
Aparat cu laser pentru măsurarea distanței AX-DL 100

1. Prezentare generală

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre! Vă rugăm să citiți cu atenție acest Ghid de pornire rapidă a
produsului pentru a vă bucura de o utilizare eficientă și în condiții de siguranță a acestui produs. Proiec-
tat de o echipă recunoscută internațional, aparatul cu laser pentru măsurarea distanței AX-DL 100 este
compact și util. Designul inovator cu accesorii cu clemă permite utilizatorului să folosească aparatul în
orice moment și, de asemenea, protejează bateriile să nu se spargă atunci când este scăpat pe jos în timpul
utilizării.

2. Atenție

Produse laser din clasa 2;
Nu priviți direct în raza de lumină cu auxiliare optice sau nu orientați laserul către alte persoane dacă
acest lucru nu este necesar.



3. Funcțiile butoanelor

1. Buton de măsurare
2. Buton de adunare (+)
3. Buton arie/volum/pitagoeric
4. Buton referință de măsurare.
5. Buton de scădere (-)
6. Buton memorie
7. Buton unitate
8. Buton ON/OFF/Ștergere



4. Ecran LCD

1. Laser pornit
2. Punct de referință (față)
3. Punct de referință (spate)
4. Măsurare distanță/continuă
5,6,7,8. Indicarea modului de măsurare
9. Stare baterie
10. Valoare 1
11. Valoare 2 / Valoare minimă
12. Valoare 3 / Valoare maximă
13. Linie rezumat/ultima valoare/rezultatul calculului

5. Pornire și setare

Pornit / Oprit
Apăsați lung butonul (8) pentru a porni/opri dispozitivul. Instrumentul se oprește automat după trei
minute de inactivitate.
Revenire / Ștergere



Atunci când măsurați, apăsați butonul (8) pentru a anula ultima acțiune sau pentru a șterge valoarea
măsurată.
Ajustarea Referinței de Măsurare
Apăsați butonul (4) pentru a comuta între punctul de referință din față și cel din spatele instrumentului.
Dispozitivul va emite un sunet de avertizare (bip) atunci când punctul de referință este schimbat. Se-
tarea referinței implicite este din spatele instrumentului. Punctul de referință va fi setat la valoarea
implicită de fiecare dată când dispozitivul este oprit, adică punctul referinței de măsurare este din spatele
instrumentului de fiecare dată când dispozitivul este pornit.

Unitate de măsurare
Apăsați lung butonul (7) pentru a schimba unitatea de măsurare a distanței în metri, picioare, inci și
metri+inchi.

6. Instrucțiuni de utilizare

Măsurarea distanței unice
Apăsați butonul (1) pentru a activa laserul.
Apăsați butonul (1) din nou pentru a porni măsurarea distanței. Valoarea măsurată va fi afișată imediat.
Măsurare continuă (min/max)
Apăsați lung butonul (1) pentru a activa măsurarea continuă. Distanțele maxime și minime măsurate
sunt afișate pe ecran. Ultima valoare măsurată este afișată pe linia de rezumat. Utilizatorul poate apăsa
butoanele (1) sau (8) pentru a opri această funcție.
* Această funcție va fi oprită automat după 5 minute de inactivitate.



Măsurarea ariei
Apăsați butonul (3) o dată iar simbolul va apărea în câmpul funcției de pe ecran.
Apăsați butonul (1) pentru a realiza prima măsurare a distanței (de exemplu, Lungimea).
Apăsați butonul (1) din nou pentru a realiza a doua măsurare a distanței (de exemplu, lățimea).

1 - prima distanță
2 - a doua distanță
3 - perimetrul
4 - aria
Măsurarea volumului
Apăsați butonul (3) de două ori iar simbolul va apărea în câmpul funcției de pe ecran.
Apăsați butonul (1) pentru a realiza prima măsurare a distanței (de exemplu, lungimea). Apoi măsurați
lățimea, înălțimea iar rezultatul lungimii, lățimii, înălțimii și volumului este afișat în ordine.
Metoda lui Pitagora - Două puncte



A se vedea figura 1. Apăsați butonul (3) de trei ori pentru a activa această funcție iar simbolul va
apărea în câmpul funcției de pe ecran. Realizați măsurarea cu cele 2 puncte indicate în figură în ordine
numerică iar înălțimea obiectului va fi calculată automat și afișată pe ecran.

