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Tack för ditt köp

GlassBuddy Plus är ett förstklassigt mätinstrument för analys av planglas: oavsett om det gäller enkelglas, 
laminerat glas eller isolerglas, isatt eller inte – för monolitiskt glas, 2- eller 3-dubbelt isolerglas. På sekunden 
ger laserteknologin i enheten information om glastjocklek, beläggning, uppbyggnaden av rutorna och deras 
placering med bara ett mättillfälle och med en noggrannhet av +/- 0,1 mm. Läs igenom bruksanvisningen nog-
grant och lär dig hur enkelt enheten används. Du kan då utnyttja alla fördelar som din nya GlassBuddy Plus 
har att erbjuda.

Avsedd användning

GlassBuddy Plus är ett optiskt mätinstrument för bestämning av glastjocklek hos monolitiskt glas, 2- eller 
3-dubbelt isolerglas, även i isatt skick. Dessutom kan upp till tre högreflekterande ytbeläggningar visas. Fram-
förallt vid beläggningar som inte interagerar tillräckligt med den laservåglängd som används, eller vid upp-
byggnader som avviker kraftigt från standarden, kan resultaten ibland bli felaktiga. Därför ska de visade mät-
resultaten alltid kontrolleras av någon med goda fackkunskaper. (svagt reflekterande/absorberande 
beläggningar). Därför bör mätresultaten alltid kontrolleras med vederbörlig expertis. GlassBuddy Plus känner 
också igen några av de beläggningar som för närvarande finns på marknaden. Brandbeständiga glas med mel-
lanliggande lager av brandskyddande gel som monolitisk glas eller som dubbla isolerande glas (se även kapi-
tel 05). Den maximala mätbara glastjockleken i förhållande till utrymmet mellan glasen (SZR) är 100 mm (se 
även kapitel 12). GlassBuddy Plus lämpar sig inte för att identifiera och bestämma plastglas (akrylglas, 
polykarbonat och dylikt), varken laminerat glas eller enkelglas. GlassBuddy Plus är ett instrument med myck-
et hög precision som kan beräkna tjocklek och placering på glasuppbyggnader genom optisk utvärdering av 
laserstrålreflexer och ljusbrytning. Denna metod förutsätter att GlassBuddy Plus har programmerats att 
identifiera vissa specifikationer. Vidare kan beläggningar och deras läge visas, vilka kan detekteras med den 
använda lasern. Vi strävar efter att regelbundet utöka programvaran med nya påbyggnader för att säkerställa 
tillförlitliga resultat. GlassBuddy är avsedd för användning inomhus.

Säkerhetsinformation

Denna bruksanvisning ska skrivas ut och förvaras lättåtkomligt och i närheten av instrumentet under hela 
instrumentets livslängd. Bruksanvisningen är en del av instrumentet och måste överlämnas till varje efterföl-
jande användare eller ägare. Instrumentet och tillbehören är uteslutande avsedda för kommersiellt bruk och 
måste hållas utom räckhåll för barn (i synnerhet små barn). Användaren måste vara instruerad i gällande före-
skrifter för förebyggande av olyckor och veta vilka åtgärder som krävs. Alla personer som arbetar med instru-
mentet måste ha läst och förstått denna bruksanvisning, i synnerhet säkerhetsinformationen. All säkerhetsin-
formation i denna bruksanvisning samt säkerhetsinformationen på instrumentet ska observeras. Instrumentet 
får endast användas om det är i fullgott skick. Ombyggnader av instrumentet är inte tillåtna. Om instrumentet 
öppnas upphör de lagstadgade garantianspråken att gälla. Reparationer av instrumentet får endast utföras av 
Bohle AG. Var god kontakta återförsäljaren. GlassBuddy Plus använder en laserkälla av klass 2M (<1mW) för 
att bestämma glastjockleken. Observera gällande föreskrifter rörande förebyggande av olyckor. Titta aldrig in i 
laserstrålen direkt eller genom optiska instrument. Säkerställ vid användning av instrumentet att inga perso-
ner befinner sig inom laserstrålens räckvidd eller att laserstrålens reflexer hindras. Instrumentet ska alltid för-
varas i medföljande transportväska.

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet får endast laddas via medföljande USB-C. 
Laddström: 5 V, 500 mA. Koppla från anslutningen när batteriet är fulladdat.
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Avfallshantering

För att skydda miljön och möjliggöra en hög återvinningsgrad för elektronikskrot får uttjänta elektriska appa-
rater inte hanteras som osorterat hushållsavfall. Lämna in GlassBuddy Plus och tillbehören till ett godkänt 
avfallshanteringsföretag vid slutet av instrumentets livslängd. Dessa delar kan skickas till Bohle AG för kor-
rekt avfallshantering. Var god kontakta återförsäljaren.
WEEE-registreringsnummer DE3312269
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EG-försäkran om överensstämmelse

Bohle AG, Dieselstr. 10, D-42781 Haan

Auktoriserad representant för sammanställningen av den tekniska dokumentationen:
Edgar Höhn, Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Tyskland

Vi förklarar härmed att produkten
GlassBuddy Plus  BO 5164755
Tillverkningsår   från och med 05/2022

i den levererade versionen uppfyller de relevanta bestämmelserna i direktiv 2004/108/EG 
„Elektromagnetisk kompatibilitet“.
Tillämpade harmoniserade standarder:

EN 61326-1:2006 
„Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratoriebruk - Elektromagnetisk kompatibilitet - 
Del 1: Allmänna krav“.

