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6657 Digitale hellingsmeter

De 6657 Digitale hellingsmeter is een digitale hoekmeter. De 6657 
is uitgerust met een ingebouwde magneet aan de onderzijde en 
is ontworpen voor het meten van hoeken op metalen en andere 
oppervlakken. De hellingsmeter wordt van stroom voorzien via een 1,5 
V AAA batterij. Een handige opbergetui is meegeleverd.

Bij moderne auto's wordt het nauwkeurig meten van hoeken steeds 
belangrijker; de onderdelen van de motor en de ophanging moeten 
worden ingesteld en onderhouden met behulp van nauwkeurige 
hoekmeetinstrumenten.

De 6657 is ideaal voor gebruik als een digitale wielvlucht/
naspoormeter in combinatie met de Gunson 77137 Trakrite Camber 
Bar. 

Toepassingen:
•  Instellen van wielvlucht en naspoor voor ophanging.
•  Instellen van op de bumper gemonteerde radareenheden die  
 worden gebruikt voor antibotsings-en parkeerhulpsystemen.
•  Instellen en controleren van variabele kleptiming voor Citroen/ 
 Peugeot (waar anders het OEM 1376-A gereedschap zou worden  
 gebruikt).
•  Hoekmetingen voor vergelijking en instelling op een vlakke  
 ondergrond.
•  Niveaucontroles bij uitlijnuitrusting voor de voertuigcarrosserie  
 tijdens aanrijdingsreparaties.

Bedieningselementen:
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Een oppervlak aanpassen voor horizontale positionering:
In de ABS-modus tonen de weergegeven symbolen   of   de 
richting waarin een oppervlak moet worden aangepast om 
horizontale positionering te bereiken.

IJken:
Opmerking: Het instrument is in de fabriek geijkt. Het instrument 
hoeft niet opnieuw te worden geijkt, tenzij dit is gevallen of is 
blootgesteld aan een vergelijkbare schok.

• Plaats de 6657 Digitale hellingsmeter op een vlak en glad  
 oppervlak. Druk op knop B om het instrument in te schakelen,  
 druk vervolgens tegelijkertijd op knop B en C voor de IJkmo 
 dus: -1- wordt weergegeven (zie Afbeelding 4).
• Druk op knop B: -1- knippert kortstondig; beweeg het  
 instrument niet tot -2- wordt weergegeven.
• Draai het instrument 180º en druk op knop B;   
 -1- knippert kortstondig. Niet bewegen tot de   
 eenheid de ijking heeft voltooid en de display de huidige  
 positie heeft gereset. (Elke waarde op de display toont de  
 hoek ten opzichte van horizontaal waterniveau).
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Batterij plaatsen:
Zorg dat de 6657 Digitale hellingsmeter is uitgeschakeld. Verwi-
jder de afdekking van het batterijvak E aan de achterzijde en de 
aanwezige batterij. Plaats een nieuwe 1,5V AAA batterij volgens 
de polariteitsaanduiding. Plaats de afdekking van het batterijvak. 
Gooi de gebruikte batterij weg volgens de richtlijnen van de 
lokale autoriteiten.

Technische specificaties:
Nauwkeurigheid: 0º en 90º: ±0,1º 
Overige hoeken:  ±0,2º
Resolutie: 0,1º
Werkbereik: 4 x 90º
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot 50 ºC (32ºF tot 122ºF)
Bedrijfsvochtigheid: ≤ 85%
Voeding: 1 x 1,5 V AAA batterij
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Voorzorgsmaatregelen:
•  Gebruik het instrument voor de veiligheid van de gebruiker in  
 overeenstemming met deze geschreven instructies.
• Bedien of bewaar het instrument niet bij hoge temperaturen  
 of in omstandigheden met hoge vochtigheidsgraad, damp of  
 condensatie.
• Als het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt  
 zal worden, de batterij verwijderen om schadelijke lekkage te  
 voorkomen.
• Vermijd gebieden met zware trillingen.
• Houd het instrument schoon en in goede staat.
• Bescherm het instrument tegen elektromagnetische velden en
 statische elektriciteit.

Werking:
• Druk eenmaal op de AAN/UIT-knop B om het instrument in te  
 schakelen. Houd knop B ongeveer 2-3 seconden ingedrukt om  
 het instrument uit te schakelen.
• Het instrument wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer  
 5 minuten niet bewegen of indrukken van de knop. Druk op  
 knop B om het instrument weer in te schakelen.
•  Er zijn twee hoekmeetmodi:  
•  Via de ABS (absolute) modus (ABS verschijnt in de display)  
 wordt de hoek gemeten tussen een vlak, horizontaal  
 oppervlak en een object (Afbeelding 2).
• Via de Relative Measurement Mode kan de gebruiker het  
 verschil meten tussen twee objecten (Afbeelding 3).
• Druk bij een ingeschakeld instrument op de nulstellingsknop  
 C om de display op nul te zetten en naar de Relative  
 Measurement Mode te gaan (het ABS-symbool op de display
 verdwijnt).
• Druk om terug te keren naar de ABS-modus op knop B. 
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Figure 2 ABS MODE
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Figure 3 RELATIVE MEASURING MODE
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