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Garanti

TQC will grant a warranty for a period of 12 months for TQC Glossmeter and 12 months 
for all related equipment from the date of delivery in respect of any evidence of faulty 
workmanship and materials. TQC will extend the warranty for TQC Glossmeter to a 
period of 24 months from the date of delivery if TQC Glossmeter is licensed via the TQC 
Ideal Finish Analysis software. Should a delivered consignment prove to be contrary to 
contract upon inspection, the customer shall grant TQC the opportunity hereunder of 
removing the fault, or else the customer may demand replacement. Should the supply or 
delivery of any improvement or replacement not prove possible, the customer may 
choose between having the purchase price reduced or in demanding the contract of sale 
to be rescinded (conversion). Damage resulting from natural wear and tear, mechanical 
or chemical damage, an act of God or non compliance with the operating instructions 
shall be excluded from the warranty as well as mechanical interference by the customer 
or by third parties with TQC Glossmeter and related equipment without TQC’s written 
permission. No liability will be accepted for defects, damage or injury caused due to use 
not carried out in accordance with the manufacturer’s user instructions.  
To claim warranty, the rejected product has to be sent to TQC together with the original 
invoice, any exchange before the product has been returned to TQC is not possible. TQC 
reserve the right to repair, exchange or supply an equivalent substitute. TQC is not liable 
for handling or transport costs. Warranty on the purchase price is limited, all liability for 
consequential damages or changes in technology is expelled. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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Tedarik Kapsamı

TQC Glossmetre aşağıdakilerle birlikte gelir:

• TQC Glossmetre (20°/60°/85°)
• 2 AA pil
• Plastik kutu
• Tornavida
• TQC Ideal Finish Analysis yazılımlı USB bellek
• Mikro fiber temizlik havlusu
• USB kablosu
• Kalibrasyon sertifikası

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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1. Giriş

TQC Glossmetre, boya, kaplama, plastik ve seramik gibi farklı yüzeylerin parlaklık 
seviyesini ölçmeye yarayan bir cihazdır. 

Parlaklık seviyesi, ışığı yüzeye belirli bir açı ile yansıtarak ve yüzeyin yansıttığı ışığı 
ölçerek belirlenir. Işığın yansıtıldığı açı çok önemlidir. Işık, yüzeyin ortalama parlaklık 
seviyesine uygun bir açıyla yüzeye yansıtılmalıdır. Genellikle bir tarama açısı çeşitli 
yüzeyler için belirlenmiştir. 60º açı referans açısıdır ve mattan ayna yüzeyine kadar 
her türlü yüzey için kullanılabilir. 20º tarama açısı parlak yüzeylerde en iyi sonuç verir, 
85 º tarama açısı ise mat yüzeylerde en iyi çalışır. 

Doğru ölçümler yalnızca düz ve temiz yüzeylerden sağlanabilir. Kirlenmiş, çizilmiş 
veya başka bir şekilde hasar almış test numuneleri kusur derecesi belirlemek dışında 
bir işe yaramaz. Parlaklık çıktısının tüm numune yüzeyi boyunca aynı olması 
muhtemel olmadığı için, parlaklığı birkaç yerden ölçmeli ve standart sapmayı 
belirlemelisiniz.  

Not: 
Etkili olan alüminyum parçacıkları ve metalik vernikler farklı sonuçlar verebilir. 

TQC glossmetrenin üç versiyonu bulunmaktadır:

Ürün kodu Model ismi Ölçüm açıları
GL0010 TQC SoloGloss 60° 
GL0020 TQC DuoGloss 20°/60° 
GL0030 TQC PolyGloss 20°/60°/85° 

TQC Glossmetre'nin hafızası, her biri 8 partide üç açıyla maksimum 2000 ölçüm 
saklayacak kadar büyüktür. Bir parti, USB kablosuyla glossmetreye bağlayarak bir 
PC'ye aktarılabilen maksimum 500 ölçüm içerebilir. Ölçümleri TQC Glossmetre'nin  
ekranından da okuyabilirsiniz. Ayarlar (Kurulum) bir şifre ile korunabilir.

Glossmetreler, herhangi bir cihaz tarafından üretilen ölçümlerin birbirleriyle 
karşılaştırılabilmesini sağlamak için uluslararası olarak standardize edilmiş 
cihazlardır.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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2. TQC Glossmetre

Glossmetre, paketini açar açmaz kullanıma hazır bir cihazdır. Tek yapmanız 
gereken, dil, tarih/saat ve tarama açısı gibi birkaç parametreyi ayarlamaktır. Bu 
ayarlar hakkında daha fazla bilgi için 3. bölüme bakınız. Bu ayarlar bir şifre ile 
korunabilir. 

