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MICROTECH

MICROTECH INSTRUMENTS CONNECTIONS
COMPUTERIZED INSTRUMENTS with MICS SYSTEM CONNECTION

WIRELESS connection in STANDARD MODE to WIDOWS, ANDROID, IOS devices
LONG RANGE DATA TRANSFER from Internal memory or by Button/Touchscreen push/Timer

USB HID connection with USB cable direct to any system and app in keyboard mode
DATA TRANSFER from Internal memory or by Button/Touchscreen push/Timer

WIRELESS INSTRUMENTS CONNECTION
WIRELESS connection in ECONOMY MODE to WINDOWS, ANDROID, IOS devices
LONG RANGE DATA TRANSFER by button push

4
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РОБОТА З БЕЗДРОТОВИМ ВИМІРЮВАЧЕМ

MICROTECH

КОМПʼЮТЕРИЗОВАНИЙ ВИМІРЮВАЧ З MICS ІНТЕРФЕЙСОМ ПІДКЛЮЧЕННЯ
БЕЗДРОТОВЕ підключення в СТАНДАРТНОМУ РЕЖИМІ для WIDOWS, ANDROID, IOS пристроїв
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ з внутришньої памʼяті/ актуальні по натисненю на кнопку або тачскрін/ таймеру

USB HID підключення USB кабелем будь-яке ПЗ в режимі клавіатур
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ з внутришньої памʼяті/ актуальні по натисненю на кнопку або тачскрін/ таймеру
БЕЗДРОТОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ПІДКЛЮЧЕННЯ
БЕЗДРОТОВЕ підключення в економному РЕЖИМІ для WIDNOWS, ANDROID, IOS пристроїв
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ по натисненю на кнопку

www.microtech.ua
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MDS iOS FUNCTIONS

MICROTECH

max 8
INSTRUMENTS
CONNECTION

VOICE
mode

TO XLS, CSV

max 50m
DISTANCE

MULTILANGUAGE

GRAPH
FREE

2 INSTRUMENTS
CONNECTION

functions

MDS for iOS

FREE

PRO

299100060

6

299100070
iOS

Platform

SAVING DATA

Max. instruments

2

8

mm/inch conversion
Max Distance, m
Foot-Switch connection
Display value
Go/NoGo functions
Graphical mode
Timer
Measuring history
Save data to csv
Save graph
User manager
Device battery status indication
Voice mode
Multilanguage

+

+

up to 50m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
English, Ukrainian, Russian
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MODE

NO USB-DONGLE
REQUIRED

MDS iOS INSTALLATION

MICROTECH

VIDEO
DEMO video with Installation, Connection and Measuring process

VIDEO

APP INSTALLATION

Install the latest MDS App from App Store.
Standard version (2 connections) for FREE.
PRO version of MDS_app for iOS can be order throw App Store.

INSTALL

APP ACCESS

Confirm application access to Bluetooth module of
Smartphone.
Make sure that Bluetooth is switched on (App request it to
receiving data from Wireless and Computerized MICROTECH
instruments

INSTRUMENTS CONNECTION
COMPUTERIZED INSTRUMENTS CONNECTION
• The distance between the Computerized MICROTECH
instrument and the iOS device is 7-50 meters depends
on transfer mode and premises conditions
• All MICROTECH Computerized instrumetns with
MICS system has internal memory. It’s possible to
collect data to memory and transfer all data to your
device with no data losing to any distance.
• Computerized MICROTECH instruments have only
STANDARD MODE of Wireless data transfer:
- non-stop data transfer 4 value/sec.

WIRELESS DIGITAL INSTRUMENTS CONNECTION
• Distance between the Wireless MICROTECH instrument and iOS
device is 5-25 meters depends of transfer mode and premises
conditions
MICROTECH Wireless instruments have 2 modes of data transfer:
STANDARD MODE
- non stop data transfer 4 times/sec
- CR2032 battery works in non stop data transfer up to 100h
ECONOMY MODE
- data transfer only by Wireless button press
- CR2032 battery works in this mode up to 6 months
We recommend to use ECONOMY MODE for MICROTECH
Wireless instruments
www.microtech.ua
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INSTRUMENTS CONNECTION

MICROTECH

Add MICROTECH instruments to
DEVICES list:

- Switch on the MICROTECH instrument.
Activate Wireless mode on instrument.
- Open DEVICES menu in MDS App and
TAP SEARCH button
- Wireless devices around the
Smartphone will be displayed.
- Find desired device with MICROTECH
name and + button in app to add it.
- You can add any qty of instruments to
Device list.

Start SESSION:

Energy saving
- Select one of available devices (added to devices list
mode selection
before)
- For using Wireless instruments (non Computerized
electronics) recommended to select «Energy saving
mode».
- Don’t use «Energy saving mode» with Computerized Instrument selection
instruments
- In FREE version you can use up to 2 instruments in a
session at the same time.
- In PRO version you can use up to 8 instruments in a
session at the same time.