EN 55022:2010 Klass B 
„Utrustning för informationsteknik - Radiostörningsegenskaper - Gränser och mätmetoder“.
Haan, maj 2022

Dr Thorsten Böllinghaus, Bohle AG Teknikchef
Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Tyskland

Avsedd användning:
GlassBuddy används för att upptäcka glastjockleken på monolitiska glas, dubbelisolerande glas och 
trippelisolerande glas även när de är installerade. 
Dessutom kan upp till tre högreflekterande beläggningar visas.

All annan användning betraktas som otillbörlig.

Bohle tar inget ansvar om: 
· GlassBuddy används inte som avsett, 
· GlassBuddy modifieras eller ändras utan tillstånd, 
· komponenter eller reservdelar från andra tillverkare används, 
· GlassBuddy hanteras felaktigt eller av obehöriga eller outbildade personer, 
· GlassBuddy inte underhålls regelbundet,
· varningar, anvisningar och föreskrifter i denna bruksanvisning inte följs. 
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01 Ingår i leveransen
n 1 x GlassBuddy Plus
n 1 x bärväska
n  1 x USB-minne med 
 bruksanvisningar och 
 PC-programvara
n  1 x USB-C-anslutningskabel
 

02  Kännetecken för  
GlassBuddy Plus

n  Problemfri analys av glas, även isatt skick
n  Mätning av enkelglas på 2,6 mm till 19 mm 

tjocklek
n  Analysera laminerat glas, laminerat glas, brand-

skyddsglas, dubbla och tredubbla isolerglasrutor 
(endast utan brandskyddsfunktion)

n  Mätning upp till en total uppbyggnad på 100 
mm, se även kapitel 12

n  Identifiering av PVB-folier (upp till max. 8 folier 
per laminat), bestämning av tjocklek och position

n  Identifiering av upp till 3 beläggningar och 
bestämning av deras läge

n  Visningsnoggrannhet: 0,1 mm, tolerans: 1 % till 
mätområdet

n  Lagring av upp till 250 mätresultat
n  USB-gränssnitt
n  Enkel och självförklarande menyhjälp, grafisk 

display
n  Förstklassigt litiumjonbatteri för upp till  

8 timmars avbrottsfri användning

03 Knappsats

Trots sin omfattande funktion arbetar GlassBuddy 
Plus endast med ett fåtal knappar. Användningen är 
intuitiv och det går därför snabbt och enkelt att lära 
sig använda instrumentet. I detta kapitel förklarar vi 
de enskilda knapparnas funktion.

Tryck på knappen

n  för att sätta på GlassBuddy Plus
n  för att starta en mätning

n  för att lagra data efter mätningen
n  för att bekräfta inmatningen

n  för att radera aktuellt mätresultat
n  för att lämna menyn
n  för att avbryta raderingen av lagrade data
n  för att radera felmeddelanden

n   för att öppna menyn

  
n  för att bläddra i mätresultatet
n  för att bläddra i menyn
n  för att ställa in datum och tid
n  för att koppla på belysningen

se kapitel 12 Glastyper och
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04 Displayen

Teckenförklaring

4 eller 4.2  Glastjocklek, folietjocklek resp. 
skivmellanrum i mm eller tum, eller 
som tum-fraktion

«eller»  Position för en beläggning, pilens 
riktning anger läget

!     Hänvisningstecken att inte alla 
egenskaper har identifierats 
fullständigt

G1, G2, … Glasskiva med position
G 1.1, G 1.2  Glasskiva med position i laminat
SZR1, SZR2 Skivmellanrum med position
Folie 0,38   Tjocklek på den folie som används 

i uppbyggnaden
Gel 1,4   Tjocklek på den brand-skyddsgel 

som används i uppbyggnaden
Skikt 4,3   Tjocklek på det mellanskikt som 

används i uppbyggnaden

05 De första stegen

Principerna för arbetet med GlassBuddy Plus

Håll  nedtryckt i cirka 2 sekunder för att slå 
på GlassBuddy Plus. På den fyrradiga, belysta dis-
playen måste man sedan välja den glastyp som ska 
analyseras (se även underkommando ”GLASTYP”).

Därefter anger GlassBuddy Plus aktuellt datum, 
klockslag och vald glastyp.

Av energibesparingsskäl stängs displaybelysningen 
av efter ca 60 sekunder men kan aktiveras igen med 
knappen  eller . Om man inte trycker på någon 
knapp under 10 minuter stänger GlassBuddy Plus 
automatiskt av sig.

Förklaring av menykommandon
Med  kommer man till menyn och kan med 
hjälp av knapparna  eller  välja mellan enskil-
da menykommandon. Aktuellt aktivt menykommando 
befinner sig alltid i mitten och är inramat med pilar 
till höger och vänster. Tryck på knappen  för att 
välja ett menykommando.

