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Просим Вас полностью прочитать инструкцию по
эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация
о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать
содержащиеся в этих документах указания. Этот документ
следует хранить и при передаче прибора другим
пользователям передавать вместе с ним.

Цифровой электронный уровень с внутренним или внешним
индикатором угла от 0° до 220°. Предусмотрена возможность
удлинения складного и выдвижного с двух сторон измерительного
стержня. Дополнительный вертикальный и горизонтальный уровень
и 2 поворотных на 180° флип-экрана с подсветкой.
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Клавиатура
1. ВКЛ./ВЫКЛ.
Переключение флип-экрана 180°
2. Биссектриса
3. Удержание измеренного значения
4. Установка опорного значения угла

Дисплей
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5. Индикатор заряда батареи:
разряжена
6. Символ для режима REF
7. Значение при измерении угла
8. Индикатор удерживаемого
значения (HOLD)
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9. Подвесное устройство
10. Вертикальный уровень
11. Горизонтальный уровень
12. Складной и выдвижной с обеих
сторон измерительный стержень
13. Опорная кромка
14. Опорная/измерительная поверхность
15. Шарнирное соединение

Обратная сторона
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16. Отделение для батареи
17. Двусторонний ЖК-индикатор
RU
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Установка батареи:
Открыть отделение для батареи (16) с обратной стороны прибора
и вложить две новые батарейки (тип AA/LR6) в соответствии с
символами. При этом соблюдать полярность.
• Замену батарей выполнять, как только загорится символ батареи (5).
Установка батареи:
ArcoMaster может измерять угол непрерывно в интервале от 0° до 220°.
• Для включения прибора использовать клавишу (1).
• На несколько секунд загораются все символы на дисплее.
• Приложить измерительный стержень к желаемой стороне, значение
измеренного угла появляется на дисплее (7) в зависимости от угла
раствора между опорной стороной и откидным измерительным
стержнем.
• Показания измеренного угла снимаются на обоих дисплеях.
ВНИМАНИЕ: Незначительный шум в шарнирном соединении
обусловлен конструкцией точного датчика.
Удержание значения угла (HOLD)
• Результаты измерения можно зафиксировать кнопкой (3), а после
передачи данных показания обнуляются этой же кнопкой (3).
Флип-экран с углом поворота 180°
• Если измерение углов происходит над головой, то повторное
кратковременное нажатие на клавишу (1) позволяет повернуть
дисплей на 180°.
Изменение опорного значения угла:
• Клавиша (4) позволяет передавать угловую разность: Создать
требуемый угол и нажать клавишу (4). Затем показания меняются
на “0,0°” и дополнительно появляется (S). Задается требуемый
опорный угол, и затем угол можно переносить на другие предметы.
Дополнительно эта функция позволяет измерять разность углов.
ВАЖНО: После переноса всех углов: Снова отключить новое опорное
значение угла; для этого повторно нажать клавишу REF. При включении/
выключении опорное значение REF тоже удаляется.
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Функция уровня:
• Вертикальный и горизонтальный уровни (9, 10) позволяют
выдавать показания нивелирования относительно измерительной
поверхности (14).
Выключение/ автоматическое отключение:
• Для выключения прибора удерживать нажатой клавишу (1) не
менее 3 сек. В состоянии покоя прибор отключается
автоматически.

Технические данные
Точность уровня

± 0,25 мм / м

Точность

± 0,2°

Диапазон измерения

0 – 220°

Автоматическое отключение

3 мин.

Длина стержня 40 / 60

40 / 60 см

Питающее напряжение

2 x 1.5В (Тип AA/LR06)

Размеры 40

420 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)

Размеры 60

600 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)

Вес 40

0,8 кг

Вес 60

1,05 кг

Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических
изменений 01.17
Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы,
регламентирующие свободный товарооборот
на территории ЕС.
Данное изделие представляет собой электрический
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов
и утилизации в разобранном виде в соответствии с
европейской директивой о бывших в употреблении
электрических и электронных приборах.
Другие правила техники безопасности и
дополнительные инструкции см. по адресу:
www.laserliner.com/info
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Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру
«Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь
настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та
докладати до пристрою, віддаючи в інші руки.

