PL

Drogi Użytkowniku
Dziękujemy za zakup tego kątomierza cyfrowego. Niniejsza instrukcja
pomoże w korzystaniu z licznych funkcji tego nowego kątomierza
cyfrowego. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy o
przeczytanie całej instrukcji i zachowania je w celu sięgnięcia do niej w
przyszłości.

GŁÓWNE CECHY
• Cyfrowy odczyt wartości kąta
• ±2° (obrót o 90° z prędkością 30°/s)
• możliwość użycia dla obrotów w prawo i w lewo
• Brzęczyk i wskaźnik LED dla 9 wstępnie ustawianych wartości
docelowych kątów
• Pamięć na 50 pozycji, z możliwością wywołania i sprawdzenia kąta
• Samoczynne wyłączenie po około 2 minutach bezczynności
• Możliwość użycia baterii AAA zwykłych i do ładowania

NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wskaźnik LED
Brzęczyk
Ekran LCDD
Przycisk wyboru kąta docelowego
Przycisk w górę
Przycisk w dół

7. Przycisk start/ustawienia
8. Przycisk włączania/reset
9. Złącze komunikacyjne
10. Gniazdo baterii
11. Magnes

A

PRZED UŻYCIEM KĄTOMIERZA

DANE TECHNICZNE
E.406
Dokładność kąta *1

± 2° dla obrotu o 90° z prędkością 30°/s

Zakres wyświetlania

0 ➜ 999,0°

Rozdzielczość

0,1°

Pamięć wartości docelowych

9 zestawów

Zakres wartości docelowych

1 ➜ 360,0° (przyrost 1°)

Rozmiar pamięci danych

BN : 50

Podłączenie do komputera *2

Nie

LED

1 czerwona + 5 zielonych

Przyciski

5

Baterie

2 x AAA

Trwałość baterii *3
(Praca ciągła)

48 h

Trwałość baterii *3
(Tryb czuwania)

1 rok

Temperatura pracy

-10°C ➜ 60°C

Temperatura przechowywania

-20°C ➜ 70°C

Wilgotność

do 90% niekondensująca

Test upadku

1m

Test drgań *4

10 g

Test środowiskowy *5

Zaliczony

Test zgodności
elektromagnetycznej*6

Zaliczony

Informacja:
*1: Dokładność odczytu jest gwarantowana od 0\\ do 360,0° przy prędkości
obrotu 30°/s. W celu utrzymania dokładności, kątomierz należy
kalibrować w regularnych odstępach czasu (zalecane co 1 rok).

3

*2: Aby przesłać zapisane dane do komputera użyć specjalnie do tego
przeznaczonego kabla (dodatkowego).
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4
5

8

• Odkręcić śrubę pokrywy gniazda baterii.
• Włożyć do gniazda baterii dwie baterie AAA zgodnie z układem
biegunów +/-.
• Dokręcić śrubę pokrywy gniazda baterii.

Włącznik zasilania
• Lekko nacisnąć przycisk

*3: Użyć dwóch baterii AAA (warunki testu: baterie węglowo cynkowe
Toshiba R03UG ).

DANMARK
FINLAND
NORGE
SVERIGE

B

DEUTSCHLAND

ESPAÑA

ITALIA

➜ Nacisnąć przycisk
by włączyć zasilanie.
➜ Następnie za pomocą przycisków
ustawić kąt
docelowy.
➜ Nacisnąć
, aby rozpocząć pomiar kąta.
➜ Rozpocząć obrót.
➜ Po zatrzymaniu obrotu, ekran LCD zacznie migać.
➜ Nacisnąć , aby zapisać kąt lub
by skasować lub
		 nacisnąć
by odliczać od kąta bieżącego.

