
          Digital vinkelmätare                         SE 
 

MÄTOMRÅDE 0 – 360º, 2 x 180º, eller 4 x 90º  
UPPLÖSNING 0,001º och 30 sekunder  
NOGGRANNHET + 1/12º och 5 minuter       
ANVÄNDNINGS TEMP 0 –  40 ºC  
LAGRINGS TEMP -10 – 50 ºC  
 
ZERO/ON  Nollställnings och på- och avstängningsknapp. 
MODE  Växla gradering mellan 360º, 2 x 180º, eller 4 x 90º  
+/-  Växla riktning mellan 0º – 360º eller 360º - 0º  
BATTERI 1 st 3V Typ CR2032. Livslängd c:a 1 år vid kontinuerlig användning och c:a 3 

år vid normal användning. Tag ut batteriet om vinkelmätaren inte skall användas 
under en längre tid. Batteriluckan är placerad på undersidan. Drag batteriluckan 
rakt upp. 

 
START  Tryck på ZERO/ON. 
DISPLAY  Välj gradering och riktning enligt ovan. 
LINJAL Montera 150 mm eller 300 mm linjalen. Lås linjalen med vred A. 
NOLLSTÄLLNING Använd bifogade 90º vinkeln eller annan referens för att justera linjalen mot den 

fasta skänkeln. Tryck på ZERO/ON för nollinställning 
VINKELINSTÄLLNING Vinkelmätaren kan finjusteras med skruven B. Lås inställningen med vred C. 
AVSTÄNGNING Tryck på ZERO/ON i 3 sekunder. 
SKÖTSEL Undvik alla former av vätska, kontakt med strömförande föremål, direkt solljus, 

slag och fall från bordshöjd. 
  Rengör med torr och ren trasa. Smörj in metallytor med fin olja  
  för att säkerställa god funktion och undvika rost. 
 
 
 

          Digital protractor                         ENG 
 

RANGE  0 – 360º, 2 x 180º, or 4 x 90º  
READING  0,001º and 30 seconds  
ACCURACY + 1/12º and 5 minutes       
OPERATION TEMP 0 –  40 ºC  
STORAGE TEMP -10 – 50 ºC  
 
ZERO/ON  Zero setting and On/Off button. 
MODE  Switch graduation between 360º, 2 x 180º, or 4 x 90º  
+/-  Switch direction between 0º – 360º or 360º - 0º  
BATTERY 1 pc 3V Type CR2032. Battery life 1 year continuous operation or 3 year under 

normal operation. Remove the battery if not in use for a long time. The battery 
lid is placed on right side. Pull the lid straight up. 

 
START  Push ZERO/ON button. 
DISPLAY  Select reading, graduation and direction as above. 
STEEL RULE Assemble 150 mm or 300 mm steel rule. Lock the steel rule with lock key A. 
ZERO SETTING Use attached 90º square or other reference setting the steel rule against the fixed 

rule. Push ZERO/ON button for zero in any position. 
ADJUST The protractor can be fine adjusted with the turning key B. Lock the position 

with lock key C. 
OFF  Push ZERO/ON button for 3 seconds.  
MAINTENANCE Avoid the protractor from contact of all kind of liquids, connection to voltage, 

direct sunlight, shocks, impacts, drops etc. 
  Use a dry rag or similar when cleaning the protractor. Lubricate all 
  metallic parts with fine oil to guaranty a good mechanical function 

 and avoid rust. 
  
 


