
Kasutusjuhend

Käeshoitav laser-kaugusemõõtja
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I. Seadme tutvustus

II. Ohutusnõuded

UT390B, UT391+, UT392A, UT392B, UT393A, UT393B
käeshoitavad laser-kaugusemõõtjad on ülimalt täpsed
multifunktsionaalsed laseriga kaugusemõõtmisseaded.
Seadmetega saab mõõta kaugust, ala, mahtu, ning
kalkuleerida distantse Pythagorase teoreemi järgi. Tegemist
on väga usaldusväärsete lihtsaltkasutatavate ja täpsete
mõõteseadmetega.

Seadmed on kasutatavad erinevatel eesmärkidel:
arhitektuuris, dekoreerimisel, transportimisel, tuleohutuses,
aias, linnaplaneerimisel, ning paljudel muudel viisidel.

Kasutades seadet traditsiooniliste mõõtevahendite, nagu
mõõdulint ja skaalad, asemel, on käesolev seade ideaalne
vahemaa pikkuse mõõteriist.

Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt selle
kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.

Järgige seadet kasutades alati juhendeid ja
ohutusnõudeid, vastasel korral võite seadme rikkuda, see
võib põhjustada vigastusi ning mõõtetulemused võivad olla
ebatäpsed.

Ärge avage seadet ega üritage seda iseseisvalt parandada.
Seadet ega selle laserkiirgust ei ole lubatud mingil viisil
muuta.
Hoiustage seade vastavalt nõuetele.
Hoidke seade eemal laste käeulatusest.
Vältige seadme sattumist kõrvaliste isikute kätte.
Ärge suunake laserkiirt kunagi silmadesse, kehaosadele või
peegelduvatele pindadele.

Seadme elektromagnetkiirgus võib häirida teiste
elektroonikaseadmete tööd. Ärge kasutage seda lennukis,
meditsiiniseadmete läheduses, tuleohtlikus või
plahvatusohtlikus keskkonnas.

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid
prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse!

Probleemide korral kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.

Täname teid meie toote ostu eest!



Ekraani tutvustus
(UT390B+/ UT391+/ UT392A/ UT392B

Ekraani tutvustus (UT393A/UT393B)

Nuppude tutvustus
(UT390B+/UT391+/UT392A/UT392B)

Nuppude tutvustus (UT393A/UT393B)

Patarei sisestamine

Patarei indikaator
Andmesalvestuse indikaator

Laserkiirguse indikaator
Max indikaator

Pikkuse mõõtereziim
Mahuline mõõtmine

Min indikaator
Pidevmõõtmise indikaator

Põhiekraani ala
Sekundaarne ekraaniala

Laserkiirguse indikaator
Max indikaator

Pikkuse mõõtereziim
Mahuline mõõtmine

Min indikaator

Pidevmõõtmise indikaator
 Põhiekraani ala

Andmesalvestuse indikaator
Laserkiirguse indikaator

Patarei indikaator

Sekundaarne
ekraaniala

Sisselülitusnupp

Suurendamine ja vähendamine

Salvestusnupp

Mahulise mõõtmise reziim

Nullpunkti/ ühiku valik

Väljalülitus/
kustutusnupp

Sisselülitusnupp

Suurendamine

Mahulise mõõtmise
reziim

Ajaline/kolmnurkmõõtmise 
reziim

Väljalülitus/
 kustutusnupp

Vähendamine

Ühiku valik/
Pythagorase kaudne
mõõtmisreziim
Salvestusnupp

Horisontaalne

Avage patareikaas seadme tagaosas, sisestage 
patareid, kontrollides et sisestaksite need õigetpidi. 
Kinnitage patareikaas. 
Kasutage 1.5V AAA patareisid. 
Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage 
sellest patareid. 



III. Seadme sisselülitamine ja 
menüüseaded

IV. Kalibreerimisfunktsioon

Mõõtmisviide

Seadme sisse ja välja lülitamine

Ühiku määramine

Mõõtühik

Vajutage seadme sisse lülitamiseks            nuppu, 
laser lülitub sisse samaaegselt mõõtereziimi 
käivitumisega. Seadme välja lülitamiseks vajutage 3 
sekundi jooksul          nuppu. Kui seadet ei kasutata 
150 sekundi jooksul, lülitub see automaatselt välja.  

