
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patarei vahetamine 

Kasutusjuhend   

Laseriga vahemaamõõtja  

 

 Enne seadme kasutuselevõttu --- 
1. Vahetage patarei 
2. Kontrollige seadet 
3. Kontrollige ekraani 
4. Kontrollige lisade olemasolu 
 Kasutamine  
1. Lisad 
2. Sisselülitamine 
3. Mõõtedistants 
4. Mõõtude lisamine 
5. Mõõtude eemaldamine 
6. Dyna-mõõtmine (pidevmõõtmine) 
7. Mõõtmisviited 
8. Mõõtmisühikud 
9. Ühiku muutmine 
10. Mõõtefunktsioonid 
11. Suuruse mõõtmine 
12. Kaudne mõõtmine 
13. Stake out funktsioon 
14. Salvestamine 
15. Taustvalgustus ja laserpointer 

Tehnilised andmed 
Mõõtevahemik   0.2~60M  0.2~80M  0.2~100M 
Resolutsioon 0.001    
Täpsus “    PP   
Mõõtmiskiirus 0.5sek   
Laseri tüüp 635 -650nm,klass2,<1mW 
Patarei 2xAAA 
Patarei kasutusaeg Kuni 5,000 mõõtmist        
Mõõdud 121mmx51mmx27mm         
Töökeskkond                        -5C˚ ~ 40C˚   
Hoiustamine -10C˚ ~50C˚ 

 

Automaatne väljalülitus   
-Laser 30 sek   
-Seade 180 sek   

 
 

Seade kasutab 2x AA patereid

Patarei olek kuvatakse ekraanil:    
Kui patareiikooni kuvatakse pidevalt on patarei piisav  
ca 1000 mõõtmise teostamiseks. 
Patarei tühjenemisel kuvatakse vilkuv patareiindikaator:  
Patareide vahetamiseks lülitage seade välja, avage patareikaas, 

eemaldage vana patarei ning sisestage uus. Kontrollige sisestamisel 
polaarsust. Sulgege patareikaas.  

 

 
Seadme sisselülitamine 
Kontrollige enne seadme kasutuselevõttu et patarei oleks korrektselt sisestatud. 
Vajutage     nuppu. 
Ekraan vilgub mõne sekundi, seejärel on seade  
kasutusvalmis:  

 

Vahemaa mõõtmine 
 ETTEVAA

TUST! 
Standby kuva 

Laser käivitub seadme sisselülitamisel. Kontrollige ikooni ekraani 
vasakus üleval nurgas et näha laseri olekut.  

 

Seadme tutvustus 
A. LCD ekraan G. OFF/Kustutus 
B. Ala/ suurus H. Kaudne mõõtmine 
C. Viitenupp/ laserpointer                  I. Pidevmõõtmine 
D. Lisamine J. Vähendamine 
E. Salvestamine K. Valgustus/ühiku muutmine 
F. ON/mõõtenupp 
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Ekraani tutvustus 
1. Laseri indikaator 8. Max. kuva 
2. Patarei indikaator 9. Liida/lahuta 
3. Mõõteviide (piir) 10. Min. kuva 10 
4. Mõõteviide (olek) 11. Järjestikune mõõtmine 
5. Salvestatud andmed 
6. Errorkood 
7. Kaudne mõõtmine: 

Üks Pythagoras 
Summa Pythagoras 
 

-- Pikkuse mõõtmine 
Ala mõõtmine 

      Suuruse mõõtmine 
12. Esimene andmerida MIN 
13. Teine andmerida MAX 
14 Kolmas andmerida 
15 Lõpprida, kuvab mõõtmise ja kalkulatsioonide tulemuse.  

 

 
Laser aktiivne Laser deaktiivne 
 

 
Kui laser ei ole aktiivne, vajutage          nuppu selle sisselülitamiseks. 
Suunake laser soovitud sihtmärgile, hoidke seadet võimalikult liikumatult.  
Vajutage mõõtmise alustamiseks  
                      nuppu. 
Mõõtmise lõppedes kõlab heli ja tulemused kuvatakse ekraanile.  
Laser lülitub peale mõõtmist välja.  
 

 
 
 
 

Mõõtmiste liitmine 
Mõõtmise lõppkuva 

Mõõtmistulemuste kiireks ja mugavaks liitmiseks: 

Peale esimest mõõtmist vajutage                     nuppu 
tulemuse salvestamiseks 

Leidke järgmine sihtmärk, vajutage mõõtmiseks  uuesti        

Tulemused kuvatakse ekraanile järgnevalt:  
 

    
Mõõtmiste lahutamine 
Mõõtmistulemuste kiireks ja mugavaks lahutamiseks:  

Vajutage peale esimest mõõtmist                    nuppu         
tulemuse salvestamiseks.  

