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2.

4.

3.

Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената 
брошура „Гаранционна и допълнителна информация “. Следвайте 
съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези 
документи.

!

Не гледайте директно в лазерния лъч! Не допускайте лазерът да 
попада в ръцете на деца. Не насочвайте излишно лазера към хора.!

Лазерно лъчение!
Не гледайте срещу лазеpния 

лъч! Лазер клас 2
< 1 мВт · 650 нм

EN 60825-1:2007-10

КЛАВИАТУРА:
1.  

2. 
3. 
 

4.

 ВКЛ / Измерване /  
мин/макс непрекъснато измерване
Дължина, площ, обем / Памет
Измервателна равнина (отправна) 
отзад / отпред /  
Измервателна единица м/ft/inch/_‘ _“
ИЗКЛ / Изтриване на последните 
измерени стойности

ДИСПЛЕЙ:
a   

b
c 

d 

e 
 
 
 
 
 

f
g
h
i

Измервателна равнина (отправна) 
отзад / отпред 
 Индикация дължина / площ / обем
Измервани стойности / Резултати от 
измерването Единица м/ft/inch/_‘ _“
Междинни стойности / мин/макс 
стойности
Стълбчестата диаграма показва 
колко подходяща е отразяващата 
повърхност за измерване. Това е 
полезно специално при измервания 
на големи разстояния, тъмни 
повърхности или ярка околна 
светлина.
Символ за батерия
мин/макс непрекъснато измерване
Памет
Неправилно функциониране /  
необходим е сервиз

Компактен лазерен далекомер за измерване на 
дължини, площи и обеми на закрито
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3 sec

1x

3 sec

1x

1 sec

2x 3x

1x 2x 4x3x

1x

1 sec

2x 3x

Включване, измерване и изключване:
 Уред вкл Лазер вкл Измерване Уред изкл

Изтриване на последната 
измерена стойност:

Превключване на измервателни функции: 
 Дължина Площ Обем 
 (Уред вкл)

Превключване на мерна 
единица: м / ft / inch / _‘ _“

Измерване на площ:
 Площ Лазер 1. Измерване Лазер 2. Измерване 
  вкл  вкл

Измерване на дължина:
 Уред вкл Лазер вкл Измерване

BG

1x

1x

1 sec

Превключване на измервателната равнина (отправна): 
 отзад (Уред вкл)  отпред

1x 2x

1x
1 sec
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1x 2x

3 sec

1x 2x 6x4x3x 5x

Измерване на обем:
 Обем 1. Измерване 2. Измерване 3. Измерване

мин/макс непрекъснато измерване:
 Натискайте 3 сек., след Приключване
 това освободете бутона

LC-дисплеят показва най-голямата стойност (макс), най-малката стойност 
(мин) и текущата стойност.

Важни указания

лазерния лъч не трябва да има никакви обекти.

различни температури в помещението. Когато извършвате измерване 
на места с голяма разлика в температурите, предвидете кратко време за 
адаптиране на прибора.

използва при силно слънчево лъчение.
 

повлияят върху резултатите от измерването съотв. да ги преиначат.

повърхности, максималното отклонение може да възлиза на повече  
от 3 мм.

Използвайте гладки повърхности.

измерването може да не бъдат достоверни.

BG

Функция запаметяване:

3 sec

Преглед на запаметените стойностиили
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ЕС-разпоредби и изхвърляне
Уредът изпълнява всички необходими стандарти за 
свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира 
и изхвърля съгласно европейската директива относно 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване 
(ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни  
указания ще намерите на адрес:  
www.laserliner.com/info

Код на грешка:
Err101:
Err104:
Err152:
Err153:
Err154:
Err155:
Err156:
Err157:
Err160:

Сменете батериите
Грешка при изчислението
Температурата е твърде висока: > 40°C
Температурата е твърде ниска: < 0°C
Извън диапазона на измерване
Твърде слаб приет сигнал
Твърде силен приет сигнал
Неправилно измерване или фонът е твърде ярък
Прекалено бързо преместване на прибора

* До 10 м разстояние на измерване при добре отразяваща целева повърхност и температура 
на помещението. При слабо рефлектиращи целеви повърхности, отклонението в измерването 
може да нарасне с ± 0,2 мм/м.
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Технически характеристики  
(Запазва се правото за технически промени)

Диапазон на измерване вътре 0,1 м - 25 м

Точност (Типично)* ± 3 мм / 10 м

Лазер клас 2 < 1 мВт

Дължина на вълната на лазера 650 нм

Захранване 2 батерии AАА, 1,5 V

Размери (Ш x В x Д) 43 x 110 x 27 мм

Тегло (вкл. батерии) 100 г

Автоматично изключване след 30 секунди лазерът / след 3 минути

Работна температура -10°C – 40°C

Температура на съхранение -20°C – 70°C


