
MANUAL DEL USUARIO 

ES

Gracias por adquirir el Nivel Digital Profesional 
985D Digiman. Mora es usted el propietario de una 
de nuestras más avanzadas e innovadoras 
herramientas. Esta herramienta incorpora la nueva 
tecnologia MEMS (Micro-Electrical Mechanical 
Systems, sistemas mecánicos microeléctricos) para 
lograr resultados precisos y reducir el tiempo de 
trabajo en la medición de niveles horizontales/verti-
cales y de ángulos.

Aplicaciones:
  Proyectos de pared de placa de yeso
   Trabajos de colocación de tejados y estructuras
   Instalación de escaleras y barandillas
   Tendido de tuberías y pendientes de desagüe 

Características:
   985 Nivel de Caja Profesional Magnético con vial  
   Plumb Site®

   Dual-View™
   Tecnología MEMS (Micro-Electrical Mechanical  
   Systems, sistemas mecánicos microeléctricoS) 
   Pantalla ancha LCD con luz trasera LED
   Pantalla de lectura en 360° —se puede girar a la  
   posición invertida
   Función mantener
   Función modo— Grado, porcentaje, pendiente  
   pulgadas/pies y mm/m
   Almacenamiento en memoria y función de   
   recuperación — 9 mediciones
   Función de recalibración
   Ángulo de referencia ("Falso 0") para transferir  
   mediciones angulares
   Zumbador a 0°, 45°, 90° con función silencio
   Precisión digital: 0,1° en nivel y plomada, 0,2° 
   en otros ángulos 
   Apagado automático tras 10 min. 
   Resolución de lectura: 0.05°

Visión general: 

I. 985M nivel de caja con Plumb Site®

2. Imanes de tierras raras 
3. Cápsulas de absorción de golpes en los extremos 
4. Unidad digital 
5. LCD con luz trasera 
6. Botón de encendido 
7. Botón zumbador/silencio 
8. Botón calibración/falso cero 
9. Botón memoria/recuperación 
10. Botón modo - grado, porcentaje, pendiente    
      pulgadas/pies y mm/m 
11. Botón mantener 
12. Indicador de baterla baja 
13. Indicador zumbador/silencio 
14. Indicador de ángulo de referencia rFalso 
15. Indicadores de recuperación de memoria 
16. Flechas direccionates para nivelación horizontal  
      y plomada 
17. Indicadores de modo 
18. Pila de 9V 

Función memoria y recuperación de memoria:

El nivel Digiman puede almacenar 9 mediciones 
secuenciales. Para almacenar la medición que se 
visualiza, puse el botón memoria. 
Para recuperar mediciones almacenadas, pulse el 
botón memoria durante 2 segundos. 

Las lecturas almacenadas se recuperarán en el 
orden en el que fueron tomadas. El orden se 
muestra a lo largo del borde inferior del LCD desde 
M I a M9. 
La pantalla mostrará cada medida recuperada con 
el indicador cercano a la misma. 
Para liberar las mediciones almacenadas, 
desconecte y vuelva a encender el aparato. 

Función de calibración:
Coloque el nivel en una superficie plana.
Presione el botón de calibración durante 2 
segundos. La pantalla LCD mostrará "CALI" y luego 
la medición parpadeará.
Girar el nivel a 180° mientras lo mantiene firme 
sobre la superficie plana. No levante el nivel fuera 
de la superficie.
Una vez que ha activado el nivel, espere 5 
segundos y luego vuelva a pulsar el botón Cal 
durante 2 segundos. 
La pantalla LCD emitirá un sonido y mostrará 
"CAL2" y luego mostrará la lectura del nivel. El nivel 
está ahora calibrado y listo para su uso. 
Nota:
Si la pantalla LCD muestra 3 guiones (---) después 
de girar el nivel a 180°, esto indica que el nivel no 
se mantuvo en paralelo a la superficie plana 
durante la rotación. Iniciar de nuevo el proceso de 
calibración desde el paso I.
Modo falso cero:
Para establecer un ángulo de referencia, pulse el 
botón calibración. La visualización cambiará a 
"0.0". El icono del falso cero aparecerá junto a la 
medición.
Para reajustar, pulse el botón de calibración de 
nuevo. 
Zumbador conectado/desconectado:
Pulse el botón del zumbador para activar el pitido 
en los ángulos 0°, 45° y 90°. Pulse de nuevo para 
silenciar. 