Stäng av
 Stänger av GlassBuddy Plus.

Glastyp
Här väljer man med hjälp av knapparna  vilken 
glastyp som ska analyseras. Bekräfta valet med .

n Ej ISO-glas (menyn visar: Ej ISO)
 –  för analys av enkelglas på 2,6 mm till 19 mm 

tjocklek
 –  för analys av monolitiskt laminat och laminat-

säkerhetsglas (LG och LSG)
 –  för analys av monolitiskt multi-laminatglas 

(MLG), med undantag för brandskyddsglas

 

OBS: Om du mäter andra glas i denna inställning 
kan analysen bli förvanskad.

n ISO-glas (menyn visar: ISO)
 –  för analys av 2-dubbelt isolerglas av  

2 x enkelglas
 –  för analys av 2-dubbelt isolerglas med  

laminerat glas
 –  för analys av 2-dubbelt isolerglas med  

laminerat säkerhetsglas
 –  för analys av 2-dubbelt isolerglas med  

multi-laminatglas, med undantag av 
brandskyddsglas
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OBS: Om du mäter andra glas i denna inställning 
kan analysen bli förvanskad.

n ISO3-glas (menyn visar ISO3)
 –  för analys av 3-dubbelt isolerglas av  

3 x enkelglas
 –  för analys av 3-dubbelt isolerglas med  

laminerat glas
 –  för analys av 3-dubbelt isolerglas med  

laminerat säkerhetsglas

OBS: Om du mäter andra glas i denna inställning 
kan analysen bli förvanskad.

n  Ej ISO-brandskyddsglas  
(menyn visar: Ej ISO MLG)

 –  för analys av monolitiskt multi-laminatglas 
(MLG) som brandskyddsglas

OBS: Om du mäter andra glas i denna inställning 
kan analysen bli förvanskad. Endast brandskyddsge-
ler från 1,4 mm - 3,2 mm visas som ”Gel”. Brand-
skyddsgeler från 3,9 mm - 7,0 mm visas som 
”Layer”. Uppbyggnader som avviker från detta kan 
inte mätas korrekt.

n  ISO med brandskyddsglas  
(menyn visar: ISO MLG)

 –  för analys av 2-dubbelt isolerglas med MLG 
som brandskyddsglas

OBS: Om du mäter andra glas i denna inställning 
kan analysen bli förvanskad. Endast brandskyddsge-
ler från 1,4 mm - 3,2 mm visas som ”Gel”. Brand-
skyddsgeler från 3,9 mm - 7,0 mm visas som 
”Layer”. Uppbyggnader som avviker från detta kan 
inte mätas korrekt.
 
Den inställda glastypen visas i menyn.

OBS: Efter avstängning går GlassBuddy Plus auto-
matiskt tillbaka till utgångsläget och du måste 
bestämma glastyp på nytt vid nästa påslagning.

Genomsnitt
För att genomföra en genomsnittsmätning måste 
först rätt glastyp väljas. I menyn kan du sedan akti-
vera genomsnittsmätning under menykommandot 
”Genomsnitt”. Symbolen Ø bredvid glastypen visar 
att genomsnittsmätning är aktiverad. För en genom-
snittsmätning kan upp till 19 enskilda mätningar 
användas. Dessa enskilda mätningar utförs efter 
varandra genom att trycka upprepade gånger på 
knappen  och får beteckningar i alfabetisk 
ordning. När de 2 till 19 enskilda mätningarna har 
gjorts beräknas det aritmetiska genomsnittet när du 
trycker på . För snabbare identifiering markeras 
genomsnittsmätningar i läge ”Visa data” med ett 
blanksteg i stället för det tredje tecknet. De enskilda 
mätningarna får löpande beteckningar med början 
på ”a”.

Exempel:
03a310113_1415
03b310113_1416
03c310113_1417
03_310113_14:18
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De första två positionerna anger mätningens löp-
nummer. Den tredje positionen betecknar ordnings-
följden för de enskilda mätningarna. Övriga positio-
ner är förbehållna datum och klockslag. Om den 
tredje positionen utgörs av ett _ visar detta det 
framräknade genomsnittsvärdet. Eftersom alla 
enskilda mätningar och genomsnittsmätningarna 
kan lagras om man så önskar, kan man granska 
orimliga enskilda mätningar i efterhand.

Inställningar 
Här kan man göra följande inställningar:

Språk
Med knappen  kommer man till undermenyn. Där 
kan man ändra inställningar med knapparna  eller  

. Bekräfta ändringarna med . 

OBS: För att förhindra att språket ändras av misstag 
återgår GlassBuddy Plus till det tidigare inställda 
språket igen nästa gång instrumentet startas. För att 
ändra språk permanent, anslut GlassBuddy Plus till 
datorn och ställ in språket enligt beskrivningen ovan.

Enheter
Med knappen  kommer man till undermenyn. Där 
kan man ändra inställningar med knapparna  eller 

. Bekräfta ändringarna med .

