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Bruksanvisning Perfotronic 
 
1. Anslut adaptern (1) till apparaten och sedan till 230 volt 
 
2. Håll ner den vita knappen (2) så blir det en öppning under linjalen. 
 
3. Lägg märket på bordet (3) under den transparenta linjalen (4) i vänster kanten, för sedan märket 

rakt in under den vita linjalen så långt det går. Viktigt är att märket ligger helt parallellt under 
linjalen, för att mätningen ska kunna ske och ge rätt resultat. 
Visas Err (Error=fel) i displayen? Ta ut märket och lägg in det igen eventuellt med andra sidan upp 

 
4. Släpp åter upp knappen (2)  
          
5. Tryck lätt på knappen (6) och mätresultatet visas i displayen (7)                     

Nyhet! Vid kort knapptryckning visas resultatet avrundat enligt katalogerna t.ex. 13,00 eller 13,25. 
Vid längre knapptryckning visas det exakta resultatet t.ex. 13,00 eller 13,01.   

  
6. Tryck åter ner knapp (2) när märket ska tas ut. 
 
7. Ta ut kontakten när apparaten inte ska användas mer. 
 
 
Några tips 
 
1. Undvik direkt skarpt ljus mot apparaten eftersom det kan störa mätningen. 
2. En extra lång tand kan hindra frimärket från att nå in till mätningspunkten. 
3. Katalog uppgifterna är inte alltid exakta på äldre märken. T.ex. kan tand 13 anges  
      men märkena kan då vara 13.00 eller 13.25 
4. När displayen visar Err = Fel, kan det bero på att frimärket inte ligger parallellt med mätningslinjen 

eller några tandspetsar gör att märket inte når in. Ibland kan det räcka med att lägga andra sidan 
av frimärket upp för att det ska gå bättre. 

5. Vid mätningen i 1/100 delar kan det bli små skillnader i resultatet eftersom 
 papper påverkas lätt beroende på t.ex. temperatur och luftfuktighet. 
 Variation kan det också bli om märket inte ligger exakt rätt i apparaten.  
 Ytterst lite förändring påverkar resultatet. 