İşletme Düğmeleri 

Cihazın 4 adet düğmesi bulunur: 
SCAN düğmesi, yüzeyleri taramak için kullanılır. Bu düğme aynı 
zamanda glossmetreyi çalıştıran düğmedir.  

"Yukarı" ok düğmesi, menü yapısı içerisinde yukarı doğru gezinmenizi 
sağlar.

"Aşağı" ok düğmesi, menü yapısı içerisinde aşağı doğru gezinmenizi 
sağlar.

OK tuşu seçilen menü seçeneğini onaylamak için kullanılır.

Glossmetreyi Başlatmak 
TQC logosu görünene kadar SCAN düğmesine basın. TQC logosu kaybolduğunda, 
bölüm 2.2'de açıklanan ana menü görüntülenir. 

Not: "Kalibrasyon gerekli!" mesajı cihazın kalibre edilmesi gerektiği zaman 
görüntülenir. 

Not: "DÜŞÜK PİL" uyarısı pil seviyesi düşük olduğunda görüntülenir ve TQC 
Glossmetre 10 saniye içinde kapanır. 

Not: 10 dakika içinde bir düğmeye basılmazsa, cihaz otomatik olarak kapanır. Bu 
süreyi isterseniz değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bölüm 3.7'ye bakınız. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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2.1 Hangi işlem nerede? 

This section describes the tasks you can perform with the TQC Glossmeter. The tasks 
are grouped by function in the below tables. 

2.1.1   Cihazın Kullanımı 

İş Menü Eylem Seçenek 
Cihazı açma SCAN'e bas

TQC Glossmeter ürün bilgisini 
görüntüle

Setup Daha fazlayı seç Cihaz 
bilgisi 

Tarama SCAN'e bas

Cihazı kapatma Ana menu Kapat

2.1.2 Ayarlar 

İş Menü Eylem Seçenek 
Grup başına tarama limitlerini belirle Log Select batch Limits 

Ayaları değiştir Ana menu Setup 

Tarama açısını seç Setup Geometry 

Tarama limitlerini belirle Setup Scan Limits 

Tarih ve zamanı belirle Setup Time Date 

Dili belirle Setup Select More Language 

Cihazın otomatik kapatma süresi Setup Power saving 

Giriş Yap Ana menu Log In

Şifreyi etkinleştir, devre dışı 
bırak veya değiştir

Setup Password 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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2.1.3 Veri kaydetme/silme 

İş Menu Eylem Seçenek 
Gruptaki datayı sil Log Select 

batch 
Clear batch 

Hafızayı temizle Clear memory Clear all data 

Grup isimlerini sil Clear memory Clear batch names 

Gruba veri kaydet Log Select 
batch 

Log batch 

Kaydedilen ölçümleri 
görüntüle

Log Select 
batch 

Statistics 

2.1.4 Kalibrasyon 

İş Menu Eylem Seçenek 
Kalibrasyon Setup Calibrate 

Kalibrasyon değerlerini ayarla Setup Calibration Values 

2.2 Ana menü

TQC Glossmetre açıldığında, TQC logosu ardından Şekil 2.1'de gösterilen ana 
menü görüntülenir.

Mainmenu
► Scan

Log
Setup
Power off

21-05-2013 17:06 

Şekil 2-1 "Scan" seçeneği seçilmiş ana menü

Aşağıdaki alt menüler mevcuttur: 
• Tara
• Kaydet
• Kurulum veya Giriş
• Kapat

tuşlarını kullanarak dilediğiniz seçeneği seçin ve etkin hale getirmek 
veya bir alt menüye geçmek için OK'e basın. 
Not: Seçeneğin önündeki ► işareti, o seçeneğin seçili olduğunu işaret eder. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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2.2.1 Tara
Taramayı hemen başlatmak için Scan (Tara) seçeneğini seçin. Daha fazla bilgi için 
4. bölüme bakınız.  

2.2.2  Kaydet
Ölçümleri farklı gruplar halinde kaydetmek için Log seçeneğini seçin. Daha fazla 
bilgi için 5. bölüme bakınız. 

2.2.3  Kurulum/Giriş 
Cihazın ayarlarını değiştirmek için Setup (Ayarlar) seçeneğini seçin. Daha fazla 
bilgi için 3. bölüme bakınız. Eğer cihaza bir parola girilmişse, ana menü Setup 
yerine Login seçeneğini gösterir.  

2.2.4  Kapat
Cihazı manuel olarak kapatmak için Power Off seçeneğini seçin. Daha fazla bilgi 
için 6. bölüme bakınız. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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3.   Kurulum/Giriş

Cihazın ayarlarını Setup menüsünden değiştirebilirsiniz. Ayar menüsünü bir şifre 
ile korumak mümkündür. Daha fazla bilgi için bölüm 3.4'e bakınız. 

