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Bruksanvisning för digital vinkelmätare 
 

Artikelnummer 160-024 
2010-06-18 

 
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning 

 
TEKNISKA DATA 

 
Längd   400 mm 
Mätområde, vinkel  0–225° 
Vinkelupplösning  0,1 ° 
Mätnoggrannhet  ±0,5° 
Drifttemperatur  –10 till 50 °C 
Batteri   9V6F22 

 
BESKRIVNING 

 

 
 

1. Display 
2. Indikeringslampa PÅ/AV 
3. HOLD-knapp för att låsa 

vinkelmätvärde 
4. Strömbrytare PÅ/AV 
5. Batterifack 

6. Libell 
7. Libell 
8. Låsvred 
9. Vinkelmätarm 
10. Upphängningshål 

 
Egenskaper 
• Lättavläst LCD-teckenfönster visar exakt vinkel direkt. 
• Automatisk avstängning efter 5 min inaktivitet gör att batterierna håller längre. 
• Bakgrundsbelysning: Kan användas även i mörker. 
• Hållfunktion för värden: Underlättar notering av vinkel. 
• Larm vid svagt batteri. 
• Mekaniskt lås. Låser vinkeln för överföring/kopiering av uppmätt vinkel. 
• Mätområde, vinkel: 0-225°. Vinkelvärdet ökar/minskar i steg om 0,1° när vinkeln förändras. 
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HANDHAVANDE 
 
Vinkelmätning 
1. Starta verktyget. 
2. Fäll ut vinkelmätarmen. Vinkelvärdet i teckenfönstret ökar/minskar i steg om 0,1° när vinkeln 

förändras. 
3. Ställ in verktyget efter den vinkel som ska mätas eller ställ in önskad vinkel för uppmärkning. 
4. Du kan låsa vinkeln med låsknappen för att hålla den konstant, till exempel vid uppmärkning av 

arbetsstycken. 
5. Tänd bakgrundsbelysningen, om så behövs. 
6. Använd hållfunktionsknappen för att underlätta notering av mätdata. 
 
Automatisk avstängning efter 5 min inaktivitetet 
 
Vattenpass  
Gör det lätt att hitta vertikal- och horisontalplan. 
 
VIKTIGT! 
• Hantera vinkelmätaren försiktigt. Belasta inte vinkelmätningsarmen för hårt. 
• Låt inte bakgrundsbelysningen vara tänd längre stunder. 
• Byt batterier snarast om batterivarningen börjar blinka i teckenfönstret. 
• Tappa inte verktyget eller utsätt det för stötar. 
 
 
 
Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella 
problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88. 
Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA 
www.jula.se     
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Bruksanvisning for digital vinkelmåler 
 

Artikkelnummer 160-024 
2010-06-18 

 
Les bruksanvisningen nøye før bruk 

 
TEKNISKE DATA 

 
Lengde   400 mm 
Målområde, vinkel  0–225° 
Vinkeloppløsning 0,1 ° 
Målenøyaktighet ±0,5° 
Driftstemperatur  –10 till 50 °C 
Batteri   9V6F22 

 
BESKRIVELSE 

 

 
 

11. Display 
12. Indikasjonslampe PÅ/AV 
13. HOLD-knapp for å låse vinkelmål 
14. Strømbryter PÅ/AV 
15. Batteri 

16. Horisontalt vater 
17. Vertikalt vater 
18. Låsebryter 
19. Vinkelmålarm 
20. Opphengshull 

 
Egenskaper 
• Lettlest LCD-display viser nøyaktig vinkel øyeblikkelig. 
• Slår seg automatisk av etter 5 min. inaktivitet slik at batteriene varer lenger. 
• Bakgrunnsbelysning: Kan også brukes i mørket. 
• Holdefunksjon for verdier: Forenkler notering av vinkel. 
• Alarm ved svakt batteri. 
• Mekanisk lås. Låser vinkelen for overføring/kopiering av oppmålt vinkel. 
• Målområde, vinkel: 0-225°. Vinkelmålet øker/minker i trinn på 0,1° når vinkelen endres. 
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BRUK 
 
Vinkelmåling 
1. Slå på verktøyet. 
2. Fold ut vinkelmålerarmen. Vinkelmålet i displayet øker/minker i trinn på 0,1° når vinkelen endres. 
3. Still in verktøyet etter vinkelen som skal måles eller still inn ønsket vinkel som skal merkes av. 
4. Du kan låse vinkelen med låseknappen for å holde den konstant, f.eks. ved oppmerking av 

arbeidsstykker. 
5. Slå på bakgrunnsbelysningen om nødvendig. 
6. Bruk holdefunksjonsknappen for å forenkle notering av målverdier. 
 
Slår seg automatisk av etter 5 min. inaktivitet 
 
Vater  
Gjør det enkelt å finne vertikalt og horisontalt plan. 
 
VIKTIG! 
• Håndter vinkelmåleren med forsiktighet. Ikke belast vinkelmåleren for hardt. 
• Ikke la bakgrunnsbelysningen være på over lang tid. 
• Bytt batterier snarest når batteriadvarselen begynner å blinke i displayet. 
• Ikke mist verktøyet i bakken eller utsett det for støt. 
 
 
 
Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, 
kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34. 
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 
www.jula.no 
    
 
 

 
 


