Beoogd gebruik
De hoekmeter is bedoeld voor het berekenen en
overbrengen van hoeken. Hij dient uitsluitend
voor privégebruik en niet voor commercieel
gebruik.
Veiligheidsinstructies
Vóór gebruik dient u alle veiligheids- en
bedieningsinstructies te lezen en in acht te
nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig en geef hem door als u het
product aan derden overdraagt..




Laat kinderen niet met de hoekmeter of de
verpakking ervan spelen.
Stel de hoekmeter nooit bloot aan hoge
temperaturen en vocht.
Wees voorzichtig met het werken aan of op
gevoelige oppervlakken om krassen te
voorkomen.

Veilige omgang met batterijen






Laad de batterijen nooit op!
Houd de batterijen uit de buurt van kinderen!
Zorg dat de batterijen geen kortsluiting
maken en gooi ze niet in het vuur!
Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type!
Haal de batterijen uit de hoekmeter als deze
langere tijd niet wordt gebruikt

Apparaatbeschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meetarm
Lcd-display
Vaststelschroef
Nulinstelling ZERO
Aan-/uitknop ON/OFF
Knop batterijcompartiment
Batterijhouder
Knoopcelle

Technische gegevens
Meetbereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Werktemperatuur
rel. luchtvochtigheid
Werkspanning

0-360 °
0,1°
+/- 0,3°
+5 – +40° C
< 80%
3 V knoopcelle CR2032

Functies



nulinstelling in gewenste positie
handmatig en automatisch uitschakelen

Bediening












Maak de vaststelschroef (3) los en druk op
de aan-/uitknop (5).
Plaats de hoekmeter op een egale ondergrond. Zorg ervoor, dat beide meetarmen
(1) op de ondergrond rusten.
Druk op de nulinstelling “ZERO“ (4) om het
lcd-display (2) op “0,00” te zetten.
Draai aan een van de twee meetarmen om
de hoek te meten.
Draai voor het vaststellen van de meetwaarde de vaststelschroef (3) aan.
Beide armen kunnen ook op 180° geopend
worden en gelijk worden gesteld aan het
oppervlak. Druk dan op de nulinstelling
“ZERO“ om het display op nul te zetten.
Het display geeft “ERR“ weer als de armen
verder dan 360° gedraaid zijn. Draai de
armen terug naar de startpositie, druk op de
nulinstelling “ZERO” en meet opnieuw.
Schakel na gebruik het lcd-display uit door
op de aan-/uitknop (5) te drukken
Het lcd-display schakelt na ca. 5 minuten
vanzelf uit als de hoekmeter niet wordt
gebruikt.

Vervangen van de batterij
Als de batterij leeg raakt, verschijnt het batterijsymbool op het display.
 Druk op de knop voor het batterijcompartiment (6), trek de batterijhouder (7) uit de
behuizing en vervang de oude batterij (8)
met nieuwe van hetzelfde type (CR 2032).
 Let daarbij op de correcte polarisatie.
 Schuif de houder (7) terug in het batterijcompartiment.
 Als u de hoekmeter langere tijd niet
gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen.
LET OP: lege batterijen mogen niet bij het
huisvuil, maar dienen naar een daarvoor
bestemd inzamelpunt te worden
gebracht.

Onderhoud en opslag




Reinig de hoekmeter, en met name de
meetarmen, voor en na gebruik met een
droge doek.
Gebruik geen reinigingsvloeistoffen, zoals
benzine, aceton e.d.
Bewaar de hoekmeter altijd in de geleverde
verpakking om hem te beschermen tegen
beschadigingen of verontreiniging.

10 jaar volledige garantie
De garantieperiode voor dit apparaat gaat in
vanaf de dag van de aankoop. U wordt verzocht
de aankoopdatum middels inzending van de
originele aankoopbon aan ons door te geven.
Wij garanderen gedurende de garantieperiode:
 gratis verhelpen van storingen.
 gratis vervangen van alle beschadigde
onderdelen.
 inbegrepen gratis professionele service
(d.w.z. gratis reparatie door onze
specialisten).
Voorwaarde is, dat de fout niet mag zijn
ontstaan door niet beoogd gebruik.
Voor vragen of kwaliteitsproblemen dient u per
ommegaande contact op te nemen met de
fabrikant:
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24
D-42859 Remscheid / Duitsland
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

+49 2191/37 14 71
+49 2191/38 64 77
service@br-mannesmann.de

Afvalverwijdering
Verwijder de hoekmeter conform de daarvoor
geldende bepalingen om het milieu te
beschermen. Gooi de hoekmeter niet
bij het huisvuil, maar geef deze af bij
een inzamelpunt voor elektronisch
afval.

