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ArcoMaster 40/60

Display

5. Batteri-indikator:Afladet
6. Symbol for REF-modus
7. Værdi vinkelmåling

8. FRYS-indikator (HOLD)

ArcoMaster 40/60

9. Ophæng
10. Vertikalt vaterpas
11. Horisontalt vaterpas

12. Måleben udklappeligt og  
udtrækbart i begge sider

13. Anlægskant
14. Basis/måleflade

15. Drejeled

Bagside

16. Batterikammer
17. LCD-display på begge sider
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Digital elektronik-vinkelmåler med visning af indvendig eller udvendig  
vinkel fra 0° til 220°. Det udklappelige og i begge sider udtrækbare  

måleben kan forlænges. Ekstra vertikalt og horisontalt vaterpas samt  2 
oplyste og drejelige flip-displays 180°.

1  2 5 4 3
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Keypad

1. TIL-/FRA-Omstilling 180° flip-display
2. Vinkelhalverende
3. Fastfrys måleværdi

4. Sæt vinkel-referenceværdi
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Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garanti-

oplysninger og supplerende anvisninger“ grundigtigennem. Følg  

de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares  og 

følge med apparatet, hvis dette overdrages til en ny ejer.
!



Isætning af batterier:
Man åbner batterikammeret (16) på enhedens bagside og indsætter

to nye batterier (type AA/LR6) iht. installationssymbolerne. Vær opmærksom  
på korrekt polaritet.

• Batterierne skal skiftes, så snart batterisymbolet (5) lyser.

Tænding og måling:

ArcoMaster kan måle vinkler kontinuerligt fra 0° til 220°.

• Tænd enheden ved at trykke på tasten (1).

• Alle displayets symboler vises i et par sekunder.

• Afsæt målebenene på det ønskede sted; vinkelmålingsværdien vises  

på displayet (7) alt efter åbningsvinklen mellem basisben og det  
udklappelige måleben.

• Måleværdien kan aflæses på begge displays.

BEMÆRK: Pga. enhedens konstruktionsmåde kan der høres en svag  
lyd fra drejeleddet hidrørende fra en præcis føler.

Frys vinkel (HOLD)

• Måleresultaterne kan fastlåses via tasten (3) og nulstilles efter  

overførslen ved at trykke på tasten (3).

180° drejeligt flip-display

• Ved måling af en vinkel over hovedhøjde kan man dreje displayet  

180° ved gentagne gange at trykke kortvarigt på tasten (1).

Ændring af vinkel-referenceværdien:

• Med tasten (4) kan man overføre vinkeldifferencer: Afsæt den ønskede  

vinkel, og tryk på tasten (4). Herefter skifter visningen til “0,0°”, og der  
vises desuden et (S). Den ønskede referencevinkel er sat, og nu kan  
vinklen overføres til andre genstande. Desuden kan man måle en  

vinkeldifference med denne funktion.

VIGTIGT: Når alle vinkler er overført: Husk at deaktivere den nye  
vinkel-referenceværdi; dette gøres ved at trykke flere gange på tasten  

REF. REF-værdien slettes også, hver gang enheden tændes/slukkes.



Tekniske data:

Vaterpas-nøjagtighed ± 0,25 mm / m

Nøjagtighed ± 0,2°

Måleområde 0 – 220°

Auto-slukning 3 min

Vinkelbenslængde 40 / 60 40 / 60 cm

Strømforsyning 2 x 1,5V (type AA/LR06)

Dimensioner 40 420 x 57 x 40 mm (B x H x D))

Dimensioner 60 600 x 57 x 40 mm (B x H x D)

Vægt 40 0,8 kg

Vægt 60 1,05 kg

Forbehold for tekniske ændringer 01.17
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Vaterpas-funktion:

• På det vertikale og det horisontale vaterpas (9, 10) vises indjusteringen  
af målefladen (14).

Slukning / auto-slukning:

• Man slukker enheden ved at holde tasten (1) inde i mindst 3 sekunder.  
I hviletilstand slukker enheden automatisk.

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder  

for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal  

indsamles og bortskaffes separat i henhold  

til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende  

tips på: www.laserliner.com/info

http://www.laserliner.com/info
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co.KG  

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com

mailto:laserliner@umarex.de
http://www.laserliner.com/

