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Gratulálunk!

A GlassBuddy Plus vásárlásával kiváló minőségű síküveg elemző mérőkészülékhez jutott. A készülék egya-
ránt alkalmazható egyrétegű, ragasztott és hőszigetelt üvegek, illetve beépített és kiszerelt állapotú üvegek 
elemzéséhez. Mindez monolitikus, 2-rétegű és 3-rétegű hőszigetelt üvegek elemzéséhez is alkalmazható. A 
készülék lézertechnikája pillanatok alatt információval szolgál az üvegvastagságról, a lapok felépítéséről, a 
bevonatokról, a köztes rétegek meglétéről és azok elhelyezkedéséről. Mindezt egyetlen mérési folyamatban 
és + / - 0,1 milliméteres pontossággal tudhatja meg. Kérjük, hogy az új GlassBuddy Plus összes előnye opti-
mális kihasználása érdekében és a készülék egyszerű kezelésének megismerése céljából alaposan olvassa el 
a használati útmutatót.

Rendeltetésszerű alkalmazás

A GlassBuddy Plus olyan optikai mérőkészülék, amely az egyrétegű üvegtől a beépített állapotú többrétegű 
ragasztott üvegek összes változatán át, egészen a 2- és 3-rétegű hőszigetelt üvegekig alkalmazható. 
Emellett akár három magasan reflektáló bevonatot is képes kimutatni. A gyakorlatban főként az olyan 
bevonatok esetén fordulhatnak elő ritkán hibás mérési eredmények, amelyek vagy nem mérhetők az alkalma-
zott lézerhullámhosszokkal vagy a standardtól erősen eltérő szerkezettel rendelkeznek (gyengén fényvisszave-
rő/elnyelő bevonatok). Ezért a mérési eredményeket mindig kellő szakértelemmel kell ellenőrizni. 
A GlassBuddy Plus ezen kívül felismer egyes pillanatnyilag a piacon kapható tűzgátló üvegszerkezeteket, 
melyek köztes tűzgátló géllel vannak ellátva, monolitikus üvegezés formájában vagy kétszeres hőszigetelő 
szerkezetben (lásd még a 05. fejezetet). A maximális mérhető üvegszerkezet a légrésektől (SZR) függően 100 
mm (lásd még a 12. fejezetet). A GlassBuddy Plus nem alkalmas műanyaglapok (akrilüveg, polikarbonát és 
más hasonlók) felismerésére és meghatározására, sem többrétegű szerkezet, sem egyes lapok formájában. 
A GlassBuddy Plus olyan precíziós készülék, amely a lézersugár reflexiók és a fénytörés optikai kiértékelése 
révén képes kiszámítani az üvegszerkezetek felépítésének vastagságát és elhelyezkedését. Ez az eljárás azon-
ban azt feltételezi, hogy a GlassBuddy Plus-t korábban a meghatározott specifikációk felismerésére beprog-
ramozták. Az alkalmazott lézersugár segítségével detektálhatók a bevonatok és azok elhelyezkedése. A meg-
bízható mérési eredmények érdekében a Bohle folyamatosan igyekszik a GlassBuddy Plus-hoz tartozó 
szoftvert a legújabb rétegrendekkel kiegészíteni. A GlassBuddy Plus beltéri használatra van kialakítva.

Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, hogy nyomtassa ki a jelen útmutatót és tárolja azt a készülék teljes élettartama alatt elérhető helyen. 
Az útmutató a készülék részét képezi, ezért minden felhasználónak és későbbi tulajdonosnak is tovább kell 
adni. A készülék és tartozékai kizárólag üzleti felhasználásra készültek, ezeknek soha sem szabad gyerekek 
(főként nem kisgyermekek) kezébe kerülnie. A készülék kezelőjét az érvényes balesetmegelőzési előírásoknak 
megfelelően oktatni kell a figyelembe veendő viselkedésről. A jelen útmutatót és főként a biztonsági 
megjegyzéseket minden a készülék működésével megbízott személynek el kell olvasnia és meg kell értenie. A 
jelen útmutató valamennyi biztonsági rendelkezését, valamint a készüléken található biztonsági rendelkezése-
ket is figyelembe kell venni. A készülék üzemeltetése csak kifogástalan állapotban megengedett. A készülék 
átépítése nem megengedett. A készülék felnyitása a törvényes szavatossági igények megszűnését vonja 
maga után. A készüléken javításokat kizárólag a Bohle AG végezhet. Kérjük, hogy forduljon igényével 
a forgalmazójához. A GlassBuddy Plus az üvegvastagság meghatározására 2M (<1mW) osztályú lézersugarat 
használ. Kérjük, vegye figyelembe a balesetmegelőzésre vonatkozó előírásokat. Nem szabad sem 
közvetlenül, sem optikai készülékkel belepillantani a lézersugárba. Mindig bizonyosodjon meg arról, 
hogy a készülék felhasználásakor egyetlen közelben tartózkodó személyt se zavarhasson a 
lézersugár vagy annak reflexiója.
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A készüléket a vele együtt szállított szállítóbőröndben kell tárolni. A fixen beépített akkumulátor feltöltése 
csak a készülékkel együtt szállított USB-C-val megengedett. A feltöltési áram: 5V, 500 mA. Kérjük, válassza le 
a csatlakozást, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Hulladékok ártalmatlanítása

A környezet védelme és az elektromos hulladékok újrahasznosítása magas arányának biztosítása 
érdekében, a hulladék elektromos készülékeket nem szabad a hagyományos és a szelektálatlan 
háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. 

Kérjük tehát, hogy a GlassBuddy Plus-t és tartozékait élettartamuk végén szakszerűen ártalmatlanítsák. Az 
említett részeket szakszerű ártalmatlanítás céljából a Bohle AG-hoz is visszaküldheti. Kérjük, forduljon ezzel 
kapcsolatban a kereskedőjéhez.
WEEE-jegyzék-sz.: DE33122269 
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EK-megfelelőségi nyilatkozat

Bohle AG, Dieselstr. 10, D-42781 Haan

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult képviselő:
Edgar Höhn, Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Németország

Ezennel kijelentjük, hogy a termék
GlassBuddy Plus  BO 5164755
Gyártás éve   05/2022-től

a szállított változatban megfelel a 2004/108/EK „Elektromágneses kompatibilitás“ irányelv vonatkozó 
rendelkezéseinek.
Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 61326-1:2006 
„Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi villamos készülékek - Elektromágneses összeférhetőség - 
1. rész: Általános követelmények“.

