fe).

Zerowanie (kalibracja)
Przed rozpoczęciem pomiarów, należy sprawdzić czy miernik jest wyzerowany.
W tym celu wybieramy w OK [MENU] głównym funkcję *Zero i przykładamy
miernik do płytki kalibracyjnej (na środku płytki). Jeżeli wskazanie wyniesie 0 +/10um oznacza to, że miernik jest wyzerowany. Jeżeli odchylenie będzie większe
niż +/-10um to należy miernik przyłożyć do płytki kalibracyjnej (ZIELONĄ
STRONĄ), poczekać aż wynik ustabilizuje się i wcisnąć przycisk OK [MENU]
(Cały czas miernik musi być przyłożony do płytki).
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Na wyświetlaczu pojawi się napis Zapis... i miernik przejdzie do OK [MENU]
głównego.
Jeżeli miernik jest wyzerowany to z funkcji *Zero można wyjść przyciskając
przycisk OK [MENU].

UWAGA!

Przycisk należy nacisnąć dopiero po pojawieniu się w
drugiej linii ciągu znaków „------„ – w innym wypadku
miernik rozkalibruje się i będzie konieczne ponowne zerowanie.

UWAGA!

Podczas zerowania, płytka do zerowania powinna leżeć
na płaskiej powierzchni niemetalicznej (nie powinno się
kłaść płytki np. na karoserii samochodowej, metalowym blacie itp.), nie powinna
też być trzymana w dłoni.

Zerowanie należy przeprowadzać np. przy dużych zmianach temperatury
otoczenia.

UWAGA!

1. Bateria powinna być alkaliczna. Zwykła bateria bardzo
szybko wyczerpie się. 2. Można zastosować akumulatorek
9V, który posiada takie samo przyłącze. 3. Nieprawidłowa praca może być
spowodowana słabą baterią.

Pomiaru dokonuje się przykładając czujnik do badanej powierzchni. Czujnik
powinien możliwie płasko przylegać. Badana powierzchnia powinna być czysta i
gładka – brud i chropowatość powodują dodatkową warstwę mierzoną. Miernik
należy trzymać przyłożony do blachy aż wynik ustabilizuje się (czas pomiaru ok.
1-2 sek.). Zaleca się trzymać miernik w dwóch rękach i delikatnie dociskać do
blachy – eliminuje to drgania ręki.

27
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3. Obsługa miernika
Miernik wyposażony jest w dwa przyciski, za pomocą których obsługujemy
przyrząd:
• przycisk OK [MENU]: służy do włączenia miernika, zatwierdzania wybranych
funkcji z MENU oraz do wychodzenia z funkcji z powrotem do MENU; dodatkowo
podczas pomiaru naciśniecie tego przycisku spowoduje zapamiętanie aktualnie
wykonywanego pomiaru;
• przycisk [FUNKTION]: służy do przełączania funkcji w MENU głównym; ponadto
podczas przeglądania pamięci pomiarów przełączamy nim kolejno pomiary.

Miernik włączamy przyciskając na chwilę OK [MENU]. Po wyświetleniu
loga firmy oraz nazwy przyrządu, miernik przejdzie do MENU głównego. Na
wyświetlaczu w pierwszej linii będzie wyświetlany napis *Pomiar a w drugiej
linii *Mater oraz stan baterii. Gwiazdka * w pierwszej linii sygnalizuje aktualnie
zaznaczoną funkcję.

Funkcje przełączamy przyciskiem [FUNKTION], są to kolejno:
*Pomiar

powoduje przejście miernika w stan pomiaru;

*Pamiec

powoduje przejście miernika do przeglądania zapamiętanych pom.;

*Mater

wybór materiału z którego wykonana jest blacha (Stal, Aluminium,
Ocynk, Pkt odniesienia);

*Pkt.odn

służy do ustawienia punktu odniesienia;

*Wylacz

powoduje wyłączenie miernika;

*Kas.pom

powoduje skasowanie pamięci pomiarów;

*Zero

zerowanie miernika;

*Resol.

wybór rozdzielczości pomiaru.

*Soft

wersja oprogramowania

W celu zatwierdzenia wybranej funkcji należy wcisnąć OK [MENU].
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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FUNKCJA POMIAR - *Pomiar
Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu w
pierwszej linii będzie wyświetlany aktualnie wybrany
materiał, np. Zn/Al oraz po lewej stronie wskaźnik
stanu baterii a w drugiej linii ----um. Miernik w tym
momencie oczekuje na przyłożenie do badanej blachy
samochodowej.
Po przyłożeniu sondy do karoserii na wyświetlaczu w drugiej linii przedstawiony
zostanie pomiar.
Aby wpisać pomiar do pamięci pomiarów, należy podczas pomiaru wcisnąć
przycisk OK [MENU]. Na wyświetlaczu obok pomiaru zostanie wyświetlona
gwiazdka * symbolizująca zapis do pamięci.

