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Digitaler Winkelmesser - mit dem geraden 0 ° - 220 °
   mit einer Genauigkeit von 0,05 °

Digitální úhloměr - s pravítkem 0°- 220° 
   s rozlišením na 0,05°

Digitálny uhlomer - s pravítkom 0 ° - 220 ° 
   s rozlíšením na 0,05 °

Digitális szögmérő –0 ° - 220 ° 
   vonalzóval és 0,05 ° felbontással

Kątomierz cyfrowy - z ramieniem 0°- 220°,  
  rozdzielczość 0,05°

FDU-002



www.igmtools.com2

Standardfläche

VERWENDUNG ALS 
HOCHWERTIGE LIBELLE

Metall Klappschenkel

Alu-Basisschenkel

LCD Display

Feststellschraube

hohe Auflösung Energiequelle

Lithium Batterie

BESCHREIBUNG

Bemerkung: bei Lösung der Feststellschraube ist der Messbereich 360°

Vier Arretierbohrungen zur Arretierung beim 
Messen eines konkreten Winkels; bei Lösung der 
Feststellschraube ist der Messbereich 360°

ARRETIERUNG DES MESSBEREICHES 

Klappschenkel an jedem 
beliebigen Winkel feststellen und 
sofort genaue Markierungen und 
Schnitte herstellen.

Hinweis:
     - Winkelschmiege mit einem Tuch und 
milder Seifenlösung  reinigen, nie ins 
Wasser eintauchen.
     - Stets 3 V Lithium Batterien benutzen, 
auf die richtige Polarität achten.
    - Weder elektrische Gravierer noch 
Kratzer benutzen.

Auflösung bei analoger 
Quadrantanzeige: 45°

Messbereich bei analoger 
Quadrantanzeige: 360°

VERWENDUNGSBEISPIEL: SCHRÄGSCHNEIDEN MIT KREISSÄGE

Den Klappschenkel auf die Gleiche 
Oberfläche aufbringen, wie 
den Schiebschenkel. 

ZERO/ABS Taste 
in der Betriebsart 
ABS fünf Sekunden 
halten, um den 
Klappschenkelwert 
auf Null zu setzen.

ABS EINSTELLUNG

Im ABS Regime

1)  Automatische 
      Null-Einstellung beim 
     Abschalten.

2)  Das LCD ist stets 
      senkrecht abzulesen. 

Zu messende 
Fläche

Einstellung von verschiedenen Messbereichen 
mittels 4 Arretierbohrungen

FUNKTIONEN DER TASTEN UND DES LCDs
· Betriebsart ABS
· Langdruck mehr als 8 Sec.: Abschaltfunkti-
on, Kurzdruck: Display aus
· Feststellfunktion
· Kurzdruck: Wechsel zwischen 
Absolut- und Relativmessung

· Hohe Auflösung: 0,05°

· Analoge Quadrantanzeige

Gebrauchsanweisung  DE

ANALOGE QUADRANTANZEIGE

Messbereich:     - 45°  ~  180°

Messbereich:       - 180°  ~  45°

Rozsah měření: Messbereich:       0°   ~  225°

Messbereich:     - 225°   ~  0°

Die digitalen Winkelmesser von FDU erfüllen den 
Messabweichungsstandard EA-4/02 mit einer 
Messunsicherheit von U=9”, was einer Abweichung 
von bis zu 0,225° entspricht.
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VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ TLAČÍTEK A LCD DISPLEJE
· Režim „ABS“
· Pro vypnutí držte stlačené déle než 
  8 vteřin, krátkým stlačením vypnete displej
· Aretace

· Krátkým stisknutím přepínáte mezi 
  absolutním a relativním měřením

· Vysoké rozlišení 0,05°

· Analogové zobrazení kvadrantů

Pohyblivé kovové rameno 
na přední části 

Hliníkové posuvné 
rameno

LCD displej

Aretační 
knoflík

Vysoké rozlišení Zdroj energie

Lithiová baterie

POPIS PŘÍPRAVKU

Poznámka: odstraníte-li aretační knoflík, bude rozsah měření 360°

Čtyři otvory pro aretaci při měření konkrétního 
úhlu; po odemknutí aretačního knoflíku je rozsah 
měření 360°