EN 55022:2010 B osztály 
„Informatikai berendezések - Rádiózavarok jellemzői - Határértékek és mérési módszerek“.
Haan, május 2022

Dr. Thorsten Böllinghaus, Bohle AG technológiai igazgató
Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Németország

Rendeltetésszerű használat:
A GlassBuddy a monolitikus üvegezés, a kettős szigetelőüvegezés és a hármas szigetelőüvegezés üvegvas-
tagságának érzékelésére szolgál, még beépítéskor is. 
Ezenkívül akár három erősen fényvisszaverő bevonat is megjeleníthető.

Bármilyen más felhasználás helytelennek minősül.

A Bohle nem vállal felelősséget, ha: 
· A GlassBuddy-t nem rendeltetésszerűen használják, 
· a GlassBuddy-t engedély nélkül módosítják vagy megváltoztatják, 
· más gyártók alkatrészeit vagy pótalkatrészeit használják, 
· a GlassBuddy-t helytelenül, illetéktelen vagy képzetlen személyek kezelik, 
· a GlassBuddy nem kerül rendszeresen karbantartásra,
· a jelen kezelési útmutatóban szereplő figyelmeztetéseket, utasításokat és előírásokat nem tartják be. 
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01 Szállítási tartalom
n 1 x GlassBuddy Plus
n 1 x hordozótáska
n  1 x USB pendrive a 
 kezelési útmutatóval és 
 a PC szoftverrel
n  1 x USB-C csatlakozókábel

02  A GlassBuddy Plus 
jellemzői

n  Különböző üvegek sérülésmentes elemzése, akár 
beépített állapotban is

n  2,6 mm és 19 mm közötti vastagságú egyrétegű 
üveg mérése

n  ragasztott üvegek, többszörösen ragasztott üveg, 
tűzgátlós üveg, kétrétegű hőszigetelt üveg, 
háromrétegű hőszigetelt üveg (csak tűzgátló 
funkció nélkül)

n  max. 100 mm-es szerkezet vastagságig, lásd még 
a 12. fejezetet

n  PVB-fóliák felismerése (monolitikus ragasztott 
üvegenként max. 8 fóliáig), A fóliák számának, 
vastagságának és elhelyezkedésének 
meghatározása

n  a bevonatok felismerése 3 bevonatig és  
elhelyezkedésük beazonosítása

n  Kijelzési pontosság: 0,1 mm, tűrés: a mérési  
tartomány 1%-a

n  250 mérési eredmény tárolása
n  USB-interfész
n  Egyszerű és magától értetődő menükezelés és 

grafikus kijelző
n  Minőségi li-ion-akkumulátor az akár 8 órán 

keresztül végzett megszakítás nélküli munkához

03 Kezelőgombok

A GlassBuddy Plus számos funkciója ellenére csu-
pán néhány kezelőgombbal kezelhető. A kezelés tel-
jesen intuitív módon történik, ezért gyorsan és egy-
szerűen elsajátítható. Ebben a fejezetben az egyes 
kezelőgombok működését írjuk le.

Nyomja meg az alábbi kezelőgombokat:

n a GlassBuddy Plus bekapcsolásához
n a következő mérés megkezdéséhez

n a mérést követően az adatok elmentéséhez
n a bevitt parancsok megerősítéséhez

n az aktuális mérési eredmény törléséhez
n a menüből való kilépéshez
n az elmentett adatok törlésének megszakításához
n a hibaüzenetek törléséhez

n a menübe való belépéshez

  
n a mérési eredményben lapozáshoz
n a menüben lapozáshoz
n a menübe való belépéshez
n a dátum és az idő beállításához
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04 Kijelző

Az alkalmazott jelölések magyarázata

4 vagy 4.2  Üvegvastagság, fóliavastagság, ill. 
a lapok közötti tér mm-ben vagy 
hüvelykben (inch) vagy hüvelyk 
törtrészben 

« vagy »  a bevonat elhelyezkedése, az adott 
bevonat elhelyezkedését a nyíl irá-
nya jelzi,

!    Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy 
a készülék nem ismert fel minden 
jellemzőt kétséget kizáró módon

G1, G2, … Az üveglap pozíciója
G 1.1, G 1.2  Az üveglap pozíciója a monolitikus 

ragasztott üvegen belül
SZR1, SZR2  A lapok közötti légrés elhelyez 

kedésének megadásával
Film 0.38  A szerkezetben alkalmazott fólia
   vastagsága
Zselé 1,4   A szerkezetben alkalmazott tűzgát-

ló zselé vastagsága
Réteg 4,3   A szerkezetben alkalmazott  

köztesréteg vastagsága

05 Első lépések

Alapvető tudnivalók a GlassBuddy Plus-val 
végzett munkához

A GlassBuddy Plus bekapcsolásához tartsa kb. 2 
másodpercig benyomva a  gombot. A 
négysoros, világító kijelzőn ezután válassza 
ki az elemezni kívánt üvegtípust (lásd még az 
“ÜVEGTÍPUS„ alpontot).

A kiválasztást követően a GlassBuddy Plus kijelzi 
az aktuális dátumot, időpontot és a kiválasztott 
üvegtípust.

Energiatakarékossági okokból a kijelző világítása kb. 
60 másodperc múlva kialszik, azonban a  vagy a 

 billentyűk megnyomásával bármikor ismét 
bekapcsolható. A GlassBuddy Plus a legutolsó 
billentyű megnyomását követően, kb. 10 perc eltel-
tével automatikusan kikapcsol.

A menüpontok magyarázata
A  gomb megnyomásával a menübe léphet, 
ahol a  vagy  gombokkal válthat az egyes 
menüpontok között. Az éppen aktív menüpont mindig 
középen található, és jobbról és balról nyilak fogják 
közre. A menüpont kiválasztásához nyomja meg a 

 gombot.

Kikapcsolás 
 Kikapcsolja a GlassBuddy Plus-t.