OBS: För att förhindra oavsiktlig, permanent juste-
ring av enheten återgår GlassBuddy Plus till den tidi-
gare inställda enheten när den slås på igen. Om du 
vill ändra enheten permanent ansluter du GlassBud-
dy Plus till datorn och ställer sedan in enheten enligt 
beskrivningen ovan.

Version
Visning av instrumentets serienummer och program-
varans version.

Datum
Med knappen  kommer man till undermenyn. Där 
kan man ändra inställningar med knapparna  eller 

. Bekräfta ändringarna med . 

Klockslag
Med knappen  kommer man till undermenyn. Där 
kan man ändra inställningar med knapparna  eller 

. Bekräfta ändringarna med . 

Teckenstorlek
Med knappen  kommer man till undermenyn. Där 
kan man ändra inställningar med knapparna  eller 

. Bekräfta ändringarna med . 

OBS: Bildskriftspråken kan inte ändras till små 
bokstäver.

Enhetsinfo
Visning av den enhetsinformation som kan lagras i 
enheten som personanpassade uppgifter, t.ex. före-
tagsnamn och adress. Dessa kan anges med hjälp 
av PC-programvaran (se kap. 11).

Radera data
Här visas efter val med  frågan om alla mätresul-
tat ska raderas. Det är inte möjligt att radera endast 
enskilda mätningar. När man bekräftar med  igen 
raderas alla sparade mätresultat. Med återgår man 
till menyn utan att datan raderas . 

Visa data
Här kommer man efter val med  till alla hittills 
lagrade mätningar. Tryck på knapparna  eller  
för att välja önskat mätresultat och visa det via .

06  Glasanalys med  
GlassBuddy Plus

För en felfri analys måste glaset alltid vara rent och 
torrt eftersom t.o.m. ett fingeravtryck kan orsaka en 
oavsiktlig ljusbrytning och därmed ett avvikande 
mätresultat. Liggande glas ska i princip alltid analy-
seras på ett mörkt och icke-reflekterande underlag 
(t.ex. svart filtduk), eftersom resultaten kan bli felak-
tiga på ett reflekterande underlag. Isatta isolerglas-
rutor bör analyseras i kanterna. Placera den påslag-
na GlassBuddy Plus med redan vald glastyp (se 
punkt 5) på glaset så att den ligger an mot skivan 
med alla plastfötter och inte vickar. Tryck på . 
Belysningen slocknar och på GlassBuddys Plus dis-
play visas 

Mäter – ett ögonblick …
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OBS: GlassBuddy Plus får inte vidröras under mät-
ningen eftersom mätresultaten då kan bli felaktiga. 
Efter 1– 2 sekunder tänds belysningen igen och man 
kan ta av GlassBuddy Plus från glaset. Resultatet 
av mätningen visas på displayen. 

Med knapparna  eller  kan man bläddra i mät-
resultatet. Efter de avrundade enskilda resultaten 
visas de exakta värdena exakt uppmätta till 0,1 mm, 
därefter följer en grafisk bild av skivans uppbyggnad. 
Denna grafik visar skivkonstruktionen från vänster 
till höger så som GlassBuddy Plus mätte den. Pre-
sentationen av resultaten är rullande.

Med  kan mätresultatet förkastas.

Med  finns följande alternativ: 

Lagra
Med detta val kan man spara det aktuella mätresul-
tatet i GlassBuddys Plus minne via . Resultatet 
sparas med det nummer som GlassBuddy Plus 
visar uppe till vänster i displayen med mätresultatet.

Tips: Om meddelandet ”Mätning inte möjlig” skulle 
visas på displayen efter mätningen kan även detta 
resultat sparas, se även kapitel 8.

Förkasta
Med detta val kan man radera det aktuella mätresul-
tatet via . Mätresultatet kan alltid raderas direkt 
med .

07  Avläsning av mätresul-
taten

Efter ovan beskriven mätprocedur visar GlassBuddy 
Plus resultatet på den belysta displayen. Med knap-
parna  eller  kan man nu bläddra uppåt och 
nedåt radvis i mätresultaten.

På den första raden visar GlassBuddy Plus den 
position under vilket mätresultatet lagras om det 
sparas (här position 05, totalt finns upp till 250 min-
nesplatser). Därefter ser du datum och klockslag för 
mätningen.

På den andra raden visar GlassBuddy Plus mätob-
jektets uppmätta totala tjocklek.

Från den tredje raden visas uppgifter om skivupp-
byggnaden, avrundade till standardtjocklekar.

Därefter visas de enskilda skiktens mätvärden, 
följda av en grafisk bild av skivuppbyggnaden. Listan 
är rullande.

08  Felmeddelanden och  
varningar

Säkerställ att GlassBuddy Plus kan mäta korrekt. 
GlassBuddy Plus använder reflektionen från en 
laser stråle för att mäta och beräkna resultatet. Allt 
som påverkar reflektionerna på de enskilda gräns-
skikten påverkar även det beräknade resultatet.

Med hjälp av olika meddelanden gör GlassBuddy 
Plus användaren uppmärksam på fel eller varnar vid 
ett alltför svagt batteri. Alla hänvisningar visas i 
klartext och kan tas bort igen med hjälp av .

n ”Mätning ej möjlig”
 –  Detta meddelande visas när det föremål som 

ska mätas inte genererar några reflektioner 
som GlassBuddy Plus kan räkna om till ett 
resultat.