Vajutage mõõtühiku määramise reziimi avamiseks 
pikalt        või        nuppu ning määrake mõõtühik. 
Vaikimisi on ühikuks määratud 0.000m, valikus on 6 
ühikut. 

Pikkus Ala Maht

Vajutage või nuppu ja valige soovitud seade.
UT390B+/UT391+/UT392A/UT392B valikus on alguse ja
lõpu standard, ning UT393A/UT393B valikus on alguse,
3 ft pöördenurga ja laiendatud lõpu standardid

Taustvalgustuse sisse/välja lülitamine
Taustvalgustus lülitub sisse peale ükskõik millise nupu 
vajutamist. Taustvalgustus kustub automaatselt kui 
seadet ei ole kasutatud 15 sekundi jooksul. 

Kalibreerimine (UT390B+/UT391+/UT392A/UT392B)
Seadmetel on mõõtetäpsuse kindlustamiseks 

kalibreerimisfunktsioon. 



Isekalibreerimisfunktsioon (UT393A/UT393B)

V. Distantsi, ala, mahu, Pythagorase 
teoreemi, kumulatiivne ja regressiivne 
mõõtmine

Pidevmõõtmine

Kalibreerimine:
1. Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke        nuppu 
    ning vajutage seadme sisselülitamiseks         nuppu.
2. Vabastage        nupp, kalibreerimisreziimi avanedes 
    kuvatakse ekraanile "CAL" ning number.  
3. Kasutage väärtuse muutmiseks        ja        nuppe, 
    muudetav vahemik on -9...9mm. Näiteks: tegelik kaugus on
    3.780m. Kui seadme mõõtedistants on 3.778m, mis näitab 
    2mm vähem kui tegelik vahemaa. Avage kalibreerimis-
    reziim ning lisage 2mm, kasutades      nuppu.  Kui seadme
    mõõtedistants on 3.783mm, mis on 3mm suurem kui 
    tegelik, avage kalibreerimisreziim ning vähendage 3mm, 
    kasutades vastavat nuppu. 
4. Peale kalibreerimist vajutage salvestamiseks        nuppu. 

Seadmel on täpsuse tagamiseks kalibreerimisfunktsioon. 
Kalibreerimiseks: 
1. Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke  
    nuppu ning vajutage seadme sisselülitamiseks       nuppu.
2. Hoidke       nuppu all, kuni kalibreerimsireziimi avamisel 
    kuvatakse CAL koos vilkuva numbriga.   
3. Kasutage väärtuse muutmiseks       ja        nuppe. 
    Muudetav vahemik on -9...9mm. Näiteks: tegelik 

distants on 3.780m. Kui seadme mõõtedistants on 3.778m, 
mis näitab 2mm tegelikust väiksemat, avage 
kalibreerimisreziim ning kasutage nuppu ja lisage 2mm. Kui 
seadme mõõtedistants on 3.783mm, mis on 3mm suurem 
kui tegelik, avage kalibreerimisreziim ning kasutage 3mm 
vähendamiseks       nuppu. 
4. Vajutage kalibreerimise lõpetamisel salvestamiseks       
nuppu.  

Üksikmõõtmine
Vajutage mõõtereziimil laseri käivitamiseks ja mõõtepunkti 
lukustamiseks lühidalt         nuppu. Vajutage ühekordse 
mõõtmise teostamiseks uuesti        nuppu. 
Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.  

Vajutage mõõtereziimil pidevmõõtmise reziimi avamiseks          
nuppu. Sekundaarne kuvaala kuvab pidevmõõtmisreziimil  
max mõõteväärtuse. Põhiekraanile kuvatakse hetke 
mõõteväärtus. 
Vajutage pidevmõõtmisreziimist väljumiseks      või       
nuppu.  



Ala mõõtmine

Pythagorase mõõtmine

Mahu mõõtmine

Vajutage       nuppu, ekraanile kuvatakse ristkülik mille üks 
külg vilgub. Määrake järgnev: 
1. Vajutage       nuppu esimese külje mõõtmiseks (pikkus). 
2. Vajutage        nuppu teise külje mõõtmiseks (laius). 
Seade kalkuleerib ala automaatselt, tulemus kuvatakse 
põhiekraanile. 
Sekundaarsel kuvaalal näidatakse ristküliku pikkuse ja 
laiuse mõõteväärtused. 
Vajutage mõõtmise ajal mõõtetulemuse kustutamiseks ja 
mõõtmise uuesti alustamiseks      nuppu. 
Vajutage ala mõõtereziimist väljumiseks kaks korda      
nuppu.  