Zn/Al

UWAGA!

Pamięć może pomieścić 100 pomiarów, po przekroczeniu
tej wartości pomiary będą zapisywane od pierwszej
pozycji jednocześnie nadpisując stare pomiary.

29
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FUNKCJA PAMIĘĆ - *Pamiec
Funkcja ta służy do przeglądania
zapisanych
pomiarów.
Pomiary
przełączamy
przyciskiem
*FUNKTION.
Przeglądanie
rozpoczyna się od pierwszej pozycji.
Po przekroczeniu setnej pozycji, licznik
pozycji wraca do pierwszej. Aby wyjść
z funkcji pamięci należy wcisnąć

Pom.1
30um

przycisk OK [MENU].

FUNKCJA MATERIAŁ - *Mater
Po wybraniu tej funkcji, mamy możliwość
wyboru materiału, na którym będziemy
dokonywać pomiaru:
• Ocynk / Aluminium (Zn/Al) – dla blach
stalowych ocynkowanych i aluminiowych;

*

Fe

• Stal
(Fe)
–
dla
blach
stalowych
(nieocynkowanych) – starsze samochody;
• Pkt odniesienia (PO).

Przyciskiem FUNKTION przełączamy kolejno rodzaj blachy, natomiast OK
[MENU] zatwierdzamy wybór.

FUNKCJA PKT ODNIESIENIA - *Pkt.odn
Za pomocą tej funkcji ustawiamy punkt odniesienia względem, którego
będziemy dokonywać pomiaru. Dzięki temu jest możliwość porównania
grubości lakieru na blasze względem wcześniej wybranego punktu.
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Po wybraniu tej funkcji na LCD w pierwszej linii pojawi się napis „Ustaw.pk” a
w drugiej „--------„. W tym momencie należy przyłożyć do wybranego punktu
sondę miernika, poczekać aż wynik ustabilizuje się i zatwierdzić przyciskiem
OK [MENU]. Punkt odniesienia został ustawiony.
W celu dokonania pomiarów względem punktu
odniesienia należy w funkcji MATERIAŁ *Mater wybrać „PO”. Następnie po przejściu
do funkcji POMIAR w pierwszej linii będzie
wyświetlane „PO”, co oznacza symbolicznie
„punkt odniesienia” a w drugiej „----um” lub po
przyłożeniu do blachy jakiś wynik.

* PO
------um

Jeżeli podczas pomiaru wynik będzie ujemny,
oznacza to, że dane miejsce jest cieńsze od punktu odniesienia o przedstawioną
wartość mikrometrów. Analogicznie, jeżeli wynik będzie dodatni (bez znaku
minus), oznacza to, że grubość lakieru jest większa niż w punkcie odniesienia.
Funkcja ta służy również do edycji własnego materiału. W tym celu postępujemy
analogicznie jak opisano powyżej, z tym, że punktem odniesienie musi być
czysty (bez warstwy lakieru) kawałek blachy, tej samej, na której będziemy
później dokonywać pomiarów.

FUNKCJA WYŁĄCZ - *Wylacz
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK [MENU] tej funkcji, miernik wyłączy się.

FUNKCJA KASOWANIE POMIARÓW - *Kas.pom
Po zatwierdzeniu tej funkcji wszystkie zapisane pomiary w pamięci EEPROM
ulegną bezpowrotnemu skasowaniu. Po tym procesie miernik samoczynnie
przechodzi do MENU głównego.
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FUNKCJA ZERO (kalibracja) - *Zero

(OK [MENU]). Na wyświetlaczu pojawi się
napis OK... i miernik przejdzie do MENU
głównego.

Zero
10

Przed rozpoczęciem pomiarów, należy
sprawdzić czy miernik jest wyzerowany.
W tym celu wybieramy w MENU głównym
funkcję ZERO i przykładamy miernik do
płytki kalibracyjnej (na środku płytki).
Jeżeli wskazanie wyniesie 0 +/-10um
oznacza to, że miernik jest wyzerowany.
Jeżeli odchylenie będzie większe niż +/10um to należy miernik przyłożyć do płytki
zerującej, lekko docisnąć, poczekać aż
wynik ustabilizuje się i wcisnąć przycisk

Jeżeli miernik jest wyzerowany to z funkcji
ZERO można wyjść przyciskając przycisk
OK [MENU] gdy na wyświetlaczu w
drugiej linii pojawi się ----.

UWAGA!