 –  Detta meddelande visas när den totala tjockle-
ken på en enkelglasskiva ligger på under  
2,6 mm.

 –  Meddelandet ”Mätning ej möjlig” innebär inte 
att mätning inte har skett. Det innebär endast 
att GlassBuddy Plus inte kunde beräkna ett 
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rimligt resultat. En mätning har alltså genom-
förts.  
Även denna mätning kan sparas. 
 Att skicka dessa uppgifter som .gdm-fil till 
glassbuddy@bohle.de hjälper oss vid felsök-
ning och vidareutveckling av enheten. Dessa 
datasatser kan inte analyseras med medföljan-
de PC-programvara utan kan endast göras av 
Bohle.

  –  Detta meddelande visas om GlassBuddy Plus 
får ett ojämnt antal reflektioner från 
mätningen.

Orsak:  Tex. en tonad skiva där endast ytan avger en 
reflektion och lasern inte kan tränga igenom 
till skivans undersida

Orsak:  Ett mycket ljust underlag under det glas som 
ska mätas kan avge ytterligare en reflektion.

  
Lösning:  Lägg den glasskiva som ska analyseras på 

ett mörkt, icke-reflekterande underlag.

n ”Inga uppgifter möjliga”
 –  Detta meddelande visas om GlassBuddy Plus 

visserligen kan mäta den totala tjockleken men 
inte kan fastställa några ytterligare uppgifter 
om uppbyggnaden.

n Inget ”Ej ISO-glas”
 –  Detta meddelande kan visas i inställningen  

”Ej ISO” om man försöker mäta en annan  
uppbyggnad än ”Ej ISO”-glas. 

Lösning:  Kontrollera inställningen och ändra den  
vid behov.

n Inget ”ISO-glas”
 –  Detta meddelande kan visas i inställningen 

”ISO” om man försöker mäta en annan  
uppbyggnad än ”ISO”-glas. 

Lösning:  Kontrollera inställningen och ändra den  
vid behov.

n Inget ”ISO3”
 –   Detta meddelande kan visas i inställningen 

”ISO3” om man försöker mäta en annan  
uppbyggnad än 3-dubbelt isolerglas.

Lösning:  Kontrollera inställningen och ändra den  
vid behov.

n ”Tomt batteri”
 –    Detta meddelande visas när batteriets ladd-

ningsstatus ligger på under 5 %.

Lösning:  Ladda batteriet. För att kunna fortsätta 
mäta räcker det att ladda upp batteriet 
kort under 5 till 10 minuter. 

n ”För kraftig spegling”
 –  Detta meddelande kan visas vid mätning av 

kraftigt reflekterande glasrutor.
  
Lösning:  Inte alla kraftigt reflekterande resp. speg-

lande glasrutor kan mätas. En mätning 
från baksidan kan ge ett bra resultat. 

n ”Minnet fullt”
 –   Detta felmeddelande visas när alla 250 min-

nesplatser är belagda. Om genomsnittsmät-
ningar har sparats upptar dessa flera 
minnesplatser!

Lösning:  Överför de sparade mätresultaten till en 
dator före nästa mätning och radera däref-
ter hela minnets innehåll i GlassBuddy 
Plus (se punkt 5).

n ”Glas utanför mätområde”
 –  Detta felmeddelande visas när hela skivkon-

struktionen sticker ut över mätområdet på  
100 mm

n ”Fel”
 –   Detta felmeddelande visas när ett internt fel 

föreligger i GlassBuddy Plus.
  
Lösning:  Om meddelandet ”Fel” återkommer bör 

GlassBuddy Plus skickas in för kontroll.

n ”Inga data”
 –  Detta meddelande visas om det inte finns 

några data i minnet som kan visas.
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09 Ladda batteriet

När batteriet är helt laddat kan enheten användas i 
minst 8 timmar utan avbrott. En batteriladdning 
räcker i minst en eller två veckor vid normal använd-
ning. Vid ca 10 % batteristatus visas meddelandet 
”Ladda batteriet”. Mätningar kan fortfarande göras 
men GlassBuddy Plus bör laddas upp igen så snart 
som möjligt för att säkerställa att den fungerar 
korrekt.

För att ladda batteriet ansluter man GlassBuddy 
Plus via den medföljande USB-kabeln till en lämplig 
USB-port. Den USB-port som används måste tillhan-
dahålla 5 V, 500 mA.

När batteriet är nästan tomt tar det ca 180 minuter 
att ladda upp batteriet till 100 % (om GlassBuddy 
Plus är påslagen under laddningen förlängs ladd-
ningstiden). GlassBuddy Plus visar när laddningen 
är klar. På displayen står då PC-anslutning – batte-
riet är laddat. Då måste GlassBuddy Plus dock vara 
påslagen.

GlassBuddy Plus innehåller ett förstklassigt litium-
jonbatteri med en mycket lång livslängd, som är 
integrerat i enheten. Om batteriet efter ett antal år 
skulle minska väsentligt i effektivitet kan det bytas 
ut av Bohle mot en avgift.

