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

BELGIQUE
LUXEMBOURG

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

DANMARK
FINLAND

NORGE
SVERIGE

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

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

ESPAÑA 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

ITALIA SWK Utensilerie S.r.l.
Sede Operativa: Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
�      : 0332 790326
Fax : 0332 790307

POLSKA 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

UNITED
KINGDOM

EIRE

STANLEY UK Ltd
3 Europa Court

ENGLAND
�      : +44 1142 917266
Fax : +44 1142 917131

Europa Link SHEFFIELD S9 1XZ

FRANCE & INTERNATIONAL
  FACOM S.A.S. 

6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
F-91423 Morangis cedex

FRANCE

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

DEUTSCHLAND
Otto-Hahn-Straße 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
�      : (02 02) 69819-300
Fax : (02 02) 69819-350

STANLEY Deutschland GmbH

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9
151 26 MAΡΟΥΣΙ

�      : 210-8062811 ή 12
Fax.     : 210-8029352

ΕΛΛΆ∆Α

CZECH REPUBLIC
& SLOVAKIA Türkova 5b

149 00 Praha 4 - Chodov

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.

�      : +420 261 009 780
Fax : +420 261 009 784

LATIN AMERICA
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025
USA

FACOM S.L.A.

�      : +1 954 624 1110
Fax : +1 954 624 1152

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

 Beste gebruiker,
 Bedankt voor uw aankoop van deze digitale hoekmeter. Deze 
handleiding zal u helpen om de vele functies van uw nieuwe digitale hoekmeter 
te gebruiken. Gelieve deze handleiding volledig te lezen voor u de meter 
gebruikt en ze bij de hand te houden voor toekomstige verwijzingen. 

HOOFDFUNCTIES
  
•	 Digitale	uitlezing	hoekwaarde
•	 +/-	2°	(90°	draaien	tegen	een	snelheid	van	30°/sec)
•	 Bediening	linksom	of	rechtsom
•	 Zoemer	en	controlelampje	voor	de	9	vooraf	instelbare	hoeken
•	 50	gegevens	in	het	geheugen	te	registreren	om	terug	te	bekijken	en 
 hoeken te controleren
•	 Automatisch	uitschakelen	na	2	minuten	zonder	activiteit
•	 Compatibel	met	gewone	AAA-batterijen	en	oplaadbare	batterijen

NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN    A

1.	 Controlelampje	 7.	 Knop	Start/Instellen
2.	 Zomer	 8.	 Knop	Inschakelen/Resetten
3.	 Schermaflezing	 9.	 Communicatiepoort
4.	 Keuzeknop	voorinstelling	hoek	 10.	Batterijvak
5.	 Knop	Omhoog	 11.	Magnet
6.	 Knop	Omlaag

E.406

Nauwkeurigheid hoek *1 ±2°	voor	90°	rotatie@	30°/sec

Weergavebereik 0	➞	999,0°

Resolutie 0,1°

Doelgeheugen 9	instellingen

Doelbereik 1 ➞	360,0°	(in	stappen	van	1°)

Grootte gegevensgeheugen BN		:		50

Pc-aansluiting	*2 Geen

Controlelampjes 1	rood	+	5	groen

Knop 5

Batterij AAA	x	2

Gebruiksduur	batterij	*3
(voortdurende	werking)

48	uur

Gebruiksduur	batterij	*3	(stand-by) 1 jaar

Bedrijfstemperatuur -10°C	➜	60°C

Opslagtemperatuur -20°C	➜	70°C

Vochtigheidsgraad Tot	90%	niet	condenserend

Valtest 1 m

Trillingstest *4 10	G

Milieutest	*5 Geslaagd

Test voor elektromagnetische 
compatibiliteit *6

Geslaagd

SPECIFICATIES

Opmerking:

*1.	De	nauwkeurigheid	van	de	uitlezing	wordt	gegarandeerd	van	0,0° 
	 tot	360,0°	en	de	testsnelheid	is	30°/sec.	Om	de	nauwkeurigheid	te 
 behouden moet u de meter op regelmatige tijdstippen kalibreren 
	 (jaarlijks	aanbevolen).		