Üvegtípus
Itt a  billentyűkkel választhatja ki az elemezni 
kívánt üvegtípust. Kérjük, a kiválasztást erősítse 
meg a  billentyűvel.

n nem ISO-üveg (menükijelzés: nem ISO)
 –  2,6 mm és 19 mm közötti vastagságú egyré-

tegű üveg elemzésére
 –  monolitikus ragasztott- és ragasztott biztonsági 

üveg elemzésére (VG és VSG)
 –  monolitikus többrétegű- ragasztott üveg (MGV) 

elemzésére, tűzgátló üvegek kivételével

 

Megjegyzés: Ebben a beállításban másfajta üveg 
mérése hamis elemzési eredményhez vezethet.
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n ISO-üveg (menükijelzés: ISO)
 –   2 x egyrétegű üvegből készült 2-rétegű-  

hőszigetelt üveg elemzéséhez
 –  ragasztott üvegből készült 2-rétegű- 

hőszigetelt üveg elemzéséhez
 –  ragasztott biztonsági üvegből készült 

2-rétegű-hőszigetelt üveg elemzéséhez
 –  ragasztott tűzgátló üvegből készült  

2-rétegű-hőszig. üveg elemzéséhez
 

Megjegyzés: Ebben a beállításban másfajta üveg 
mérése hamis elemzési eredményhez vezethet.

n ISO3-üveg (menükijelzés: ISO3)
 –  3 x egyrétegű üvegből készült 3-rétegű-  

hőszigetelt üveg elemzéséhez
 –  ragasztott üvegből készült 3-rétegű- 

hőszigetelt üveg elemzéséhez
 –  ragasztott biztonsági üvegből készült 

3-rétegű-hőszigetelt üveg elemzéséhez

Megjegyzés: Ebben a beállításban másfajta üveg 
mérése hamis elemzési eredményhez vezethet.

n   ISO tűzgátló üveg nem 
 (menükijelzés: nem ISO MVG)
 –  monolitikus többrétegű- ragasztott üveg 

(MVG), mint tűzgátló üveg elemzéséhez
  

Megjegyzés: Ebben a beállításban másfajta üveg 
mérése hamis elemzési eredményhez vezethet. Csak 
az 1,4 mm - 3,2 mm közötti tűzgátló gélek jelennek 
meg „Gél” néven. A 3,9 mm - 7,0 mm közötti tűzgát-
ló gélek „Réteg” néven jelennek meg. Az ettől eltérő 
felépítések nem mérhetők megfelelően.

n  ISO tűzgátló üveggel
 (menükijelzés: ISO MVG)
 –  monolitikus többrétegű ragasztott üveggel 

készült 2-rétegű-hőszigetelt üveg mint tűzgátló 
üveg elemzéséhez

Megjegyzés: Ebben a beállításban másfajta üveg 
mérése hamis elemzési eredményhez vezethet. Csak 
az 1,4 mm - 3,2 mm közötti tűzgátló gélek jelennek 
meg „Gél” néven. A 3,9 mm - 7,0 mm közötti tűzgát-
ló gélek „Réteg” néven jelennek meg. Az ettől eltérő 
felépítések nem mérhetők megfelelően.
 
A beállított üvegtípus a menüben kijelzésre kerül.

Megjegyzés: A kikapcsolást követően a 
GlassBuddy Plus automatikusan visszavált az alap-
beállításra, ezért a következő bekapcsolást 
követően az üvegtípust ismét ki kell választani.

Átlag
Átlagmérés végzéséhez elsőként ki kell választania a 
megfelelő üvegtípust. A menüben a kiválasztott 
“Átlag„ menüpontban aktiválható az átlagmérés. Az 
üvegtípus mellett látható “Ø„ jelzés arra utal, hogy 
az átlagmérés aktiválva van. Egy átlagméréshez leg-
feljebb 19 egyedi mérés vehető figyelembe. Az egye-
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di mérések a  gomb ismételt megnyomásá-
val végezhetők el és nevezhetők el betűk 
megadásával. Miután a 2 és 19 közötti darabszámú 
egyedi mérés megtörtént, a készülék a  gomb 
megnyomásával kiszámítja a mérések aritmetikai 
átlagát.

A gyors áttekintés érdekében az átlagméréseket az 
“Adatok kijelzése„ módban a harmadik karakter 
helyén üres karakter jelöli. Az egyedi mérések ezzel 
szemben “a„ betűvel kezdődő folyamatos elnevezé-
seket kapnak.

Példa: 
03a310113_1415
03b310113_1416
03c310113_1417
03_310113_14:18

Az első két karakter az adott mérés sorszámát jelöli. 
A harmadik karakter az egyedi mérések sorrendjét 
jelöli. A következő karakterek a dátumot és az időt 
jelentik. Amennyiben a harmadik karakter helyén “_
„ jelölés látható, akkor ez a kalkulált átlagértéket 
jelöli.

Mivel az összes egyedi mérés és átlagmérés is igény 
szerint elmenthető, az esetlegesen értelmezhetetlen 
egyedi mérések később is kiszűrhetőek.

Beállítások 
Itt az alábbi beállítások végezhetők el:

Nyelv
A  billentyű megnyomásával itt az almenübe 
jutunk. Az itt található beállítások a  vagy a 

 gombokkal módosíthatóak. Kérjük, hogy az 
elvégzett változtatásokat erősítse meg a  
megnyomásával. 

Megjegyzés: A nyelv véletlenszerű és tartós elállí-
tásának megakadályozása érdekében a Glass Buddy 
az ismételt bekapcsoláskor ismét visszakapcsol a 
korábban beállított nyelvre. A nyelv tartós módosí-
táshoz a GlassBuddy Plus-t csatlakoztassa a PC-jé-
hez, majd állítsa be a fent leírtak szerint a nyelvet.

Mértékegységek
A  billentyű megnyomásával itt az almenübe 
jutunk. Az itt található beállítások a  vagy a  

gombokkal módosíthatók. Kérjük, hogy az elvégzett 
változtatásokat erősítse meg a  megnyomásával.

Megjegyzés: Az egység véletlen, állandó beállításá-
nak elkerülése érdekében a GlassBuddy Plus a 
bekapcsoláskor visszaáll a korábban beállított egy-
ségre. Az egység végleges módosításához csatlakoz-
tassa a GlassBuddy Plus-t a számítógéphez, és csak 
ezután állítsa be az egységet a fent leírtak szerint.

Verzió
A készülék szériaszámának és a készülék szoftver-
változatának kijelzése.

Dátum
A  billentyű megnyomásával itt az almenübe 
jutunk. Az itt található beállítások a  vagy a  
gombokkal módosíthatók. Kérjük, hogy az elvégzett 
változtatásokat erősítse meg a megnyomásával . 

Idő
A  billentyű megnyomásával itt az almenübe 
jutunk. Az itt található beállítások a  vagy a  
gombokkal módosíthatók. Kérjük, hogy az elvégzett 
változtatásokat erősítse meg a  megnyomásával. 

Betűméret
A  billentyű megnyomásával itt az almenübe 
jutunk. Az itt található beállítások a  vagy a  
gombokkal módosíthatók. Kérjük, hogy az elvégzett 
változtatásokat erősítse meg a  megnyomásával.

Megjegyzés: A szónyelvek esetén a kisebb 
betűméretre való átállítás nem lehetséges.

Készülékinformáció
A készülékinformáció kijelzésére szolgál, mely 
személyre szabott adatként, pl. cégnév és cím, 
a készülékben elmenthető. Ezek a PC-szoftver 
segítségével vihetők be (lásd a 11. fejezetet).