ARETACE ROZSAHU MĚŘENÍ
Nastavení různého rozsahu měření s využitím čtyř aretačních otvorů

Zaaretujte pohyblivé rameno 
v  jakémkoli úhlu a můžete 
rovnou začít vytvářet přesné 
výkresy a řezy

Poznámka:
     - Čistěte úhloměr slabým mýdlovým 
roztokem a hadříkem, nikdy nenamá-
čejte do vody.
     - Vždy používejte lithiové baterie 3V 
a dbejte na správnou polaritu. 
     - Nikdy nepoužívejte pro označení 
úhlu elektrický rytec či škrábání.  

Rozlišení při analogovém 
zobrazení kvadrantů: 45°

Rozsah měření při analogovém 
zobrazení kvadrantů: 360°

PŘÍKLAD POUŽITÍ OKRUŽNÍ PILA ŘEZ POD ÚHLEM

Umístěte pohyblivé rameno na stejnou
 plochu jako pevné rameno

V režimu ABS držte 
ZERO/ABS 5 sekund 
- nastavení nulové 
hodnoty pohyblivého 
ramena

NASTAVENÍ ABS

Standardní plocha

POUŽITÍ JAKO VYSOCE 
KVALITNÍ VODOVÁHA

Měřená 
plocha

Návod k obsluze CZ

POKYNY PRO POUŽITÍ PŘI ANALOGOVÉM 
ZOBRAZENÍ KVADRANTŮ

V režimu ABS

1)  Automatický návrat do  
      původní nulové polohy  
       ZERO po vypnutí.

2)   Displej vždy odečítejte  
       kolmo.

Rozsah měření:     - 45°  ~  180°

Rozsah měření:       - 180°  ~  45°

Rozsah měření: Rozsah měření:       0°   ~  225°

Rozsah měření:     - 225°   ~  0°

www.igm.cz

Digitální úhloměry FDU splňují standard odchylky 
měření podle EA-4/02 s nejistotou měření U=9“, 
což odpovídá odchylce do 0,225°.
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Štandardná plocha

POUŽITIE AKO VYSOKO 
KVALITNÁ VODOVÁHA

Vysoké rozlíšenie Zdroj energie

Lítiová batéria

Pohyblivé kovové rameno 
na prednej časti 

Hliníkové posuvné 
rameno

LCD displej

Aretační 
gombík

POPIS PRÍPRAVKU

Poznámka: ak odstránite aretační gombík, bude rozsah merania 360°

Zaaretujte pohyblivé rameno 
v akomkoľvek uhle a môžete 
ihneď začať vytvárať presné 
výkresy a rezy

Poznámka:
     - Čistite uhlomer iba slabým 
mydlovým roztokom a handričkou, 
nikdy nemáčajte do vody.
     - Vždy používajte lítiové batérie 3V 
a dbajte na správnu polaritu.  
     - Nikdy nepoužívajte pre označenie 
uhla elektrický rytec alebo škrabanie.  

Umiestnite pohyblivé rameno 
na rovnakú plochu ako pevné rameno

V režime ABS držte 
ZERO/ABS 
5 sekúnd - nastavenie 
nulovej hodnoty 
pohyblivého ramena

NASTAVENIE ABS

Meraná 
plocha

Rozlíšenie pri analógovom 
zobrazení kvadrantov: 45°

Rozsah merania pri analógovom 
zobrazení kvadrantov: 360°

VYSVETLENIE FUNKCIÍ TLAČÍTOK A LCD DISPLEJA
· Režim „ABS“
· Pre vypnutie držte stlačené dlhšie než 
  8 sekúnd, krátkym stlačením vypnete displej
· Aretácia