MEASURING PROCESS AND DATA
SAVING

Activate Graphical mode

When SESSION started you can receive
Synchronize reading
data from connected instruments.
values and activate
In Standard mode (data transferring
Timer
non-stop 4 times/sec) for saving value:
- press the button or tap Touchscreen on
instruments
Actual display the
- tap to actual value area on MDS App
current values
- save values by Timer on App or
instrument
- receive values from internal memory of
Basic statics
instruments
In Energy saving mode for saving
values:
- Press Wireless button on instrument

8

Saved to memory data
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MEASURING PROCESS
GRAPH AND DATA MODE

MICROTECH

Tap Graph button to activate the Graphical mode.
- view graph
- export graph
- view and export actual data

SETTINGS:

Use SETTINGS menu to select Language,
Units (Metric or inch system), TTS settings
(Voice mode), Display rotation, Backlight, etc.

HISTORY

You can save current SESSION to HISTORY.
All saved sessions and values in HISTORY
can be viewed and exported.

ACCOUNTS:

You can create users account by account menu.
Info about Users displaying in measuring History.
Measuring history can be associate with Users.

www.microtech.ua
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MDS iOS ФУНКЦІЇ

MICROTECH

до 8
ІНСТРУМЕНТІВ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

ГОЛОСОВИЙ
РЕЖИМ

TO XLS, CSV

до 50m
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

3 мови

ЗБЕРЕЖЕННЯ

ГРАФІЧНИЙ
БЕЗКОШТОВНО
2 ІНТРУМЕНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

функціонал

ПЗ MDS для iOS

FREE

PRO

299100060
iOS

Операційна система

10

299100070

Макс. кількість підключень

2

8

Перевод мм/дюйм
Відобр
ПР/НЕ функція
Графічний режим
Таймер
Історія вимірюваннь
Збереження даних у csv*
Збереження графіка
Управління профілями
Індикація статусу батареї інструменту
VГолосовий режим
Багатомовніть

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
English, Ukrainian, Russian
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РЕЖИМ

БЕЗ USB-DONGLE
ПРАЦЮЄ

MDS iOS УСТАНОВКА

MICROTECH

ВІДЕО
ДЕМО відео з установкою, підключення та процесом вимірювання

VIDEO

УСТАНОВКА ПЗ

Установити ПЗ MDS App з App Store.
Стандартна версія ПЗ дозволяє підключати до 2 пристроїв одночасно безкоштовно
PRO версія ПЗ MDS_app може бути замовлена через App Store.

ВСТАНОВИТИ

ДОСТУП ПЗ
Підтвердити доступ ПЗ MDS до Bluetooth модуля смартфона
Переконайтесь що Bluetooth ввімкнено (ПЗ потребує отримання даних Бездротовим методом від вимірювача)

РЕЖИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИМІРЮВАЧА
ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ІНСТРУМЕНТУ
• Відстань між комп’ютеризованим приладом MICROTECH та iOS
прилада становить 5-50 метрів й залежить від режиму передачі та
умов приміщення
• Усі комп’ютеризовані прилади MICROTECH з системою MICS мають внутрішню пам’ять. Можна збирати дані в пам’ять і передавати
всі дані на свій пристрій без втрати даних на будь-яку відстань
• Комп’ютеризовані прилади MICROTECH мають лише стандартний
режим бездротової передачі даних:
-безперервна передача даних 4 значення/сек.

ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВИХ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
• Відстань між бездротовим приладом MICROTECH та iOS приладом 5-30
метрів й залежить від режиму передачі та умов приміщення
Бездротові прилади MICROTECH мають 2 режими передачі даних:
СТАНДАРТНИЙ РЕЖИМ
- безперервна передача даних 4 рази/сек
- Акумулятор CR2032 працює в режимі бездротової передачі даних до 100
годин
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ РЕЖИМ
- Передача даних лише натисканням кнопки
- Акумулятор CR2032 працює в цьому режимі до 6
місяців
Ми рекомендуємо використовувати
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ РЕЖИМ для бездротових інструментів
www.microtech.ua
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

MICROTECH

Додати інструмент МІКРОТЕХ до
листа приладів

- Ввімкнути вимірювач МІКРОТЕХ та
активувати БЕЗДРОТОВИЙ модуль.
- Відкрити DEVICES меню в ПЗ MDS
App та натиснути кнопку SEARCH
- Бездротові пристрої навкруги будуть
відображені
- Знайти пристрій з імʼям MICROTECH
та натиснути кнопку + для додавання
в список пристроїв (можно добавити
буль-яку кількість)

Почати СЕСІЮ:

Energy saving
- Обрати оин з доступних приладів (що будо додано
mode selection
раніше)
- Для БЕЗДРОТОВОГО цифрового вимрювачу (не КОМПʼЮТЕРНОГО) слід обрати «Energy saving mode».
- Не використовуйте «Energy saving mode» з КОМПʼЮТЕРНИМ вимірювачем
Instrument selection
- В Безкоштовній версії ПЗ можна підключити до 2х
інструментів одночасно
- В PRO версії ПЗ можна підключити до 8 інструментів
одночасно

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАННИХ

РЕЖИМ ГРАФІКА

Данні з інструментів надсилаються під
час активованої СЕСІЇ
Сінхронізувати зчитування
В СТАНДАРТНОМУ РЕЖИМІ (данні з Активація Таймеру
інструменту приходять безперервно 4
рази/сек) для збереження данних:
- натисність на кнопку або тачскрін
Актуальні данні з
компʼютеризованого інструменту
інструменту
- натисність на область данних в ПЗ
MDS App
- активувати Таймер в ПЗ або інструСтатистика
менті
- отримати данні з внутришньої памʼяті
інструменту
В ЕКОНОМ РЕЖИМІ для збереження
данних:
- натиснути кнопку передачі данних на
інструменті
12

Збережене значення
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ПРОЦЕС ВИМІРЮВАННЯ

MICROTECH

ГРАФІК ТА ЗБЕРЕЖЕНІ ДАННІ

ІСТОРІЯ

УСТАНОВКИ:

АКАУНТИ:

Натисність кнопку ГРАФІК для активації режиму
графіка
- просмотр графіка
- експорт графіка
- просмотр та експорт даних в табличному вигляді

Можна зберегти актуальну СЕСІЮ в ІСТОРІЮ
Всі збережені СЕСІЇ можна преглянути та експортувати

Використати меню УСТАНОВКИ для вибору
мови, одиниць виміру, повороту дісплея,
режиму голоса та ін.