Adatok törlése
Itt a  billentyű megnyomásával megjelenik a 
kérdés, hogy valóban valamennyi mérési eredményt 
törölni kívánja-e. A mérések egyenkénti törlése nem 
lehetséges. A billentyű  ismételt megnyomása 
valamennyi elmentett  mérési eredmény törlését 
eredményezi. Az gomb megnyomásával az adatok 
törlése nélkül visszatérhet a menübe.
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Adatok kijelzése
A billentyű megnyomásával  az addig elmentett 
összes méréshez jutunk. A  vagy a  billentyű 
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt mérési 
eredményt, melyet a  billentyű megnyomásával 
meg is jeleníthet.

06 Üvegelemzés a  
 GlassBuddy Plus-val

Mindig ügyeljen arra, hogy az üveg tiszta és száraz 
legyen, mivel már egy ujjlenyomat is okozhat nemkí-
vánatos fénytörést, és így a valóságtól eltérő mérési 
eredményt. A fektetve elhelyezett üvegeket mindig 
sötét és nemtükröződő alapra (pl. fekete filcanyagra) 
fektetve elemezzük, mivel tükröződő alapon esetleg 
helytelen mérési eredmény keletkezhet. A beépített 
hőszigetelt üveglapok elemzését lehetőség szerint a 
peremtartományban végezzük.
 
Helyezze a bekapcsolt GlassBuddy Plus-t a már 
beállított üvegtípussal (lásd az 5. pontot) úgy az 
üvegre, hogy mindegyik műanyag talp felfeküdjön az 
üveglapra, és a készülék ne billegjen. Nyomja meg a 

 billentyűt. A világítás ekkor kikapcsol, és a 
GlassBuddy Plus kijelzőjén megjelenik a 

Mérés kérjük várjon …

Megjegyzés: Kérjük, hogy a GlassBuddy Plus-t a 
mérési folyamat alatt ne mozgassa, mivel ez megha-
misíthatja a mérési eredményeket. 1 – 2 másodperc 
elteltével a világítás ismét bekapcsol, és a Glass-
Buddy Plus eltávolítható az üvegről. A mérés ered-
ménye ekkor megjelenik a kijelzőn.

A mérési eredményekben a  vagy a  gombok-
kal lapozhat. A kerekített egyedi eredmények után a 
0,1 mm-es pontossággal mért egyedi eredmények 
jelennek meg, majd ezeket követi a lap szerkezeté-
nek grafikai ábrázolása. A grafikai ábrázolás balról 
jobbra ábrázolja a GlassBuddy Plus által mért lap-
szerkezetet. Az eredmények ábrázolása folyamato-
san történik.

Az  billentyűvel a mérési eredményt elvetheti.

A  billentyűvel az alábbi lehetőségek közül 
választhat: 

Mentés
Az aktuális mérési eredményt a  billentyűvel 
elmentheti a GlassBuddy Plus merevlemezére. Az 
eredmény a GlassBuddy Plus kijelzőjének bal felső 
sarkában kijelzett mérési eredménnyel kerül 
elmentésre.

Tipp: Amennyiben egyes esetekben a mérés után 
a mérési jelentés nem jeleníthető meg a kijelzőn, az 
eredmény ennek ellenére elmenthető, lásd ezzel 
kapcsolatban a 8. fejezetet is.

Elvetés
Ebben a menüpontban törölheti az aktuális mérési 
eredményt a  billentyű megnyomásával. A mérési 
eredményeket közvetlenül is bármikor törölheti az 

 gombbal.

07  A mérési eredmények  
leolvasása

A fentiek szerinti mérési folyamatot követően a 
GlassBuddy Plus az eredményt a világító kijelzőn is 
megjeleníti. A  vagy a  billentyűkkel soronként 
lapozhat lefelé és felfelé a mérési eredmények 
között.

Az első sorban a GlassBuddy Plus azt a tételt 
mutatja, amely alatt a mérési eredmény elmentésre 
kerül, ha Ön az eredményt elmenti (A képen a 05-ös 
tétel szerepel. Erre összesen maximum 250 tárolási 
hely áll rendelkezésére.) Ezután következik a mérés 
dátuma és időpontja.

A második sorban a GlassBuddy Plus a mérési 
objektum ténylegesen mért teljes vastagságát jele-
níti meg.

A harmadik sortól a lapszerkezet részletei következ-
nek a kereskedelemben kapható vastagságokra 
kerekítve. Ezt az egyes rétegek mérési eredményei 
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követik, majd ezt követi a lapszerkezet grafikai ábrá-
zolása. A felsorolás folyamatosan történik.

08  Hiba- és figyelmeztető  
üzenetek

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a GlassBuddy 
Plus pontos mérést készíthessen. A GlassBuddy 
Plus a lézersugár reflexióját használja fel a mérés-
hez és az eredmény kiszámításához. Minden, ami az 
egyes határréteg reflexióját befolyásolja, az egyben 
a kalkulált mérési eredményt is befolyásolja.

A GlassBuddy Plus különböző üzenetekkel figyel-
meztet a fennálló hibákra, illetve a túl alacsony 
akkumulátor töltöttségi szintre. Az összes figyelmez-
tetés szövegesen jelenik meg, és a  billentyűvel 
törölhető.

n “Mérés nem lehetséges„ 
 –  Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a meg-

mérendő objektum nem hoz létre olyan reflexi-
ókat, amelyekből a GlassBuddy Plus ered-
ményt tudna kiszámítani.

 –  Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor az egy-
rétegű üveglap teljes vastagsága kisebb, mint 
2,6 mm.

 –  A “mérés nem lehetséges„ üzenet nem azt 
jelenti, hogy nem történt mérés. Ilyenkor 
viszont a GlassBuddy Plus nem tudott plauzi-
bilis eredményt kiszámítani. Vagyis a mérés 
megtörtént. Ez a mérés ezért szintén elmenthe-
tő. Ezeknek az adatoknak .gdm-kiterjesztésű 
fájlként történő továbbításával a glassbud-
dy@bohle.de címre Ön segít a hibakeresés-
ben és a készülék továbbfejlesztésében. Ezek-
nek az adattételeknek az elemzése a 
készülékkel együtt leszállított PC-szoftverrel 
nem lehetséges, így csak a Bohle tudja 
elvégezni.

 –  Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a Glass-
Buddy Plus a mérési folyamatból páratlan 
számú reflexiót érzékel. 

Ok:  pl. színezett üveglap, amely esetében csak a 
felület bocsát ki reflexiót, így a lézer nem jut el  
a lap alsó oldaláig.

Ok:  a mérendő üveg túlságosan világos árnyalatú 
alapon fekszik, ami pótlólagos reflexiót 
eredményezhet.

