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Cikkszám: M552, M553, M554

Használati útmutató



Be- és kikapcsolás

Ezzel a gombbal lehet a készüléket bekapcsolni. A készülék 
kikapcsolásához nyomja hosszan a piros gombot! Amennyiben a készülék 
5 percig nincs használatban magától kikapcsol!

Elemek behelyezése

Az elemek behelyezésére a készülék hátulján van lehetőség. Vegye le az 
elemtartó fedelet, majd helyezze be a csomagban található 2 db AAA 
elemet. Ne felejtse el az elemtartót visszarakni! 

2 db AAA elemmel a
működési idő kb 100. óra

Kijelző és a gombok

Be és kikapcsoló gomb, 
és a mérési funkciók

Mérési funkció

Mértékegység kijelzése
°, mm/m, in/ft 

Eltérés irányának jelölése

Szögeltérés mértéke

Mértékegység választó,
világítás kapcsoló

Méret rögzítésére és a 
hangjelzés bekapcsolására

ON/REF/OFF



Értékek rögzítése és hangjelzés bekapcsolása

Abszolút és relatív (REF) mérési funkció

A gomb rövid megnyomásával a kijelzőn levő értéket lehet rögzíteni. A 
rögzítés a gomb ismételt megnyomásáig tart! A gomb nyomvatartásával 
a hangjelzést lehet be és kikapcsolni! 

Lehetőség van relatív mérésre is - REF! Relatív mérés esetén a 
készülék bármely ferde pozícióban lenullázható, a további méréseket 
ettől a szögtől számolja! 

A piros gomb rövid megnyomásával a kijelzőn felvillan a REF ikon és az 
érték az épp aktuális helyzetben lenullázódik! 
Az abszolút mérés visszaállítása a piros gomb ismételt megnyomásával 
történik, ekkor a kijelzőn az érték azonnal visszaáll!

Példa az abszolút mérésre: 

0.0°

Példa a relatív mérésre: REF

0.0°

46.2°

0.0°

HOLD/SOUND

ON/REF/OFF

Mértékegység váltás és világítás bekapcsolása

A gomb rövid megnyomásával a mértékegységet lehet kiválasztani. 
Lehetőség van fok - mm/m - % és in/ft között választani. A gomb 
nyomvatartásával a kijelző háttévilágítása kapcsolható be! 

mm/m % in/ft

HOLD

8.0°

8.0°

46.2°

0.0°



A készülék kalibrálása

Technikai adatok

Mikor kell a készüléket kalibrálni?
A készüléket gyárilag kalibrált állapotban szállítjuk! Használat során azonban 
előfordulhat, hogy a készülék pontatlanná válik! Ilyenkor a kalibrációs folyamatot 
az alábbiak szerint célszerű elvégezni!

1.) A kalibrációhoz először kapcsolja ki a készüléket! Tegye a készüléket egy 
egyenes felületre (pl: asztal) úgy, hogy a kijelző Ön felé néz!

2.) Kikapcsolt állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a fekete és a piros 
gombot. Ha a kettő gombot kb. 3 másodpercig nyomva tartja, a kijelzőn 
megjelenik az alábbi felirat: 

3.) Ha megjelent a felirat a kijelzőn, nyomja meg egyszer a piros gombot! A felirat 
rövid ideig villog, majd megjelenik a következő felirat:

4.) A felirat megjelenése után fordítsa el a készüléket 180°-al úgy, hogy a készülék 
hátulja Ön felé legyen, majd nyomja meg ismét a piros gombot!

5.) A készülék a kettő irány eltérésből állapítja meg vízszintest! Amint a kijelzőn 
látható az érték, akkor a kalibrálás elkészült! 

Kérdése van a készülékkel kapcsolatban?
 

 Web: www.hedue.hu
 E-mail: info@hedue.hu

  

Mérési tartomány: 4 x 90°
Kijelző felbontása: 0,1°
Mérési pontosság: 0,1° - 0° és 90°-nál
 0,2° - 1° és 89° között
Elem: 2 x AAA
Müködési idő: kb. 100 óra
Súly: 330g
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