Існує можливість створювати нові акаунти
користувачів

www.microtech.ua
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MDS ANDROID FUNCTIONS

MICROTECH

max 8
INSTRUMENTS
CONNECTION

VOICE
mode

TO XLS, CSV

max 50m
DISTANCE

MULTILANGUAGE

GRAPH
FREE

2 INSTRUMENTS
CONNECTION

functions

MDS for Android
Platform
Max. instruments
Energy saving mode
Max Distance, m
mm/inch conversion
Go/NoGo functions
Graphical mode
Reading on Timer
Measuring history
Save data to xls
Save data to csv
Save graph
User manager
Device battery status indication
Quality control mode
Voice mode

Multilanguage
14

FREE

PRO

2
+

8
+

299100040 299100050
Android 6,0 +

up to 50m

Import & processing details draws, photos

SAVING DATA

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
English, Spanish, French,
Italian, Ukrainian, Russian,
Chinese, Korean, Turkish,
Czech, Poland, Hungarian, etc.
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MODE

NO USB-DONGLE
REQUIRED

MDS ANDROID INSTALLATION

MICROTECH

VIDEO
DEMO video with Installation, Connection and Measuring process

VIDEO

APP INSTALLATION
Install the latest MDS App from GooglePlay.
Standard version (2 connections) for FREE.
PRO version of MDS_app for iOS can be order throw GooglePlay.

APP ACCESS

INSTALL

Confirm application access to Bluetooth
module of Smartphone.
Make sure that Bluetooth and Location are
switched on (App request it to receiving
data from Wireless and Computerized
MICROTECH instrumetns)

INSTRUMENTS CONNECTION
COMPUTERIZED INSTRUMENTS CONNECTION

• The distance between the Computerized MICROTECH
instrument and the Android device is 7-50 meters
depends on transfer mode and premises conditions
• All MICROTECH Computerized instrumetns with
MICS system has internal memory. It’s possible to
collect data to memory and transfer all data to your
device with no data losing to any distance.
• Computerized MICROTECH instruments have only
STANDARD MODE of Wireless data transfer:
- non-stop data transfer 4 value/sec.

WIRELESS DIGITAL INSTRUMENTS CONNECTION
• Distance between the Wireless MICROTECH instrument and
Android device is 5-25 meters depends of transfer mode and
premises conditions
MICROTECH Wireless instruments have 2 modes of data transfer:
STANDARD MODE
- non stop data transfer 4 times/sec
- CR2032 battery works in non stop data transfer up to 100h
ECONOMY MODE
- data transfer only by Wireless button press
- CR2032 battery works in this mode up to 6 months
We recommend to use ECONOMY MODE for MICROTECH
Wireless instruments
www.microtech.ua
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MICROTECH
Add MICROTECH instruments to DEVICES list:

DEVICE CONNECTION

- Switch on the MICROTECH instrument. Activate Wireless mode on instrument.
- Open MANAGE DEVICES menu in MDS App and Press SEARCH button
- Wireless devices around the Tablet or Smartphone will be displayed.
If you can’t find any Wireless device around - check App setting (Bluetooth and Location must be
switch on)

- Find desired device with MICROTECH name and MAC adress and touch + button in app to add it.
- You can add any qty of instruments to Device list.

Start SESSION:

- Select one of available devices (added to devices list before, if necessery press + to add more)
- For using Wireless instruments (non Computerized electronics) recomended to select «Energy
saving mode».
- Don’t use «Energy saving mode» with Computerized instruments
- Radius and Formula mode can be used for special measurings
- In FREE version you can use up to 2 instruments in a session at the same time.
- In PRO version you can use up to 8 instruments in a session at the same time.

16
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MEASURING PROCESS

MICROTECH

MEASURING PROCESS AND DATA SAVING

When SESSION started you can receive data from connected instruments.
In Standard mode (data transfering non-stop 4 times/sec) for saving value:
- press the button or tap Touchscreen on instruments
- tap to actual value area on MDS App
- save values by Timer on App or instrument
- receive values from internal memory of instruments
In Energy saving mode for saving values:
- Press Wireless button on instrument
Activate Graphical mode

Export saved values to csv

Synchronize reading
values and activate
Timer

Actual display the
current values

Saved values

GRAPH MODE

Tap Graph button to activate Graphical mode.
- possbile to view online values updates on Graph
or view the saved values from SESSION window
- graph settings gives possibility show legend and time axis on graph.
- export graphic in png format

HISTORY

You can save current SESSION to HISTORY.
All saved sessions and values in HISTORY can be viewed and
exported.

www.microtech.ua
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QUALITY CONTROL

