
 

HEDUE szerszám webáruház   Telefon: 36 20 / 207 9556 
2083 Solymár   Email: info@hedue.hu 
Vasút utca 48.   Web: www.hedue.hu 

 

 

hedue Level Boksz digitális szögmérő - M525 
Használati útmutató 

Általános ismertető: 

A Level Box szögmérő 2 darab AAA elemmel működik. Az elemek behelyezésére a készülék jobb oldalán 

van lehetőség. Az elemfedelet lefelé tolva nyílik ki az elemtartó. A 2 darab AAA elem behelyezése után 

az elemfedelet először az elemekre nyomva, majd a készülék teteje felé tolva lehet visszazárni. 

A szögmérőt az ON/ZERO gomb egyszeri megnyomásával lehet bekapcsolni, bekapcsolás után a 

készüléken azonnal elindul a mérési folyamat. Kikapcsoláshoz a gombot hosszan kell nyomni. 

A HOLD gombbal a kijelzőn lévő eredményt lehet rögzíteni, a gomb ismételt megnyomásával a készülék 

visszatér a folyamatos méréshez. 

 

Relatív és abszolút mérés: 

A kijelzőn levő felső érték mindig a valós vízszinteshez képest mutatja 

a pillanatnyi dőlést. Ez az abszolút mérés, abszolút szögelmozdulás.  

Relatív mérés során lehetőség van kettő felület egymáshoz való 

viszonyát, bezárt szögét megállapítani. A mérés lépései a következők:  

 

(1.) Az első síkra, felületre helyezve a Level Box készüléken nyomja 

meg röviden az ON gombot, ekkor az alsó, nagyobbik értéken a 0,0° 

jelenik meg (A felső kis érték ebben az esetben az abszolút szöget 

mutatja, azaz a valós vízszinteshez képesti elmozdulást).  

 

(2.) A szögmérőt áthelyezve a következő felületre azonnal megjelenik a 

nagyobbik egységen a kettő felület közötti szögelmozdulás (a kisebbik 

méret ebben az esetben is a valós vízszinteshez képest mutatja dőlést). 
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Készülék kalibrációja: (gyorshasználati útmutató szerint)  

1 kép: vegye le az elemfedelet a készülékről. Levétel után nyomja folyamatosan az ON/ZERO 

gombot és eközben tegye vissza az elemfedelet. Ha megjelent az összes karakter a kijelezőn, 

engedje el az ON/ZERO gombot. 

 

2 kép: Megjelenik a kijelzőn az 1-es szám. Tegyük a készüléket egy viszonylak vízszintes felületre, 

pl. asztal éle. 

 

3. kép: Jegyezzük fel a készülék pozícióját, ezután nyomja meg az ON/ZERO gombot. 

 

4. kép: A kijelzőn megjelenik a 2-es szám! 

 

5. kép: Most fordítsa el a készüléket 180°-al úgy, hogy a hátulja nézzen Ön felé. Fontos a készülék 

most is az 3. kép szerinti pozícióban legyen. Ezután nyomja meg ismét az ON/ZERO gombot. 

 

6. kép: A készülék kalibrációja megtörtént!  

 

 

 

Technikai adatok: 

 Méretek:  5,6 x 6 x 3,3 mm 

Mérési tartomány:  180° 

Mérési pontosság:  0,2° 

Leolvasási egység:  0,1° 

Elem:  2 x AAA 

IP védelem:  IP40 

Garancia:  24 hónap 