*5: Test środowiskowy:
a. Ciepło suche
b. Zimno		
c. Ciepło wilgotne
d. Zmiana temperatury
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FACOM Belgie B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 MECHELEN
BELGIQUE
✆ : +32 15 47 39 35
Fax : +32 15 47 39 71

NEDERLAND

FACOM Gereedschappen BV
Postbus 1007
2600 BA DELF
NEDERLAND
✆ : 0800 236 236 2
Fax : 0800 237 602 0

FACOM NORDIC
Farverland 1B
DK-2600 GLOSTRUP
DENMARK
✆ : +45 7020 1510
Fax : +45 7022 4910

SINGAPORE
FAR EAST

FACOM TOOLS FAR EAST
N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE
✆ : (65) 6752 2001
Fax : (65) 6752 2697

STANLEY Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
✆ : (02 02) 69819-300
Fax : (02 02) 69819-350
FACOM Herramientas S.L.
Poligono industrial de Vallecas
C/Luis 1°, n° 60 - Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
✆ : 91,778,21,13
Fax : 91,778,27,53
SWK Utensilerie S.r.l.
Sede Operativa: Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
✆ : 0332 790326
Fax : 0332 790307

SUISSE

STANLEY WORKS (Europe) Gmbh
In der Luberzen 42
CH - 8902 URDORF
SUISSE
✆ : +41 44 755 60 70
Fax : +41 44 730 70 67

SUISSE
ÖSTERREICH

STANLEY WORKS (Europe) Gmbh
Ringstrasse 14
CH - 8600 DÜBENDORF
SUISSE
✆ : 00 41 44 802 80 93
Fax : 00 41 44 820 81 00

UNITED STANLEY UK Ltd
KINGDOM 3 Europa Court
EIRE Europa Link SHEFFIELD S9 1XZ
ENGLAND
✆ : +44 1142 917266
Fax : +44 1142 917131
POLSKA

ΕΛΛΆ∆Α ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9
151 26 MAΡΟΥΣΙ
✆ : 210-8062811 ή 12
Fax. : 210-8029352

LATIN AMERICA

FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025
USA
✆ : +1 954 624 1110
Fax : +1 954 624 1152

STANLEY Black & Decker Polska Sp. zo.o.

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa
POLSKA
✆ : +48 22 46 42 700
Fax : +48 22 46 42 701

CZECH REPUBLIC
& SLOVAKIA

FRANCE & INTERNATIONAL
FACOM S.A.S.
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
F-91423 Morangis cedex
FRANCE

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
✆ : +420 261 009 780
Fax : +420 261 009 784

✆ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http:/ /www.facom.com

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14

*4: Test poziomy i pionowy
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BELGIQUE
LUXEMBOURG

by włączyć zasilanie.

SZYBKIE WPROWADZENIE

1
2

ZAKŁADANIE BATERII B

e. Uderzenie (nagłe)
f. Drgania
g. Upadek

*6: Test zgodności elektromagnetycznej:
a. Odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
b. Czułość na promieniowanie
c. Emisja promieniowania

E.306
Instrukcja obsługi

E.316

E.406

903592

NUpl-E.406/0811

Włącznik zasilania
●

Lekko nacisnąć przycisk

DZIAŁANIE

by włączyć zasilanie.

SZYBKIE WPROWADZENIE
➜ Nacisnąć przycisk
by włączyć zasilanie.
➜ Następnie za pomocą przycisków
ustawić kąt
docelowy.
➜ Nacisnąć
, aby rozpocząć pomiar kąta.
➜ Rozpocząć obrót.
➜ Po zatrzymaniu obrotu, ekran LCD zacznie migać.
➜ Nacisnąć , aby zapisać kąt lub
by skasować lub
		 nacisnąć
by odliczać od kąta bieżącego.

M

Bieżący kąt docelowy

Nacisnąć
Informacja: Najpierw pojawi się symbol
lub
,
a następnie
. Oznacza to trwające resetowanie miernika.
Po zakończeniu resetowania, zostanie wyświetlona wartość kąta
docelowego. Przykładowo: .
M

Uwaga:
Podczas resetowania nie potrząsać urządzeniem.

1- KLUCZU

●
Dla oszczędności energii, miernik wyłączy się samoczynnie po
około 2 minutach bezczynności.

funkcja

●

●

Aby wyzerować urządzenie, nacisnąć

Zazwyczaj, przycisku
należy używać do resetowania
kątomierza cyfrowego przed rozpoczęciem jego używania. Gwarantuje to
lepszą dokładność.
Uwaga:
1. Podczas resetowania nie potrząsać urządzeniem.
2. Jeżeli pojawi się symbol
patrz “KOMUNIKATY BŁĘDÓW”.