MICROTECH
QUALITY CONTROL MODULE ON MDS Android Software gives
new possibilities of metrological control:
•make control according draw or photo with established
dimensions and limits
•draft creation
•choosing instruments for different dimensions control
•control for partial goods
•extended statistic and data saving possibilities

HOW TO ADD NEW DRAFT

ADD NAME AND DESCRIPTION

SELECTING PHOTO OR DRAW
FROM MEMORY OR CAMERA

ADDING POINTS TO DRAW
(MANUAL POSITIONING)

ADD CHECKING POINTS

QUALITY CONTROL PROCESS

ACTUALIZING INSTRUMENT
TO EACH POINTS

DRAFT SELECTING

SAVING PROTOCOL

MEASURING PROCESS
-Go/NoGo color indication
CONTROL RESULTS
TO EACH POINTS

18
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SETTINGS

MICROTECH

SETTINGS:

Use SETTINGS menu to select Language, Units (Metric/ inch system), TTS settings (Voice mode),
Display rotation, Backlight, etc.

ACCOUNTS:

You can create users account by account menu.
Info about Users displaying in measuring History.
Measuring history can be associate with Users.

www.microtech.ua
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MDS ANDROID ФУНКЦІЇ

MICROTECH

до 8
ІНСТРУМЕНТІВ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

ГОЛОСОВИЙ
РЕЖИМ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
TO XLS, CSV

до 50m
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

12 мов

ГРАФІЧНИЙ
БЕЗКОШТОВНО

РЕЖИМ

2 ІНТРУМЕНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

функції

ПЗ MDS для Android
Platform
Макс. кількість приладів
Режим енергозберігання
мм/дюйм конверсія
ПР/НЕ функції
Графічний режим
Зчитування з таймеру
Історія вимірювань
Зберігання даних у форматі xls
Зберігання даних у форматі csv
Зберігання графіку
Менеджер користувачів
Індикатор стану акумулятора
Режим контролю якості

Імпорт та обробка деталей малюнків, фотографій

Голосовий режим
Багатомовність

20

FREE

PRO

2
+

8
+

299100040
299100050
Android 6,0 +

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Англійська, іспанська, французька,
італійська, українська, російська,
китайська, корейська, турецька,
чеська, польська, угорська, тощо

CONTACT US FOR DEVELOP CUSTOM SOLUTIONS

БЕЗ USB-DONGLE
ПРАЦЮЄ

MDS ANDROID УСТАНОВКА

MICROTECH

ВІДЕО
ДЕМО відео з установкою, підключення та процесом вимірювання

VIDEO

УСТАНОВКА ДОДАТКУ

Установити ПЗ MDS App з GooglePlay
Стандартна версія ПЗ дозволяє підключати до 2 пристроїв одночасно
безкоштовно
PRO версія ПЗ MDS_app може бути замовлена через GooglePlay

ВСТАНОВИТИ

ДОСТУП ДО ДОДАТКУ

Підтвердіть доступ програми до модуля
Bluetooth смартфону.
Переконайтеся, що модулі Bluetooth та
геолокація ввімкнені (програма вимагає
отримання даних від бездротових та
комп’ютеризованих приладів MICROTECH)

РЕЖИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИМІРЮВАЧА
ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ІНСТРУМЕНТУ
• Відстань між комп’ютеризованим приладом MICROTECH та
Android прилада становить 5-50 метрів й залежить від режиму передачі та умов приміщення
• Усі комп’ютеризовані прилади MICROTECH з системою MICS мають внутрішню пам’ять. Можна збирати дані в пам’ять і передавати
всі дані на свій пристрій без втрати даних на будь-яку відстань
• Комп’ютеризовані прилади MICROTECH мають лише стандартний
режим бездротової передачі даних:
-безперервна передача даних 4 значення/сек.

ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВИХ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
• Відстань між бездротовим приладом MICROTECH та Android приладом
5-30 метрів й залежить від режиму передачі та умов приміщення
Бездротові прилади MICROTECH мають 2 режими передачі даних:
СТАНДАРТНИЙ РЕЖИМ
- безперервна передача даних 4 рази/сек
- Акумулятор CR2032 працює в режимі бездротової передачі даних до 100
годин
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ РЕЖИМ
- Передача даних лише натисканням кнопки
- Акумулятор CR2032 працює в цьому режимі до 6
місяців
Ми рекомендуємо використовувати
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ РЕЖИМ для бездротових інструментів
www.microtech.ua
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MICROTECH

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ

Додайте інструменти MICROTECH до списку ПРИСТРОЇВ:
- Увімкніть прилад МІКРОТЕХ. Активуйте бездротовий режим на приладі.
- Відкрийте меню УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЯМИ у програмі MDS та натисніть кнопку ПОШУК
- Відобразяться бездротові пристрої навколо планшета або смартфона
Якщо ви не можете знайти жодного бездротового пристрою навколо - перевірте налаштування
програми (функції Bluetooth і місцезнаходження повинні бути ввімкнені)
- Знайдіть потрібний пристрій з назвою MICROTECH з MAC адресою та торкніться кнопки + у
програмі, щоб додати його.
- Ви можете додати будь-яку кількість інструментів до списку пристроїв.