Nota:
Recomendamos revisar la calibración diariamente 
luego de una fuerte caída o si ha habido un 
cambio significativo de temperatura de ±b 20° 
desde la calibración previa.

Flecha de dirección:
Hay dos flechas de dirección a ambos lados de la 
pantalla LCD. Indica en qué dirección se debe 
mover el Digiman° para una medición de nivel o 
de plomada. 

Indicación de batería baja:
Cuando la pila tiene un nivel menor de 7V, se 
indicará la señal de batería baja en el LCD.

Cambio de la batería:
Quite la cápsula de sujeción de la batería y libere 
los conectores de la pila de 9V.
Sustituya la pila, coloque los conectores de acuerdo 
a la polaridad de la pila, e inserte la cápsula en el 
nivel.

Especificaciones técnicas:
   Medición digital de nivel 360°
   LCD: Lectura en 360° — la pantalla se puede  
   girar a la posición invertidaPantalla ancha LCD  
   con luz trasera LED
   Funciones y botones: 
   Función mantener. 
   Función modo — Grado, porcentaje, pendiente    
   pulgadas/pies y mm/m. Almacenamiento en  
   memoria y recuperación de 9 mediciones. 
   Función de recalibración. Ángulo de referencia  
   ("Falso O").Zumbador a 0°, 45°, 90° / función  
   silencio.
   Precisión de medición electrónica : horizontal/
   vertical±0,1° a O° y 90°
   Precisión de medición electrónica: ±0.2° a 2° 
   a 89°
   Exactitud del vial 0,5mm/m (0,0005 "/")
   Temperatura de funcionamiento -10°C a 45°C 
   (I 4F — 113 F)
   Temperatura de conservación -30°C a 50°C 
   (22F — 122 F)
   Alimentación eléctrica Pila de 9V (Incluida)
   Duración de la pila Más de 8 horas de uso   
   continuado 
   Apagado automático: Tras 10 minutos
   Resistente al polvo/agua según el estándar 1P54 

Garantia
Este producto está cubierto por una garantía 
limitada de dos años ante defectos de material y 
de mano de obra. La misma no cubre productos 
que hayan sido utilizados inadecuadamente, 
alterados o reparados.

Kapro Industries Ltd
Kadarim 2011700 Israel
E-mail: quality@kapro.com 
Website: www.kapro.com

Correo electrónico: quality@kapro.com Espacio de 
Red: www.kapro.com 
En el caso de haber algún problema con el nivel 
de que UD ha adquirido, por favor devuélvalo al 
lugar de adquisición. 

Modelo no. 985D 

Encendido/apagado:
Pulse el botón de encendido para conectar el nivel. 
Pulse de nuevo para apagarlo. Si el ángulo de la 
unidad no cambia tras 10 minutos, se desconectará 
automáticamente.

Función en espera: 
Pulse el botón Mantener para congelar la 
visualización de la medición. Púlselo de nuevo para 
volver a una pantalla active.

Función modo:
Pulse el botón modo para cambiar entre lecturas 
de grado, porcentaje, pendiente pulgadas/pies y 
mm/m.

INDICADOR DE 
RECUPERACIÓ 
DE MEMORIA

NIVEL DIGITAL PROFESIONAL 
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 M1 Memory storage

M1 Memory recall

 M9 Memory storage

 M9 Memory recall
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MANUALE D’USO 

IT

Grazie per avere acquistato la livella digitale 
professionale 985D Digiman. Siete ora proprietari 
di uno dei nostri strumenti all’avanguardia più 
innovativi. Questo strumento integra la nuova 
tecnologia MEMS (Micro-Electrical Mechanical 
Systems, sistemi meccanici micro-elettrici) per 
ottenere risultati precisi e ridurre i tempi di lavoro di 
livellamento orizzontale/verticale e misurazione di 
angoli.

