
Vejledning til opsætning af Seagull højdemåler

Opsætning (det er en stor fordel at være 2 personer til 

opsætningen af højdemåleren):

1. Udmålingen skal foregå inden bagpladen skrues på 

højdemåleren

2. Sæt højdemåleren på gulvet og skub den ind imod 

væggen. Displayet skal kunne ses

3. Hold delen med displayet fast imod gulvet og træk 

holderen med målebådet op indtil 0 står i den røde 

streg i displayet. Marker i den øverste del af hullet, 

hvor skruen skal være.

4. Skru skruen i væggen, skru bagpladen fast på 

displayet med 2 små skruer og sæt højdemåleren op

på væggen

Måling af personhøjde

1. Placer personen med ryggen til væggen og med 

hælene helt ind imod væggen

2. Træk højdemåleren ned og placer den over hovedet,

mens den følger væggen for at sikre, at 

hovedstøtten er vandret

3. Højden aflæses ved den røde streg i displayet

Tekniske data:

Måleområde: 0-220 cm

Inddeling: 1 mm
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