
Elemek behelyezése

2 db AAA  1,5V elemmel a
működési idő kb 100. óra

Az elemek behelyezésére a készülék hátulján van lehetőség. Vegye le 
az elemtartó fedelet, majd helyezze be a csomagban található 2 db 
AAA 1,5V elemet. Ne felejtse el az elemtartót visszarakni!

Be- és kikapcsolás

Ezzel a gombbal lehet a készüléket bekapcsolni. A gomb ismételt 
megnyomásával a kijelzőn az értékek fejjel lefelé fordulnak át. A 
készülék kikapcsolásához nyomja hosszan a piros gombot!

Kijelző és a gombok
Méret rögzítése és 
külső szög számítása

Mérési egység Mérési funkciók átváltása

Be és kikapocsló gomb, 
kijelző átfordítása Szögfelező funkciók

hedue WM3 digitális szögmérő
 Cikkszám: D107, D109

Használati útmutató
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Értékek rögzítése és külső szögmérés

A gomb rövid megnyomásával a kijelzőn levő értéket lehet rögzíteni. A
gomb nyomvatartásával a szögmérő külső szögét lehet számolni.

A készülék kalibrálása

 Mikor kell a készüléket kalibrálni?

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

  1. Kapcsolja be a készüléket, és a szárakat csukja teljesen össze!
  2. Az ON és a HOLD gombot tartsa egyszerre lenyomva.
  3. A készülék kijelzőjén az érték lenullázódik, majd rövidig ideig villog.
  4. A villogás befejeztével a készülék kalibrálása sikeresen megtörtén!

HOLD/SUP
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Szögfelező számolása

A gomb röv id  megnyomásáva l  a 
derékszöges szögfelező számolható ki! 
Tegye a készüléket a mérendő felületre, 
majd nyomja meg 1x a MITRE gombot. 
A k i je l zőn  azonna l  meg je len ik  a 
derékszöges szögfelező értéke!

Dupla szögfelező számolása
Egy falsarok takarolécezését az alábbi lépésekben lehet egyszerűen kimérni!

1. Egy falsarok takarólécezése esetén a 
követkző lépésekkel mérhető fel a vízszintes 
és függőleges szög!

2. Előső lépésben mérje meg a takaróléc 
hátsó szögét!

4. A készüléket állítsuk normál szögmérési 
funkcióra, majd a készülék szárain állítsa be a 
szögfelező értékét!

3. A MITRE gomb egyszeri megnyomásával 
állapítsuk meg a szögfelező ellenszöget! 
Jegyezze fel!

5. A MITRE gomb nyomvatartásával 
megjelenik a kijelzőn az SPR felirat. Tartsa 
hosszan nyomva a gombot, míg a kijelző ki 
nem kapcsol.

6. Most nyomja meg ismét röviden a MITRE 
gombot, ekkor megjelenik a CNR felirat a 
kijelzőn. Tegye a szögmérőt a falsarokba és 
állítsa be a szöget!

MITRE
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7. Tartsa hosszan nyomva a MITRE gombot, 
míg kijelző ki nem kapcsol! A kettő szöget 
sikeresen elmentette!

8. A MITRE gomb rövid megnyomásával 
megjelnik a kijelzőn az MTR felirat! Ez az 
érték lesz a vízszintes szög. Ezt a szöget a 
10. ábra szerint kell a fűrészgépen beállítani.

9. Az MITRE gomb ismételt megnyomásával 
megjelenik a kijelzőn a BVL felirat. Ez az érték 
lesz a függőleges - alávágási szög. Ezt a szöget 
a 11. ábra szerint kell beállítani!

10. Állítsa a gérfűrészt az MTR értéke szerint, 
majd vágja rá a takarólécre. Figyelem! A kettő 
takaróléc vágásánál tükörképet vágjon!

11.Most állítsa be az asztali fűrész lapját a BVL 
érték szerint és vágja alá a takaróléceket!

 Mérési tartomány: 0° - 225°
 Hossz: 49 vagy 74 cm
 Mérési pontosság: ± 0,1°
 Elem: 2 db x AAA 1,5V elem
 Müködési idő: kb. 100 óra
 Működési hőmérséklet:  -10° és +50° között
 Garancia:  24 hónap

Készülék javítása

Amennyiben a készülék működésében hibát észlel,  fordul jon a 
viszonteladójához, vagy keresse fel a HEDUE ügyfélszolgálatát a 
www.hedue.hu oldalon!
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