Megoldás:  Helyezze az üveglapot az elemzéshez 
sötét szín, nem reflektáló alapra.

n “Részletek megadása nem lehetséges„
 –  Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a Glass-

Buddy Plus ugyan meg tudja mérni a teljes 
vastagságot, de nem képes egyéb más  
szerkezeti felépítésre vonatkozó részlet 
meghatározására.

n Nem “nem ISO-üveg„
 –  Ez az üzenet akkor jelenhet meg a “nem ISO„ 

beállításnál, amikor eltérő szerkezetű üveget 
próbálnak “nem ISO„ üvegként megmérni. 

Megoldás:  Ellenőrizze a beállítást, és szükség  
esetén módosítsa.

n Nem “ISO-üveg„
 –  Ez az üzenet az “ISO„ beállításnál jelenhet 

meg, amikor eltérő szerkezetű üveget próbál-
nak “ISO„ üvegként mérni.

Megoldás:   Ellenőrizze a beállítást, és szükség  
esetén módosítsa.

n Nem “ISO3„
 –   Ez az üzenet az “ISO3„ üvegtípus beállításánál 

jelenhet meg, amikor eltérő szerkezetű üveget 
próbálnak 3-rétegű szigetelő üvegként mérni.

Megoldás:   Ellenőrizze a beállítást, és szükség  
esetén módosítsa.

n “Akkumulátor üres„
 –    Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor az akku-

mulátor töltöttségi szintje 5 % alá esik.
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Megoldás:  Töltse fel az akkumulátort. A további 
mérések végzéséhez már egészen  
rövid idejű, 5 –10 perc közötti töltés is 
elegendő.

n “Túl erős tükröződés„
 –   Ez az üzenet erősen reflektáló üvegek  

mérésekor jelenhet meg.

Megoldás:  Nem minden erősen reflektáló, illetve 
tükröződő üveg mérhető. A mérés eset-
leg sikeres lehet a hátoldalról 
elvégezve.

  
n “Memória megtelt„
 –  Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a 

rendelkezésre álló 250 tárhely mindegyike 
megtelt. Ha átlagméréseket mentett el, ezek 
több memóriahelyet is elfoglalnak!

Megoldás:  Az újabb mentés előtt másolja át az 
elmentett mérési eredményeket a  
PC-jére, majd törölje a GlassBuddy Plus 
memóriájának teljes tartalmát (lásd  
az 5. pontot).

n “Üveg vastagabb a mérési tartománynál„
 –  Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a 

teljes lapszerkezet vastagabb az 100 mm.

n “Hiba„
 –  Ez a hibaüzenet a GlassBuddy belső hibája 

esetén jelenik meg.

Megoldás:  Ismételt hibaüzenet esetén a  
GlassBuddy-t átvizsgálásra kell 
beküldeni.

n “Nem találhatóak adatok„
 –  Ez az üzenet, akkor jelenik meg, amikor a 

memóriában nem találhatóak megjeleníthető 
adatok.

09 Akkumulátor feltöltése

Teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék lega-
lább 8 órán keresztül üzemeltethető tartósan. Egyet-
len akkumulátorfeltöltés normál használat esetén 
egy vagy két hétre elegendő. Kb. 10 %-os akkumulá-

tor töltöttségi szint esetén az akkumulátor feltölté-
sére figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ilyenkor még 
végezhetőek további mérések, de a GlassBuddy 
Plus-t a zavarmentes üzemeltetés biztosítása érde-
kében hamarosan fel kell tölteni.

Az akkumulátor feltöltéséhez a GlassBuddy Plus-t 
csatlakoztassa a mellékelt USB-kábellel egy megfe-
lelő USB-foglalathoz. Az alkalmazott USB-foglalat-
nak 5V-ot, 500mA-t kell biztosítania.

Majdnem üres akkumulátor esetén a töltési időtar-
tam a 100-%-os akkumulátor töltöttségi szint eléré-
séig kb. 180 percet vehet igénybe. (Amennyiben a 
GlassBuddy Plus a töltési folyamat során bekap-
csolva marad, a töltési időtartam meghosszabbodik.) 
A GlassBuddy Plus kijelzi a töltési folyamat befeje-
ződését. A kijelzőn ilyenkor a következő felirat jele-
nik meg: PC-csatlakozás – az akkumulátor fel van 
töltve.Ehhez azonban a GlassBuddy Plus-nak 
bekapcsoltállapotban kell lennie.

A GlassBuddy Plus fixen beépített rendkívül hosszú 
élettartamú minőségi li-ion-akkumulátorral van 
felszerelve. Amennyiben az akkumulátor hosszú évek 
után jelentősen veszítene a teljesítményéből, az 
akkumulátor a Bohle-nél kicseréltető fizetett.

10 Ápolás és karbantartás

A GlassBuddy Plus meghibásodásának vagy hibás 
működésének elkerülése érdekében, feltétlenül 
vegye figyelembe az alábbi pontokat:

n  A GlassBuddy Plus-t mindig a mellékelt bizton-
sági bőröndben tárolja, mert csak ez védi megfe-
lelően meg a GlassBuddy Plus-t a sérülésektől.

n  A sérülések elkerülése érdekében, a  
GlassBuddy Plus üzemeltetése és/vagy raktáro-
zása kizárólag + 5 °C és + 40 °C közötti hőmér-
séklettartományban megengedett.

n  A GlassBuddy Plus-t tilos erős vibrációnak vagy  
lökéseknek kitenni.

n  A GlassBuddy Plus nem porálló és nem vízálló. 
Ezért mindig tartsa távol a készüléket az ilyen jel-
legű szennyeződési forrásoktól.

n  A készülék kijelző ablakát és a burkolatot kizáró-
lag száraz, tiszta és puha textilkendővel tisztítsa. 
A tisztításhoz soha semmilyen körülmények 
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között ne alkalmazzon tisztítófolyadékot,  
oldószereket vagy abrazív hatású szereket.

n  A lézernyílást és a szenzorrést csak száraz,  
tiszta és puha ecsettel, illetve tiszta sűrített 
levegővel szabad óvatosan (!) tisztítani.

n  Soha se távolítsa el a műanyagtalpakat a készü-
lékről. Amennyiben valamelyik vagy több talp is 
leválna, a készüléket új talpak felszerelése céljá-
ból és a szükséges kalibrálás elvégzése céljából 
be kell küldeni a Bohle AG-hoz. Ez a javítás  
díjköteles. Kérjük, forduljon forgalmazójához.

 n  A szükséges javításokat csak a gyártó végezheti 
el. Kérjük, minden ilyen esetben forduljon a 
forgalmazójához.

