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Használati útmutató EL 823 digitális szögmérő 

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények 
Igény bejelentés időpontja:         ... 
Javításra átvétel időpontja:         ... 

Hiba oka:                 .. 
Javítási mód/dátum:..           ..  

Visszaadás időpontja:           .... 
A jótállás új határideje:           ... 

Szerviz neve:     ..Munkalapszám:   . 
200   ..hó      ...nap 

              ../P.H/ aláírás 

 
Jótállási szelvény 

 
Típus:               .. 

Gyártási szám:            .. 
Eladás kelte: 200  ..hó     ...nap 

Eladó szerv:             . 
 

/P.H/ aláírás         
 

Igény bejelentés időpontja:         ... 
Javításra átvétel időpontja:         ... 

Hiba oka:                 .. 
Javítási mód/dátum:..           ..  

Visszaadás időpontja:           .... 
A jótállás új határideje:           ... 

Szerviz neve:     ..Munkalapszám:   . 
200   ..hó      ...nap 

              ../P.H/ aláírás 

Jótállási szelvény 
 

Típus:               .. 
Gyártási szám:            .. 

Eladás kelte: 200  ..hó     ...nap 
Eladó szerv:             . 

 
 

/P.H/ aláírás         
 

Az EL 823 típusú ..        .. gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától  
számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. 
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. 
 
Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3. 
 
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200..év        .hó  ...nap.     
                    . /P.H./ aláírás  

Garancia és jótállási jegy 

EL 823 
Digitális szögmérő 

 

Garancia 
 
- A gyártó a termék vásárlásától számított 2 évig garanciát vállal a termék anyag- illetve gyártási hibamen-

tességére rendeltetésszerű használat esetén. 
- A garancia teljes időtartama alatt észlelt termékhibát a gyártó a vásárlás tényének igazolása után ellen-

szolgáltatás nélkül kijavítja vagy a terméket ellenszolgáltatás nélkül kicseréli (ugyanarra vagy hasonló 
modellre). 

- Hiba észlelése esetén kérjük értesítse viszonteladóját, akitől a terméket vásárolta.  
- Nem rendeltetésszerű használat, a műszer burkolatának megbontása illetve a gyártó kihagyásával történő 

javítás / javíttatás a garancia elvesztését eredményezi.  
- Az akkumulátor kilyukadásából illetve a termék leejtéséből vagy eldeformálásából adódó hibák nem ren-

deltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibáknak tekintendők. 
 
A gyártó fenntartja a műszaki változtatások jogát! 

Jótállási jegy 
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Műszaki adatok EL 823 

Felbontás 0,05° 

Pontosság ± 0,1° 

Mérési tartomány 0 - 360° 

Hőmérséklettartomány + 5°C-tól +45°C-ig 
Áramellátás 1 db 3 V-os lítium elem 
Üzemidő 2000 óra 
Súly (elemekkel) 0,34 kg 
Méret 250 x 25 x 50 mm 

 

Felépítés 
 

1. Kihajtható alumínium szár 
2. Alumínium ház 
3. LCD kijelző 
4. Rögzítő csavar 
5. Be- és kikapcsoló gomb 
6. Mérési értékek rögzítése a kijelzőre 
7. Abszolút és relatív mérési módok közötti váltás 
8. A mérési tartomány pozíciójának jelölése 
9. Számlap: az aktuális mérési eredményt mutatja 
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Mérés 
 

• A készüléket helyezzük sík felületre; a kihajtható alumínium szárat hajtsuk le teljesen csukódásig. 

• A „ZERO/ABS” gombot tartsuk nyomva 5 másodpercig hogy a kihajtható alumínium szár 0 pozícióba 
kerüljön (Az állítható alumínium szár bármilyen szögben lenullázható). 

• Az ABS funkció különlegessége a „0” pozíció kikapcsolás utáni automatikus tárolás. 

• A kijelző együtt forog, ha a készüléket átfordítjuk. A mérési értékek így mindig egyszerűen leolvasha-
tók. 

• A buboréknak középen kell állnia, hogy a kihajtható alumínium szárat pontosan be tudjuk állítani 
 
 

A felhasználó felelőssége 
 
A termék felhasználója köteles a termék kézikönyvében megadott utasítások szerint használni a terméket, 
és bár minden, a gyártótól kikerülő termék megfelelő minőségellenőrzésen megy keresztül, a termék fel-
használója köteles rendszeres ellenőrzésekkel meggyőződni a termék pontosságáról és teljesítőképességé-
ről. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget bármiféle helytelen vagy akár helyes használatból 
adódó közvetlen, közvetett vagy utólagosan fellépő hibáért és profitveszteségért. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget utólagosan fellépő károkért, vagy profitvesztesé-
gért, melyeket természeti katasztrófa (földrengés, vihar, árvíz stb.), tűz, baleset, harmadik fél behatása 
illetve minden egyéb nem megszokott tényező okoz. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen adatváltozásból vagy adatveszteségből 
fakadó kárért vagy profitveszteségért, mely a termék – függetlenül attól, hogy működőképes vagy sem – 
használata miatt lép fel. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót érő kárért vagy profit-
veszteségért, melyet nem a kézikönyvnek alapján történő használat okoz. A gyártó vagy annak képviselője 
továbbá nem vállal felelősséget semmilyen, a termék helytelen mozgatásából, szállításából fakadó károkért, 
vagy azokért, melyeket a termék más termékekhez való csatlakoztatása okoz. 

A libellában lévő buboréknak középen kell állnia, hogy a kihajtható alumínium szárat pontosan be tudjuk 
állítani (lásd ábra). 
 

A kihajtható alumínium szár mérési tartományának beállítási lehetőségei az alábbi ábra szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a rögzítő csavart teljesen 
kicsavarozzuk, akkor a mé-
rési tartomány akár 360° is 
lehet. 
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