Not: Eğer Setup menüsü şifre ile korunuyorsa, ana menüde giriş seçeneği 
görüntülenir. Şifreyi girmek ve Setup menüsüne ulaşmak için Login'i seçin.

 Kurulum 

1. Setup'ı seçin.
2. Kurulum menüsünü görüntülemek için OK'e basın. 

Setup
► Geometry Clear mem.

CalibrationTime Date
Scan LimitsPower saving
Password More…

 | Back

Setup 2
► Language

Device info

 | Back

Şekil 3-1 Kurulum menüsü

Kurulum menüsü aşağıdaki alt menüleri içerir: 
• Geometri
• Kalibrasyon
• Tarama limitleri
• Şifre
• Hafızayı temizle
• Tarih/zaman
• Güç tasarrufu
• Dil
• Cihaz bilgileri

Bu alt menüler bu bölümde bu sırayla açıklanmıştır. 

Giriş yap
1. Ana menüden Login seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. Giriş ekranı görüntülenir. 
Dört basamaklı şifrenin ilk basamağı seçilir.
2. Rakamı değiştirmek için ok düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın. İkinci 
basamak şimdi seçildi.
3. İkinci, üçüncü ve dördüncü basamaklar için yukarıdaki prosedürü tekrarlayın.

Doğru şifre "Şifre kabul edildi" mesajını gösterir. Ana menüdeki Giriş seçeneği 
Kurulum ile değiştirilir. Şimdi cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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3.1 Geometri 

Ölçümler için tarama açısını seçmek için bu menü seçeneğini kullanın. Kullanmakta 
olduğunuz TQC Glossmetre versiyonuna bağlı olarak, bir, iki veya üç tarama açısı 
seçebilirsiniz.

1. Ana menüden Setup'ı seçin.
2. Geometry'i seçin ve OK'e basın. Mümkün tarama açıları görüntülenir.
3. Etkinleştirmek istediğiniz tarama açısını seçmek için ok düğmelerini kullanın

ve OK düğmesine basın. Tarama açısının sağındaki kutuda işaret çıkar. Tarama
açısını devre dışı bırakmak için tekrar OK düğmesine basın.

Geometry
 Enable angle(s)

► 20°   □
60°   □
85°   □

 | Back

Şekil 3 - 2 Tarama açılarını ayarlamak  

Not: Tarama açısı çeşitli yüzeyler için belirlenmiştir. 60º açı referans açısıdır ve 
mattan ayna yüzeyine kadar her türlü yüzey için kullanılabilir. 20º tarama açısı, 
parlak yüzeylerde (70º açı ile ölçüm yaparken GU>70) en iyi sonucu verir. 85º 
tarama açısı mat yüzeylerde en iyi sonucu verir. 

3.2 Kalibrasyon 

Kalibrasyon, parlaklığın metrolojik özelliklerinin belirlenmesinden oluşur. Bu, 
kalibrasyon haznesindeki siyah camın parlaklık değerlerini karşılaştırarak yapılır. 

Cihazı kalibre etmeden önce kalibrasyon haznesinin ve optik lenslerin durumunu 
kontrol etmelisiniz. 

Kalibrasyon haznesi ve optik lensler temiz ve bozulmamış durumda olmalıdır. Yağ 
ve toz kuru hava ile veya ürünle beraber gelen temizleme beziyle temizlenebilir. 
Lensler kalıcı olarak hasar görürse, cihaz yüzeyleri tam ölçemez. Kalibrasyon haznesi 
hasar görürse, cihaz kalibre edilemez. 

Yöntem

1. Cihazı kalibrasyon haznesine yerleştirin.
2. Ana menüden KURULUM'u seçin.
3. Kalibrasyon'u seçin ve OK'e basın.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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Kalibrasyon menüsü aşağıdaki seçenekleri içerir:
• Kalibrasyon
• Kalibrasyon değerleri

Kalibrasyon 
Kalibrasyon için:
1. Calibrate seçeneğini seçmek için ok düğmelerini kullanın.
2. OK'e basın. "Kalibrasyon başarılı" mesajı görüntülenir.
3. Buradan sadece BACK'e basıp geri gidebilirsiniz.
4. Kalibrasyon menüsünü görüntülemek için OK'e basın.

Kalibrasyon değerleri
Kalibrasyon hatasından kaynaklanan ölçüm sapmalarını önlemek için, TQC 
Glossmetre her zaman aynı hazne ile kalibre edilmelidir. Farklı bir kalibrasyon 
haznesi kullanılıyorsa kalibrasyon değerleri ayarlanabilir:
1. Cabr. Values'u seçmek için ok düğmelerini kullanın.
2. Her tarama açısı için bir kalibrasyon değerleri listesi görüntülemek için OK

düğmesine basın.
3. Standart kalibrasyon değerlerini ayarlamak istediğiniz tarama açısını seçmek

için ok düğmelerini kullanın.
4. Tamam'a basın. Tarama açısı ve önceki standart değer görüntülenir.