*2.	Gebruik	een	speciale	kabel	(accessoire)	om	de	geregistreerde	gegevens 
 te uploaden naar een pc. 

*3.	Gebruik	twee	AAA-batterijen	(Testsituatie:	Toshiba	kool/zink	R03UG 
	 batterij).

*4. Horitontale en verticale test

*5.	Milieutest:				
	 a.	 Droge	warmte								 e.	 Impact	(schok)						
	 b.	 Koude		 f.	 Trilling
 c. Vochtige warmte     g. Vallen
 d. Temperatuurwijziging     

*6. Test voor elektromagnetische compatibiliteit:  
	 a.	 Immuum	voor	elektrostatische	ontlading	(ESD)
 b. Gevoeligheid voor straling    
	 c.	 Emissie	van	straling

VOOR GEBRUIK VAN DE METER

BATTERIJEN PLAATSEN   B
•	 Maak	de	schroef	op	het	deksel	voor	de	batterijen	los.
•	 Plaats	twee	AAA-batterijen	in	overeenstemming	met	de	-/+	polen	
van de batterij in het batterijvak.
•	 Maak	de	schroef	op	het	deksel	voor	de	batterijen	vast.

METER INSCHAKELEN  
• Druk zacht op       om de meter in te schakelen.

SNELLE START

➜ Druk op       om de meter in te schakelen.
➜ Druk op       of             om de hoekwaarde in te stellen.
➜ Druk op         om de hoekmeting te starten.
➜ Begin de meter te draaien.
➜	Stop	met	draaien	en	het	scherm	knippert.
➜ Druk nu op       om de hoek te registreren of
  druk op       om te wissen of 
  druk op        om te berekenen vanaf de huidige hoek.
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WERKING

1- ZET DE METER OP DE SLEUTEL

2- METER INSCHAKELEN EN RESETTEN
● Druk op       om de meter in te schakelen of te resetten.
● De doelhoek wordt ten slotte weergegeven. 
●	 Controleer	de	richting.	Als	u	de	richting	wilt	wijzigen,	zie	
“HOEKRICHTING WIJZIGEN”

  Druk op  

3- DOEKHOEK INSTELLEN
● Druk op        om de vooraf ingestelde doelhoek te selecteren  
(M1➜M9).
● Of	druk	op								of							om	de	huidige	doelhoek	te	wijzigen.	Denk	eraan	
dat de doelhoek automatisch opgeslagen wordt met het huidige M-nummer..

4- SLEUTEL VOORAF AANDRAAIEN
● Draai de schroef vooraf aan met
uw	sleutel.	(de	terugslag	van	de
sleutel	elimineren)		

5- BEGIN DE HOEK TE METEN
● Druk op       om de hoekmeting te starten en trek onmiddellijk aan uw 
sleutel.

6- STOP EN WACHT TOT HET SCHERM  
● Aangezien	de	hoekmeter	gedurende	een	paar	seconden	niet	beweegt,	
zal het scherm knipperen en wordt de huidige hoek
weergegeven op het scherm. Dit betekent ook dat de
meter stopt met het berekenen van de hoek.

METER INSCHAKELEN 
● Druk zacht op        om de meter in te schakelen.

Druk op  
Opmerking:	Eerst	wordt	het	richtingsteken																			of														
weergeven. Vervolgens wordt op het scherm                   weergegeven. 
Dit	wijst	erop	dat	de	meter	gereset	wordt.	Als	het	resetproces	voltooid	is,	
wordt de doelhoek weergegeven. Dan wordt bijvoorbeeld 
weergegeven.
 Waarschuwing: Tijdens het resetproces mag u de meter nooit laten 
 trillen of schudden. Houd de meter stil.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
●	 Om	de	batterijen	te	sparen,	zal	de	meter	automatisch	uitschakelen	
na	ongeveer	2	minuten	zonder	activiteit.		
 Waarschuwing:
	 Tijdens	de	communicatieperiode	(																		wordt	weergegeven), 
 wordt de functie automatisch utischakelen uitgeschakeld.

RESETTEN
● Druk op        om te resetten.