Vajutage mahu mõõtmisreziimi avamiseks kaks korda      
nuppu, ekraanile kuvatakse vilkuv ruut. 
Määrake järgnev: 
Vajutage         nuppu, ekraanile kuvatakse ristkülik mille üks 
külg vilgub. Toimige järgnevalt:
1. Vajutage         nuppu esimese külje mõõtmiseks (pikkus).
2. Vajutage         nuppu teise külje mõõtmiseks (laius).
3. Vajutage         nuppu kolmanda külje mõõtmiseks (kõrgus). 

Seade kalkuleerib automaatselt mahu, tulemus kuvatakse 
põhiekraanile. 
Sekundaarsel kuvaalal näidatakse ruudu pikkuse, laiuse ja 
kõrguse mõõteväärtused. 
Vajutage mõõtmise ajal mõõtetulemuse kustutamiseks ja 
uuesti mõõtmiseks         nuppu. 
Vajutage mahu mõõtereziimist väljumiseks ja pikkuse 
mõõtereziimi avamiseks kaks korda         nuppu. 

Pythagorase teoreemiga triangulaarse distantsi lihtsaks
mõõtmiseks on seadmel neli reziimi.
(1) Vajutage kolm korda      nuppu või üks kord      nuppu.
Ekraanile kuvatakse vilkuva hüpotenuusiga            .
Vajutage punktiirjoonega märgitud hüpotenuusi (a)
pikkuse mõõtmiseks vastavalt ekraanil olevale juhendile
nuppu.
Vajutage punktiirjoonega märgitud aluse (b) mõõtmiseks
nuppu.



Kumulatiivse ja regressiivse mõõtmise 
funktsioon

Seade kalkuleerib automaatselt sirgjoonega märgitud külje 
(kõrgus)(x) pikkuse. 

(2) Vajutage lühidalt neli korda       nuppu, või kaks korda           
nuppu. Kolmnurga külg kuvatakse vilkuvana. Vajutage 
punktiirjoonega märgitud külje (a) pikkuse mõõtmiseks 
vastavalt ekraanil olevatele instruktsioonidele        nuppu. 
Vajutage punktiirjoonega märgitud külje (b) pikkuse 
mõõtmiseks vastavalt ekraanil olevatele instruktsioonidele 
      nuppu. 
Seade kalkuleerib pidevjoonega märgitud hüpotenuusi 
pikkuse (x) automaatselt. 

(3) Vajutage lühidalt viis korda        nuppu või kolm korda     
nuppu;           hüpotenuus kuvatakse ekraanil vilkuvana.
Vajutage punktiirjoonega märgitud külje (a) pikkuse 
mõõtmiseks vastavalt ekraanijuhistele         nuppu. 
Vajutage keskmise punktiirjoone (b) pikkuse mõõtmiseks       
nuppu. 
Vajutage punktiirjoone (c) mõõtmiseks        nuppu. 
Seade kalkuleerib pidevjoonega märgitud külje pikkuse (x) 
automaatselt.  

(4) Vajutage kuus korda lühidalt      nuppu või neli korda    
nuppu.           hüpotenuus kuvatakse ekraanil vilkuvana. 
Vajutage punktiirjoonega märgitud külje (a) mõõtmiseks 
vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele      nuppu. 
Vajutage punktiirjoonega märgitud külje (b) pikkuse 
mõõtmiseks      nuppu. 
Vajutage teise punktiirjoonega märgitud hüpotenuusi (c) 
pikkuse mõõtmiseks        nuppu. 
Seade kalkuleerib pidevjoonega märgitud külje (x) pikkuse 
automaatselt.  

Pythagorase mõõtereziimil peab parempoolse nurga poole 
pikkus olema hüpotenuusist väiksem, vastasel juhul 
kuvatakse ekraanile veateade. Mõõtmistulemuse täpsuse 
kindlustamiseks peab mõõtmine olema teostatud samast 
alguspunktist ning järjekorras: hüpotenuus, seejäral küljed. 