11  A GlassBuddy Plus         
szoftverének installálása      
és kezelése

A GlassBuddy Plus szoftver installálását teljes körű 
rendszeradminisztrátori jogkörrel kell elvégezni. A 
Windows 2000-t vagy annál újabb operációs rend-
szert futtató PC-ken és laptopokon alkalmazható 
szoftver a mérési adatok kényelmes kezelésére szol-
gál. Más operációs rendszerekkel (iOS, Android, ...) 
csak működő emulátorral használható.

Szoftverinstalláció
A program installálásához dugja be a mellékelt USB-
pendrive-ot számítógépe valamelyik szabad 
USB-csatlakozójába, majd indítsa el a böngészőben 
a setup.exe programot.

A program ekkor felinstallálódik a számítógépre. Az 
installáció befejeződése után a számítógépet újra 
kell indítani.

Programindítás
A GlassBuddy Plus program elindításához kattint-
son duplán a GlassBuddy Plus programikonjára.

Program
A program segítségével a GlassBuddy Plus memó-
riájából adatokat másolhat át a számítógépére. 
Ehhez 
a készüléket csatlakoztassa az USB-kábellel a 
PC-jéhez.

Ezen kívül a programmal korábban beolvasott 
és elmentett adatokat is előkereshet. Ehhez nincs 
szükség a GlassBuddy Plus csatlakoztatására.

Programablak
A program elindítása után üres programablak jelenik 
meg, amely az alábbi részekből áll:

Üveglaplista
Ebben a listában a GlassBuddy Plus-ból átmásolt 
mérések sorszám szerint jelennek meg. A listában 
szerepel emellett még a mérés dátuma (date) és idő-
pontja (time), az üvegszerkezet teljes vastagsága 
(total thickness) és a mérés során alkalmazott 
mérési mód (mode) is.

A grafikán a laplista kiválasztott sorához tartozó 
lapfelépítés látható. A színek jelentése a következő: 
az üveg (zöld), a fólia (kék), a tűzgátló zselé (sárga) 
és a köztes réteg (lila).

A grafika alatti mezőben a készülékkel kapcsolatos 
alábbi információk jelennek meg: a készülék neve 
(amennyiben korábban be lett állítva), szériaszáma 
és a készülék szoftverének verziószáma.

Csatlakoztatva
Ez a mező sötétzöld színben jelenik meg, amikor 
a GlassBuddy Plus nem csatlakozik a programhoz, 
és világoszöld színben, amikor a GlassBuddy Plus 
csatlakoztatva van a programhoz.

Szerkezeti elem száma
Az üveglaplistában kiválasztott bejegyzéshez itt 
adható meg az adott szerkezeti elem száma.
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Üveglapméret
Az üveglaplistában kiválasztott bejegyzéshez itt 
adhatóak meg szélességre (width) és magasságra 
(height) bontva az adott lap méretei.

Megjegyzések
Az üveglaplistából kiválasztott egyes mérésekhez itt 
fűzhet egyéni megjegyzést.

Részletek
Az üveglaplistából adott mérés kiválasztásakor 
annak összes mérési eredménye itt részletesen 
megjelenik.

Adatok átvitele a GlassBuddy Plus-ból
Az adatok GlassBuddy Plus–ból számítógépre 
másolásához csatlakoztassa a készüléket a mellékelt 
USB-kábellel a komputeréhez. Erre a célra kérjük, 
használja a GlassBuddy Plus-n található mic-
ro-USB- csatlakozást és a komputerén található 
valamelyik szabad USB-csatlakozást. Ezután kap-
csolja be a GlassBuddy Plus-t. 

A GlassBuddy Plus kijelzőjén megjelenik a 
“PC-csatlakozás„ kijelzés és az “akkumulátor 
tölt„, illetve az “akkumulátor feltöltve„ felirat. A 
GlassBuddy Plus ekkor már csatlakozik az Ön 
komputeréhez.

Indítsa el a GlassBuddy Plus PC alkalmazását. A 
programablakban ilyenkor a “Connected„ terület 
sötétzöld színben jelenik meg. A program azonban 
ilyenkor még nem csatlakozik a GlassBuddy Plus-
hoz. A program csatlakoztatásához kattintson a 
“Devices„ menüpontra, majd a megnyíló ablakban 
a “Refresh„ pontra.

Ekkor a program és a GlassBuddy Plus között létre-
jön a kapcsolódás. Amennyiben a kapcsolódás sike-
resen létrejött, a programablakban a “Connected„ 
alatti rész világoszöld színre vált. Amennyiben ez a 
terület mégsem világítana világoszöld színben, kér-
jük, kattintson ismét a “Devices - refresh„ pontra. 

A GlassBuddy Plus-ban tárolt adatok átviteléhez 
kattintson a “File„ menüpontra, majd a megnyíló 
ablakban az “Transfer data„ pontra. A sikeres 
adatátvitelt követően a laplistában megjelennek a 
mérési eredmények. 

Az átmásolt méréseket ekkor elmentheti a számító-
gépére. Ehhez kattintson a “File„ menüpontra, majd 
a megnyíló ablakban az “Save data„ pontra. A 
méréseket ekkor szabadon választott fájlnév alatt 
elmentheti. A mentés befejezéséhez, kérjük, kattint-
son a fájlnév megadása után a “Return„ gombra 
vagy kattintson a “Save„ (mentés) billentyűre. 
Használja az “Adatok mentése„ menüpontot stan-
dard mentési módszerként. Ekkor .gdm-kiterjesztésű 
fájlt kap, amelyet a PC-programmal bármikor ismét 
ki tud nyitni és be tud tölteni. Az adatok csv-formá-
tumban való exportjálására az “Export„ menüpont 
szolgál. A .csv-fájl ezután táblázatkalkulációs prog-
ramban is szerkeszthető. Az adatok 
archiválásához alapvetően a gdm-formátumban 
való elmentést javasoljuk.
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Az elmentett adatok betöltése 
A PC-n a gdm-fájlként tárolt adatok később ismét 
lekérdezhetők, olvashatók, ill. megjegyzéssel is 
elláthatók, sőt a lapméret utólag is bevihető és 
ismét elmenthető.

Kattintson ehhez a “File„ menüpontra, majd az 
“Open data„ pontra. Válassza ki az elmentett 
mérési sorozatot, majd erősítse meg a parancsot a 
fájlnévre való dupla kattintással vagy a megnyitásra 
való kattintással.

Készülékek
A “Devices„ menüpont alatt találja a “Refresh„ 
alpontot. Ennek a pontnak a segítségével az egyszer-
re több GlassBuddy Plus-t használók választhatnak 
a készülékeik között. A programmal viszont 
egyszerre mindig csak egy GlassBuddy Plus képes 
kommunikálni.