Leidke järgmine sihtmärk,vajutage mõõtmiseks uuesti he  . 

Tulemused kuvatakse ekraanile järgnevalt:  
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Dyna-mõõtmine (pidevmõõtmine)  
� Funktsiooni Dyna Measuring avamiseks hoidke           nuppu.  
� Funktsiooni kasutamisel aktiveerub laserpointer 
� Pausiks vajutage                  või 

� MAX ja MIN väärtused kuvatakse ekraanile 

� Funktsioonist väljumiseks vajutage  

 
Kaudne mõõtmine  
�                   -vajutage funktsiooni avamiseks. 

� Kõik arvutused kõrguse kaudseks mõõtmiseks baseeruvad Pyt hagorase 
teoreemil (a2+b2=c2). 

� Laser aktiveerub funktsiooni avamisel.  
� Järgige mõõtmiseks ekraanile kuvatavaid juhendeid.  
� Vajutage uuesti nuppu  Pythagorase II (kaks kõrgust) ja III  kalkureerimiseks  
 

 
 

Standby kuva Dyna-Measuring kuva 

 
 
 

 
Vajutage üks kord Vajutage uuesti topeltmõõtmiseks  

 
 
 

Mõõtmisviited  
� Vaikimisi olekuks on Rear. 

� Seadmel on kolm valikut: Rear,Front ja Pintail. 
� Vajutage nuppu                            valikute vahel liikumiseks , 
, valikute järjekord on :     front        rear     pintail. 

Salvestamine  
� Seadmes salvestatud andmete kuvamiseks vajutage  

                                                                 nuppu 
� Ekraanile kuvatakse viimase 20 mõõtmise tulemused. Vajutage 
nuppu          nimekirjasülesliikumiseks ja          nuppu alla liikumis eks.  

 
 
 
 
 
 

Mõõtmisühikute muutmine  
� Ühikute muutmiseks vajutage                 , ühik muutub iga va jutusega.  

� Vajutage nuppu pikemalt ühikutüübi muutmiseks (m, ft. in, ft+/in), 
järgmise valiku avamiseks vajutage uuesti. 

Taustvalgustuse ja laserpointeri nupp  
� Taustvalgustuse lubamiseks ja keelamiseks vajutage          nuppu 

 
Error koodid  

 
 

Kood   Kirjeldus Lahendus 
 

 

204  Arvutusviga Kontrollige ja korrake mõõtmist 
 

 

208    Ülekuumenemine Laske seadmel jahtuda.  
Ärge kasutage liiga kõrge temperatuuriga 
keskkonnas  

 
 

253    Temp liiga madal Soojendage seadet 

255  Vastuvõtusignaal liiga nõrk, 
mõõteaeg liiga pikk. 

Kasutage märkplaati, vahetage 
asukohta.  

Mõõtmisfunktsioonid  
a.Ala mõõtmine  

256    Vastuvõtusignaal liiga tugev Sihtmärk liiga peegeldav, kasutage  
märkplaati, ärge sihtige peegeldusse 

� Vajutage                 nuppu funktsiooni avamiseks. 

� Laser aktiveerub. 
� Järgige laiuse, pikkuse ja kõrguse mõõtmiseks ekraanil 
kuvatavaid instruktsioone 

Error  Riistvara error ja 
tundmatu error 

Lülitage seade mõned korrad sisse-
välja. Kui sümbolit kuvatakse edasi 
kontakteeruge edasimüüja või 
hooldusspetsialistiga.  

� Tulemused kuvatakse ekraanile.  
� Ühiku muutmiseks vajutage 

     

   
Standby kuva          Area Measuring kuva 

b.  Suuruse mõõtmine  
������ -vajutage funktsiooni avamiseks kaks korda. 
� Laser aktiveerub. 

� Järgige laiuse, pikkuse ja kõrguse mõõtmiseks ekraanil kuvatavaid 
juhiseid.  

� Tulemused kuvatakse ekraanile. 
� Ühiku muutmiseks vajutage  

 

  
St andby kuva Area Measuring 

kuva 
Volume Measuring 
kuva 
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Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele: 
2004/108/EC (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EC (Madalpingeseadmed).
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