Üksikdistantse saab mõõta pluss/miinus kalkulatsiooni 
kumulatiivse või regressiivse funktsiooniga. 
Vajutage funktsiooni avamiseks peale üksikdistantsi 
mõõtmist          nuppu. 
Vajutage lühidalt         või        nuppu, ekraanile kuvatakse 
" +  " ning avaneb kumulatiivne mõõtereziim. 



Ekraanile kuvatakse viimase mõõteväärtuse kumulatiivne 
väärtus ja hetke mõõteväärtus. 
Vajutage regressiivse reziimi avamiseks pikemalt        
nuppu või lühidalt      nuppu; ekraanile kuvatakse " - ". 
Ekraanile kuvatakse viimase mõõdetud väärtuse ja hetke 
mõõteväärtuse diferentsväärtus.
Funktsiooni saab kasutada kauguse, ala ja mahu 
mõõtmisel. 

Näited ala mõõtmiseks funktsiooni kasutamise kohta; 
mahu mõõtmisel toimub funktsiooni kasutamine sarnasel 
viisil: 
Ala akumulatsioon: Mõõtke esimene ala, tulemus 
kuvatakse nagu on näidatud joonisel 1. Vajutage       või    
nuppu ja mõõtke teine ala, tulemus kuvatakse nagu on 
näidatud joonisel 2; all vasakul kuvatakse "+" märk. 
Vajutage lõpetuseks       nuppu, et saada kahe ala summa 
väärtus, nagu on näidatud joonisel 3.  

Joonis 1            Joonis 2          Joonis3

Ala vähendamine: järgnev näide selle kohta kuidas ala 
vähendada. 
1: Mõõtke esimene ala nagu on näidatud joonisel neli, 
vastavalt ala mõõtmise meetodile. Mõõdetud ala on näites 
0.311 ruutmeetrit. 
2: Vajutage pikalt      nuppu või lühidalt      nuppu ja 
mõõtke teine ala nagu näidatud joonisel viis. Mõõdetud ala 
on näites 0.110 ruutmeetrit. 
3: Korrake sammu kaks ning mõõtke kolmas ala nagu 
näidatud joonisel kuus. Mõõdetud ala on 0.118 ruutmeetrit.
4: Vajutage        nuppu, kuvatakse informatsioon nagu on 
näidatud joonisel seitse. 0.331 on esimene mõõdetud ala, 
0.228 on teine mõõdetud ala; summa 0.110 ning kolmas 
mõõdetud ala 0.118 kalkuleeritakse vastavalt: 
0.083=0.331-0.228.  

  Joonis 4         Joonis 5       Joonis 6         Joonis 7



VI. Mõõtmisandmete salvestamise 
funktsioon

Stake-Out funktsioon (UT393A/UT393B)

Ajastusmõõtmine (UT393A/UT393B)

Vajutage mõõtereziimi avamiseks pikemalt        nuppu. 
Nagu järgneval joonisel näidatud, on a ja b vaike-
väärtused; vajutage väärtuste muutmiseks         või      
nuppu. Vajutage reguleerimisamplituudi igakordseks 
suurendamiseks pikemalt      või      nuppu. Vajutage peale 
seadistuse määramist tulemuseks        nuppu. Seade 
kuvab vastava indikaatori:  

Näitab et seadet tuleb liigutada kaugemale.
Näitab et seadet tuleb liigutada lähemale.

Kasutage seadet vastavalt neile kuvatavatele ikoonidele. 
Kui seade on Stake-Out punktis, kuvatakse      ikoon. 

Vajutage pikemalt        nuppu, hetke ajaväärtus kuvatakse 
ekraani alaosas (ühik: s). Vajutage muutmiseks           
nuppu. Max määratav väärtus on 60s ja min 30s. Vajutage 
selles reziimis peale ooteaja määramist ajastatud 
mõõtmise teostamiseks         nuppu. Kui laser on sisse 
lülitatud, vajutage ajastatud mõõtmise koheseks 
käivitamiseks           nuppu.   

Vajutage kehtivate andmete puhul tavamõõtereziimis 
pikemalt, kolme sekundi jooksul,         nuppu. 
Hetkeandmed salvestatakse automaatselt seadmesse. 
Ala, mahu ja kolmnurga mõõtereziimides saab 
salvestamise teostada peale kõikide mõõtmiste lõpetamist. 
Seade salvestab nende mõõtmiste puhul täielikud 
andmed. 