Applicazioni:
  Progetti in cartongesso
   Disposizione del tetto e lavori di intelaiatura
   Installazione di scale e balaustre
   Posa di tubi e versanti di drenaggio

Caratteristiche:
   Livella professionale magnetica 985 con fiala    
   Plumb Site® 
   Dual-View™
   Tecnologia MEMS (Micro-Electrical Mechanical Systems)
   LCD con schermo ampio e retroilluminazione LED
   Display di lettura a 360° — si gira in posizione  
   rovesciata
   Funzione HOLD
   Funzione MODE - grado, percentuale, inclinazi 
   one in/ft e mm/m
   Funzione MEM di memorizzazione e di richiamo -  
   9 misurazioni
   Funzione CAL di ricalibrazione
   Angolo di riferimento ("Falso 0") per il trasferimento  
   delle misurazioni angolari
   Segnale acustico a 0°, 45°, 90° con funzione di  
   silenziamento
   Precisione digitale: 0,1° a livella e a piombo, 0,2°  
   con altri angoli
   Spegnimento automatico dopo 10 min.     
   Risoluzione di lettura 0,05º

Visione generale: 

1. Livella 985M con Plumb Site® 
2. Magneti in terre rare 
3. Estremità con rivestimenti antiurto 
4. Unità digitale 
5. LCD con retroilluminazione 
6. Pulsante di accensione 
7. Pulsante di segnale acustico/silenziamento 
8. Pulsante di calibrazione/falso zero 
9. Pulsante di memoria/richiamo 
10. Pulsante di modalità - grado, percentuale,  
      inclinazione in/ft e mm/m 
11. Pulsante HOLD 
12. Indicatore di batteria scarica 
13. Indicatore di segnale acustico/silenziamento 
14. Indicatore dell’angolo di riferimento ("Falso 0") 
15. Indicatori di richiamo di memoria 
16. Frecce direzionali per livellamento orizzontale 
      e a piombo 
17. Indicatori di modalità 
18. Batteria da 9V

Memoria e funzione di richiamo di memoria: 

La livella Digiman è in grado di memorizzare fino a 
9 misurazioni sequenziali. Per memorizzare la 
misurazione visualizzata, premere il pulsante MEM.
Per richiamare le misurazioni archiviate, premere il 
pulsante MEM per 2 secondi. 

Le lettura archiviate verranno richiamate nell’ordine 
di registrazione. L’ordine viene visualizzato lungo il 
bordo inferiore dello schermo LCD in trattini da M1 
a M9.
Lo schermo LCD mostrerà ciascuna misurazione 
richiamata con l’indicatore a fianco.
Per cancellare le misurazioni memorizzate, 
spegnere e quindi riaccendere la livella.

Funzione di calibrazione:
Posizionare la livella su una superficie da livellare.
Premere il pulsante CAL per 2 secondi. Il display 
LCD visualizzerà la dicitura “CALI” e la misurazione 
lampeggerà.
Ruotare la livella di 180º mantenendola piatta sulla 
superficie piana. Non sollevare la livella dalla 
superficie.
Una volta girata la livella, attendere 5 secondi e 
quindi selezionare di nuovo il pulsante CAL 
tenendolo premuto per 2 secondi. 
Il display LCD emetterà un segnale acustico e 
visualizzerà “CAL2” e quindi visualizzerà una lettura 
di livellamento. La livella è ora calibrata e pronta 
all’uso. 
Nota:
Se sull’LCD vengono visualizzati tre trattini (---) dopo 
aver ruotato la livella di 180º, ciò sta a indicare che 
la livella non è stata mantenuta parallela alla 
superficie piana durante la rotazione. Ricominciare 
la procedura di calibrazione dal punto 1.
Modalità Falso zero:
Per impostare un angolo di riferimento, premere il 
pulsante di calibrazione. Il display passerà a 
visualizzare “0.0”. L’icona del falso zero verrà 
visualizzata di fianco alla misurazione.
Per ripristinare, premere di nuovo il pulsante di 
calibrazione. 
Segnale acustico on/off:
Premere il pulsante del segnale acustico per attivare 
il segnale acustico in corrispondenza degli angoli 
0º, 45º e 90º. Premere di nuovo per silenziare.