Podczas zerowania, płytka do zerowania powinna leżeć
na płaskiej powierzchni niemetalicznej (nie powinno się
kłaść płytki np. na karoserii samochodowej, metalowym blacie itp.), nie powinna
też być trzymana w dłoni.

Zerowanie należy przeprowadzać np. przy dużych zmianach temperatury
otoczenia.
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FUNKCJA ROZDZIELCZOŚĆ - *Rozdz.
Miernik
posiada
możliwość
zmiany
rozdzielczości pomiaru. Po wejściu do funkcji
można za pomocą przycisku FUNKTION
zmieniać rozdzielczość pomiaru:

Rozdz.
D=10

• D=10 – wynik zaokrąglany jest do 10um szybszy pomiar
• D=1 – wynik przedstawiany jest co do 1um

Podczas oględzin pojazdu wystarczającą rozdzielczością pomiaru jest D=10.
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Jeżeli urządzenie oznakowane jest tym znakiem, oznacza to, że nie
wolno wyrzucać go razem z innymi odpadami domowymi. Należy oddać
go do punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przeznaczonych do recyklingu. Pozbywając się zużytego sprzętu w sposób
prawidłowy, przyczyniasz się do eliminowania zagrożenia dla środowiska
i ludzkiego zdrowia. Recykling zużytych materiałów chroni zasoby
środowiska. Więcej informacji na temat recyklingu można uzyskać od władz
lokalnych, w ﬁrmie wywożącej odpady lub od sprzedawcy.
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4. Algorytm obsługi miernika

www.
t4w.eu
TW-xx

*Pomiar

Pamiec

*Pamiec

Wylacz

Pomiar
----um

Pomiar
140um

Pomiar
*140um

Pom.1
140um

Pom.2
120um

Pom.100
130um

*Wylacz

----

Kas.pom

*Kas.pom

Zero
*Zero

Rozdz.
*Rozdz.

Pomiar

35

Kas.pom
45%

ZERO
---Rozdz.
D=10

ZERO
0
Rozdz.
D=1
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Gwarancja TW-2B/TW-6/TW-6s
1.

Urządzenie jest objęte gwarancją 12-miesięczną liczoną od daty sprzedaży.

2.

Producent urządzenia gwarantuje w tym okresie niezawodne jego funkcjonowanie, pod warunkiem
użytkowania go we właściwy sposób.

3.

Producent jest odpowiedzialny za wady fizyczne (produkcyjne) tkwiące w urządzeniu przez okres 12
miesięcy.

4.

Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte przez producenta w okresie 30 dni od daty przyjęcia
urządzenia do serwisu.

5.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od daty przyjęcia urządzenia do serwisu do daty jego
wydania Użytkownikowi.

6.

Urządzenie powinno być dostarczone do serwisu z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelnymi
nadrukami na obudowie.

7.

Gwarancja jest uznawana za ważną jeśli posiada wpisaną datę sprzedaży oraz podpis producenta.

8.

Dostarczenie reklamowanego urządzenia do serwisu (osobiście, drogą pocztową itp.) leży w gestii
Użytkownika.

9.

Serwis odmówi przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej w przypadku niezachowania zastrzeżeń
z pkt. 6, w przypadku stwierdzenia wady innej niż produkcyjna oraz w przypadku braku lub posiadania
niewypełnionego dokumentu gwarancyjnego.

10. Gwarancją nie są objęte:
•

wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia,
wyposażenia i kabla zasilającego (złamanie, pęknięcie, nacięcie, deformacja, stopienie i spalenie);

•

uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zastosowaniem
niewłaściwych zabezpieczeń elektrycznych, zastosowaniem nieodpowiednich przedłużaczy
elektrycznych, uszkodzenia spowodowane zalaniem podzespołów elektrycznych i elektronicznych
wodą;

•

uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia;

•

uszkodzenia powstałe wskutek posługiwania się urządzeniem niezgodnie

•

z instrukcją obsługi i przeznaczeniem, nieprawidłowym podłączeniem;

•

urządzenia z naruszonymi plombami i znakowanymi zabezpieczeniami.

11. Wszystkie usterki wymienione w pkt. 10 mogą zostać usunięte przez serwis za uzgodnioną opłatą
ponoszoną przez Użytkownika. Wysokość opłaty jest zmienna, ustalana jest na podstawie natury
usterki.
12. Po upływie terminu gwarancji istnieje możliwość skorzystania z serwisu pogwarancyjnego, który
zapewnia odpłatnie producent.
13. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.

data sprzedaży

pieczęć sprzedawcy

Thoma • Tel./Fax: +48 95 741 11 62 • info@t4w.eu • www.t4w.eu

Thoma

+48 95 741 11 62
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