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TELEMETRU PORTABIL CU LASER 
MANUAL DE UTILIZARE 

Română 

1. 
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Certificat de garanție 
 

2. Telemetrul cu laser beneficiază de UN an de garanție. 
3. Garanția începe de la data achiziționării și este supusă următoarelor condiții 
(1) În cadrul garanției, reclamațiile cu privire la echipamente defecte beneficiază de 
reparații, înlocuirea pieselor defecte sau înlocuirea cu un produs identic impecabil, la 
discreția noastră. 
(2) Declarații: 
Următoarele condiții NU fac obiectul garanției: 
Ⅰ. Deschiderea echipamentului cu scule fără permisiune specifică 
Ⅱ. Utilizarea echipamentului în afara limitelor de stat sau manipularea necorespunzătoare 
Ⅲ. Utilizarea accesoriilor neoriginale 
Ⅳ. Realizarea lucrărilor de service de către persoane sau ateliere neautorizate 
Ⅴ. Număr de serie obliterat al echipamentului  
(3). Certificatul de garanție trebuie prezentat împreună cu factura atunci când este nevoie. 
(4) .Repararea și înlocuirea echipamentelor trebuie să respecte „condiția de garanție” a 
producătorului. 

  

Numărul modelului.: 

Data achiziționării:  

Semnătură: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Introducere  
În primul rând, mulțumim pentru alegerea telemetrului cu laser, portabil. 

 
Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare înainte de a utiliza acest 
produs, în caz contrar, acesta poate produce radiații laser periculoase și electrocutare. 
Persoana responsabilă de echipament trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg aceste 
instrucțiuni și le respectă. 

 
Instrucțiuni de siguranță 
1. Acest produs este un produs cu laser de clasa a II-a. NU priviți în fascicul în niciun 
moment când utilizați acest produs! 
2. NU priviți direct în fascicul utilizând dispozitive optice (de ex. binocluri, 
telescoape)! 
3. NU scoateți etichetele de siguranță de pe acest produs! 
 

 Inspecția pachetului la despachetare 
 
Despachetați și verificați, dacă există daune sau deteriorări, contactați cea mai apropiată 
agenție locală de servicii de vânzări.  

1. Unitatea principală - o unitate 
2. Manual de utilizare - o copie 
3. Baterie AAA (1,5V) - două bucăți 

 
 
Funcții de bază 

Măsurare unică  √ 
Măsurare Max. / Min.  √ 
Măsurare continuă √ 
Suprafața / Volumul / Teorema lui 
Pitagora 

√ 

Setare unitate √ 
Setare de referință √ 
Nivelă √ 
Indicator sonor                                        √ 
Istoric înregistrări de date 20 de grupuri 
Ștergerea datelor √ 
Cod mesaj de eroare √ 
Indicator baterie √ 
Oprire automată laser 30s 
Oprire automată aparat 180s 
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Parametri tehnici: 
 
Interval de măsurare 40m:0,05m~40m 
 60m:0,05m~60m 

80m:0,05m~80m 
100m:0,05m~100m 

Interval de măsurare ±2,0mm 
Unitate de măsurare m, ft, in 
Unitatea zonei  m ,ft 
Tip laser 620~690nm 
Clasa laser   Ⅱ, <1mW 
Timp măsurare unică 0,25s 
Temperatura de funcționare 0~+40°C 
Temperatura de depozitare -20~65°C 
Baterii AAA(Alcaline), 2x1,5V 
Măsurare pe set de baterii >5000 
Greutate (fără baterii)  Aproximativ 76g 
Dimensiuni (LxWxH) 110x40x25mm 

 
* O eroarea de deviere maximă sau o rază de acțiune mai mică apar în condiții 
nefavorabile, cum ar fi lumina prea puternică a soarelui sau atunci când se măsoară 
suprafețe prea slab reflectante sau foarte aspre, temperatura mediului este prea mare sau 
prea scăzută. 
** Când măsurați înt-un interval de 10 m, precizia măsurării este de ± 2,0 mm; la peste 10 
m, precizia măsurării se calculează după cum urmează: ±2,0mm ± 0,05* (D-10) (D: 
Distanța de măsurare, unitate: m)  
 