Üveglaplista
Itt az üveglaplistában szereplő összes mérés 
listában kerül kinyomtatásra.

Megjelölt részlet
Az üveglaplistában szereplő valamelyik mérés 
kiválasztásával itt nyomtathatja ki a méréshez 
tartozó részleteket a megjegyzéssel és az összes Ön 
által megadott információval együtt.
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Az összes részlet
Ezzel a ponttal nyomtathatja ki az üveglaplistában 
szereplő összes mérést a hozzá tartozó részletekkel 
együtt. Ezzel a ponttal nyomtathatja ki az üveglaplis-
tában szereplő összes mérést a hozzá tartozó részle-
tekkel és megjegyzésekkel, valamint az összes Ön 
által megadott információval együtt.

Nyelv
A “Nyelv„ menüben az angol és a német nyelv 
beállítása között választhat.

Segédeszközök
A “Utilities„ (Segédeszközök) menüpont alatt az 
alábbi bejegyzéseket találja:

Szoftver küldése
Ezzel a lehetőséggel végezhető el a csatlakoztatott 
GlassBuddy Plus szoftverfrissítése (lásd a 13. 
pontot).

Licenc küldése
Ezzel a menüponttal küldheti el a Licenc-fájlt az Ön 
saját GlassBuddy Plus-jének, hogy elvégezze a 
Basic változatról a Plus változatra való (díjköteles) 
upgrade-et. Kérjük, erre vonatkozó igénye esetén 
forduljon hozzánk bizalommal.

A készülékkel kapcsolatos információk
A felhasználó itt személyre szabhatja a GlassBuddy 
Plus-t.

Az ekkor megnyíló ablakban beviheti a kívánt infor-
mációkat. Ezek az információk ezzel elmentésre 
kerülnek a GlassBuddy Plus-ban, és csak a 
PC-programra való csatlakozáskor módosíthatók 
ismét.
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Nyelvek átvitele
Ezzel a ponttal vihetők át a grafikai megjelenítést 
igénylő nyelvek (mint az orosz, koreai és kínai) a 
PC-ről vagy laptopról a GlassBuddy Plus-ra. Ezt 
megelőzően a megfelelő nyelvi fájlt be kell kérni a 
Bohle-től, és el kell menteni az Ön PC-jén vagy lap-
topján. A grafikai megjelenítést igénylő nyelvek nem 
tartoznak a szállítási terjedelembe. Kérjük, erre 
vonatkozó 
igénye esetén forduljon hozzánk bizalommal az 
glassbuddy@bohle.de email-címen.

Logó kiválasztása
A “Bohle„ standard-logóját kicserélheti a saját logó-
jára. Ehhez az új logót .bmp-formátumú fájl formájá-
ban 300 Pixel szélességű és 90 Pixel magasságú 
maximális méretben el kell mentenie az Ön PC-je 
merevlemezének valamelyik könyvtárában.

12 Mérési tartomány

Mérési tartomány a lapok közötti légrés (SZR) 
függvényében

Nem, vagy csak korlátozottan mérhetőek a 
következ üvegfajták és üvegszerkezetek:
–  Erősen szórt üvegek, mint pl. szatinált vagy 

homokfúvott üvegek, öntött üvegek
–  Erősen abszorbáló üvegek, mint pl. ragasztott  

üvegek matt vagy erősen színezett köztes  
rétegekkel, tömegében színezett üvegek

–  Interferenciásan bevont üvegek
–   Erősen reflektáló üvegek, mint pl. a napfényvédő 

üvegek
–  Valamennyi a DIN EN 572, 2. részében meghatáro-

zottól eltérő bázis-üvegkészítmények

a 
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öt

ti 
lé

gr
és

 (S
ZR

)

Maximális teljes vastagság mm-ben a lapok 
közötti köztes tér függvényében mm-ben
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Figyelmeztetés:
A mérési objektum szerkezetének megbízható meg-
határozása érdekében több mérés elvégzését javaso-
lunk az objektum különböző helyein és mind- két 
oldaláról. Rendkívül nagy egységek vagy az eredmé-
nyekkel kapcsolatos bizonytalanság esetén, a lap 
felületén elosztott legalább 4 különböző mérési pon-
ton végzett átlagmérés végrehajtását javasoljuk.

Az utólagosan kőfelverődés vagy napsugárzás elleni 
védőfóliával ragasztott üvegeken az elemzés hibás 
mérési eredményeket eredményezhet.

Mivel a szigetelő üvegek felülettől és légnyomástól 
függően “belógásra„ hajlamosak, a mérést a perem-
től kb. 5 cm-es távolságban érdemes elvégezni, 
mivel a lapok közepén pontatlan mérési eredmény 
adódhat.

Az olyan öntöttgyantás ragasztások esetén, melyek-
nél a gyanta fénytörési indexe megegyezik az üveg 
fénytörési indexével, a GlassBuddy Plus a teljes 
vastagságot számítja ki. Amikor a GlassBuddy Plus 
nem képes pontosan megadni a szerkezeti felépítést, 
erről pótlólagos üzenetet küld. “Részletek meg-
adása nem lehetséges„

Amennyiben ragasztott biztonsági üveglapok esetén 
néhány esetben nem lehetséges részletes elemzés 
készítése, a GlassBuddy Plus erre úgy figyelmeztet, 
hogy az egyedi eredmény elé felkiáltójelet helyez. 
Amikor a GlassBuddy Plus nem képes pontosan 
megadni a szerkezeti felépítést, erről pótlólagos üze-
netet küld. “Részletek megadása nem lehetséges„. 
Az ilyen eredményeket a GlassBuddy Plus kiértéke-
lésében két vízszintes vonal jelöli. A számítógépes 
szoftverben ezeket egy függőleges sor „?“ jelöli. 
Pontosabb mérési eredmény érdekében ilyenkor a 
szemben elhelyezkedő oldalról ismételt elemzés vég-
zését javasoljuk.

13 Firmware-frissítés

A  GlassBuddy Plus-hoz egyaránt rendelkezésre áll-
nak új szoftverváltozatok.

A www.bohle-group.com honlapon a BO 51 647 55 
cikkszám alatt a A GlassBuddy Plus-hoz rendszeres 
turnusban jelennek meg update-ek, melyeket a fel-
használó saját maga is felhasználhat az esetleges 

hibák kiküszöbölésére. Ehhez a Downloads (Letöl-
tések) alatt található szoftververziót el kell mente-
nie a saját PC-jén.

Az elmentés helye az Ön PC-je merevlemezén vagy 
laptopján szabadon kiválasztható. Kérjük, viszont, 
hogy ne módosítsa a fájl elnevezését, hogy biztosít-
ható legyen, hogy a program helyesen felismeri az 
update-et.