Старт СЕСІЇ:
- Оберіть один із доступних пристроїв (додано до списку пристроїв, що використовуються, за
потреби натисніть + щоб додати більше пристроїв)
- Для використання бездротового пристрою (не комп’ютеризовану техніку) рекомендується
обрати «Режим енергозбереження».
- Не використовуйте «Режим енергозберігання» з комп’ютеризованими інструментами
- Радіусний та формульний режими можуть бути використані для спеціальних вимірювань
- У версії FREE ви можете використовувати до 2-х інструментів в одній сесії одночасно.
- У версії PRO ви можете використовувати до 8-ми інструментів в одній сесії одночасно.
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ПРОЦЕС ВИМІРЮВАННЯ

MICROTECH

ПРОЦЕС ВИМІРЮВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
Коли сесію розпочато, ви можете отримувати дані від підключених інструментів.
У Стандартному режимі (безперервна передача даних 4 знач./сек) щоб зберегти дані:
- натисніть кнопку або торкніться сенсорного екрану на інструментах
- торкніться області фактичного значення в програмі MDS
- збережіть значення за допомогою таймера в додатку чи на інструменті
- отримуйте значення з внутрішньої пам’яті інструментів
Синхронізуйте зчитувані
В енергозберігаючому режимі щоб зберегти значення:
дані та активуйте Таймер
- Натисніть кнопку передачі даних на інструменті
Активуйте графічний режим

Експортуйте збережені
значення у csv формат

Відображення
поточних значень
Збережені дані
ГРАФІЧНИЙ режим
Натисніть кнопку Graph щоб активувати графічний режим.
- можливо дивитись оновлення графіку он-лайн
або дивіться збережені дані з вікна СЕСІЇ
- налаштування графіка дає можливість відображати вісь часу на
самому графіку
- експортуйте графік у png форматі

ІСТОРІЯ
Ви можете зберегти дану сесію в історію.
Усі збережені та данні в історії можуть бути переглянуті та
експортовані.

www.microtech.ua
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

MICROTECH
РЕЖИМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ В MDS Android Software дає нові
можливості метрологічного контролю:
• зробити контроль згідно з малюнком або фотографією із
встановленими розмірами межами
• створення проєкту
• вибір інструментів для контролю різних розмірів
• контроль за частковими товарами
• розширені можливості статистики та збереження даних
ЯК ДОДАТИ НОВИЙ ПРОЄКТ

ДОБАВТЕ ІМ’Я ТА ОПИС

ВИБІР ФОТО АБО МАЛЮНКА
З ПАМ’ЯТІ АБО КАМЕРИ

ДОДАВАННЯ ТОЧОК ДО
КРЕСЛЕННЯ (РУЧНЕ)
ДОДАТИ КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ

ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ВИБІВР ІНСТРУМЕНТ УДЛЯ КОЖНОЇ ТОЧКИ

ВИБІР ПРОЄКТУ

ЗБЕРЕГТИ ПРОТОКОЛ
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
-Індикація кольором ПР/НЕ
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ
ДЛЯ КОЖНОЇ ТОЧКИ
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НАЛАШТУВАННЯ

MICROTECH

НАЛАШТУВАННЯ:
Використовуйте меню налаштування для вибору мови, одиниць вимірювання (метрична та
дюймова система), налаштувань TTS (голосовий режим), повороту дисплея, підсвітки і т.д.

ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ:
Ви можете створити обліковий запис користувачів за меню облікового запису.
Інформація про користувачів, що відображається в історії вимірювань.
Історію вимірювань можна пов’язати з користувачами.

www.microtech.ua
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MDS for

MICROTECH

FOOTSWITCH
CONNECTION

RESEND DATA
TO ANY WINDOWS APP

MULTILANGUAGE

SAVING DATA
TO XLS, PDF, CSV

max 50m
DISTANCE

max 32
INSTRUMENTS
CONNECTION

2D
GRAPH

USB-dongle

functions

MicrotechData for Windows

FREE

Platform
Max. instruments
USB-dongles (max qty)
Standard/Energy saving mode
Max Distance, m
Autoconnection
Filtering non MICROTECH
devices
Data reading Synchronizing
User manager
Foot-Switch connection
mm/inch conversion
Go/NoGo functions
Graphical mode
2D-Graphical mode
Timer
Resolution selection
Export to external programs
Save data to csv
Save data to xls*
Save data to pdf*
Save graph png
Multilanguage
Supplying
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299100530

STANDARD

PRO

299100570

+

299100550
Windows 7, 8, 10
4
1
+
up to 50m
+

+

+

+

1
1
+

32
8
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Українська, Русский, English, Deutsch, Italiana,
Española, Český, Türk, Polski, Français, Magyar
microtech.ua

USB-drive

USB-drive

CONTACT US FOR DEVELOP CUSTOM SOLUTIONS

up to 8 USB dongles

MDS INSTALLATION
VIDEO

MICROTECH

DEMO video with Installation, Connection and Measuring process

VIDEO

APP INSTALLATION

Download & Install the latest MDS App for Windows from www.microtech.ua
or order PRO and STANDARD version from nearest MICROTECH distributor

DOWNLOAD FREE VERSION

FIND YOUR DISTRIBUTOR

ACCESORIES FOR MDS APPLICATION
Item No
299100550
299100570
299190001
299190004
299190000
299190009

Type
MDS 5.0 STANDARD app for Windows
MDS 5.0 PRO app for Windows
USB-Dongle for Windows
1m Cable extension for USB-Dongle
USB-Footswitch for Windows
Wireless / USB-Footswitch for Windows

