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Digitální posuvné měřidlo 

1 Digitální posuvné měřidlo DS 150 
Digitální posuvné měřidlo je vybaveno rozhraním. Rozhraní je určeno pro připojení digitálního 
indikátoru DPM1, který se objednává zvlášť. 

1.1 Technické údaje 

   
mm 0 – 150 

Rozsah měření 
palce 0 – 6" 

mm 0,01 
Rozlišení 

palce 0,0005" 

mm 0,03 
Přesnost 

palce 0,001" 

Napájení  1x knoflíková baterie 
1,5 V   SR44 

Skladovací teplota °C -20 až 60 

Pracovní teplota °C 5 až 40 

Relativní vlhkost vzduchu  0 až 80% 

1.2 Rozsah dodávky 
• digitální posuvné měřidlo 
• náhradní baterie 
• plastové pouzdro 

1.3 Složení 

rozhraní

 2
00

1 

 

zajišťovací šroub

Hloubkoměr přepínání metry/palce

Obr. 1-1:   Digitální posuvné měřidlo 

vypínač

nulování

kryt baterie

kolečko pro jemné 
nastavení

1.4 Obsluha 
 

• OFF/ON 
zapnutí displeje 

• in/mm 
přepínání měrné jednotky z milimetrů na palce a zpět 

• Nula 
nulování displeje 
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Digitální posuvné měřidlo

1.4.1 Metody měření 

  

• vnitřní měření • vnější měření 

  

• hloubkové měření • stupňovité měření 

INFORMACE 

Po uplynutí 7 minut nečinnosti posuvného měřidla se displej automaticky vypne. 

1.5 Údržba 
 Ujistěte se, že je povrch posuvného měřidla čistý a suchý. Dbejte na to, aby se do snímací 
hlavy nedostaly žádné tekutiny, jinak může dojít k poškození elektroniky. Jestliže dojde 
k vniknutí tekutiny, zkuste snímací hlavu opatrně vysušit fénem. 

 Povrch posuvného měřidla čistěte měkkým, čistým bavlněným hadříkem. K čistění 
posuvného měřidla v žádném případě nepoužívejte vlnu ani rozpouštědla. 

1.6 Závady 

Závada Příčina / možné následky Odstranění závady 

Pět bliknutí • Nízké napětí • Vyměnit baterii 

Údaje na displeji se 
nemění 

• Porucha ve spínacím obvodu • Vyjmout baterii a po uplynutí 
cca 30 s opět vložit. 

Nejsou zobrazovány 
žádné údaje 

• Žádné napájecí napětí • Očistit kontakty na baterii 
• Vyměnit baterii 

Přesnost indikace • Znečištěné čidlo • Odstranit pouzdro posuvu a 
ofouknout čidlo suchým, 
čistým vzduchem 
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

Digitální posuvné měřidlo

DS 150

výrobek
typ
výrobní číslo

datum prodeje

podpis prodávajícího

razítko prodávajícího

Záznamy o opravách:

 
 

Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek) 
 
 

 
 
 
 
 
pro koncového spotřebitele a zaručuje 
bezplatnou opravu výrobku této firmy podle 
podmínek dále uvedených po dobu 24 měsíců. 
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad. 
 
 

podle ust. § 429 odst.2 obchodního zákoníku na 
základě ústní kupní smlouvy, na výše uvedené 
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku 
této firmy podle podmínek dále uvedených po 
dobu 12 měsíců.  

 
 
 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně 

A B



Záruční podmínky pro případ A: 
 
 Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za jiným účelem 
než pro podnikání s tímto výrobkem, je 24 měsíců od data převzetí výrobku koncovým spotřebitelem. Podnikáním se rozumí 
soustavná výdělečná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ( § 2 odst.1 obchodního zákoníku). Právo 
z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu 
výrobku a popsat jak se tato vada projevuje. K písemné reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný koncovým 
spotřebitelem a doklad o zakoupení výrobku. Kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, 
bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku, nebudou považovány za doklady 
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. 
 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 619 odst.2 občanského zákoníku). 
Prodávající považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání zejména pokud výrobek: 

• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen. 

Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku)není prodávajícím považováno: 
• Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku. 
• Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování po 

koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití. 
• Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu nebo v jiné obchodně-technické dokumentaci 

prodávajícího či v závazných technických normách. 
• Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel prodávajícímu hodnověrně předvést či jinak doložit. 

 
 Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude prodávající řešit reklamační nárok 
konečného spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze 
věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 616 obč. zákoníku, směrnice EU 1999/44/ES čl.3 odst.6 o určitých aspektech 
prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).  
 Jako rozpor s kupní smlouvou nemohou být reklamovány parametry a vlastnosti výrobku uváděné v přehledových katalozích 
a propagačních letácích vydaných prodávajícím. 
 Konečný spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a že převzal návod k použití 
výrobku. 
 
Podpis koncového spotřebitele:   …………………………………………………... 
 
 
Záruční podmínky pro případ B: 
 
 Záruční doba na zboží dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců ode dne dodání zboží; 
v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. 
 Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému určení. 
 Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo vnějšími 
událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které prodávající použil, 
vady nástrojů a opotřebitelných dílů, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením při obvyklém užíváním a vady 
způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití. 
 Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží: 

• Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno. 

 Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamaci nebo faxem na adrese prodávajícího, v níž je 
třeba označit srozumitelně a určitě vadu zboží a popsat jak se tato vada projevuje s uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne 
a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. 
K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady 
reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace 
prodávající potvrdí  písemně, faxem nebo e-mailem s uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady. 
 Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za tím účelem sdělí 
kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit důvody, pro které toto 
potvrzení odmítá vydat. 
 Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží. 
 
Podpis kupujícího:        …………………………………………………... 
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