Virgülden sonraki rakam seçilir.
5. Basamağı 10'lu gruplar halinde ayarlamak için ok düğmelerine basın.

Note: Kalibrasyon değerleri cam plakanın yanındaki kalibrasyon haznesindedir. 

3.3 Tarama Limitleri
Belirli bir aralıkta olması gereken ölçümler için tarama limitlerini ayarlayabilirsiniz. 
Tarama limitleri etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Tarama limitleri varsayılan 
olarak devre dışı bırakılmıştır ve değerler 1 (minimum) ve 100 (maksimum) olarak 
ayarlanmıştır.
1. Ana menüde Setup'ı seçin.
2. Scan Limits'i seçin ve OK'e basın. Tarama açıları, tarama limitleri ve bunların

durumu görüntülenir.
3. Aralıkları ayarlamak istediğiniz tarama açısını seçmek için ok düğmelerini

kullanın ve OK düğmesine basın. Yüksek ve düşük limitler görüntülenir. Düşük
limit seçilidişr. Seçilen tarama açısı için tarama limitlerinin durumu da
görüntülenir ("on" veya "off"). Ekranın sağ üst kısmı, sınırlarını ayarladığınız
tarama açısını görüntüler.

4. Limitleri ayarlamak için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın. Şimdi yüksek limit
ayarları yapılacaktır.

5. Limitleri ayarlamak için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın. Bu tarama açısı
için limitlerin durumu ("on" veya "off") seçilidir.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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6. Tarama limitlerini etkinleştirmek için "on"u, devre dışı bırakmak için "off"u seçin
ve OK'e basın. Tarama limitleri menüsü görüntülenir.

Limits
 low  high

► 20°      15 - 30  on
60°      40 - 55  off
85°      30 - 40  off

 | Back

Şekil 3 - 3 Tarama aralıkları

Belirli bir tarama açısı için tarama limitleri etkinse ve ölçüm değerleri limitlerin 
arasındaysa     işareti görüntülenir.  Ölçüm değeri limitten düşükse   
yüksekse  işaretçikleri görüntülenir. 

Tarama limitleri, veri kaydı olmadan taramak için ayarlanmıştır, ancak gruplar için de 
ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için bölüm 5.2'ye bakınız.

3.4 Şifre 

Kurulum menüsünü bir parola ile korumak için bu menü seçeneğini kullanın. 
Kurulum menüsü bir parola ile korunuyorsa, ana menüde Setup yerine oturum 
açın. Şifre her zaman dört basamaktan oluşur.

Şifreyi etkinleştirmek / devredışı bırakmak
1. Menüden Setup'ı seçin.
2. Password'ü seçin ve OK'e basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak  Password on veya Password off'u seçin.

Şifreyi değiştirmek
1. Menüden Setup'ı seçin.
2. Password'ü seçin ve OK'e basın.
3. Change password'ü seçin ve OK'e basın. Önceden tanımlanmış dört basamaklı

şifre görüntülenir. Dört basamaklı şifrenin ilk basamağı seçilir.
4. Rakamı değiştirmek için ok düğmelerini kullanın ve Tamam'ı tıklayın. Şimdi ikinci

hane seçildi.
5. İkinci, üçüncü ve dördüncü pozisyonlar için yukarıdaki prosedürü tekrarlayın.

Son basamak girildikten sonra şifreyi kaydetmek isteyip istemediğiniz
sorulacaktır.

6. Şifreyi kaydetmek için YES'i seçin ve Tamam tuşuna basın. Şifre menüsü tekrar
görüntülenir.

Not: Şifre etkinleştirildikten sonra, ayarları değiştirmek için giriş yapmalısınız.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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3.5 Hafızayı silme

Kayıtlı verileri silmek için Clear Memory seçeneğini kullanın. Verileri belirli bir 
gruptan temizleme, grup adlarını temizleme veya tüm verileri toptan temizleme 
seçeneğiniz vardır. 

Clear memory

► Clear log data
Clear batchnames
Clear all data

 | Back

Şekil 3 -4 Hafızayı Silme

Grup verileri silmek  
1. Setup'ı seçin.
2. Clear mem. seçin ve OK'e basın.
3. Clear batch data'yı seçin ve OK'e basın.
4. Verileri silmek istediğiniz grubu seçmek için ok düğmelerini kullanın ve OK'e

basın. "Clear all data for the selected batch?" sorusu görüntülenir. YES seçeneği
seçilidir.