a - rezultatul calculului
Metoda lui Pitagora - Trei puncte



A se vedea figura 2. Apăsați butonul (3) de 4 ori pentru a activa funcția iar simbolul va apărea în
câmpul funcției de pe ecran. Realizați măsurarea cu cele 3 puncte indicate în figură, în ordine numerică.
Înălțimea este calculată și afișată pe linia de rezumat. Apăsați butonul (8) pentru a șterge orice lungime
măsurată și apoi apăsați butonul (1) pentru a măsura din nou.

a - rezultatul calculului
Adunare / Scădere
Adunare: apăsați scurt butonul (2)
Scădere: apăsați lung butonul (5)
Realizați măsurarea, apoi apăsați butonul (2) sau (5) iar simbolul de adunare/scădere va apărea pe
ecran. Apoi apăsați butonul (1) pentru a realiza a doua măsurare. A doua valoare va fi adunată/scăzută
automat din prima valoare. Notă: acest proces poate fi repetat ori de câte ori este nevoie.
Memorie



Apăsați butonul (6) pentru a vizualiza valorile memorate. Ultimele 20 de valori măsurate vor fi afișate
în ordine inversă. Apăsați butonul (8) pentru a părăsi vizualizarea valorilor memorate.

7. Depanare

Toate erorile sau defecțiunile vor fi afișate sub formă de coduri. Tabelul de mai jos explică semnificația
codurilor și oferă soluții.
Cod // Cauză // Măsură corectivă
204 // Eroare de calcul // Consultați manualul de utilizare, repetați procedurile.
208 // Curent excesiv // Vă rugăm să luați legătura cu distribuitorul dumneavoastră
220 // Baterie descărcată // Înlocuiți bateriile.
252 // Temperatură prea ridicată // Lăsați dispozitivul să se răcească până ajunge la temperatura de func-
ționare de 0°C - 40°C.
253 // Temperatură prea joasă // Încălziți dispozitivul până ajunge la temperatura de funcționare.
255 // Semnalul primit este prea slab sau timpul de măsurare este prea lung // Utilizați o placă de măsurare
sau schimbați cu o suprafață reflectorizantă bună.
256 // Semnalul primit este prea puternic // Tința este prea reflectorizantă, folosiți o placă de măsurare sau
nu orientați laserul pe un obiectiv cu lumină puternică. 261 // În afara intervalului de măsurare // Selectați
distanța de măsurare în intervalul de măsurare. 500 // Eroare hardware // Porniți/opriți dispozitivul de
mai multe ori. Dacă simbolul apare în continuare, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

8. Specificații

Specificații // AX-DL100 Intervalul maxim de măsurare* // 100 m Precizie de măsurare ** // ±2 mm Unități
de măsurare // m / picioare / inci / picioare+inci Clasă laser // Clasa 2 Tip laser // 630-670nm, < 1mW Măsu-
rare distanță unică // Valoarea min./max. // Măsurare arie, volum // Teorema indirectă a lui Pitagora
// Măsurare continuă // Adunare și scădere // Semnal (bip) // ecran 4 rânduri cu retroiluminare
// Memorie // 20 seturi Buton // Butoane moi din cauciuc
Temperatura de funcționare // 0°C-40°C Temperatura de depozitare // -10°C-60°C Durata de viață a bateriei
// 5.000 de măsurători Tip baterie // AAA 2 x 1.5V (neinclusă) Oprire automată laser // 30 secunde Oprire
automată instrument // 180 secunde Dimensiuni (mm) // 120*50*29 Masă (g) // 126
* - Intervalul maxim de măsurare este determinat de versiunea aparatului cu laser pentru măsurarea dis-
tanței. Intervalul de măsurare exact este specificat pe cutie. În timpul zilei sau dacă ținta are proprietăți
reflectorizante slabe, vă rugăm să folosiți o placă de măsurare.



** - În condiții favorabile (proprietăți bune ale suprafeței țintei, temperatura corespunzătoare în cameră)
dispozitivul poate ajunge până la intervalul de măsurare nominal. În condiții nefavorabile, precum lumina
intensă a soarelui, proprietăți slabe reflectorizante ale suprafeței țintă (suprafață neagră) sau variații
mari de temperatură, abaterea de peste 10 m din distanță poate crește.

9. Schiță pentru asamblarea clemei

Mențineți apăsat punctul A și în același timp trageți punctul B.

După separare



10. Introducerea bateriei

Deschideți compartimentul bateriei și apoi introduceți bateriile conform direcțiilor din compartiment.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să închideți compartimentul bateriei cu capacul prevăzut
după ce ați introdus bateriile.


