
LM Seeria laser-kaugusmõõtja 

kasutusjuhend 

LM40/LM50/LM60/LM80/LM100/LM120/LM150 

1. Füüsikaline tasandus 

Jälgige tasapinda 

2. Kauguse nupp 

Vajutage lühidalt, et siseneda ühekordse mõõtmise režiimi 

või pikalt, et siseneda pideva mõõtmise režiimi. 

3. +/-nupp 

Vajutage lühidalt, et lisada ning pikalt, et lahutada. 

4. Funktsiooni nupp 

Vajutage lühidalt, et valida mõõtmisfunktsioonide vahel. 

5. Loginupp 

Vajutage lühidalt, et liikuda varem salvestatud andmetes 

ning pikalt, et tulemus salvestada. 

6. Kustutamise/off-nupp 

Vajutage lühidalt, et salvestatud andmed kustutada (tuleb 

pärast kustutamist tagasi) või pikalt, et mõõtja välja lülitada. 

7. Ühiku/suhte valimise nupp 

Vajutage lühidalt, et valida suhe ja pikalt, et valida ühik. 

8. Helisignaali nupp 

Vajutage lühidalt, et signaal sisse või välja lülitada. 

9. Patareipesa 

Sümbolid 

Ühekordne/pidev mõõtmine 

Pindala mõõtmine 

Ruumala mõõtmine 

Otsene Pythagorase mõõtmine 

Kaudne Pythagorase mõõtmine ① 

Kaudne Pythagorase mõõtmine ② 

Automaatne horisontaalne mõõtmine 

Automaatne vertikaalne mõõtmine 

Kasutamise juhised 

Mõõtja sisse lülitamisel läheb see vaikimisi ühekordse 

mõõtmise režiimi. Vajutage - vilkuv serv on see serv, 

mida mõõtma hakatakse. 

*Palun pöörake tähelepanu mõõtmisväärtusele. Erinevate 

mõõtepunktide valimisel on alguspunkt erinev. 

Käesolevas juhendis tähistab mõõtmisväärtus tagumist 

punkti. 

Ühekordne mõõtmine 

Lülitage mõõtja sisse, vaikimisi läheb see 

ühekordse mõõtmise režiimi. Suunake laser 

mõõdetavale esemele, vajutage , mõõte-

tulemus kuvatakse ekraani allosas. 

Pidev mõõtmine (max/min mõõtmine) 

Seda funktsiooni saab kasutada eseme diagonaali 

mõõtmiseks, tasandite otsimiseks jms. Vajutage 

pikalt , et siseneda pideva mõõtmise režiimi. 

Suunake laser mõõdetavale esemele, vajutage 

, et mõõtmine lõpetada. Ekraanil kuvatakse 

mõõdetud MIN/MAX/hetkeväärtus. 

* See funktsioon lõpeb automaatselt pärast 5 min 

pidevat mõõtmist. 

Pindala mõõtmine 

1) Vajutage  et lülituda pindala mõõtmisele . 

2) Suunake laser vilkuva serva järgi mõõdetava 

eseme esimesele punktile, vajutage esimese serva 

(pikkuse) mõõtmiseks 

3) Suunake teisele punktile, vajutage teise serva 

(laiuse) mõõtmiseks 

4) Ekraanil kuvatakse pikkuse, laiuse, ümbermõõdu 

ja pindala arvutuse tulemus. 

Ruumala mõõtmine 

1) Vajutage et lülituda pindala mõõtmisele 

2) Suunake laser vilkuva serva järgi mõõdetava 

eseme esimesele punktile, vajutage esimese serva 

(pikkuse) mõõtmiseks 

3) Suunake teisele punktile, vajutage teise serva 

(laiuse) mõõtmiseks 

4) Suunake kolmandale punktile, vajutage 

kolmanda serva (kõrguse) mõõtmiseks 

5) Ekraanil kuvatakse ruumala arvutuse tulemus.

OOO 

Pythagorase mõõdud 

Erinevate tasandite mõõtudele võib rakendada 

kõiki Pythagorase mõõte. Veenduda tuleb 

ainult selles, et täisnurkne külg oleks 

mõõdetava objektiga risti. 

Märkus: Pythagorase teoreemi järgi ei saa 

täisnurkne külg olla hüpotenuusist pikem, 

vastasel juhul ei ole arvutust võimalik läbi viia. 