Nota:
Si consiglia di verificare quotidianamente la 
calibrazione dopo una caduta o in caso di una 
variazione importante della temperatura di +/-20° 
dalla calibrazione precedente. 

Freccia direzionale:
Sono presenti due frecce direzionali, una su ciascun 
lato del display LCD. Tali frecce indicano in che 
direzione spostare il Digiman°’ per una misurazione 
piana o a piombo.

Indicazione di batteria scarica:
Quando la batteria è al di sotto dei 7V, l’indicatore 
di batteria scarica verrà visualizzato sull’LCD.

Sostituzione della batteria:
Rimuovere il terminale di supporto della batteria e 
staccare i connettori dalla batteria da 9V.
Sostituire la batteria, collegare i connettori secondo 
la polarità della batteria e inserire la terminazione 
nella livella.

Garanzia 
Questo prodotto è coperto da una garanzia 
limitata di due anni sui difetti di materiali e 
lavorazione. Non copre prodotti che vengono 
utilizzati in modo improprio, alterati o riparati. 

Kapro Industries Ltd
Kadarim 2011700 Israele
E-mail: quality@kapro.com 
Sito Web: www.kapro.com 

Qualora si verificassero problemi con la livella 
acquistata, restituire il prodotto al punto vendita. 

Modello n. 985D 
 

Accensione/spegnimento:
Premere il pulsante di accensione per accendere la 
livella. Premerlo nuovamente per spegnerla. Se 
l’angolo dell’unità non cambia dopo 10 minuti, si 
spegnerà automaticamente. 

Funzione HOLD:
Premere il pulsante HOLD per bloccare la 
visualizzazione della misurazione. Premere di nuovo 
per tornare al display attivo. 

Funzione MODE:
Premere il pulsante MODE per spostarsi tra le 
lettura di grado, percentuale, inclinazione in in/ft e 
mm/m.

INDICATORI DI 
RICHIAMO DI 
MEMORIA

LIVELLA DIGITALE PROFESSIONALE 

 M1 Memorizzazione

 M1 Richiamo memoria

M9 Memorizzazione

M9 Richiamo memoria
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MANUAL DO UTILIZADOR 

PT

Obrigado por adquirir o nível digital profissional 
985D Digiman®. Possui agora uma das nossas 
ferramentas laser mais inovadoras e avançadas. Esta 
ferramenta integra uma nova tecnologia MEMS 
(Micro-Electrical Mechanical Systems – sistemas 
mecânicos microelétricos) para conseguir resultados 
precisos e reduzir o tempo de trabalho de nivelação 
horizontal/vertical e medição de ângulos.

Aplicações:
  Projetos com pladur
  Trabalhos de colocação de telhados e estruturas
  Instalação de escadas e corrimões
  Marcar a inclinação das condutas e do 
  escoamento

Características:
   Nível de caixa profissional magnético 985 com  
   ampola Plumb Site® 
   Dual-View™
   Tecnologia MEMS (Micro-Electrical Mechanical    
   Systems – sistemas mecânicos microelétricos)
   Ecrã LCD amplo com retroiluminação LED
   Mostrador de leitura a 360° — pode-se virar ao  
   contrário
   Função de retenção
   Função de modo — grau, percentagem,   
   inclinação in/ft e mm/mm 
   Armazenamento de memória e função de   
   recuperação – 9 medições
   Função de recalibragem
   Angulação de referência (“Falso 0”) para transferir 
   as medidas de angulação
   Aviso sonoro aos 0°, 45°, 90° com função silêncio
   Precisão digital: 0,1° no nível e no prumo, 0,2° 
   nas outras angulações
   Função de desligamento automático após 10 min.    
   Resolução de leitura 0,05°