Csatlakoztassa a GlassBuddy Plus-t a PC-jéhez 
vagy laptopjához és biztosítsa, hogy a készülék és a 
PC szoftvere csatlakozik egymáshoz (lásd a 6. pontot).

Az update installálásához kattintson a “Utilities„ 
(Segédeszközök) menüpontra és válassza ki a
“Szoftver küldése„ alpontot.

Itt választhatja ki az előzetesen elmentett szoftver- 
változatot.

Erősítse meg a befejeződött letöltést a 
GlassBuddy Plus-n az “OK„ gombra kattintással.
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Ezután válassza le a GlassBuddy Plus-t a PC-jéről 
vagy laptopjáról és kapcsolja ki a GlassBuddy Plus-
t. Az update aktiválásához ezután tartsa egyidejűleg 
benyomva kb. 4 másodpercig a  és a  
billenyűket. Ezzel a bootloader-menübe jut.

Ekkor választhat a két szoftver-változat között, 
amelyek mindegyikét verziószám jelöli. A  vagy 

 billentyűvel kiválaszthatja a kívánt változatot, 
amelyet a  megnyomásával aktiválhat.

A GlassBuddy Plus-n egyszerre maximum két szoft-
ver-változat menthető el. Ha új változatot installál 
a készülékére, az adott időpontban nem aktivált 
változat a készüléken felülíródik. 

14 Műszaki adatok

Típus   V5.0
Feszültségellátás lítium-ion-akkumulátor 
Lézer   < 1 mW; 2M-osztály
Lézer-hullámhossz 650 nm 
Mérési tartomány 100 mm
Kijelzési pontosság 0,1 mm
Mérési tűrés  a mérési tartomány 1%-a
Kijelző   64 x 128 pixel
Méretek  180 x 83 x 42 mm
Súly  350 g
Munkahőmérséklet + 5°C és + 40°C között

15 Műszaki támogatás

Műszaki jellegű kérdéseit, hozzászólásait vagy 
megjegyzéseit az alábbi email címen várjuk:
glassbuddy@bohle.de. Ha kérdései lennének 
az elvégzett mérésekkel kapcsolatban, kérjük, 
mindig készítse elő a mérésre vonatkozó 
.gdm-formátumú fájlt.

16 Tippek és trükkök

A GlassBuddy Plus 650 nm-es hullámhosszú lézer-
rel működik. A GlassBuddy Plus koncepcionálisan 
nem képes felismerni azoknak az üvegeknek és 
üvegszerkezeteknek a tulajdonságait, amelyek ezzel 
a hullámhosszal nem leképezhetők.

Minden, ami befolyásolni képes a lézersugár reflexi-
óját a különböző határoló felületeken, az a mérési 
eredményt is befolyásolja, így hatással van a mérés 
kiértékelésére is. Ez egyes esetekben azt eredmé-
nyezheti, hogy kiegészítő információként “!„ üzenet 
vagy “Részletek megadása nem lehetséges„ 
üzenet jelenik meg az eredmény mellett.

Egyes esetekben az egy vagy több felületen nem 
kielégítő reflexió miatt megjelenhet a “Mérés nem 
lehetséges„ üzenet is. A legtöbb esetben azonban 
a megismételt mérés ezekben az esetekben is 
korrekt eredménnyel járhat.

Az üvegfelületek reflexiós tulajdonságainak javítása 
érdekében, gyakran elegendő, ha a hozzáférhető 
üvegfelületeket lelkiismeretesen megtiszítjuk.
A szenzorrés időjárási körülmények miatt bekövetke-
ző bepárásodása, pl. hidegből meleg környezetbe 
való gyors váltáskor, hibás méréseket eredményez-
het. Kérjük, ilyen esetben mindig várjon néhány 
percet, amíg a készülék alkalmazkodott a környezeti 
hőmérséklethez.

Az uralkodó fényviszonoktól függően hasznos lehet a 
GlassBuddy Plus üvegfelületen való elhelyezésé-
nek módosítása is. A GlassBuddy Plus-val végzett 
mérés nem kötött függőleges elhelyezkedéshez. 
Csupán arról kell gondoskodni, hogy a készülék mind 
a négy talpa szorosan felfeküdjön, és a GlassBuddy 
Plus-t a mérés során ne mozgassuk.

A GlassBuddy Plus-t kalibrált állapotban szállítjuk. 
Újra kalibrálásra általában nincs szükség. Amennyi-
ben azonban a GlassBuddy Plus tartósan hibás 
működését tapasztalná, szükségessé válhat a Glass-
Buddy Plus (díjköteles) újrakalibrálása. Kérjük, 
ezzel kapcsolatban forduljon forgalmazójához.
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Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle.com

Bohle Worldwide
Germany
 
Bohle AG – Head Office 
42781 Haan 
T +49 2129 5568-100 
info@bohle.de 

Croatia 

 
Bohle d.o.o. 
51000 Rijeka 
T +385 051-329-566  
info@bohle.hr 

Russia  
 
Bohle Москва 
108811 Москва 
T +7 495 230-94-00 
info@bohle.ru

Sweden   
 
Bohle Scandinavia AB 
14175 Kungens Kurva 
T +46 8 449 57 50 
info@bohle.se

Austria | Hungary 

Slovenia
Bohle GmbH 
1230 Wien  
T +43 1 804 4853-0 
info@bohle.at

Estonia 

 
Bohle Baltic 
13619 Tallinn 
T +372 6112-826 
info@bohle.ee

Russia 
 
Bohle Санкт Петербург 
198020 Санкт Петербург 
T +7 812 4452792 
info@bohle.spb.ru

United Kingdom 

 
Bohle Ltd. 
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP 
T +44 161 3421100 
info@bohle.ltd.uk

Benelux
 
Bohle Benelux B.V. 
3905 LX Veenendaal 
T +31 318 553151 
info@bohle.nl

France 

 
Bohle AG · Departement Français 
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222 
france@bohle.de

Spain I Portugal 
 
Bohle Complementos del Vidrio S.A.U 
08907 L´Hospitalet (Barcelona) 
T +34 932 615 361 
info@bohle.es 

USA I Canada 
 
Bohle America, Inc  
Charlotte, NC 28273  
T +1 704 247 8400 
info@bohle-america.com

China
 
Bohle Trading Co., Ltd 
Tianhe District, Guangzhou 
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

Italy 

 
Bohle Italia s.r.l. 
20080 Vermezzo (MI) 
T +39 02 94967790 
info@bohle.it

South Africa 

 
Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd. 
2125 Gauteng 
T +27 11 792-6430 
info@bohle.co.za


