EU INSTALO – QM Height
Guia Rápido de Utilização
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Tampa superior

Botão Liga/Desliga
Conector Micro USB
Conector Digimatic
Display
Painel de comando

Tomada DC
Suporte de pilhas

Botão de fixação
Compartimento do
suporte da ponta
Trava do suporte
Suporte da ponta

Manivela

Ponta de 5mm
Interruptor de flutuação
Base

Braço de movimentação

1° PASSO: Retirar equipamento da Caixa.
•

Após a abertura da caixa, suspender o equipamento e colocá-lo em uma bancada rígida de
superfície limpa e regular.

2° PASSO: Verificar os acessórios padrões realizando check list.

Check List

Acessórios Padrões
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QM Height
Bloco Calibrador de Pontas
Ponta Ø5mm

4

Capa de Borracha (A)
Braçadeira de Cabo
Tampa do Produto
Chave Hexagonal 7 mm
Chave Hexagonal 8 mm
Pilhas AA LR6 4x
Manual do Usuário
Manual de Referência Rápida
Certificado de Inspeção
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3° PASSO: Destravar o Equipamento
•

Desrosquear os parafusos da tampa superior do QM-Height, segure o compartimento do suporte
da ponta para evitar que o mesmo suba devido aos contrapesos, remova os parafusos, eleve o
compartimento do suporte da ponta.

Tampa Superior

Compartimento do
Suporte da Ponta

4° PASSO: Colocar Pilhas
•

Pressione o botão do suporte de pilhas, puxe-o para fora e encaixe as pilhas, coloque o suporte
novamente em seu compartimento.

5° PASSO: Instalação do Suporte de Ponta

•

Insira o suporte de ponta no compartimento do QM Height, prenda o suporte no compartimento
rosqueando com a trava, coloque a ponta de Ø5mm e parafuse a ponta utilizando a chave Allen de
3mm.

Compartimento
do Suporte

6° PASSO: Calibração de Ponta
•

Ligue o Painel de Comando , Selecione o botão “Mode” do painél de comandos , Selecione o botão
de calibração do diâmetro da esfera e Pressione a tecla “Enter” para incializar o comando

•

A medida de altura da face superior do Bloco Calibrador requisitará a dimensão, posicione a ponta
sobre o bloco, após posicionar, a medida de altura da face inferior do Bloco Calibrador requisitará a
dimensão, posicione a ponta na parte inferior do Bloco Calibrador, ao final pressione enter e será
encerrada a calibração de ponta.

7° PASSO: Definição de Origem
•

Para um ajuste fino na altura do QM Height, puxe o pino, leve a ponta à base do desempeno;

Pino

•

Selecione a opção “ZERO/ABS”, pressione a tecla “Enter”, e sua ponta terá como referencial zero a
base do desempeno

8° PASSO: Medição Simples

•

•

Selecione a opção de medição de diâmetros, o painel de comando informará a posição da ponta
dentro do diâmetro.

Posicione a ponta na curva inferior do diâmetro, o painel de comando informará a posição da ponta
dentro do diâmetro;

•

Posicione a ponta na curva superior do diâmetro, o painel registrará a medida do diâmetro no display;

