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INDICADOR DE 
RECUPERACIÓN
DE MEMORIA

   Resolución de Lectura: 0.05°

La pantalla mostrará cada medida recuperada
con el indicador cercano a la misma

En el caso de haber algún problema con el nivel
 de que UD ha adquirido, por favor devuélvalo 
al lugar de adquisición.  
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KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN VESIVAAKA AMMATTIKÄYTTÖÖN

Iskunkestävät päätyosat

Ei sisälly pakkaukseen

FI

Kiitos että valitsit 985D Digiman® ammattikäyttöön 
tarkoitetun digitaalisen vesivaa’an. Sinulla on nyt 
käytössäsi yksi maailman innovatiivisimmista 
huipputyökaluistamme. Tämä työkalu hyödyntää MEMS-
tekniikkaa (Micro-Electrical Mechanical Systems) 
mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saavuttamiseksi 
sekä vaaka-/pystysuuntaisen vaaitsemisen ja kulmamit-
taukseen kuluvan ajan vähentämiseksi.

Käyttösovellusket:

•Kipsilevyjen asentaminen
•Katto- ja kehikkotyöt
•Portaiden ja kaiteiden asentaminen
•Putkien ja viemärien asentaminen

Ominaisuudet:

•MEMS (Micro-Electical Mechanical Systems) teknolo-
gia
•LCD laajakuvanäyttö LED-taustavalolla
•360° näyttö, jota voidaan lukea myös ylösalaisin
•Hold-toiminto
•Tilatoiminnot: aste, prosentti, kallistus in/ft ja mm/m
•Muistissa 9 tallennuspaikka mittaustuloksille
•Uudelleenkalibrointitoiminto
•Viitekulma (”Epätosi 0”) kulmamittojen siirtämistä 
varten
•Äänimerkki 0, 45 ja 90 asteen kulmissa
•Digitaalinen tarkkuus 0,1° vaaituksessa ja alasluo-
timessa. 0,2° muissa kulmissa
•Automaattinen sammutus 10 minuutin kuluttua
•Lukutarkkuus 0.05°

Yleiskatsaus:

1. 985 vesivaaka
2. 9V paristo
3. Iskuja vaimentavat päätyosat
4. Digitaalinen yksikkö
5. Taustavalollinen LCD-näyttö
6. Virtapainike
7. Äänimerkin valitsin
8. Kalibrointo-/nollauspainike
9. Muistipainike
10. Tilavalitsin - aste, prosentti, kallistus mm/m ja 
in/ft
11. Hold-painike
12. Pariston heikon lataustilan ilmaisin
13. Äänimerkin mykistyksen ilmaisin
14. Viitekulman ilmaisin (”Epätosi 0”)
15. Muistin ilmaisimet
16. Suuntanuolet vaakasuuntaista vaaitusta ja 
alasluotimista varten
17. Tilan ilmaisimet

Virta päälle / pois päältä:
•Kytke vaaka päälle painamalla virtapainiketta ja 
kytke se pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

Jos yksikön kulmaa ei muuteta 10 minuutin kuluessa, 
vaaka kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Hold-Toiminto:
•Paina Hold-painiketta, kun haluat pysäyttää mit-
tausnäytön. Paina painiketta uudelleen, kun haluat 
palata aktiiviseen näyttöön.

Tilatoiminto:
•Paina Mode-tilapainiketta, kun haluat vaihtaa 
asteen, prosenttiosuuden ja in/f tai mm/m välillä.

Muisti ja muistitoiminnot:

M1 Muistipaikka

M1 Muistipaikkan tietojen haku

M9 Muistipaikka

M9 Muistipaikkan tietojen haku

•Digiman® -vaakaan voi tallentaa 9 perättäistä mit-
taustulosta. Paina muistipainiketta, jos haluat tallentaa 
näytössä näkyvän mittaustuloksen laitteeseen.

•Jos haluat hakea muistiin tallennetun mittaustuloksen 
näkyviin, paina muistipainiketta 2 sekunnin ajan.