Цифровий електронний кутомір з внутрішньою або зовнішньою
індикацією кута 0° – 220°. Відкидну та витяжну з обох боків
вимірювальну планку можна подовжувати. Додатковий вертикальний
та горизонтальний рівень та 2 варіодисплеї с підсвіченням і
можливістю обертання на 180°.
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КЛАВІАТУРА

1. ВМК / ВИМК перемикання варіодисплея 180°
2. Бісектриса кута
3. Утримування вимірюваної величини
4. Установка опорної величини кута

ДИСПЛЕЙ
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5. Індикація акумуляторної батареї:
порожня
6. Символ для режиму REFF
7. Величина вимірювання кута
8. Індикація HOLD
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9. Підвіска
10. Вертикальний рівень
11. Горизонтальний рівень
12. Вимірювальна планка відкидна та
витяжна з обох боків
13. Прикладний край
14. Основа/вимірювальна поверхня
15. Обертовий шарнір

ЗАДНЯ СТОРОНА
15
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16. Відсік для батареї
17. РК-індикатор з обох боків

ArcoMaster 40/60
Вставка батарей:
Відкрити відсік для батарей (16) на задній стороні приладу і вставити
дві нові батареї (тип AA/LR6) відповідно до символів монтажу. При
цьому забезпечити правильну полярність.
• Замінити батареї, якщо горить символ батареї (5).
Вмикання та вимірювання:
ArcoMaster може постійно вимірювати кути 0° – 220°.
• Увімкнути прилад клавішею (1).
• Уся індикація дисплея показується протягом пари секунд.
• Вимірювальну планку встановити у необхідному місці, величина
вимірювання кута з’явиться на дисплеї (7) у залежності від кута
відкривання між базовою планкою та відкидною вимірювальною
планкою.
• Вимірювальну величину необхідно зчитувати з обох дисплеїв.
ВКАЗІВКА: Незначний шум в обертовому шарнірі генерується точним
датчиком, це особливість конструкції.
Утримування кута (HOLD)
• Підсумки вимірювання можна зафіксувати клавішею (3)
і скинути після передачі натисканням клавіші (3).
Варіодисплей з поворотом на 180°
• Якщо кути вимірюються через вершину, повторним коротким
натисканням клавіші (1) дисплей повертається на 180°.
Зміна опорної величини кута
• За допомогою клавіші (4) можна передавати різниці кута:
Прикласти потрібний кут і натиснути клавішу (4). Після цього
індикація змінюється на “0,0°” і додатково з‘являється (S).
Потрібний опорний кут встановлений і кут можна передавати
на інші предмети. Додатково цією функцією можна вимірювати
різницю кутів.
ВАЖЛИВО: Після передачі усіх кутів: Деактивувати нову опорну
величину кута; для цього знову натиснути клавішу REF. При
вмиканні/вимиканні величина REF також видаляється.
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Функція ватерпаса:
• За допомогою вертикального та горизонтального рівня (10, 11)
показується вирівнювання стосовно вимірювальної поверхні (14).
Вимикання / автовимикання
• Для вимикання приладу натиснути клавішу (1), принаймні,
протягом 3 секунд. У стані спокою прилад вимикається
автоматично.

Технічні параметри:
Точність рівня

± 0,25 мм / м

Точність

± 0,2°

Діапазон вимірювання

0 – 220°

Автовимикання

3 хв.

Довжина планки 40 / 60

40 / 60 см

Живлення

2 x 1.5В (Тип AA/LR06)

Габаритні розміри 40

420 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)

Габаритні розміри 60

600 x 57 x 40 мм (Ш x В x Г)

Вага 40

0,8 кг

Вага 60

1,05 кг

Технічні зміни зберігаються 01.17
Нормативні вимоги ЄС й утилізація
Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам
щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.
Згідно з європейською директивою щодо електричних
і електронних приладів, що відслужили свій термін,
цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації
окремо від інших відходів.
Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова
інформація на сайті: 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
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