Visão geral:

1. Nível de caixa 985M com Plumb Site® 

2. Magnetes de terras raras 
3. Cápsulas à prova de choque nas duas extremidades 
4. Unidade digital 
5. LCD com retroiluminação 
6. Botão de alimentação 
7. Botão de aviso sonoro/silêncio 
8. Botão de calibragem/ falso zero
9. Botão de memória/função recall 
10. Função de modo — grau, percentagem,   
      inclinação in/ft e mm/mm 
11. Botão de retenção 
12. Indicador de bateria baixa 
13. Indicador de aviso sonoro/silêncio 
14. Indicador de angulação de referência (“Falso 0”) 
15. Indicadores de recuperação da memória 
16. Setas direcionais para nivelação horizontal e de  
      prumo 
17. Indicadores de modo 
18. Pilha 9V

Função de memória e recuperação de 
memória: 

O nível Digiman pode armazenar 9 medições 
sequenciais. Para armazenar a medição em 
exibição, pressione o botão de memória.
ara recuperar as medições armazenadas, pressione 
o botão de memória durante 2 segundos. 

As leituras armazenadas serão recuperadas na 
ordem em que foram realizadas. A ordem é exibida 
na borda superior do LCD desde M1 até M9.
O LCD mostrará cada medição recuperada com o 
indicador junto à mesma .
Para eliminar medições armazenadas, desligue e 
volte a ligar o nível.

Função de calibragem:
Coloque o nível sobre uma superfície plana.
Pressione o botão de calibragem durante 2 
segundos. O mostrador LCD exibirá “CALI” e a 
medição começará a piscar.
Rode o nível a 180º enquanto o mantém firme 
sobre a superfície plana. Não levante o nível da 
superfície.
Uma vez rodado o nível, espere 5 segundos e em 
seguida pressione novamente o botão CAL durante 
2 segundos. 
O mostrador LCD apitará e exibirá “CAL2” e em 
seguida uma leitura do nível. O nível está agora 
calibrado e pronto para ser utilizado. 
Nota:
Se o mostrador LCD exibir 3 hífens (---) após rodar o 
nível de 180°, significa que o nível não foi mantido 
em paralelo sobre a superfície plana durante a 
rotação. Recomece o processo de calibragem a 
partir do Passo I.
Modo Falso Zero:
Para definir uma angulação de referência, 
pressione o botão de calibragem. O ecrã 
alterar-se-á para “0.0”. O ícone de Falso Zero 
aparecerá junto à medição.
Para reajustar, volte a pressionar o botão de 
calibragem. 
Ligar/desligar o aviso sonoro:
O botão de sinal sonoro para ativar o aviso sonoro 
nas angulações 0°, 45° e 90°. Volte a pressionar 
para o silenciar.

Nota: 
Recomendamos que verifique diariamente a 
calibragem após uma queda violenta ou se houve 
uma mudança significativa de temperatura de 
+/-20° desde a calibragem anterior. 

Seta direcional:
Existem duas setas direcionais em cada lado do 
mostrador LCD. Indicam em que direção mover o 
Digiman para uma medição de nível ou de prumo.

Indicação de bateria baixa:
Quando o nível de bateria é inferior a 7V, o sinal de 
bateria baixa será exibido no LCD.

Substituição de bateria:
Remova a tampa do compartimento da bateria e 
desligue os conectores da bateria 9V.
Substitua a bateria, ligue os conectores segundo a 
polaridade da bateria e volte a colocar a tampa do 
compartimento.