●	 Druk altijd op         om de digitale hoekmeter te resetten voor u de 
meter gebruikt. Dit garandeert een betere nauwkeurigheid.
 Waarschuwing:
 1. Tijdens het resetproces mag u de meter nooit laten trillen of 
 schudden. Houd de meter stil.. 
 2.	If																			wordt	weergegeven.	Zie	het	hoofdstuk	“FOUTMELDING”.

HARDWARE RESETTEN
●	 Om	de	hardware	te	resetten	gebruikt	u	een	pen	om	op	de	resetknop	
te	drukken	(bevindt	zich	in	de	opening	aan	de	achterkant	van	de	meter).	
●	 Een	andere	manier	is	de	batterij	te	verwijderen	en	terug	te	plaatsen.
●	 Als	de	meter	niet	goed	werkt,	voert	u	een	reset	van	de	hardware	uit.

FOUTMELDING

	 AANDUIDING	LAGE	SPANNING
 Als	de	batterijspanning	te	laag	is,	wordt	op	de	meter	een	batterijsymbool 
weergegeven, waarna het toestel wordt
uitgeschakeld. Vervang de batterijen.

Als	de	meter	gedurende	een	lange	tijd	niet	met	succes	wordt	gereset,	
wordt                 weergegeven. Druk op         om opnieuw te resetten. 
Denk eraan dat u de meter nooit mag laten trillen of schudden tijdens het 
resetproces. Houd de meter stil.

                 wijst erop dat de meter niet goed werkt, voer een reset van de 
hardware	uit.	Zie	“HARDWARE RESETTEN”.

Als	de	meter	te	snel	draait,	wordt																		weergegeven

Druk op         om de meter te resetten.

Opmerking:
1.	Er	zijn	6	controlelampjes	om	aan	te	geven	dat	de	huidige	hoek	80%,	
85%,	90%,	95%,	97,5%	en	99,5%	van	de	doelhoek	bereikt	heeft.

2.	Er	is	ook	een	zoemer	om	aan	te	duiden	dat	de	waarde	van	de	doelhoek	
bereikt	is.	Een	geluid	met	tussenpozen	betekent	dat	80%	is	bereikt	en	een	
lang	geluid	betekent	dat	99,5%	van	de	doelhoek	is	bereikt.	

7-  HOEKWAARDE WISSEN of 
 HOEKWAARDE OPNIEUW BEREKENEN of
 HOEKREGISTRATIE OPSLAAN

● Druk op        om de huidige hoek te wissen.

● Druk op        om de hoek opnieuw te berekenen vanaf de huidige hoek.

● Druk op         om de huidige waarde op te slaan en de huidige waarde daarna te wissen.  

INLEIDING MENU INSTELLEN
● Vanaf het scherm doelhoek drukt u langdurig op       om naar het 
menu	instellen	te	gaan.	Als	u	blijft	drukken	op							gaat	u	naar	de	menu’s	
richting, registreren, alle registraties wissen en communicatie. Druk ten 
slotte opnieuw op       om het menu instellen te verlaten en terug te gaan 
naar het scherm huidige doelhoek.

HOEKRICHTING WIJZIGEN

● Ga naar het menu richting, druk op        of        om de richting te 
selecteren.																									(positief)	betekent	rechtsom	en																										
(negatief)	betekent	linksom.	

● Nadat u de richting hebt ingesteld, drukt u langdurig op         om 
het menu instellen te verlaten en terug te gaan naar het scherm huidige 
doelhoek.

HOEKREGISTRATIE BEKIJKEN

● Ga naar het menu registreren, druk op        of        om het 
nummer van de registratie te selecteren en deze te bekijken.

● Als	er	geen	registratie	bestaat,	wordt																					weergegeven.								

● Blijf langdurig om op          drukken om het menu instellen te 
verlaten en terug te gaan naar het scherm huidige doelhoek.   

EEN ENKELE REGISTRATIE WISSEN

● Ga naar het menu registreren. 

● Druk op         of        om het nummer te selecteren van de 
registratie die u wilt verwijderen.

● Druk twee keer op         om de huidige gegevens te verwijderen. 
(																				wordt	weergegeven)

●	 Als	u	een	keer	op									drukt,	wordt																					weergegeven.	Als	
u deze bewerking wilt afbreken, drukt u gewoon op         om dit menu te 
verlaten.

