
Funções das Teclas. 
 

Teclas Quando usar Função 

Sempre valido (<2 seg.) Ligar ou desligar o relógio comparador ON/OFF. 1.  in/mm 
   ON/OFF 
 Modo de medição e estado inicial (≥2 seg.) Alterar a unidade de mm para polegada (ou vice versa).  

Modo de medição e estado inicial. Iniciar a medição da peça. 2.  
START 

Modo de setagem do Diâmetro (Máster). Iniciar a setagem do diâmetro com anel padrão.  

Avaliação de tolerância ligada (ON) Retorna para o estado inicial (desativar avaliação GO/NG). 

Avaliação de tolerância ligada (OFF) Modo de Setagem da tolerância. 

Modo de setagem da tolerância (< 2 seg.) Setar o valor do limite inferior/superior. 

 
 
3.  
TOL 

Modo de setagem da tolerância (≥2 seg.) Altera o digito ativo (para setar o valor do limite 
superior inferior) 

Modo de setagem do Diâmetro (Máster). Setar o valor do diâmetro do anel.  

Modo de setagem do Diâmetro (Máster). Altera o digito ativo (para setar o valor do anel 
padrão) 

 
4.  
PRESET 

Quando efetuar a troca da bateria  Retorna para o estado inicial 

Saída de dados (se um processador estiver 
conectado ao relógio). 

 
Modo de medição e status inicial. 

Congela ou libera o display (se um processador 
estiver conectado ao relógio). 

 
5. 
DATA/HOLD  

Modo de setagem do Diâmetro (Máster). Congela ou libera o display. 

Modo de setagem do Diâmetro (< 2 seg.) Retorna para o estado inicial 

Modo de setagem do anel padrão (≥2 seg.) Alterar para o anel padrão (de M1-M2-M3-M1) 

 
6.  
MW 

Modo de medição e status inicial. Modo de setagem do anel padrão. 

 
 
Operações Iniciais: 
 
- Esta operação é realizada quando colocamos a bateria para a primeira utilização ou nas 
ocasiões que é necessário a substituição da bateria.  
- Quando colocamos a bateria ou substituímos por uma nova, o display aparece [- - - - - -P] e 
com a letra P piscando.  
- Para sair desta condição, devemos apertar a tecla [PRESET] e normalmente irá aparecer no 
display 000.000 e com o bargraph na parte superior do número.  
 
Caso você desejar mudar a unidade de medição de pol egada para milímetro ou vice 
versa, favor seguir a instrução abaixo.  
 
Ao apertar o botão [ON/OFF] você liga o aparelho. Se você apertar a tecla [ON/OFF] e mantiver 
apertado por aproximadamente 4 segundos (no manual diz (≥2 seg.) 2 segundos ou mais, desta 
forma você poderá notar no display que a unidade estará alterando de mm para polegada ou vice versa.  
 
As próximas operações será definir o anel padrão. 
 
 Operação para definir o diâmetro do anel padrão ou do micrometro  que será utilizado para 
ajustar o medidor de diâmetro interno. O relógio comparador digital permite definir de 1 até 3 
diâmetros (visando facilitar na medição, caso não tenha o valor mais utilizado, podemos definir 
somente o diâmetro que irá utilizar na ajustagem do medidor de diâmetro interno). 
 
- Se você apertar a tecla [MW] e soltar, aparece no display o 0.000 que fica piscando.  



• Você apertar e manter apertado a tecla [MW] por mais tempo, você irá reparar que um 
ponto escuro a esquerda do display escrito M1, M2 e M3 irá mudar indicando que você 
está selecionando o anel padrão denominado M1, M2 e M3. 

 
• Para setar o valor do anel padrão, nesta condição, você deve apertar e soltar a tecla 

[PRESET] e irá aparecer no display o + 000.000P sendo que este P estará piscando.  
Se você apertar novamente a tecla e manter apertada, irá notar que o digito + e os outros 
números começará a piscar. Se aparecer algum número diferente, indica que o relógio 
manteve o último ajuste de diâmetro realizado. 

 
Por exemplo, para mudar para valor negativo, por exemplo, ao reparar que o + está piscando, 
você deve soltar e apertar e soltar a tecla [PRESET] neste caso o sinal + (mais) irá mudar para 
– (menos).  
Para alterar o valor da casa de centésimo deve-se apertar a tecla [PRESET] e manter apertada 
até que a casa do centésimo desejada comece a piscar, neste momento se solta a tecla 
[PRESET] e da um toque (aperta e solta) a tecla, irá notar que o numero 0 (zero) irá mudar 
para 1 (um) se continuar apertando e soltando a tecla [PRESET] irá mudar de 1 
→2→3→4→5→6→7→8→9→0→1 iniciando o novo ciclo. Deve-se repetir esta operação para 
todos os dígitos, conforme o valor do anel que será utilizado para ajustar o medidor de 
diâmetro interno.  Quando você continua selecionando o digito ativo até o último digito o P irá 
piscar. Nesta condição, você aperta novamente a tecla [PRESET] o valor que você selecionou 
no procedimento acima começará a piscar .  
 
