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För att följa beskrivningen på hur måttbandet fungerar håll höljet så att 
den sluttande kanten är åt vänster och du har knapparna vända emot 
dig. Bältesklämman känner du på höljets baksida. 
 
På höljets ena sida finns fem knappar. Två något längre på den övre 
raden och tre kortare på den undre raden. Tryck på vilken knapp som 
helst för att starta måttbandet. 
 

Knapparnas funktion 
1. Den övre knappen till vänster anger det totala måttet som är lagrat i 
minnet. För att radera minnet: Tryck två gånger på knappen inom två 
sekunder. 
2. Den övre knappen till höger används for att välja mellan millimeter 
(mm), centimeter (cm), decimeter (dm) och meter (m). Samma knapp 
kan också omvandla måtten. 
3. Den undre knappen till vänster lägger till det senaste avlästa måttet till 
minnet. Minnet kan lagra upp till maximalt 999 meter. 
4. Knappen i mitten på den undre raden nollställer mätvärdet. Detta kan 
göras med måttbandet utdraget så att det blir möjligt att jämföra mått. 
Det är också möjligt att mäta negativa (-) avstånd i situationer, då det 
andra (2:a) måttet ar mindre an det första (1:a). 
5. Med den undre knappen till höger kan du inkludera höljet i måttet. 
Normalt visar det angivna måttet endast det utdragna måttbandet, men 
ibland kan det vara praktiskt att inkludera höljet om man t.ex vill mäta 
insidan av en dörrkarm. Trycker man på knappen igen räknas dosans 
mått ifrån och måttet anges åter ”exklusive höljet”. 
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Att stänga av. 
När måttbandet är helt inrullat stängs måttbandet automatiskt av 
efter 10 sekunder. När måttbandet är utdraget stängs måttbandet  
automatiskt av efter 30 sekunder. I båda fallen hörs en varning i ca 5 
sekunder innan måttbandet stängs av. Så snart måttbandet stängs av 
raderas det sista måttet, men innehållet i minnet finns kvar. 
 

Måttbandets hölje 
Längst ner på höljets vänstra sida känner du en liten metallplatta, det är 
början av måttbandet. För att dra ut måttbandet lyft lätt på metallplattan. 
Dra sedan ut måttbandet åt vänster. På den sluttande delen av höljet  
känner du en platta (ca 3,5 cm) med en räfflad yta på dess nedre del. 
För att dra in måttbandet trycker du på den räfflade delen. OBS! Använd 
din fria hand för att kontrollera hastigheten då måttbandet dras in. 
Annars finns risk för måttbandet dras in for snabbt och kan orsaka 
skador. 
 

För att skapa en cirkel 
Tvärsöver höljets undersida känns en ca 2 cm lång skåra. Genom att 
föra in nageln eller ett mynt i skåran kan du bända upp en klaff. På 
klaffens insida känns en vass metalludd som kan fungera som en pivot 
(mittpunkt) när du vill skapa en cirkel. I mätningssyfte är avståndet till 
metalludden från höljets bakkant samma, som avståndet från 
metallplattan till det första hålet (2,5cm) på själva måttbandet. Så om 
man sätter en pennudd i det första hålet och ritar en cirkel inkluderas 
höljet i det mått som anges. Om du t.ex vill rita en cirkel med 1 (en) 
meters radie drar du ut måttbandet tills det säger "1 (en) meter inklusive 
höljet" och sätter pennudden i det första hålet. 
 

Batteri 
Batterihållaren ar placerad på baksidan av höljet. För att ta av locket till 
batterihållaren håller du höljet så att bältesklämman pekar uppåt och 
metallplattan på själva höljet pekar från dig. Placera båda tummar 
ovanpå den utskjutande räfflade delen och låt höljet vila på dina böjda 
pekfingrar. Tummarna skall vara så nära upphöjningen som möjligt. 
Pressa nu tummarna med viss kraft för att frigöra låsmekanismen och 
skjut locket mot dig. För att stänga igen locket skjuter du det tillbaka tills 
du hör ett 'klickljud'. 
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 Måttbandets längd 5 meter 

 Maximalt minne 999 meter 

 Närmast mätbara mått 1mm 

 Minsta mätbara mått 1mm 

 Batteri 1xPP3 9V Alkaliskt 
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