299100580

299190001

299190004

299190000

CONNECTION SET

Item No

Type

299110504

STANDARD MDS data set

299110810
299110840

PRO MDS data set
PRO+ MDS data set

Accesories in SET
Application
MDS 5.0 STANDARD
app for Windows
MDS 5.0 PRO app for
Windows

Recommended
(max) connected
devices

USB-dongles

Cable-Extentions

1

1

4

2
4

2
4

10 (16)
16 (32)

www.microtech.ua
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USB DONGLE CONNECTION

MICROTECH

USB-dongle
To connect instruments to PC, it is necessary to use USB-dongle on PC (Item 299190001)
Connect USB -dongle to PC
-Check driver status on device manager
-In MDS software you can check how many USB-Dongle is active.
When USB-Dongle connected - all wireless devices around you will be displayed automatically

WITHOUT USB DONGLE CONNECTION
NO VISIBLE SURROUNDING WIRELESS
DEVICES

USB DONGLE CONNECTED

VISIBLE SURROUNDING WIRELESS
DEVICES

USB-dongle
QTY OF CONNECTED USB-DONGLES INDICATING

28
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INSTRUMENT CONNECTION

MICROTECH

Switch on Wireless data transfer on MICROTECH instruments
-in COMPUTERIZED instruments using menu;
-in WIRELESS instruments by holding the button for 2 seconds
WIRELESS instruments

2 sec.

switch on

•The device will appear on «Available devices» area
• Move selected instrument from «Available devices» area to «Activated devices» area.
• Activate Auto Synchronization to automatic activating switched on MICROTECH devices
• Select Filtering device mode in Connection menu to view only MICROTECH instruments.
other WIRELESS devices

MICROTECH instruments

Activate Auto synchronization

move to activate

Select Filtering device mode in Connection menu to
view only MICROTECH instruments in Avialable devices
area

www.microtech.ua
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CONNECTION MODES

MICROTECH

•ALL MICROTECH instruments have 2 data transfer modes:
STANDARD - non stop 4 times/sec
ECONOM - by button push only
•You can switch the data transfer mode transfer mode using menu on your device
•Connection status indicating only in STANDARD mode
•ECONOM mode strongly recommended for WIRELESS instruments for battery saving
•for COMPUTERIZED instruments recomended to use STANDARD mode

Use STANDARD mode for COMPUTERIZED instruments

connecting

disconnecting

STANDARD mode advantages:
-In STANDARD mode data transfer can be executed via pressing the button or use touchscreen
on Computerized device, by Timer on Computerized device, by actual value push in Windows app,
by Timer in Windows App, by Footswitch in Windows app.
- Possible to view of connection status in app (green - connected, red-disonnecting)
-STANDARD mode is activated by default

ECONOMY mode for WIRELESS instruments

In economy mode the data transfer is carried out only by pressing the button
It is necessary to activate ECONOM mode (Energy saving mode) on main screen

30
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MEASURING PROCESS

MICROTECH

Connect USB dongle and power on Wireless or Computerized devices.
Wireless and Computerized devices will be appeared in Available devices area
To start data transfer move them to Attached devices area. If Auto synchronization is switched on,
devices will be moved to Attached devices area automatically.

DEVICE WINDOW OPERATIONS
connection status
actual value
Data table area
with saved data from
instrument

Values settings:
- Limit’s indication in table
- Timer function
- Resend data to other Windows
app activation
- Device extended info (Device
name, serial No, Operator info)

RESOLUTION & UNIT SELECTION

mm/inch selection

Resolution (Number of digit after decimal point)
selection in Setting menu
www.microtech.ua
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SAVE & RESEND VALUES

MICROTECH

How to save values to table in STANDARD mode:
by pressing the button or tapping touch screen on your device
by timer activating inside instrument
by pushing actual value on MDS Windows app
by timer activating on MDS Windows app
by footswitching on MDS Windows app

RESEND VALUES

Actual values (receiving from instrument) can be
Activate Resend data

If necessary select value options (Dot/Comma) and
Control symbol in Setting menu

Resend values
to external app

32
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EXPORT DATA & GRAPH

MICROTECH

Export saved data table values for external files
Select necessary to save columns on Data for export subsection
csv report can be generated in any Windows PC
xls report can be generated if MS Excel installed on your PC
pdf report can be generated only if supported by MS Excel (the latest versions)

Example of exported xls file

www.microtech.ua

33

GRAPH

MICROTECH

Export saved values to Graph mode
Graph can be saved to png format

Single Graph or Graph with Tutorial.
Simple Graph

Simple Graph with Timebased

2D Doublegraph
For special measuring solutions
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SETTINGS & REGISTRATION

Language selection
in Setting menu

MICROTECH

MDS app versions info

Short guide in Information menu

ACTIVATE PRO version
To activate PRO version (must be pre-paid with
your local distributor)
1) Open Register product sub-menu
2) Copy and send activation UID code from
appllication and Serial No from USB-drive
to tool@microtech.ua

UID code

3) After checking we will send to your e-mail
activation license key.
Add activation key to activation area and press OK.