•Tallennetut tulokset tulevat näkyviin siinä järjestyk-
sessä, kun ne on mitattu. Järjestys näkyy LCD-näytön 
alaosassa muistipaikasta M1 muistipaikkaan M9.
•Tallennettujen mittaustulosten perässä näkyy R-
kirjain
•Jos haluat poistaa muistiin tallennetut mittaustulok-
set, kytke virta pois päältä ja takaisin päälle

Kalibrointitoiminto:
•Aseta vaaka tasaiselle pinnalle.
•Paina kalibrointipainiketta kaksi sekuntia. LCD-näyttöön 
tulee “CAL1” ja sitten mittausarvo vilkkuu.
•Käännä vaakaa 180 astetta samalla pitäen sitä tasais-
esti pintaa vasten. Älä nosta vaakaa ilmaan tasaiselta 
pinnalta!
•Kun olet kääntänyt vaa’an odota viisi sekuntia ja paina 
sitten CAL-painiketta uudelleen kahden sekunin ajan.
•LCD-näyttö antaa äänimerkin ja näyttää ensin “CAL2” ja 
sitten mitatun tason. Vaaka on nyt kalibroitu ja käyttö-
valmis.

Huomautus:
•Jos LCD-näyttöön tulee kolme viivaa (- - -) vaakaa 180 
astetta kääntäessä, tarkoittaa se, että vaakaa ei pidetty 
kohtisuorasti tasaista pintaa vasten käännön aikana. 
Aloita kalibrointi alusta.

Nollaustila:
•Jos haluat asettaa viitekulman, paina kalibroin-
tipainiketta. Näyttöön ilmestyy “0,0”. Nollauskuvake 
ilmestyy näyttöön mittaustulksen viereen.
•Jos haluat nollata laitteen, paina kalibrointipainiketta 
uudelleen.

Äänimerkki päällä / pois päältä:
•Paina äänimerkkipainiketta, kun haluat ottaa piippaa-
van äänen käyttöön 0, 45 ja 90 asteen kulmissa. Voit 
mykistää äänet painamalla painiketta uudelleen.

Tekniset tiedot:

•Digitaalinen vaaitus 360°

•LCD-Näyttö: 360 asteen näkymä. Voidaan lukea myös 

ylösalaisin. Laajakuvanäyttö LED-taustavalolla.

•Toiminot ja painikkeet:

Hold-toiminto

Mode-tilatoiminto - aste, prosentiosuus ja kallistus (in/ft)

Muistissa 9 tallennuspaikkaa mittaustuloksille

Uudelleenkalibrointitoiminto

Viitekulma (”Epätosi 0”)

Äänimerkki 0, 45 ja 90 asteen kulmissa + mykistystoim-

into

•Elektroninen mittaustarkkuus: vaaka-/pystytaso +- 0,1°, 

kun kulma on 0° tai 90°

•Elektroninen mittaustarkkuus: +- 0,2 välillä 2-89°

•Libellien tarkkuus +- 0,5mm/m (0,0005” / in)

•Käyttölämpötila: -10°C - + 45°C 

•Varastointilämpötila: -13°C - + 50°C 

•Virtalähde: 9V paristo (ostettava erikseen)

•Pariston kesto: Yli 8 tuntia jatkuvassa käytössä

•Automaattinen sammutus: 10 min kuluttua

•Roiskeiden ja pölyn kestävä: Standardin IP54 

mukaisesti

Suuntanuoli:
•LCD-näytön kummallakin puolella on kaksi suuntanuol-
ta. Ne osoitavat, mihin suuntaan vaakaa on siirettävä 
vaaitusta ja alasluotimista varten.

Pariston heikon lataustilan ilmaisin:
•Kun pariston lataustila on alle 7V, pariston lataustilan 
merkki näkyy LCD-näytössä.

Pariston vaihtaminen:
•Poista pariston pitmimen päässä oleva suojus ja irroita 
9V:n pariston liitännät
•Vaihda vanhan pariston tilalle uusi paristo, kytke 
liitännät pariston napojen mukaisesti ja aseta suojus 
takaisin paikalleen vaakaan.

Takuu:
Tällä laitteella on kahden vuoden rajoitettu takuu, joka 
koskee materiaaleissa ja valmistuksessa havaittuja vikoja. 
Se ei kata tuotteita, joita on käytetty epäasianmukaisesti, 
muunneltu tai korjattu.

Mikäli hankkimasi linjaimen kanssa esiintyy ongelmia, 
palauta se ostopaikkaan.
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