Aby wykonać reset sprzętowy, za pomocą cienkiego trzpienia
nacisnąć przycisk znajdujący się w otworze z tyłu miernika.
●
Innym sposobem jest wyjęcie baterii i ponowne ich założenie.
●
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo należy wykonać
resetowanie sprzętowe.
●

KOMUNIKATY BŁĘDÓW:
WSKAŹNIK NISKIEGO NAPIĘCIA
Jeżeli napięcie baterii jest zbyt niskie, na wyświetlaczu pojawi się
symbol baterii, a następnie urządzenie
Słaba bateria
wyłączy się. Wymienić baterie.
Jeżeli urządzenie nie zresetuje się prawidłowo w określonym
czasie, na wyświetlaczu pojawi się symbol
. Należy wtedy ponownie
nacisnąć
, by wyzerować miernik. Należy pamiętać, że podczas
resetowania nie wolno potrząsać ani wstrząsać urządzenia. Należy pozostawić
je w spokoju.
oznacza, że miernik nie działa prawidłowo i należy wykonać
resetowanie sprzętowe. Patrz „RESETOWANIE SPRZĘTOWE”.
Jeżeli kątomierz obraca się zbyt szybko, zostanie to zasygnalizowane
przez symbol
. Należy nacisnąć
, by zresetować
urządzenie.

85%

2. Posiada ono również brzęczyk wskazujący na osiągnięcie poziomu
wartości docelowej. Dźwięk przerywany oznacza wartość powyżej 80%,
a ciągły – przekroczenie 99,5% wartości docelowej.
((..((..((..



..))..))..))..)) ➜ ponad 80 %

(((((((((..



..)))))))))) ➜  ponad 99.5 %

Nacisnąć

Nacisnąć przycisk
by włączyć zasilanie lub zresetować urządzenie.
Zostanie wyświetlony kąt docelowy.
Sprawdzić kierunek. W razie konieczności zmiany kierunku – patrz
„ZMIANA KIERUNKU”.
M

Kierunek dodatni

●

Naciśnięcie

Kąt docelowy

M

Nacisnąć
lub
zmienić kąt docelowy

by

Rozpoczęcie pomiaru
kąta od 303

powoduje zapisanie aktualnej wartości, a następnie jej

Za pomocą klucza wstępnie
dokręcić śrubę (likwidacja luzów
klucza).

Lekko dokręcić

Wejść do menu zapisów, a następnie za pomocą przycisku
wybrać numer danej do wyświetlenia.

lub

lub

UWAGA:
Dla zachowania dokładności konieczna jest coroczna kalibracja.
W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Jeżeli żadne dane nie zostały zapisane, zostanie to
zasygnalizowane przez symbol
.
●

Nacisnąć i przytrzymać przycisk
, aby wyjść z menu ustawień i
powrócić do ekranu bieżącego kąta docelowego.
Zapis i jego numer

WPROWADZENIE DO MENU USTAWIEŃ
Aby wejść do menu ustawień z ekranu docelowego kąta, nacisnąć
i przytrzymać przycisk . Przedłużone naciskanie przycisku
umożliwia wejście do menu kierunku, menu zapisu, menu usuwania
wszystkich zapisów, i menu połączeń. Na zakończenie, należy
ponownie nacisnąć przycisk
, aby wyjść z menu ustawień i powrócić
do ekranu bieżącego kąta docelowego.

●

●

Wejść do menu zapisów.

●

Za pomocą przycisków

●

or
Długie naciśn.

Menu
kierunku

Dwukrotnie nacisnąć
, aby usunąć wybraną daną (
pojawi się na wyświetlaczu).
Nacisną
lub
by wybrać nr danej

Nacisnąć

wybrać numer danej do usunięcia.

Nacisnąć
Nacisnąć
Nacisnąć

Menu zapisów

5- ROZPOCZĘCIE POMIARU KĄTA

Nacisnąć

Nacisnąć
aby rozpocząć pomiar kąta i rozpocząć
obrót kluczem.
Menu kasowania
wszystkich zapisów

6- ZATRZYMANIE I CZEKANIE NA
Gdy kątomierz nie obraca się przez kilka sekund, ekran LCD
zacznie migać, a aktualna wartość kąta jest
wyświetlana na ekranie. Oznacza to również,
że urządzenie zakończyło obliczanie kąta.
●

miga

Nacisnąć

Nacisnąć

●

Menu komunikacji

OSTROŻNIE:

1. Urządzeniem nie wolno gwałtownie potrząsać ani
dopuszczać do jego upadków.
2. Nie pozostawiać urządzenia w miejscach narażonych na
nadmierne ciepło, wilgotność lub bezpośrednie światło słoneczne.
3. Nie używać urządzenia w wodzie (nie jest wodoszczelne).
4. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, przetrzeć go suchą szmatką
możliwie jak najszybciej. Sól zawarta w wodzie morskiej jest szczególnie
groźna.
5. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohole lub rozcieńczalniki do farb.
6. Utrzymywać urządzenie z dala od magnesów.
7. Nie narażać urządzenia na pył i piasek, ponieważ mogą one
spowodować jego poważne uszkodzenie.
8. Nie używać zbyt dużej siły do panelu LCD.