Otsene Pythagorase mõõtmine 

1) Vajutage et lülituda otsesele Pythagorase 

mõõtmisele 

2) Suunake laser vilkuva serva järgi 

mõõdetava eseme esimesele punktile, 

vajutage hüpotenuusi mõõtmiseks 

3) Keerake suund mõõdetava esemega risti, 

nii et määratud väärtus oleks keskel, vajutage 

, et mõõta üks kaatet. 

4) Teise kaateti arvutatud pikkus kuvatakse 

ekraani alaosas. 

Kaudne Pythagorase mõõtmine ① 

1) Vajutage  et lülituda kaudsele 

Pythagorase mõõtmisele ① . 

2) Suunake laser vilkuva serva järgi mõõdetava 

eseme esimesele punktile, vajutage esimese 

hüpotenuusi mõõtmiseks 

3) Keerake suund mõõdetava esemega risti, nii 

et määratud väärtus oleks keskel, vajutage 

, et mõõta üks kaatet. 

4) Keerake mõõdetava eseme kolmas punkt, nii 

et keskel oleks sama väärtus, vajutage , et 

mõõta teine hüpotenuus. 

5) Arvutatud esimese ja kolmanda punkti 

vaheline kaugus kuvatakse ekraani allosas. 

Kaudne Pythagorase mõõtmine ② 

1) Vajutage  et lülituda kaudsele Pythagorase 

mõõtmisele ② . 

2) Suunake laser mõõdetava eseme esimesele 

punktile, vajutage , et mõõta esimene 

hüpotenuus. 

evelina
Placed Image



3) Keerake mõõdetava eseme teisele punktile, nii et määratud 

väärtus oleks keskel, vajutage , et mõõta teine hüpotenuus. 

4) Keerake suund mõõdetava esemega risti, nii et määratud 

väärtus oleks keskel, vajutage , et mõõta kolmas kaatet. 

5) Arvutuse tulemuseks olev esimese ja teise punkti 

vaheline kaugus kuvatakse ekraani allosas. 

Automaatne horisontaalne mõõtmine 

1) Vajutage  et lülituda automaatsele horisontaalsele 

mõõtmisele . 

2) Suunake laser vilkuva serva järgi mõõdetava eseme 

esimesele punktile ja vajutage . 

3) Hüpotenuusi ja horisontaalse serva vaheline nurk 

kraadides, hüpotenuusi/vertikaalserva/horisontaalserva 

pikkus kuvatakse ekraanil ülalt alla. 

Automaatne vertikaalne mõõtmine 

1) Vajutage  et lülituda automaatsele vertikaalsele 

mõõtmisele . 

2) Suunake laser vilkuva serva järgi mõõdetava eseme esimesele 

punktile ja vajutage , et mõõta esimene hüpotenuus. 

3) Keerake mõõdetava eseme teisele punktile, nii et määratud 

väärtus oleks keskel, vajutage , et mõõta teine 

hüpotenuus. 

4) Mõlema hüpotenuusi vaheline nurk kraadides, 

hüpotenuuside pikkused ja vertikaalne kaugus kuvatakse 

ekraanil järjest. 

1. Ulatus 

Ulatuse näitajad põhinevad tagumisel punktil; maksimaalne 

ulatus võib sõltuvalt mudeli versioonist varieeruda. Palun 

vaadake ulatuse andmeid toote pakendilt. 

2. Täpsus („D“ väljendab mõõdetud pikkust) 

Heade mõõtmistingimuste korral (hea mõõtepind/ruumi 

temperatuur, sisevalgustus jms): kuni märgitud ulatuseni. 

Kehvade tingimuste korral (liiga valge, vähene peegel-

dumine mõõdetava eseme pinnalt, suur temperatuuri-

erinevus jms): viga võib suureneda. 

Nipp: kasutage vähese päevavalguse või mõõdetavalt 

esemelt peegeldumise korral hästi peegeldavat tahvlit. 

3. Ideaaltingimustes võib lühikese vahemaa täpsus olla 

kuni 1 mm 

(Ideaaltingimused tähendavad püsivat kiirust (kiirus <1m/s) 

ja tasast kontaktpinda; lühike vahemaa tähendab <1,5m) 

4. Nurga viga 

0,1° vea põhjustab temperatuur, D on +/-0~45°. 

Näiteks 0-kraadine viga on toatemperatuuril +/-0,3°, 45-

kraadine viga on mitte-toatemperatuuril +/-0,85°.  

Veakood – probleemid ja lahendused 

Kogu teave kuvatakse koodiga „Error“. 

Järgnevalt on näidatud koodid ja nende 

selgitused ning lahendused: 

Tehnilised parameetrid 

 




