
Laserowy miernik odległości - AX-DL100

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
Proszę uważnie przeczytać tą instrukcję obsługi, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę z urządze-
niem.
Zaprojektowany przez globalnie uznany zespół, laserowy miernik odległości AX-DL100 jest kompaktowy
i poręczny. Innowacyjna budowa z dodatkowym klipsem umożliwia użytkownikowi przenoszenie urzą-
dzenia w każdej chwili oraz zabezpiecza baterie przed uszkodzeniem podczas przypadkowego upuszczenia
urządzenia na ziemię podczas pracy.

2. Ostrzeżenie

Urządzenia laserowe klasy 2:
Nie należy patrzeć bezpośrednio w stronę promienia lasera przy pomocy urządzeń optycznych oraz nie
należy kierować promienia lasera w stronę innych osób.



3. Funkcje przycisków

1. Przycisk pomiarowy
2. Przycisk dodawania (+)
3. Przycisk powierzchni / objętości / pitagorejski
4. Przycisk pomiaru odniesienia
5. Przycisk odejmowania (-)
6. Przycisk pamięci
7. Przycisk jednostki
8. Przycisk WŁ/WYŁ/Kasuj



4. Wyświetlacz LCD

1. Laser włączony
2. Punkt odniesienia (przód)
3. Punkt odniesienia (tył)
4. Odległość / pomiar ciągły
5, 6, 7, 8. Wskaźniki trybów pomiarowych
9. Stan baterii
10. Wartość 1
11. Wartość 2 / Wartość minimalna
12. Wartość 3 / Wartość maksymalna
13. Linia podsumowania / ostatnia wartość / wynik obliczeń

5. Ustawienia wstępne i podstawowa obsługa

Włączanie / wyłączanie zasilania
Naciśnij długo przycisk (8), żeby włączyć/wyłączyć zasilanie urządzenia. Urządzenie wyłączy się automa-
tycznie po upływie trzech minut braku aktywności.
Powrót / kasowanie



Podczas wykonywania pomiarów naciśnij przycisk (8), żeby cofnąć ostatnią akcję lub usunąć zmierzoną
wartość.
Regulacja poziomu odniesienia
Naciśnij przycisk (4), żeby zmienić punkt odniesienia pomiędzy przodem i tyłem urządzenia.
Podczas zmiany punktu odniesienia słyszalny będzie dźwięk miernika.
Domyślnym ustawieniem punktu odniesienia jest tył urządzenia. Punkt odniesienia będzie ustawiany na
wartość domyślną za każdym razem, gdy wyłączone zostanie zasilanie urządzenia, to znaczy, że zawsze po
włączeniu zasilania urządzenia punkt odniesienia będzie ustawiony na tył urządzenia.

Jednostki pomiarowe
Długie naciśnięcie przycisku (7) umożliwia zmianę jednostki pomiarowej pomiędzy m, ft (stopy), in (cale)
oraz ft + in.

6. Instrukcja wykonywania pomiarów

Pojedynczy pomiar odległości
Naciśnij przycisk (1), żeby włączyć laser miernika.
Naciśnij ponownie przycisk (1), żeby wykonać pomiar odległości. Zmierzona wartość natychmiast pojawi
się na wyświetlaczu.
Pomiar ciągły (Min / Maks)
Długi naciśnięcie przycisku (1) spowoduje aktywację pomiaru ciągłego. Na wyświetlaczu będzie widoczny
minimalny i maksymalny zmierzony dystans.
Ostatnio zmierzona wartość będzie pokazana na linii podsumowania. Użytkownik może nacisnąć przycisk

(1) lub (8), żeby zatrzymać tą funkcję.
*Funkcja zostanie automatycznie zatrzymana po upływie 5 minut braku aktywności.



Pomiar powierzchni
Naciśnij przycisk (3) jednokrotnie, na wyświetlaczu w obszarze funkcji pojawi się symbol .
Naciśnij przycisk (1), żeby wykonać pierwszy pomiar odległości (np. długość).
Naciśnij ponownie przycisk (1), żeby wykonać drugi pomiar odległości (np. szerokość). Wynik pomiaru
długości, szerokości, obwodu i powierzchni zostanie wyświetlony na ekranie.

1 - pierwsza odległość
2 - druga odległość
3 - obwód
4 - powierzchnia
Pomiary objętości
Naciśnij przycisk (3) dwukrotnie, na wyświetlaczu w obszarze funkcji pojawi się symbol .