KONSERWACJA BATERII
Wyjście

●

Nacisnąć

Nacisnąć i przytrzymać przycisk
, aby wyjść z
menu ustawień i powrócić do ekranu bieżącego kąta docelowego.

●

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

by wybrać daną

USUWANIE POJEDYNCZEGO ZAPISU

Bieżądy kąt
docelowy

Ponowne naciśnięcie
spowoduje wyświetlenie symbolu
. Aby zrezygnować, nacisnąć
, aby wyjść z tego
menu

●

miganie

M

4- WSTĘPNE DOKRĘCANIE KLUCZEM

●

Nacisnąć

Wyjście

●

Nacisnąć

●

Nacisnąć
by wybrać kąt
docelowy

Nacisnąć

lub

powoduje obliczanie kąta poczynając od kąta aktualnego.

Nacisnąć

Nacisnąć przycisk , by wybrać jedną z wcześniej ustawionych
wartości docelowych (M1 ➜ M9).
●
Lub za pomocą przycisków
zmienić aktualny kąt docelowy.
Należy pamiętać, że wartość docelowa zostanie automatycznie zapisana
pod aktualnym numerem M.

●

PRZEGLĄDANIE ZAPISANYCH KĄTÓW

miganie

Naciśnięcie
skasowanie.

Wejść do menu usuwania wszystkich zapisów.
Nacisnąć
, aby usunąć wszystkie zapisane dane (
pojawi się na wyświetlaczu).
●

Po wyborze kierunku należy ponownie nacisnąć przycisk
,
aby wyjść z menu ustawień i powrócić do ekranu bieżącego kąta
docelowego.

Nacisnąć

Nacisnąć

3- KĄT DOCELOWY

●

●

Kąt docelowy

		 Nacisnąć

M

Wejść do menu kierunku, a następnie za pomocą przycisku
lub
wybrać kierunek.
dodatni) oznacza obroty
w prawo, a
(ujemny) oznacza obroty w lewo.

Nacisnąć

by skasować aktualny kąt.

miganie

●

●

USUWANIE WSZYSTKICH ZAPISÓW

80%

Nacisnąć

●

RESETOWANIE SPRZĘTOWE

99.5% 97.5% 95% 90%

2- WŁĄCZANIE ZASILANIA I AUTOMATYCZNE
●

●

Vert

Rouge

●

●

ZEROWANIE

ZMIANA KIERUNKU

7- KASOWANIE WARTOŚCI KĄTA LUB
PONOWNE OBLICZANIE KĄTA LUB ZAPISANIE KĄTA

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

Uwaga:
Podczas przesyłania danych (symbol
automatycznego wyłączania nie działa.

Uwaga:
1. Urządzenie posiada 6 diod LED, wskazujących, że aktualny kąt
osiągnął 80%, 85%, 90%, 95%, 97,5% i 99,5% wartości docelowej.

Ponowne naciśnięcie
spowoduje wyświetlenie symbolu
. Aby zrezygnować, nacisnąć
, aby wyjść z tego
menu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
, aby wyjść z menu ustawień i
powrócić do ekranu bieżącego kąta docelowego.

1. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przed dłuższy czas, baterie
należy wyjąć.
2. Podczas dłuższych wyjazdów w miejsca zimne, pamiętać o zabraniu
zapasowych baterii.
3. Nie mieszać rodzajów baterii ani baterii nowych ze starymi.
4. Pot, olej lub woda mogą uniemożliwić kontakt elektryczny styków
baterii. Aby tego uniknąć, przed włożeniem baterii przetrzeć obydwa jej
styki.
5. Baterie wyrzucać do miejsc do tego przeznaczonych. Nie wrzucać
baterii do ognia