10 Underhåll och skötsel

Observera följande punkter för att undvika att 
GlassBuddy Plus skadas eller fungerar felaktigt:

n  GlassBuddy Plus måste alltid förvaras i den 
medföljande transportväskan eftersom endast 
denna skyddar GlassBuddy Plus optimalt mot 
skador.

n  För att undvika skador får GlassBuddy Plus 
endast användas och/eller förvaras i ett tempe-
raturområde på + 5° C till + 40° C.

n  GlassBuddy Plus får inte utsättas för kraftiga 
vibrationer eller slag.

n  GlassBuddy Plus är inte damm- eller vattentät. 
Den måste därför hållas borta från vatten och 
smuts.

n  Rengör display och kåpa endast med en torr, ren 
och mjuk trasa. Rengöringsvätskor, lösningsme-

del eller slipande ämnen får aldrig användas för 
rengöring.

n  Laser- och sensoröppningarna får endast rengö-
ras försiktigt (!) med en torr, ren och mjuk pensel 
resp. med ren tryckluft.

n  Ta aldrig bort plastfötterna från enheten. Om en 
eller flera fötter lossnar måste enheten skickas 
in till Bohle AG för montering av nya fötter och 
för kalibrering. Denna reparation är kostnadsplik-
tig. Var god kontakta återförsäljaren.

n  Reparationer får endast utföras av tillverkaren. 
Var god kontakta återförsäljaren.

11  Installation och hand-
havande av GlassBuddy 
Plus-programvaran

Installationen av GlassBuddy Plus-programvaran 
måste göras med fullständiga administratörsbehö-
righeter. Med programvaran, som är avsedd för sta-
tionära och bärbara datorer med operativsystem från 
Windows 2000, kan mätdatan administreras 
bekvämt. Användning med andra operativsystem 
(iOS, Android, ...) är endast möjlig med en fungeran-
de emulator.

Installation
För att installera programmet: koppla in det medföl-
jande USB-minnet i en ledig USB-port på datorn och 
starta programmet setup.exe i Utforskaren.

Programmet installeras i datorn. Efter installationen 
måste datorn startas om.

Programstart
Dubbelklicka på programsymbolen GlassBuddy 
Plus för att starta programmet GlassBuddy Plus.

Program
Med programmet kan data överföras från 
GlassBuddys Plus minne till datorn. Enheten måste 
vara ansluten till datorn via USB-kabeln.

Dessutom kan redan inlästa och sparade data 
hämtas igen. Då krävs ingen förbindelse till Glass-
Buddy Plus.
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Programbild
När programmet har startat visas den tomma 
programbilden med följande områden:

Pane List
Här visas de mätningar som har överförts från 
GlassBuddy Plus med löpnummer. Dessutom visas 
datum (date) för mätningen, klockslaget (time), 
glaskonstruktionens totala tjocklek (total thickness) 
samt det läge (mode) i vilket mätningen 
genomfördes.

Grafiken visar skivuppbyggnaden för vald rad i skiv-
listan. Färgerna betyder glas (grönt), folie (blått), 
brandskyddsgel (gult) och skikt (lila).

I fältet nedanför grafiken visas följande enhetsinfor-
mation: Namn (om namn har tilldelats), serienummer 
och versionsnummer på enhetsprogramvaran.

Connected
Detta fält är mörkgrönt om GlassBuddy Plus inte 
är ansluten till programmet och ljusgrönt när 
GlassBuddy Plus är ansluten till programmet.

Component number
Här kan man tilldela ett komponentnummer till den 
uppgift som är vald i skivlistan.

Pane size
Här kan man ange skivmåttet, uppdelat på bredd 
(width) och höjd (height), till den uppgift som är vald 
i skivlistan.

Comments
Om en mätning har valts i skivlistan kan denna 
förses med en individuell kommentar.

Details
Om en mätning har valts i skivlistan visas samtliga 
mätresultat i detalj här.

Dataöverföring från GlassBuddy Plus
För att överföra data från GlassBuddy Plus till 
datorn, anslut GlassBuddy Plus till datorn via med-
följande USB-kabel. Använd USB-C-port på Glass-
Buddy Plus och en ledig USB-port på datorn. Starta 
GlassBuddy Plus. På GlassBuddys Plus display 
står PC-anslutning och Laddar batteriet resp. 
Batteriet laddat. GlassBuddy Plus är nu ansluten 
till datorn.

Starta programmet GlassBuddy Plus. I programbil-
den visas området ”Connected” mörkgrönt. Program-
met har ännu inte upprättat någon anslutning till 
GlassBuddy Plus. Klicka på menykommandot 
”Devices” och välj ”Update” i det fönster som 
öppnas.

Nu upprättas anslutningen mellan programmet och 
GlassBuddy Plus. Om anslutningen lyckades lyser 
området under Connected i programbilden ljusgrönt. 
Om detta område inte lyser ljusgrönt, klicka på kom-
mandot Devices - refresh igen.