Especificações técnicas: 
   Nivelação digital: 360° 
   LCD: Leitura a 360° — pode-se virar ao contrário    
   Ecrã LCD amplo com retroiluminação LED
   Funções e botões:
   Função de retenção 
   Função de modo — grau, percentagem,    
   inclinação in/ft e mm/mm, armazenamento e  
   recuperação de memória de 9 medições.
   Função de recalibragem
   Angulação de referência para o aviso sonoro   
   (“Falso 0”) aos 0°, 45° e 90° graus / função silêncio.
   Precisão de medição eletrónica: horizontal/
   vertical: ±0,1° a 0° e 90° 
   Precisão de medição eletrónica: ±0,2° de 2° 
   a 89° 
   Precisão das ampolas: ±0,5mm/m (0,0005 "/") 
   Temperatura de funcionamento: -10°C a 45°C    
   (14F-113F) 
   Temperatura de armazenamento: -30°C a 50°C  
   (-22F-122F) 
   Alimentação: pilha 9V (incluída)
   Duração da bateria: mais de 8 horas de uso    
   continuado
   Desligamento automático: após 10 minutos
   Resistente ao pó/água: Segundo a norma IP54

Garantia 
Este produto está coberto por uma garantia 
limitada de dois anos contra os defeitos nos 
materiais e na fabricação. Não cobre produtos 
usados de forma inadequada, alterados ou 
reparados. 

Kapro Industries Ltd
Kadarim 2011700 Israel
E-mail: quality@kapro.com 
Website: www.kapro.com 

No caso de um problema com o nível laser que 
comprou, pedimos que devolva o produto ao 
local da compra. 

Modelo n.º 985D 

Ligar/desligar:
Pressione o botão de alimentação para ligar o nível. 
Pressione-o novamente para desligar. Se a 
angulação da unidade não se alterar após 10 
minutos, o nível desligar-se-á automaticamente. 

Função de retenção:
Pressione o botão de retenção (Hold) para congelar 
o mostrador de medição. Pressione novamente 
para voltar ao mostrador ativo. 

Função de modo:
Pressione o botão Modo para alternar entre leitura 
de grau, percentagem, in/ft e mm/m de inclinação.

Indicadores de 
recuperação da 
memória

NÍVEL DIGITAL PROFISSIONAL 

 M1 armazenamento de memória

 M1 recuperação de memória

M9 armazenamento de memória

M9 recuperação de memória
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Resistente aos raios UV 

Ampolas à prova 
de choque 

Extremidades à prova 
de choque 

 Incluída 

Specifiche tecniche: 
   Livellamento digitale: 360° 
   LCD: Lettura a 360° — il display si gira in   
   posizione rovesciata. LCD con schermo ampio e  
   retroilluminazione a LED
   Funzioni e pulsanti:
   Funzione Hold 
   Funzione Mode - grado, percentuale, inclinazione   
   in in/ft e mm/m. Memorizzazione e recupero di 
   9 misurazioni.
   Funzione Cal di ricalibrazione
   Angolo di riferimento (“Falso zero”), segnale  
   acustico a 0º, 45º, 90º/funzione di silenziamento
   Precisione della misurazione elettronica:   
   orizzontale/verticale: ±0,1º a 0º e 90º 
   Precisione della misurazione elettronica: ±0,2° 
   da 2° a 89° 
   Precisione della fiala: ±0,5 mm/m (0,0005 "/") 
   Temperatura di funzionamento: da -10°C a 45°C  
   (14F- 113F) 
   Temperatura di stoccaggio: da -30°C a 50°C 
   (22F- 122F) 
    Alimentazione: batteria da 9V (inclusa)
    Durata della batteria: oltre 8 ore di utilizzo   
    ininterrotto
    Spegnimento automatico: dopo 10 minuti
    Resistenza a schizzi/polvere: in conformità allo   
    standard IP54

Resistente agli UV 

Fiale tubolari 
antiurto 

Rivestimenti estremità 
antiurto 

inclusa 