· Krátkym stlačením prepínate medzi 
  absolútnym a relatívnym meraním

· Vysoké rozlíšenie 0,05°

· Analogové zobrazenie kvadrantov

Štyri otvory pre aretáciu pri meraní konkrétneho 
uhla; po odomknutí aretačného gombíka je rozsah 
merania 360°

ARETÁCIA ROZSAHU MERANIA
Nastavenie rôzneho rozsahu merania s využitím štyroch 
aretačných otvorov

POKYNY PRE POUŽITIE PRI ANALÓGOVOM 
ZOBRAZENÍ KVADRANTOV

Návod na obshluhu SK

PRÍKLAD POUŽITIA: REZ OKRUŽNOU PÍLOU POD UHLOM

V režime ABS

1)  Automatický návrat do   
     pôvodnej nulovej polohy  
     ZERO po vypnutí.

2) Displej vždy odčítajte          
     kolmo.

Rozsah merania:      - 45°  ~  180°

Rozsah merania:      - 180°  ~  45°

Rozsah měření: Rozsah merania:      0°   ~  225°

Rozsah merania:   - 225°   ~  0°

www.igm.sk

Digitálne uhlomery FDU spĺňajú štandard 
odchýlky merania podľa EA-4/02 s neistotou 
merania U=9“, čo odpovedá odchýlke do 0,225°.
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Umiestnite pohyblivé rameno 
na rovnakú plochu ako pevné rameno

Meraná 
plocha

Standard pozíció

HASZNÁLJA, MINT KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ VÍZMÉRTÉKET

Nagy felbontás Energiaforrás

 Lítiumos elemek

Mozgó fémkar az elülső 
részen

Alumínium tolókar

LCD kijelző

Arretációs 
gomb

KÉSZÍTMÉNY LEÍRÁSA

Megjegyzés: Ha eltávolítja az arretációs gombot, a mérési tartomány 360°

Rögzítse a mozgó kart bármilyen 
szögben és azonnal kezdheti 
a pontos jelölések és vágások 
kialakítását

Megjegyzés:
 - A szögmérőt csak gyenge szappanos 
vízzel és kendővel mossa, soha ne 
helyezze vízbe.
- Mindig 3V lítium elemeket használjon 
és ügyeljen a helyes polaritásra.
- Soha ne használjon jelölésre 
elektromos jelölőt vagy karcolást.

Helyezze a mozgó kart a szilárd karral 
megegyező pozícióba.

ABS módban 
tartsa a ZERO/ABS 
5 másodpercig 
– mozgókar 
nullpozíciójának 
beállítása

ABS beállítása

Mért felület

Felbontás kvadránsok 
analóg kijelzésénél: 45°

Mérési tartomány kvadránsok 
analóg kijelzésénél: 360°

GOMBOK ÉS KIJELZŐ FUKNCIÓINAK MAGYARÁZATA
· Rezsim „ABS“
• Kikapcsoláshoz tartsa 8 másodpercnél tovább, 
rövid nyomással kikapcsolja a kijelzőt
· Arretáció

·Rövid megnyomással vált az abszolút 
és relatív mérési módszer között
• Nagy felbontás 0,05°

• Kvadránsok analóg kijelzése

Négy nyílás arretációra adott szög mérésénél; 
arretációs gomb feloldása után a mérési tartomány 
360°

MÉRÉSI TARTOMÁNY ARRETÁCIÓJA
Különböző mérési tartományok beállítása 4 arretációs 
nyílás segítségével

UTASÍTÁSOK KVADRÁNSOK ANALÓG 
KIJELZÉSÉNÉL VALÓ HASZNÁLATNÁL

PÉLDA HASZNÁLATRA: VÁGÁS KÖRFŰRÉSZLAPPAL SZÖG ALATT

ABS módban

1) Automatikus visszatérés 
az eredeti nullpozícióba 
ZERO kikapcsolás után.