För att överföra de data som är sparade i 
GlassBuddy Plus klickar man på menykommandot 
”File” och sedan på ”Transfer Data” i det fönster 
som öppnas. Efter slutförd överföring visas mätre-
sultaten i skivlistan.
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De överförda mätningarna kan sparas i datorn. 
Klicka på menykommandot ”File” och på ”Save 
Data” i det fönster som öppnas. Mätningarna kan 
då sparas under ett filnamn som man själv väljer. 
För avslutande lagring, ange filnamnet med Return 
eller klicka på ”Save”. Använd menykommandot 
”Save Data” som standardmetod för lagring. Du får 
då en .gdm-fil som kan öppnas igen och visas av 
programvaran. För att exportera datan i .csv-format 
används menykommandot ”Export”. Denna csv-fil 
kan därefter redigeras ytterligare i ett tabellberäk-
ningsprogram. För att arkivera data rekommenderar 
vi att datan sparas i .gdm-format.

Hämta sparade data
Data som har sparats på datorn som .gdm-filer kan 
öppnas och visas igen och förses med en kommen-
tar. Skivstorleken kan även anges i efterhand och 
sparas på nytt. Klicka på menykommandot ”File” 
och därefter på ”Open Data”. Välj en sparad mät-
serie och bekräfta genom att dubbelklicka på filnam-
net eller klicka på ”Open”.

Enheter
Under menykommandot ”Devices” finns underkom-
mandot ”Update”. Här kan användare med flera 
GlassBuddys Plus växla mellan de olika enheterna. 
Endast en GlassBuddy Plus åt gången kan kommu-
nicera med programmet.

Utskrift
Det finns olika sätt att skriva ut mätresultaten. 
Utskriften sker på den standardskrivare som är 
inställd i operativsystemet.
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Lista glasskivor
Här skrivs alla mätningar i skivlistan ut som lista.

Markering mätning
När du har valt en mätning ur skivlistan kan den 
detaljerade informationen om mätningen förses med 
en kommentar och övrig information och skrivas ut.

Alla mätningar
Med detta alternativ kan man skriva ut alla mätning-
ar som anges i skivlistan med tillhörande uppgifter. 
En sida med uppgifter, kommentarer och övrig infor-
mation du har lagt till skrivs då ut per mätning.

Språk
I menyn ”Language” kan man välja mellan engelska 
och tyska.

Hjälpalternativ
Under menykommandot ”Auxiliary Options” 
(hjälpmedel) finns följande poster:
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Uppdatera mjukvara
Via detta alternativ kan den programvaran i den 
anslutna GlassBuddyn Plus uppdateras (se punkt 
13).

Skicka licensfil
Via detta menykommando kan en licensfil skickas till 
GlassBuddy Plus för att genomföra en (kostnads-
pliktig) uppgradering från Basic till Plus. Kontakta 
oss vid behov.

Enhetsinformation
Här kan användaren anpassa GlassBuddys Plus 
inställningar.

I det fönster som öppnas kan önskad information 
anges. Denna information sparas då i GlassBuddy 
Plus och kan bara ändras i samband med motsva-
rande PC-programvara.

Överför nya språk
Med detta alternativ överförs bildskriftspråk (ryska, 
koreanska, kinesiska) från den stationära eller bär-
bara datorn till GlassBuddy Plus. Inför detta måste 
motsvarande språkfil beställas från Bohle och sparas 
på den stationära eller bärbara datorn. Bildskrift-
språken ingår inte vid leverans. Kontakta vid behov 
glassbuddy@bohle.de
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Välja logotyp
Standardlogotypen ”Bohle” kan bytas ut mot en 
egen logotyp. För detta måste den nya logotypen fin-
nas som .bmp-fil i den maximala storleken 300 x 90 
pixlar (bredd x höjd) och vara sparad i en mapp på 
hårddisken.

12 Mätintervall

Mätområde beroende på skivmellanrum (SMR)

Följande glastyper resp. -uppbyggnader kan 
inte eller endast i viss mån mätas:
–   Kraftigt spridande glas, t.ex. satinerat eller bläs-

trat glas, gjutglas
–  Kraftigt absorberande glas, t.ex. laminat-glas med 

matta eller starkt infärgade mellanskikt, glas infär-
gat i massan

– Interferensbelagt glas
– Kraftigt reflekterande glas, t.ex. solskyddsglas
–  Alla basglasprodukter som avviker från DIN EN 

572 del 2

OBS:
För att kunna få ett tillförlitligt resultat om uppbygg-
naden av mätobjektet rekommenderar vi att man 
alltid gör flera mätningar på olika ställen och från 
bägge sidor. Vid mycket stora enheter eller vid osä-
kerhet om resultaten rekommenderar vi att man gör 
genomsnittsmätningar på minst 4 mätpunkter som 
skall vara fördelade över skivans yta.

En analys på glas som i efterhand har belagts med 
splitter- eller solskyddsfolie kan leda till felaktiga 
mätresultat.

Vad gäller isolerglas skall man alltid mäta ca 5 cm 
från kanten, eftersom skivorna tenderar att ”böjas” 
beroende på yta och lufttryck och man därför kan få 
ett inexakt mätresultat i mitten av skivorna.