5. Verileri silmek için OK'e basın. Ana menüye geri dönmek için Back'i seçin ve OK'e 
basın.

Grup adlarını silmek 
Belirlediğiniz adı silmek ve alanı standart grup adıyla doldurmak için bu seçeneği 
kullanın.
1. Setup'ı seçin.
2. Clear mem. seçin ve OK'e basın.
3. Clear batch names'i seçin ve OK'e basın.
4. Adını silmek istediğiniz grubu seçmek için ok düğmelerini kullanın ve OK

düğmesine basın. “Clear batch name?” sorusu görüntülenir. YES seçeneği
seçilidir.

5. Adı silmek için OK'e basın. “Clear batch name?” sorusu bir sonraki grup için
görüntülenir. BACK seçeneği seçilidir.

6. Grup menüsüne geri dönmek için OK'e basın.

Tüm veriyi silmek
1. Setup'ı seçin.
2. Clear mem. seçin ve OK'e basın.
3. Clear all data'yı seçin ve OK'e basın. “Clear all data?” sorusu görüntülenir. YES

seçeneği seçilidir.
4. Tüm veriyi silmek için OK'e basın.  Clear Memory menüsüne dönmek için

BACK'i seçin ve OK'e basın.

Not: Silinen veriler geri alınamaz; veriler kalıcı olarak silinir. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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3.6 Saat/ Tarih 

Tarih ve saati girip tarih biçimini seçeceğiniz yer burasıdır. Tarih ve saat ana 
menüde gösterilir.

Saati ayarlamak
1. Ana menüde Setup'ı seçin ve OK'e basın.
2. Time/Date'i seçmek için ok tuşlarını kullanın ve OK'e basın. Aşağıdaki seçenekler

görüntülenir.
• Set Time
• Set Date
• Date Format

3. Değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin ve OK'e basın. Set Time seçeneklerinin
altındaki saati ve dakikayı değiştirmek için ok düğmelerini kullanın. OK
düğmesine basmak bir sonraki alanı etkinleştirir. Saati ayarlamayı
tamamladığınızda Tarihi Ayarla ekranını otomatik olarak görüntüler. Tarihi
ayarladıktan sonra, Saat / Tarih menüsü tekrar görüntülenir.

Tarihi ayarlamak
Tarih formatını ayarlamak için Date Format seçeneğini seçin ve OK'e basın. 
Aşağıdaki tarih biçimleri kullanılabilir:

dd-mm-yyyy
mm-dd-yyyy
yyyy-mm-dd
yyyy/mm/dd

Gün-Ay-Yıl 
Ay-Gün-Yıl 
Yıl-Ay-Gün 
Yıl/Ay/Gün 

Tarih biçimini seçmek için ok düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın. Saat / 
Tarih menüsü tekrar görüntülenir.

3.7 Güç tasarrufu (pil)

Güç tasarrufu seçeneği, bir düğmeye en son basıldıktan ne kadar süre sonra TQC 
Glossmetrenin otomatik olarak kapanmasını belirlemeye yarar. Varsayılan süre 
10 dakikadır. 
1. Ana menüde Setup'ı seçin ve OK'e basın.
2. Power saving'i seçin ve OK'e basın.  Ayarladığınız zaman dakika olarak 

görüntülenir.
3. Süreyi değiştirmek için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın. Setup

menüsüne geri dönülür.

3.8 Dil 

Menü seçeneği cihazın menülerini görüntülemek istediğiniz dili seçmenizi sağlar. 
İngilizce, Almanca, Hollandaca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca arasından seçim 
yapabilirsiniz.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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1. Ana menüde Setup'ı seçin ve OK'e basın.
2. More... 'u seçin ve OK'e basın.
3. Language seçin ve OK'e basın.
4. Dilinizi seçmek için ok düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın. Ana

menü tekrar görüntülenir.

3.9 Cihaz bilgileri

Burada, cihazınızın seri numarasını ve ürün yazılımının sürümünü (dahili yazılım) 
bulacaksınız. Bu ekran ayrıca cihazın hafıza durumunu da gösterir.

Device info

 Serialno: 4660
 Firmware: V00.11
 Memory: 43% Free

 |► Back

Şekil 3-5 Cihaz bilgileri

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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4. Tarama

TQC Glossmetre, cihaz açılır açılmaz tarama arayüzünü başlatır. 

Tek bir ölçüm yapmak için Scan düğmesine kısa süreli basın veya birkaç tane ölçüm 
yapmak için daha uzun süreli basın. Cihaz her ölçüm için bir sinyal verecektir. Tarama 
tuşu bırakıldığında cihaz taramayı durdurur. 

Not: Bu şekilde taranan veriler bir grup halinde kaydedilmez. Taranan verileri grup 
halinde saklamak için 5. bölüme bakın. 

Diğer menü seçeneklerini kullandıktan sonra tarama işlevine dönmek için ana 
menüden Scan seçeneğini seçin. 