O manual mostra o procedimento para setar os seguintes diâmetros: 
- No M1 – o valor de 30.005 mm 
- No M2 – o valor de 40.005 mm� 
- No M3 – o valor de 50.005 mm 
 
Recomenda-se efetuar o exercício como mostra a figura central do manual item 4.2.1 Master 
setting mode. 
 
Ao finalizar a setagem do diâmetro acima citado, chegará na condição de que o valor 30.005 
ficará piscando.  
 
O próximo procedimento é o chamado no manual de [Probing min. value].  
 
Na condição que o valor 30.005 estiver piscando, devemos apertar a tecla [START] e desta 
forma o display irá mostrar a indicação (Min) no canto esquerdo do display, o valor 0.000P e o 
bargraph na parte superior do número. 
Nesta condição, deve-se efetuar o movimento da haste do medidor de diâmetro interno para 
localizar o ponto mais alto. 
Devemos apertar uma vez a tecla [START] (do passo 5 ou step 5 descrito no manual).  
No passo 6 e 7 deve-se localizar o ponto ideal de medição ou valor próximo do anel. Nesta 
condição, você deve apertar a tecla [DATA/HOLD] irá aparecer uma letra H na parte inferior 
esquerda do display. Logo em seguida deve-se apertar a tecla [PRESET]. O display irá retornar 
na condição inicial, isto é o valor 30.005 piscando.  
Nesta condição, para voltar ao estado inicial, devemos apertar a tecla [MW] e irá aparecer o 
valor, por exemplo, (do manual) 30.015 ou valor próximo ao selecionado do anel utilizado para 
o ajuste do diâmetro. 
 
Modo de setagem da tolerância.  
 
No exemplo do manual o limite superior é 30.010 e o inferior 30.000 mm.  
 
Deve-se apertar a tecla [TOL] normalmente, o valor que aparece é o 000.000 (caso já tenha 
sido alterado anteriormente, poderá aparecer um outro valor) e com uma seta �piscando na 
parte superior do número. Indica que o limite superior deve ser ajustado. 
Se apertar a tecla [TOL] entrará no modo de setagem de tolerância. Caso apertar e manter 
apertado, entrará na mesma condição do PRESET, isto é: 



- o sinal + depois o digito da centena, dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo ficará 
piscando. Deve-se introduzir o valor de 30.010 e depois de finalizada a seleção do valor a 
seta�ficará piscando. Para setar o limite inferior, você deve apertar a tecla [TOL] irá mudar 
para �. Devemos proceder tudo novamente apertar e segurar a tecla [TOL] até ajustar o valor 
para 30.000mm e depois de finalizado a seleção do valor a seta�ficará piscando. Para finalizar 
a setagem da tolerância, você deve apertar a tecla [TOL] para sair do modo de setagem da 
tolerância.  
 
Desta forma, é efetuada a setagem do item 4.2.3 Mea surement mode - a) if tolerance 
judment is performed.  
 
Caso deseje ajustar para o M2 e M3, deve-se repetir todo o processo acima.   
 
Para reajustar, deve-se colocar o medidor de diâmetro interno no anel padrão que corresponde 
aos valores setados em M1, M2 ou M3.  
 
Normalmente, o valor indicado no display será próximo do valor setado. No manual o valor do 
anel é de 30.005 mm, quando colocamos no anel, o display está indicando 30.045mm. Nesta 
condição, devemos apertar a tecla [MW] e ficará piscando o valor setado que é de 30.005. 
Deve-se apertar a tecla [START], irá retornar ao valor que estava apresentando anteriormente, 
isto é, o valor 30.045.  
Devemos efetuar o probing min. Value. Desloque o medidor de diâmetro interno para achar o 
ponto alto e baixo. Apertar a tecla [DATA/HOLD] e depois o [PRESET]. Irá retornar para a 
condição inicial que era o valor 30.005 piscando.  
 
Para retornar no mode de medição, você deve apertar a tecla  
 
No caso de aparecer a mensagem de erro “E – SE” indica que existe erro de setagem da 
tolerância. Por exemplo, quando a seta estava nesta condição � foi selecionado o limite 
inferior e vice versa.  
 
Se aparecer após a medição o símbolo:  
- �- está indicando que está abaixo do limite inferior. 
- O - está indicando que está dentro da faixa de tolerância. 
- �- está indicando que está abaixo do limite inferior. 
 