Vid ett gjuthartslaminat, där hartset har samma ljus-
brytningsindex som glaset, räknar GlassBuddy Plus 
fram den totala tjockleken. Om GlassBuddy Plus 
inte kan ange uppbyggnaden exakt visas meddelan-
det ”Details not available”.

Om det i undantagsfall inte är möjligt att få en 
detaljerad analys av en LG- eller LGS-skiva anger 
GlassBuddy Plus detta genom att sätta ett utrops-
tecken framför det enskilda resultatet. Om Glass-
Buddy Plus inte kan ange uppbyggnaden exakt 
visas meddelandet ”Details not available”. I den gra-
fiska utvärderingen i GlassBuddy Plus visas dessa 
resultat med två vågräta streck. I PC-programvaran 
representeras dessa av en vertikal rad „?“.  För ett 
bättre mätresultat rekommenderar vi en ny analys 
från motsatta sidan.

13 Programvaruuppdatering

Programvaruuppdateringar finns för 
GlassBuddy Plus.

På webbplatsen www.bohle-group.com under arti-
kelnummer BO 51 647 55 för GlassBuddy Plus publ-
iceras då och då uppdateringar för felavhjälpning 
som kan utföras av användaren. För detta måste den 
version som finns under Nedladdningar sparas på 
användarens dator.

Lagringsplatsen på den stationära eller bärbara 
datorns hårddisk kan väljas fritt. Ändra inte filnam-
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Maximal total tjocklek beroende 
på skivmellanrum i mm
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net för att säkerställa att uppdateringen identifieras 
korrekt.

Anslut GlassBuddy Plus till den stationära eller bär-
bara datorn och upprätta en förbindelse mellan 
enheten och PC-programvaran (se punkt 6).

Klicka på ”Auxiliary options” för att installera uppda-
teringen och välj underkommandot ”Send Firmware”.

Välj sedan den tidigare sparade versionen av 
programvaran.

Bekräfta den slutförda nedladdningen till 
GlassBuddy Plus med ”OK”. 

Koppla därefter bort GlassBuddy Plus från datorn 
och stäng av GlassBuddy Plus. Tryck sedan samti-
digt på knapparna  och  i ca 4 sekun-
der för att aktivera uppdateringen. Du kommer då till 
bootloader-menyn.

Nu kan du välja mellan två versioner av programva-
ran som visas med respektive versionsnummer. Med 

knapparna  eller  kan du välja önskad version 
och aktivera den med .

Maximalt två versioner av programvaran kan sparas i 
GlassBuddy Plus. När en ny version överförs till 
enheten skrivs den version som vid tidpunkten inte 
är aktiverad på enheten över. 

14 Tekniska data

Typ    V5.0
Spänningsförsörjning Litiumjonbatteri 
Laser   < 1 mW; klass 2M
Laservåglängd  650 Nm
Mätområde  100 mm 
Visningsnoggrannhet 0,1 mm
Måttolerans  1 % till mätområdet
Visning  64 x 128 pixlar
Mått   180 x 83 x 42 mm
Vikt   350 g
Arbetstemperatur + 5° C till + 40° C

15 Teknisk support

Vänligen skicka tekniska frågor, kommentarer eller 
förslag via e-post till glassbuddy@bohle.de. Vid 
frågor rörande gjorda mätningar, var god ha tillhö-
rande .gdm-fil redo.

16 Tips

GlassBuddy Plus använder en laser med våglängd 
650 Nm. Egenskaper hos glas och glasuppbyggnader 
som inte kan visas vid denna våglängd kan 
GlassBuddy Plus inte identifiera av 
konstruktionsskäl.
 
Alla faktorer som påverkar laserstrålens reflektion på 
olika ytor påverkar även mätresultatet och därmed 
utvärderingen. Detta kan i enskilda fall leda till att 
information som ”!” eller ”Details not available” 
visas i samband med resultatet.

I vissa fall kan en otillräcklig reflektion på en 
eller flera ytor även leda till meddelandet 
”Measurement not possible”. I de flesta fall 
erhålls rätt resultat genom att upprepa mätningen.
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För att förbättra glasytornas reflekterande egens-
kaper räcker det ofta att rengöra de åtkomliga 
glasytorna.

Väderrelaterad imma på sensoröppningen, t.ex. vid 
snabb växling mellan kall och varm omgivning, kan 
leda till mätfel. Vänta några minuter så att enheten 
anpassar sig till omgivningstemperaturen.

Beroende på aktuella ljusförhållanden kan det också 
hjälpa att flytta GlassBuddys Plus position på glas-
ytan. GlassBuddy Plus måste inte vara vertikalt 
positionerad för att kunna mäta korrekt. Se bara till 
att alla fyra fötter ligger ordentligt mot ytan och att 
GlassBuddy Plus inte flyttas under mätningen.

GlassBuddy Plus levereras i kalibrerat tillstånd. I 
normalfallet krävs ingen omkalibrering. Om det skul-
le visa sig att GlassBuddy Plus inte fungerar korrekt 
kan en (kostnadspliktig) kalibrering dock krävas. Var 
god kontakta återförsäljaren.
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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