Tarama Aç 
Kullanmakta olduğunuz TQC Glossmetre modeline bağlı olarak, ana menüden bir, iki 
veya üç farklı tarama açısını etkinleştirebilirsiniz. Tarama açısı çeşitli yüzeyler için 
belirlenmiştir. 60º açı referans açısıdır ve mattan ayna yüzeyine kadar her türlü yüzey 
için kullanılabilir. 20º tarama açısı parlak yüzeylerde, 85º tarama açısı mat yüzeylerde 
en iyi sonucu verir. Tarama açılarını etkinleştirme ve devre dışı bırakma hakkında bilgi 
için, bölüm 0'a bakınız.

Gerekirse, tarama aralıkları ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için bölüm 3.3'e bakınız.

Scan

 20°  53.2
 60°  0
 85°  0

<SCAN> ► Menu

Şekil 4 -1 Kayıt yapmadan tarama

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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5. Kaydetme

Verileri bir grupta depolamak veya bir grubun tarama sınırlarını tanımlamak için 
Log'u seçin. Log seçeneği, grubun istatistiklerini görüntülemenizi ve belirli bir 
gruptaki verileri temizlemenizi veya bir veya daha fazla grubun adını 
değiştirmenizi sağlar.
1. Ana menüde Log seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. Mevcut gruplar görüntülenir.
2. Verileri kaydetmek istediğiniz grubu seçmek için ok düğmelerini kullanın ve OK

düğmesine basın. Seçilen grub için BATCH menüsü görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
• Log Batch / Grubu Kaydet
• Limits / Limitler
• Statistics / İstatistikler
• Clear / Sil
• Rename / Yeniden Adlandır

Bu menüdeki seçenekler aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

5.1 Grubu Kaydet

Tarama verilerini istediğiniz grupta kaydetmek için bu seçeneği kullanın. Boş 
gruplar bir □ ile gösterilir. Halihazırda veri içeren gruplar bir ■ ile gösterilir.

Log

► Batch 1  □   Batch 5  □
  Batch 2  □   Batch 6  □
  Batch 3  □   Batch 7  □
  Batch 4  □   Batch 8  ■

 | Back

Şekil 5 - 1 Kaydet

1. Ana menüde Log seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. Mevcut gruplar
görüntülenir.

2. Verileri kaydetmek istediğiniz grubu seçmek için ok düğmelerini kullanın ve
OK'e basın. Seçilen grup için grup menüsü görüntülenir.

3. Log Batch seçeneğini seçin ve OK'e basın. Veri kaydı ekranı görüntülenir.
4. Tek bir ölçüm için Scan düğmesine kısa, birkaç ölçüm yapmak için daha uzun

basın.
Her bir kayıt için, ölçüm sırasında ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen ve 
etkinleştirilmiş tarama açıları için ölçümler içeren bir kayıt numarası atanır. Ekran 
ayrıca ölçümlerin ayarlanmış tarama limitlerinin içinde mi veya dışında mı olduğunu 
da gösterir.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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Ölçüm verilerini hemen görüntüleyin ve silin
UP, DOWN, DEL ve BACK seçenekleri, Log Batch menüsü altında görüntülenir. 
Diğer kayıtları görmek için UP, DOWN ve OK tuşlarını kullanın. 
Seçilen kaydı silmek için, ok tuşlarını ve DEL seçeneğini kullanıp OK'e basın. Silme 
işlemini onaylamanız istenecek. YES seçeneği seçilidir. OK düğmesine basarak, 
silebileceğiniz bir sonraki kaydı görüntüleyebilirsiniz. BACK seçenği seçilidir. 

5.2 Limitler 

Seçilen bir grup için tarama sınırlarını belirlemek üzere bu seçeneği kullanın. 
Tarama limitleri hakkında daha fazla bilgi için bölüm 3.3'e bakınız.
1. Ana menüde Log'u seçin ve OK tuşuna basın. Mevcut gruplar görüntülenir.
2. Tarama sınırlarını belirlemek istediğiniz grubu seçmek için ok düğmelerini

kullanın ve OK düğmesine basın. Seçilen grup için batch menüsü görüntülenir.
3. Limitler seçeneğine gitmek için ok düğmelerini kullanın ve OK düğmesine

basın. Tarama açıları, ayarlanan limitler görüntülenir.
4. Aralıkları ayarlamak istediğiniz tarama açısını seçmek için ok düğmelerini kullanın

ve OK düğmesine basın. Seçilen tarama açısı için düşük ve yüksek limitler ve
durumları görüntülenir. Düşük limit seçilidir.

5. Limiti ayarlamak için ok düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın. Yüksek
limit seçilidir.

6. Limiti ayarlamak için ok düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın. Tarama
açısının durumu ("on" or "off") seçilidir.