SERIAL No
ADD
ACTIVATION
KEY

www.microtech.ua
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ПЗ MDS

MICROTECH

ПЕДАЛЬ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

ПЕРЕСИЛКА

ЗБЕРЕЖЕННЯ

В БУДЬ-ЯКЕ ПЗ

TO XLS, CSV

до 50m
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

12 мов

до 32
ІНСТРУМЕНТІВ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

2D
ГРАФІК

USB-dongle

functions

MicrotechData для Windows

FREE STANDARD PRO

Платформа
Макс. інструментів
USB-порти (макс кількість)
Стандартний/ Енергозберігаючий
режим
Макс дистанція, м
Автопідключення
Синхронізація зчитування даних
Управління профілями
Підключення педалі
мм/дюйм конверсія
Go/NoGo функції
Графічний режим
2D-Графічний режим
Таймер
Вибір розширення
Експорт у сторонні програми
Збереження даних у csv*
Збереження даних у xls*
Збереження даних у pdf*
Збереження графіку
Багатомовний
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299100530
1
1

299100550 299100570
Windows 7, 8, 10
4
32
1
6

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

до 50м
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12 мов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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до 8 USB донглів

ПІДКЛЮЧЕННЯ

УСТАНОВКА

MICROTECH

ВІДЕО
ДЕМО відео з установкою, підключення та процесом вимірювання

VIDEO

УСТАНОВКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завантажте та встановіть останню версію MDS App для Windows з www.microtech.ua
Або замовте PRO версію в МІКРОТЕХ чи найближчого дистриб’ютора

ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНУ
ВЕРСІЮ

FIND YOUR DISTRIBUTOR

АКСЕСУАРИ для ПЗ MDS
Код
Тип
299100550 Програмне забезпечення MDS 5.0 STANDARD для Windows
299100570
Програмне забезпечення MDS 5.0 PRO для Windows
299190001
USB-донгл для Windows
299190004
1м подовжувач для USB-донглов
299190000
USB-педаль для Windows
299190009
Wireless / USB-педаль для Windows

299100580

299190001

299190004

299190000

КОМПЛЕКТИ

Комплект
Код

Тип

299110504
299110810
299110840

Комплект MDS STANDARD
Комплект MDS PRO
Комплект MDS PRO+

Програмне забезпечення USB-донгли
ПЗ MDS 5.0 STANDAR
ПЗ MDS 5.0 PRO

1
2
4

www.microtech.ua

USB подовжувачі
1
2
4

Рекомендована
(максимальна)
кількість
підключень
4
10 (16)
16 (32)
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ПІДКЛЮЧЕННЯ USB-донглу

MICROTECH

USB-донгл
Щоб під’єднати інструмент до ПК, треба використати USB-порт (Item 299190001)
Під’єднайте USB-порт до ПК
- Перевірте статус драйвера в панелі управління девайсами
- У додатку MDS ви можете перевірити скільки USB-портів активно.
Коли USB-порт підключений - усі бездротові інструменти навколо вас буде показано автоматично

USB-донгл не підключений

- навколишні Бездротові прилади
не відображаються в окні пошуку

USB-донгл підключено

- навколишні Бездротові прилади
відображаються в окні пошуку

USB-донгл

кількість підключених USB - донглов
38
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

MICROTECH

Увімкніть бездротову передачу даних на приладах MICROTECH
- на комп’ютерних інструментах за допомогою меню;
-у бездротових приладах, утримуючи кнопку протягом 2 секунд

Бездротовий інструмент

2 сек.

увімкнення

• Пристрій з’явиться в панелі «Доступні пристрої»
• Перемістіть вибраний інструмент із області «Доступні пристрої» в область «Активовані пристрої».
• Активуйте автоматичну синхронізацію, щоб автоматично активувати ввімкнені пристрої
MICROTECH
• Виберіть режим фільтруючого пристрою в меню підключення, щоб переглянути лише прилади
активація авто синхронування
інші бездротові девайси інструменти MICROTECH

рухайте щоб активувати

Виберіть режим фільтруючого пристрою в меню
підключення, щоб переглянути лише інструменти
MICROTECH у доступних пристроях площі

www.microtech.ua
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MICROTECH

РЕЖИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

•УСІ інструменти MICROTECH мають 2 режими передачі даних:
СТАНДАРТНИЙ - безперервно 4 рази/сек
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ - за допомогою натискання кнопки
•Ви можете змінити режим передачі даних за допомогою меню на своєму пристрої
•Стан з’єднання вказано лише в стандартному режимі
•ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ режим строго рекомендується для бездротових приладів для економії акумулятора
•для комп’ютеризованих інструментів рекомендується використовувати стандартний режим

Використовуйте стандартний режим для комп’ютерних інструментів
підключення

відключення

Переваги СТАНДАРТНОГО режиму:
-У стандартному режимі передачу даних можна здійснити натисканням кнопки або скористатися сенсорним екраном на комп’ютеризованому пристрої, за допомогою таймера на комп’ютеризованому пристрої, за допомогою натискання фактичного значення у програмі Windows,
за допомогою таймера у програмі Windows, за допомогою ножного перемикача у програмі
Windows.
- Можливість перегляду статусу з’єднання в додатку (зелений - підключено, червоний - відключення)
-Стандартний режим активовано за умовчанням

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ РЕЖИМ для бездротових приладів

В енергозберігаючому режимі передача даних здійснюється лише натисканням кнопки
Необхідно активувати режим ECONOM (режим енергозбереження) на головному екрані
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ПРОЦЕС ВИМІРЮВАННЯ

MICROTECH

Під’єднайте USB-порт і увімкніть бездротові або комп’ютеризовані девайси
Бездротові та комп’ютеризовані пристрої з’являться в панелі Доступні пристрої
Щоб розпочати передачу даних, перемістіть їх у панель Прикріплені пристрої. Якщо ввімкнено
функцію Автосинхронізація, пристрої будуть автоматично переміщені в панель Прикріплені пристрої.