2) A kijelzőt mindig 

Mérési tartomány:    - 45°  ~  180°

Mérési tartomány:    - 180°  ~  45°

Rozsah měření: Mérési tartomány: 0°   ~  225°

Mérési tartomány: - 225°   ~  0°

www.igmtools.hu

Használati útmutató HU

Az FDU digitális szögmérők teljesítik az EA-4/02 
szerinti méréshiba standardjait U=9“-as mérési 
bizonytalansággal, ami 0,225° eltérésnek felel 
meg.
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Standardowy obszar

KĄTOMIERZ ORAZ 
POZIOMICA W JEDNYM

Wysoka rozdzielczość Źródło zasilania

Bateria litowa

Ruchome metalowe ramię 
znajdujące się z przodu

Aluminiowe ramię 
przesuwne

Wyświetlacz LCD

Przycisk 
blokujący

OPIS URZĄDZENIA

Uwaga: Po usunięciu przycisku blokady zakres pomiarowy będzie 
wynosił 360 °

W pierwszej kolejności należy pod 
dowolnym kątem zablokować 
ruchome ramię,a dopiero potem 
można rozpocząć z tworzeniem 
dokładnych oznaczeń oraz cięć.

Uwaga:
     - Kątomierz należy czyścić za pomocą 
szmatki i łagodnego roztworu z mydła. 
Nigdy nie należy zanurzać kątomierza w 
wodzie. 
      - Zawsze używaj baterii litowych 3 V i 
zadbaj o ich poprawną biegunowość. 
      - W celu oznaczenia właściwego kąta 
nigdy nie stosuj elektrycznego grawernika 
lub skrobaka. 

Ruchome ramię umieść na tej samej 
powierzchni na której znajduje się stałe ramię

W trybie ABS 
przytrzymaj przez 5 
sekund ZERO / ABS 
ustawienie zerowej 
wartości ruchomego 
ramienia

USTAWIENIE ABS

Mierzony 
obszar

Rozdzielczość podczas 
analogowego wyświetlania 
kwadrantów: 45 ° 

Zakres pomiarowy podczas 
analogowego wyświetlania 
kwadrantów: 360 °

OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW I WYŚWIETLACZA LCD
·Tryb „ABS“
· W celu wyłączenia naciśnij przycisk i 
przytrzymaj go przez ponad 8 sekund, na-
stępnie poprzez krótkie naciśnięcie wyłączysz 
wyświetlacz
· Blokowanie
· Krátkym stlačením prepínate medzi 
  absolútnym a relatívnym meraním
· Wysoka rozdzielczość  0,05°
· Analogowe wyświetlanie kwadrantów

Cztery otwory służące do blokowania podczas 
mierzeniu określonego kąta; po odblokowaniu 
przycisku blokady zakres pomiarowy wynosi 360°

BLOKOWANIE ZAKRESU POMIARÓW
Ustawienie różnych zakresów pomiarowych za pomocą 
czterech otworów blokujących

INSTRUKCJA STOSOWANIA PODCZAS 
ANALOGOWEGO WYŚWIETLANIA KWADRANTÓW

Instrukcja obsługi PL 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU CIĘCIA POD KĄTEM ZA POMOCĄ PIŁY TARCZOWEJ 

W trybie ABS

1)  Automatyczny      powrót do 
pierwotnej zerowej pozycji ZERO 
po wyłączeniu.

2) Zawsze odczytuj wartości 
ukazane na wyświetlaczu w 
pionowej pozycji.

Zakres pomiaru:      - 45°  ~  180°

Zakres pomiaru:      - 180°  ~  45°

Rozsah měření: Zakres pomiaru:      0°   ~  225°

Zakres pomiaru:   - 225°   ~  0°

Kątomierze cyfrowe FDU spełniają standard odchylenia pomiaru według EA-4/02 z niepewnością pomiaru U = 9 ”, co odpowiada odchyleniu do 0,225 °.

www.igmtools.pl
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Ruchome ramię umieść na tej samej 
powierzchni na której znajduje się stałe ramię

Mierzony 
obszar
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