7. Tarama limitlerini etkinleştirmek üzere "on"u seçmek için ok düğmelerini, veya
bu tarama açısının tarama limitlerini devre dışı bırakmak için "off" seçeneğini
seçin ve OK'e basın. Tarama limitleri menüsü görüntülenir.

Note: Bir grup için tarama limitlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. 
Belirli bir tarama açısı için tarama limitleri etkinse ve ölçüm değeri limitlerin 
altındaysa     işareti görüntülenir.  Ölçüm değeri düşük limitten düşük ise  yüksek 
limitten yüksekse  işareti görüntülenir. 

5.3 İstatistikler 

Seçilen gruptaki ölçümleri değerlendirmek için Statistics'i seçin. Statistics menüsü 
her tarama açısı için minimum ve maksimum değerleri, ortalamaları ve standart 
sapmayı görüntüler. 

1. Log menüsünden bir grup seçin ve OK'e basın. 
2. Statistics seçeneğine gitmek için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın. PLEASE 

WAIT / LÜTFEN BEKLEYİN mesajı kaybolduktan sonra, tarama açısı ile minimum 
ve maksimum ölçümler görüntülenir. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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3. Diameter/s 'e ulaşmak için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın. Seçili grup için
ortalamalar ve standart sapma görüntülenir.

5.4 Sil

Belirli bir grubun tüm ölçüm verilerini silmek için bu seçeneği kullanın. 
1. Log menüsünden bir grup seçin ve OK'e basın. 
2. Clear'i seçmek için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın.  “Clear all data?“

sorusu ve seçilen grubun adı görüntülenir.
3. YES'i seçin ve OK'e basın. Ekranda Log menüsü görüntülenir.

Not: Silinen veriler geri alınamaz, kalıcı olarak silinir. 

5.5 Yeniden Adlandır 

Bir grubun adını değiştirmek için bu seçeneği kullanın. Grup adlarının harften ve 
rakamdan oluşabilecek 10 basamağı vardır. 
1. Log menüsünden bir grup seçin ve OK'e basın.
2. Rename'i eçmek için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın. Grubun ilk harfi 

seçilir. 
3. Değeri değiştirmek için ok düğmelerini kullanın ve OK'e basın. İkinci basamak 

seçilir. 
4. Geri kalan basamaklar için de yukarıdaki işlemi uygulayın. En son basamak 

değiştiğinde, grup menüsü tekrar görüntülenir. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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6. Cihazı Kapatma

Power off seçeneği cihazı kapatır. 
1. Ana menüden Power Off seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın. .
2. YES'i seçmek için ok tuşlarını kullanın ve OK'e basın. TQC Glossmetre kendi 

kendini kapatır. 

Cihazı kapatma menüsünde NO seçeneği seçilirse ana menü görüntülenir. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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7. Güvenlik ve Bakım

7.1 Genel Bakım

Glossmetreyi kullanılmadığı zamanlarda daima kutusunda saklayın.

Cihazın ekranı öne bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava kullanmayın. 

Ekran Bakımı
Ekran Bakımı

Cihazı dikkatli kullanın ve yanlışlıkla LCD ekranı çizmediğinizden veya 
kırmadığınızdan emin olun. TQC Glossmetre'ye çarpmayın veya aşırı sıcaklıklara 
maruz bırakmayın. 50 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklar ekrana zarar verir.

Cihazı Temizlemek
Aleti, bardakları temizlemek için kullanılanlar gibi yumuşak ve kuru bir bezle 
temizlemenizi öneririz. Solvent kullanmayın!

Plastik muhafazayı sadece izopropil alkol ve kuru bir bezle temizleyin.

Kablolar ve Bağlantılar 
TQC Glossmetre bilgisayara bir USB kablosu ile bağlanabilir. Konektör ve bağlantının 
birbirine tam oturduğundan ve hizalı ve hasarsız olduklarından emin olun. TQC 
Glossmeter üzerindeki düğmeler, cihaz bir PC'ye bağlandığında devre dışı bırakılır. 
USB BAĞLANTI Düğmeler devre dışı mesajı ekranda belirir.

Isı, nem ve toz
TQC Glossmetreyi aşırı ısıdan uzak tutun. Cihazı bir ısıtıcının yanında veya arabanın 
gösterge panelinde bırakmayın. Isı ekrana, plastik gövdeye ve iç bileşenlere zarar 
verebilir.
Cihazı tozlu, nemli veya ıslak yerlerde bırakmayın. Toz ve nem cihaza zarar verebilir 
ve arıza / arızaya neden olabilir. 

7.2 Kalibrasyon 

TQC Glossmeter kalibre edilmesi gerektiğinde otomatik olarak bir sinyal yayar. 
Kalibrasyon hakkında daha fazla bilgi için bölüm 3.2'ye bakınız.