● Blijf langdurig om op          drukken om het menu instellen te 
verlaten en terug te gaan naar het scherm huidige doelhoek.

ONDERHOUD EN OPSLAG

AANDACHT:
 Jaarlijkse periodieke herkalibratie is nodig om nauwkeurigheid te behouden. 
 Neem contact op met uw lokale verdeler voor kalibraties.

WAARSCHUWING:
1.		Schud	de	meter	niet	krachtig	en	laat	hem	niet	vallen.
2.	Laat	deze	meter	nooit	blootgesteld	liggen	aan	

buitensporige hitte, vocht of rechtstreeks zonlicht.
3.	 Gebruik	deze	meter	nooit	in	het	water	(hij	is	niet	waterbestendig).
4.	 Als	de	meter	nat	wordt,	veegt	u	hem	zo	snel	mogelijk	schoon	met	
een droge doek. Het zout in het zeewater kan bijzonder veel schade 
veroorzaken.
5.	 Gebruik	geen	organische	oplosmiddelen,	zoals	alcohol	of	
verfverdunner wanneer u de meter schoonmaakt.
6. Houd deze meter uit de buurt van magneten.
7.	 Stel	deze	meter	niet	bloot	aan	stof	of	zand.	Dit	kan	de	meter	immers	
zwaar beschadigen.
8.	 Oefen	geen	buitensporige	kracht	uit	op	het	scherm.

BATTERIJONDERHOUD
1. Wanneer de meter gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet u 
de batterijen verwijderen.
2.	 Houd	steeds	een	reservebatterij	bij	de	hand	als	u	op	een	lange	reis	
vertrekt of naar koude gebieden gaat.
3.	 Meng	geen	verschillende	soorten	batterijen	of	combineer	geen	
gebruikte en nieuwe batterijen.
4.	 Zweet,	olie	en	water	kunnen	verhinderen	dat	de	polen	van	een	
batterij	elektrisch	contact	maken.	Om	dit	te	vermijden	moet	u	beide	polen	
schoonvegen voor u een batterij laadt.
5.	 Gooi	batterijen	weg	in	een	speciale	voorziening	voor	batterijen.	Gooi	
batterijen niet in het vuur.

ALLE REGISTRATIES WISSEN

● Ga naar het menu alle registraties wissen. 
● Druk twee keer op          om alle gegevens te verwijderen. 
	 (																					wordt	weergegeven)

●	 Als	u	een	keer	op									drukt,	wordt																					weergegeven.	Als	
u deze bewerking wilt afbreken, drukt u gewoon op          om dit menu te 
verlaten.
● Blijf langdurig om op          drukken om het menu instellen te 
verlaten en terug te gaan naar het scherm huidige doelhoek.

Druk op       om 
doelhoek te 
selecteren

Knippert

Huidige	doel-	hoek

Aanduiding	batterij	
laag  indicator 

Druk op       of        om 
doelhoek te wijzigen

Druk op 

Druk op 

Begin hoek te berekenen 
vanaf	from	30,3

Toon registratie en gegevensnummer 

Druk op 

Menu	Richting	

Menu	Registratie Druk op 

Rouge Vert

Menu	alle
registraties wissen

Druk op 

Menu	Communicatie

Druk op 

Druk op        of   

Druk	op								of									Om	gegevens	te	selecteren

Verlaten

Verlaten

Druk op   

➜	meer dan 80 %

Vooraf 
aandraaien

➜	meer dan 99.5 %

Huidige	doel-	hoek

Huidige doelhoek

Knippert

Knippert

Knippert

Druk op 

Huidige doelhoek

of

Druk op 
Druk op
of  
Om	Nr.	gegevens	te	
selecteren Druk op 

Druk op  

Druk op  

Druk op    
Druk op  

Positieve richting

M

Lang	drukken	op  

SNELLE START
➜ Druk op       om de meter in te schakelen.
➜ Druk op       of             om de hoekwaarde in te stellen.
➜ Druk op         om de hoekmeting te starten.
➜ Begin de meter te draaien.
➜	Stop	met	draaien	en	het	scherm	knippert.
➜ Druk nu op       om de hoek te registreren of
  druk op       om te wissen of 
  druk op        om te berekenen vanaf de huidige hoek.