VII. Veateated

VIII. Tehnilised andmed

Salvestatud andmete kuvamine ja kustutamine

Vajutage salvestatud andmete kuvamiseks lühidalt        
nuppu.  Vajutage ülespoole liikumiseks       nuppu ning 
allapoole liikumiseks        nuppu. Vajutage hetkel kuvatava 
salvestuse kustutamiseks lühidalt          nuppu, vajutage 
kõikide salvestuste kustutamiseks pikemalt         nuppu. 
Vajutage reziimist väljumiseks           või         nuppu.  

Vajutage salvestatud mõõteandmete kuvamiseks       
nuppu. Vajutage ülespoole liikumiseks        nuppu ja 
allapoole liikumiseks        nuppu. Vajutage hetkelkuvatava 
salvestuse kustutamiseks lühidalt          nuppu; vajutage 
kõikide salvestuste kustutamiseks pikemalt          nuppu. 
Vajutage reziimist väljumiseks         või          nuppu.  

Kuva Põhjus Lahendus

Liiga nõrk signaal

Liiga tugev signaal

Patarei tühjeneb

Töötemperatuuri 
vahemikust väljas

Pythagorase 
mõõtevahemik

Valige tugevama 
kiirgusega mõõtepunkt

Valige nõrgema 
peegeldusega mõõtepunkt

Vahetage patarei

Kasutage seadet 
sobivas keskkonnas

Mõõtke uuesti, kontrollige 
et hüpotenuus oleks 
küljest pikem

Funktsioonid
Max 
mõõtevahemik
Mõõtmistäpsus**
Mõõtmisühiku 
valik
Pidevmõõtmine
Ala ja mahu 
mõõtmine
Pythagorase 
mõõtmine



IX. Hooldus

** Ebasobiv töökeskkond: tugev päikesevalgus, suur 
temperatuurikõikumine, nõrgalt peegelduv pind, tühjenev 
patarei jne. Sellised tingimused võivad põhjustada 
mõõtmisvea. Soovitame kasutada vajadusel sihtreflektorit. 

Kumulat/regress 
mõõtmine

Ala ja mahu 
akumulat/subtrakt
Pikkuse 
akumulat/subtrakt

Ala akumulat/ 
subtrakt

Mahu akumulat/ 
subtrakt
Max/ Min 
mõõtmine
Stake-Out 
funktsioon
Ooteajaga 
mõõtmine
Pikendatud 
plaat
Automaatne 
kalibreerimine
Laseri tase Klass 2 Klass 2
Laseri tüüp 
Andmesalvestus 30 gruppi 100 gruppi
Patareikasutus korda
Automaatlaser

Autom. väljalülitus
Heliteavitus
Patarei
Hoiustustemp.

Töötemp

Hoiustus, niiskus
Mõõtmed
Tasememärgis

Ärge hoiustage seadet kõrge temperatuuriga või niiskes
keskkonnas. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul,
eemaldage sellest patareid ning hoiustage seade jahedas,
pimedas ja kuivas kohas.
Hoidke seadme pind puhas. Kasutage puhastamiseks
pehmet niisket lappi ning laske seadmel enne kasutamist
kuivada. Ärge kasutage puhastamiseks korrosiivseid
vedelikke. Puhastage laseriava ja läätsed vastavalt
optiliste seadmete hooldusnõuetele.



X. Pakend sisaldab
Nimetus Ühik TK Märkus
Seade
Hoiukott
Kanderihm
AAA patarei
Kasutusjuhend
Garantiisertifikaat

Karp

Reflektorpaneel

Kompl

Juhend

TK
TK
TK

TK
TK

TK

Tootja

Peakontor

Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt
teavitamata.



序号 项目 内容

1

2

3

4

5

6

7

尺寸

材质

颜色

外观要求

装订方式

表面处理

其它

设 计 MODEL
 机型:

Part NO.
物料编号:

审核

 批准

说明书菲林做货要求：

版本

110401106022X

DWH

CHK

APPRO.

尺寸80×120±1MM 

封面封底120g铜版纸，内页60 书纸g

单色双面印刷

完整清晰、版面整洁，无斑墨、残损、毛边、刀线错位等缺陷。

两枚钉装

无

无

REV.0

宣浩 UT390B+/UT391+/UT392A
/UT392B/UT393A/UT393B