 
Utilizare interzisă 
1. Deschiderea echipamentului folosind scule (șurubelnițe etc.), în măsura în care nu 

sunt specifice 
2. Scufundarea echipamentului în apă 
3. Curățarea obiectivului folosind alcool sau orice alt solvent organic 
4. Ștergerea obiectivului direct cu degetele sau alte suprafețe aspre 
5. Alimentarea echipamentului peste tensiunea nominală de CC 
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Descrierea ecranului LCD 
Indicațiile pictogramelor ecranului 
LCD 

INDICAREA PUTERII SEMNALULUI 
SUPRAFAŢA / VOLUMUL / 
TEOREMA LUI PITAGORA 
LASER „ACTIVAT” 
REFERINŢA 
MĂSURARE CONTINUĂ 
CITIREA ACTUALĂ 
ISTORIC CITIRI 
STAREA BATERIEI 
EROARE HARDWARE 
UNITATE 

 

 
 
 
 
Funcții cheie / pictograme 
Funcții cheie                                             Pictograme
                      

 Pornire / Măsurare 
 Referință de măsurare 
Butonul Plus [+] / Plus [-] de recuperare a înregistrării 
istoricului de date 
Ștergeți / opriți 
Funcții 
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    Pornirea  
1. Instalarea bateriei  
a. Conform figurilor, scoateți capacul compartimentului bateriei 
b. Introduceți bateriile cu polaritatea corectă, conform indicațiilor de pe capacul 
compartimentului bateriei 
c. Închideți capacul compartimentului bateriei 

 
figura A 

 
*Atenție: 
1. Nu amestecați baterii noi și vechi. Utilizați numai baterii alcaline sau baterii 
reîncărcabile 
2. Înlocuiți bateriile atunci când simbolul clipește permanent pe afișaj 
3. Scoateți bateriile dacă aparatul va fi neutilizat pe o perioadă lungă de timp 
4. Bateriile descărcate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Aveți grijă de 
mediu și duceți-le la punctele de colectare prevăzute, în conformitate cu reglementările 
naționale sau locale. 

 
 

Funcționarea echipamentului  
Pornirea și oprirea 

 

 
figura B 
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Modificarea referinței de măsurare 

 

 
Figura C 

 
Butonul de Ștergere 

 
Conversia unității 

 
   Măsurarea  
Măsurarea monomod 

 

 
Figura D 
 
 
Măsurare în mod continuu 

MIN: VALOAREA MINIMĂ MAX: VALOAREA MAXIMĂ 
Valoarea curentă a măsurătorii este afișată pe rândul de jos al ecranului LCD, așa cum se 
arată în figura E. 
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figura E 

 
   Funcții  
Suprafață, volum, măsurare indirectă (teorema lui Pitagora) 
 

 
figura F 

 

 
 
 
Măsurare       Pictograme 
Măsurare Pictograme 
Măsurare continuă  

Măsurarea suprafeței 

Măsurarea volumului 

Teorema lui Pitagora 
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Funcții de adunare și scădere 
 

+ Rezultatul măsurării curente este adăugat la cel anterior 
 

- Rezultatul măsurării curente este scăzut din cel anterior, așa cum se arată în figura G 

 
figura G 

 
 

Stocarea și recuperarea măsurătorilor 

1) Datele de măsurare vor fi stocate automat, apăsați lung butonul  pentru a 
accesa istoricul datelor. Afișajul va arăta ca în figură. 

2) Numărul mai mare (până la 20) indică cea mai recentă măsurare efectuată. 
3) Utilizați butoanele + sau - pentru a parcurge măsurătorile. 

 
figura I 
 

  
 Cod mesaj  
 
Cod mesaj Cauza posibilă Remediu 
Err10 Bateria este prea 

descărcată 
Schimbați bateriile 

Err15  
În afara razei de acțiune 

 
Măsurați ținta în raza de acțiune 

Err16 Semnalul primit este 
prea slab 

Folosiți o țintă de culoare deschisă; 
Mențineți măsurarea rapidă mai stabilă 

Err18 Luminozitatea fundalului 
este prea puternică 

 
Folosiți o țintă de culoare închisă 

Err26 În afara afișajului  
 