Naciśnij przycisk (1), żeby wykonać pierwszy pomiar odległości (np. długość). Następnie wykonaj pomiar
szerokości i wysokości, wynik pomiaru długości, szerokości, wysokości i objętości zostanie pokazany na
wyświetlaczu w podanej kolejności.
Metoda pitagorejska - dwupunktowa

Odnieś się do ilustracji 1. Naciśnij przycisk (3) trzykrotnie, żeby włączyć tą funkcję, na wyświetlaczu w
obszarze funkcji pojawi się symbol .
Wykonaj pomiar dla dwóch punktów pokazanych na ilustracji w kolejności zgodnej z cyframi, wysokość
przedmiotu zostanie obliczona automatycznie i wyświetlona na ekranie.

a - wynik obliczeń



Metoda pitagorejska - trzypunktowa

Odnieś się do ilustracji 2. Naciśnij przycisk (3) czterokrotnie, żeby włączyć tą funkcję, na wyświetlaczu
w obszarze funkcji pojawi się symbol .
Wykonaj pomiar dla trzech punktów pokazanych na ilustracji w kolejności zgodnej z cyframi, wysokość
przedmiotu zostanie obliczona automatycznie i wyświetlona na ekranie.
Naciśnij przycisk (8), żeby usunąć zmierzoną wysokość i następnie naciśnij przycisk (1), żeby wykonać
pomiar ponownie.

a - wynik obliczeń
Dodawanie / Odejmowanie
Dodawanie: naciśnij krótko przycisk (2)
Odejmowanie: naciśnij długo przycisk (5)



Wykonaj pomiar a następnie naciśnij przycisk (2) lub (5), symbol dodawania / odejmowania pojawi się
na wyświetlaczu, następnie naciśnij przycisk (1), żeby wykonać drugi pomiar. Wynik drugiego pomiaru
zostanie automatycznie dodany / odjęty od wyniku pierwszego pomiaru.
Uwaga: procedurę tą można powtarzać w razie potrzeby.
Pamięć pomiarów
Naciśnij przycisk (6), żeby wyświetlić historyczne pomiary z pamięci, na ekranie wyświetlone zostanie
20 ostatnich pomiarów w odwróconej kolejności.
Naciśnij przycisk (8), żeby wyłączyć wyświetlanie pomiarów historycznych.

7. Rozwiązywanie problemów

Wszystkie błędy lub usterki będą wyświetlane w postaci kodów. Poniższa tabela opisuje znaczenie kodów
błędów oraz sposoby rozwiązania problemów.
Kod // Przyczyna // Rozwiązanie problemu
204 // Błąd pomiaru // Odnieś się do instrukcji obsługi, powtórz procedurę.
208 // Zbyt duży prąd // Skontaktuj się z dystrybutorem
220 // Wyczerpane baterie // Wymień baterie na nowe
252 // Zbyt wysoka temperatura // Pozwól urządzeniu ochłodzić się do temperatury pracy w 0°C - 40°C.
253 // Zbyt niska temperatura // Rozgrzej urządzenie do temperatury pracy.
255 // Odebrany sygnał zbyt słaby lub czas pomiaru zbyt długi // Użyj płytki celu lub zmień na dobrą,
odbijającą powierzchnię.
256 // Odebrany sygnał zbyt silny // Powierzchnia jest za bardzo odblaskowa, skorzystaj z płytki celu lub
nie kieruj urządzenia w stronę bardzo odblaskowych powierzchni.
261 // Przekroczony zakres pomiarowy // Wykonaj pomiar odległości znajdującej się wewnątrz zakresu
pomiarowego.
500 // Błąd sprzętowy // Wyłącz i włącz urządzenie kilkakrotnie. Jeśli symbol jest wciąż widoczny, skontak-
tuj się z dystrybutorem.

8. Specyfikacje

Specyfikacja // AX-DL100
Maksymalny zakres pomiarowy* // 100 m
Dokładność pomiaru** // ±2 mm
Jednostki pomiarowe // m / ft / in / ft+in
Klasa lasera // Class 2
Rodzaj lasera // 630-670nm, < 1mW



Pomiar pojedynczej odległości //
Wartość min. / maks. //
Pomiar powierzchni, objętości //
Pośrednia metoda pitagorejska //
Pomiar ciągły //
Dodawanie i odejmowanie //
Dźwięk //
4-wierszowy wyświetlacz z podświetleniem //
Pamięć pomiarów // 20 zestawów
Przyciski // Przyciski z miękkiej gumy
Temperatura pracy // 0°C-40°C
Temperatura przechowywania // -10°C-60°C
Żywotność baterii // 5,000 pomiarów
Rodzaj baterii // AAA 2 x 1.5V (nie dołączone)
Automatyczne wyłączanie lasera // 30 sekund
Automatyczne wyłączanie urządzenia // 180 sekund
Wymiary (mm) // 120*50*29
Ciężar (g) // 126
* - maksymalny zakres pomiarowy jest określony przez wersję laserowego miernika odległości. Właściwy
zakres pomiarowy jest podany na opakowaniu. W świetle dziennym lub w przypadku, gdy cel ma niewielkie
właściwości odbijające, należy skorzystać z płytki celu.
** - w korzystnych warunkach (dobre właściwości powierzchni celu, temperatura pokojowa), urządzenie
może osiągnąć znamionowy zakres pomiarowy. W niesprzyjających warunkach takich jak silne światło
słoneczne, słabo odbijająca powierzchnia przedmiotu (czarna powierzchnia) lub duże zmiany temperatury,
mogą się pojawić odchylenia pomiarowe wynoszące ponad 10m.

9. Montaż klipsa

Przytrzymaj przyciśnięty A i jednocześnie pociągnij B



Po oddzieleniu

10. Instalacja baterii

Otwórz pojemnik na baterie i zamontuj w nim baterie zgodnie z oznaczoną polaryzacją.



Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, po zamontowaniu baterii, zamknij pokrywę pojemnika.