Kalibrasyon haznesi değiştirildiğinde, kalibrasyon değeri ayarlanmalıdır. Kalibrasyon 
değerleri, haznedeki cam plakanın yanındadır. Her hazne için değer farklı 
olabileceğinden, cihazın her zaman ayanı kalibrasyon haznesinde kalibre edilmesi 
önemlidir. Kalibrasyon haznesi değiştiğinde, kalibrasyon değerleri ayarlanabilir. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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7.3 Piller 

Tarama penceresindeki pil sembolünün yanıp sönmesi, pilin gücünü kaybettiği 
anlamına gelir.  

Piller neredeyse boşaldığında ve değiştirilmesi gerektiğinde 
“Battery low” mesajı ardından “Replace battery.” mesajı görüntülenir. 

Saat ve tarih ayarlarını korumak için pilleri 20 dakika içinde değiştirin. 

Sadece yüksek kaliteli pil kullanmanızı öneririz.

Pil tipi: AA 1.5 V alkalin (şarj edilemez). Önce pilin + tarafını takın ve ardından - 
tarafına basın.

Pilleri değiştirdikten sonra saat ve tarihi kontrol edin.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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8. Spesifikasyonlar

Ürünler:

GL0010 
GL0020 
GL0030 

TQC SoloGloss 60˚ 
TQC DuoGloss 20˚/60˚ 
TQC PolyGloss 20˚/60˚/85˚ 

45 x 130mm / 1.7 x 5.1 inch 
10 x 50mm / 0.4 x 2.0 inch 
 ±5 x 5 mm / @ 20˚ / 0.2 x 0.2 inch  
±20 x 9 mm / @ 60˚ / 0.8 x 0.35 inch 
±40 x 9mm / @ 85˚ / 1.5 x 0.35 inch 
3 açıda dakikada 70 ölçüm
3 geometri
Kullanıcı tarafından seçilebilir 
Gloss Units (GU) 
0.1 GU (0-100GU) 
1 GU (>100GU) 

Ölçüm: 

Ebat: 
Delik büyüklüğü: 
Spot büyüklüğü: 

Ölçüm hızı:
Eşzamanlı ölçüm:
Güç tasarrufu seçeneği: 
Birim: 
Çözünürlük: 

Ölçüm açısı özellikleri:

20˚ 60˚ 85˚ 
0-            GU 0-             GU 0-           GU
0,4 GU 0,2 GU 0,2 GU 
1,69 GU 1,58 GU 1,88 GU 

Aralık
Tekrarlanabilirlik r * 
Yeniden üretilebilirlik R 
* Sapma 1,2 GU 0,6 GU 1,6 GU 
* ISO 2813'e göre (range 0-100 GU)

Çalıştırma: 

Kalibrasyon Standartı: 
Ekran: 
Gruplar: 
Grup başına ölçüm:  
Max. Ölçüm: 
Tarama özelliği: 
İstatistik: 
Güvenlik: 
Yazılım: 

Kapağa entegre karo
Yüksek kontrastlı OLED display 
Max. 8 
500, açı farketmeksizin
 2000 
Evet
Min. / Max. / Avg. / Std.dev 
Parola korumalı 
TQC Ideal Finish Analysis 

2000 2000 2000 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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Standards: 

ISO 2813; ASTM D523; ASTM D2457; ASTM C584; AS 1580 (6022); BS 3900 D5; 
DIN 67530; JIS Z 8741; ISO 7668 

* 45˚ açı istisna

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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9. Menu Structure

The Start menu 

The date and time are displayed in the main menu. 

Scan 
Log 
Setup 
Power off 

The Scan menu 

Scan  
<SCAN> 
Menu 

The Log menu 

Log 
Batch 1 
Batch 2 
Batch 3 
Etc. up to Batch 8 

Batch 1 
Log batch 

Up 
Down 
Delete 
Back 

Limits 
Select to change 
Back 

Statistics 
O/s or Min/Max 
Back 

Clear 
Yes 
Back 

Rename 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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The Setup menu 

Geometry 
Enable angle(s) 
Back 

Calibration 
Calibrate 
Calibration Values 

Scan Limits 
Limits low high 
Back 

Password 
Password on 
Password off 
Change Password 
Back 

Clear memory 
Clear log data 

Batch 1 
Batch 2 
Batch 3 
Etc. up to Batch 8 

Yes 
Back 

Clear batch names 
Batch 1 
Batch 2 
Batch 3 
Etc. up to Batch 8 

Yes 
Back 

Clear all data 
Yes 
Back 

Time Date 
Set Time 
Set Date 
Date Format 

Back 
Power saving 

More... 
Language 

English 
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Deutsch 
Français 
Italiano 
Back 

Device info 
Back 

Power off 

Yes 
No 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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