ОПЕРАЦІЇ З ВІКНОМ ПРИСТРОЮ
статус підключення
фактичне значення
Область таблиці даних
із збереженими даними з
приладу

Параметри значень:
- Зазначення межі в таблиці
- Функція таймеру
- Повторно надіслати дані
до іншої активації програми
Windows
- Розширена інформація про
пристрій (назва пристрою, сеДИСКРЕТНІТСЬ ТА ВИБІР ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ рійний номер, інформація про

Вибір дискретності (кількість цифр після
десяткової коми) в меню налаштувань
www.microtech.ua
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ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕСИЛАННЯ ДАНИХ

Як зберегти значення в таблиці в СТАНДАРТНОМУ режимі:
натиснувши кнопку або торкнувшись сенсорного екрана на своєму пристрої
за допомогою таймера, що активується в приладі
натиснувши фактичне значення у програмі Windows MDS
за допомогою активації таймера у програмі Windows MDS
шляхом ножного перемикання у програмі MDS для Windows

ПЕРЕСИЛАННЯ ДАНИХ
Фактичні значення (отримані від приладу) можна повторно надіслати до будь-якої
програми Windows.

Активувати пересилання даних

При необхідності виберіть параметри значення (крапка/кома) та символ управління в меню налаштувань

Переслати значення у зовнішню програму
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ЕКСПОРТ ДАНИХ ТА ГРАФІКІВ

MICROTECH

Експортуйте збережені значення таблиці даних для зовнішніх файлів
Виберіть необхідне для збереження стовпців у підрозділі Дані для експорту
Звіт у форматі csv може бути створений на вашому Windows ПК
Звіт у форматі xls може бути створений якщо MS Excel встановлений на ПК
Звіт у форматі pdf може бути створений тільки якщо підтримується MS Excel (останні версії)

Приклад експортування xls файлу

www.microtech.ua

43

ГРАФІК

MICROTECH

Експортуйте збережені значення в графічний режим
Графік можна зберегти у форматі png

Одиночний графік або графік з інструкцією.
Простий графік

Простий графік з періодом часу

2D подвійний графік
Для спеціальних вимірювальних
рішень
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ПАРАМЕТРИ ТА РЕГІСТРАЦІЯ

Вибір мови у меню
налаштувань

MICROTECH

Інформація про
версії програми
MDS

Короткий посібник у меню інформації

АКТИВАЦІЯ PRO версії
Щоб активувати PRO-версію (її потрібно оплатити попередньо через місцевого дистриб’ютора)
1) Відкрийте підменю Реєстрація продукту
2) Скопіюйте та надішліть UID код активації з ПЗ
та Серійний номер з USB-карти на адресу
tool@microtech.ua .

3)Після перевірки ми надішлемо вам ліцензійний ключ для активації.
UID код
Додайте ключ активації до зони активації та
натисніть OK.

СЕРІЙНИЙ No
ДОДАТИ
КЛЮЧ
АКТИВАЦІЇ

www.microtech.ua
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USB DATA TRANSFER

MICROTECH

MICROTECH COMPUTERIZED INSTRUMENTS have
USB HID data output to transfer Data direct to any
compatible operation systems and applications in
keyboard mode.

CONNECTION

1) Connect micro USB cable from instrument to computer/tablet
USB Cable must be with data transfer wires
2) Activate USB connection mode on COMPUTERIZED instrument
DON’t activate USB connection without cable connection
3) Select settings of Data transfer (Dot/Coma, Trail symbol)
It gives possibility operate in different localizations, table editors

OPERATION
For transfer DATA throw USB cable you can use some
variants:
- Button Push
- Touchscreen Push
- Timer function activation
- Send data from internal memory
- Data tansfer in auto-Force mode ( Computerized eForce
calipers only)
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ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ПО USB

MICROTECH

КОМПʼЮТЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ МІКРОТЕХ має USB HID
вивід даних для прямої передачі результатів вимірювання до будь-якого програмного забезпечення
в різних операційних системах в режимі клавіатури
(USB HID)

ПІДКЛЮЧЕННЯ

1) Підключити мікро USB від інструменту МІКРОТЕХ до компʼютера.
USB кабель повинен бути з можливістю передачі даних.
2) Activate USB connection mode on COMPUTERIZED instrument
DON’t activate USB connection without cable connection
3) Select settings of Data transfer (Dot/Coma, Trail symbol)
It gives possibility operate in different localizations, table editors

РОБОТА
Для передачі даних через USB кабель можна використовувати один з наступних варіантів:
- Натиск на кнопку
- Натиск на Дісплей
- Активація Таймеру
- Відправка даних з внутришньої памʼяті інструменту
- Передача даних в автоматичному режимі (тільки для
КОМПʼЮТЕРНИХ штангенциркулей)
www.microtech.ua
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MICROTECH
innovative measuring instruments

FIND YOUR DISTRIBUTOR

61001, Kharkiv, Ukraine, str. Rustaveli, 39
tel.: +38 (050) 323-65-30
www.microtech.ua
tool@microtech.ua
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