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Návod k obsluze 
DIGITÁLNÍ 
ÚHLOMĚR

1093-20

Rozsah měření: 0 - 180°
 »  Stiskněte tlačítko [MODE], změňte 

nastavení na 180°x2.
 »  Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] spusťte 

nastavení přednastavené hodnoty, nechte 
LCD displej 90°, po nastavení zamýšlené 
přednastavené hodnoty dlouze stiskněte 
tlačítko [SET] pro ukončení.

 »  Nechte čtverec blízko měřicí plochy základny a čepele, stiskněte tlačítko [ZERO/ON] 
nastaveno na “0“, na LCD se zobrazí stav obrázku B.

 »  Při měření 0 - 180° odečtěte data přímo z LCD.

Rozsah měření: 0 - 360°
 »  Stiskněte tlačítko [MODE], změňte 

nastavení na 360°.
 »  Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] zahájíte 

nastavování přednastavené hodnoty, 
nechte LCD zobrazit 270°, po nastavení 
zamýšlené přednastavené hodnoty dlouze 
stiskněte tlačítko [SET] pro ukončení.

 »  Nechte čtverec blízko měřicí plochy základny a čepele, stiskněte tlačítko [ZERO/ON] 
nastaveno na “0“, na LCD se zobrazí stav obrázku C.

 »  Při měření 0 - 360° odečtěte data přímo z LCD.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,…).  
MĚŘIDLO MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU.  

V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE UZNÁVÁNY
KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika

KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika
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POPIS:
1) Elektronický modul
2) Pojistná matice
3) Multifunkční displej
4) Referenční čepel
5) Pojistná matice nože
6) Rotující čepel
7) Jemné nastavení
8) Tlačítko MOD
9) Tlačítko SET
10) ZERO / ON

LCD DISPLEJ
11) naměřená hodnota ve formátu 0.000°
12) naměřená hodnota ve formátu 0° 0’ 0’’
13) rozsah měření
14) indikátor úhlu

OBECNÉ VLASTNOSTI:
Zapnutí a vypnutí

 »  S vloženou baterií krátkým stiskem [ZERO/ON] zapnete, dlouhým stiskem vypnete.

Nulové nastavení
 » V režimech měření stiskněte tlačítko [ZERO/ON] pro vynulování.

Výměna baterie
V níže uvedených situacích prosím vyměňte za novou baterii

 » Zobrazení na LCD displej není jasné nebo číslice blikají
 » Žádné zobrazení na LCD displeji

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
 »  Napájení: 3V (lithiová baterie, typ CR2032)
 »  Pracovní teploty: 0 - 40°
 »  Skladovacích teploty: -10° ~ 60°
 »  Rozlišení: 0.005° (10”)
 »  Přesnost: 0.08° (5’)

UPOZORNĚNÍ:
 »  Před použitím a po použití očistěte tělo a vřeteno měřidla suchou látkou.
 »  Vyvarujte se nadměrného použití v prostředí s vodou a olejem.
 »  K čištění měřící čepele použijte hadřík navlhčený alkoholem. Na měřící čepel nikdy 

nenanášejte olej.
 »  Měřidlo nerozebírejte.

 krátké stisknutí 
 

 dlouhé stisknutí 

PŘEDNASTAVENÁ HODNOTA:
1)  Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] zahájíte nastavování přednastavené hodnoty, zobrazí se 

pouze nižší hodnota, poté ji lze nastavit od „druhé“ do „stupně“.
2)  Stisknutím tlačítka [MOD] zvýšíte hodnotu z 0 na 9, ale „druhou“ hodnotu lze změnit pouze 

každých 10 sekund.
3)  Stisknutím tlačítka [ZERO/ON] přesuňte blikající číslici na další levou číslici (až do číslice 

nejvíce vlevo).
4)  Po nastavení zamýšlené přednastavené hodnoty ukončete dlouhým stisknutím tlačítka 

[SET].

REŽIMY MĚŘENÍ
1)  Dvě hodnoty jsou zobrazeny na 2 řádcích na LCD. Horní 

hodnota je výsledek měření v desetinném stupni, rozlišení 
je 0,005 stupně.  
Spodní hodnota je stejný výsledek měření, ale zobrazuje 
se ve stupních minuta-vteřina, rozlišení je 10 sekund.

2)  Režim trojího zobrazení (volitelné), 0-360°, 0-180°  
a 0-90° stupňů.  
Stiskněte tlačítko [MOD] pro měření ve 3 různých režimech zobrazení, vybrané režimy 
zobrazení se zobrazí v pravém horním rohu LCD.

3)  Změna směru měření 
 
 

4) V režimech měření stiskněte tlačítko [SET] pro změnu směru měření.

NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU
Rozsah měření: 0 - 90°

 »  Stiskněte tlačítko [MODE], změňte nastavení na 90°x4.
 »  Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] zahájíte nastavování přednastavené hodnoty, displej LCD 

bude zobrazen na 0°, po nastavení zamýšlené přednastavené hodnoty stiskněte L [SET] 
pro ukončení.

 »  Nechte čtverec blízko měřicí plochy základen a čepele, stiskněte tlačítko [ZERO/ON] 
nastaveno na “0“, na LCD se zobrazí stav obrázku A.

 »  Při měření ostrého úhlu (0 - 90°) lze číst data přímo z LCD; 
 » při měření tupého stupně LCD přičtěte 90° pro získání stupně pracoviště.


