
Laserafstandsmeter - AX-DL100

1. Inleiding

Dank u voor het kiezen van ons product!
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om een veilig en doelmatig gebruik te waarborgen.
De AX-DL100 is een compacte en handige laserafstandsmeter, ontworpen door een wereldwijd erkende
team. De innovatieve behuizing met een extra clip maakt het mogelijk om het apparaat op elk moment
te verplaatsen en beschermt de batterijen tegen schade als het apparaat toevallig op de grond tijdens het
gebruik valt.

2. Waarschuwing

Laserproduct van klasse 2:
Kijk niet direct in de laserstraal met optische hulpmiddelen en richt de laserstraal niet op andere mensen.



3. Knopfuncties

1. Meetknop
2. Plusknop (+)
3. Oppervlakte-/inhoud-/pythagorische knop
4. Referentieknop
5. Minknop (-)
6. Geheugenknop
7. Eenheidsknop
8. AAN/UIT/Wis-knop



4. LCD-display

1. Laser UIT
2. Referentiepunt (voor)
3. Referentiepunt (achter)
4. Afstand / continue meting
5, 6, 7, 8. Indicaties van meetmodi
9. Batterijstatus
10. Waarde 1
11. Waarde 2 / minimale waarde
12. Waarde 3 / maximale waarde
13. Sammenvattingsregel / laatste waarde / meetresultaat

5. Initiële instellingen en basisgebruik

Voeding in-/uitschakelen
Druk de knop (8) lang in om de voeding van het apparaat in/uit te schakelen. Het apparaat wordt na drie
minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.
Teruggaan / wissen



Druk tijdens de meting de knop (8) in om de laatste bewerking ongedaan te maken of de gemeten waarden
te wissen.
Referentieniveau afstellen
Druk de knop (4) in om het referentiepunt tussen voor- en achterkant van het apparaat te schakelen.
Tijdens het wijzigen van het referentiepunt is een kort geluid hoorbaar.
De standaardinstelling van het referentiepunt is de achterkant van het apparaat. Telkens wanneer de
voeding van het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt het referentiepunt op de standaardwaarde ingesteld,
hetgeen betekent dat na het inschakelen van de voeding het referentiepunt altijd op de achterkant van het
apparaat is ingesteld.

Meeteenheden
Druk lang de knop (7) in om de meeteenheid te wijzigen tussen m, ft (voeten), in (inches) en ft + in.

6. Uitvoeren van metingen

Enkele afstandsmeting
Druk de knop (1) in om de laser in te schakelen.
Druk opnieuw de knop (1) in om de afstand te meten. De gemeten waarde is direct te zien op het display.
Continue meting (Min / Max)
Druk lang de knop (1) in om de continue meting te activeren. Op het display wordt de minimale en
maximale gemeten afstand weergegeven.
De laatst gemeten waarde wordt in de samenvattingsregel getoond. Door het indrukken van de knop (1)
of (8) kan deze functie worden gestopt.
*Deze functie wordt automatisch na 5 vijf minuten van inactiviteit gestopt.



Oppervlaktemeting
Druk de knop (3) eenmaal in. Op het display verschijnt het symbool .
Druk de knop (1) in om de eerste afstandmeting (bijv. lengte) uit te voeren.
Druk opnieuw de knop (1) in om de tweede afstandmeting (bijv. breedte) uit te voeren. Het resultaat van
de lengte-, breedte-, omtrek- en oppervlaktemeting wordt op het display weergegeven.

1 - eerste afstand
2 - tweede afstand
3 - schakeling
4 - oppervlakte
Inhoudsmeting
Druk de knop (3) tweemaal in. In het functiegebied op het display verschijnt het symbool .



Druk de knop (1) in om de eerste afstandmeting (bijv. lengte) uit te voeren. Meet vervolgens breedte
en hoogte. De gemeten lengte, breedte, hoogte en inhoud worden op het display in de opgegeven volgorde
getoond.
Pythagorische methode - op basis van twee punten

Raadpleeg figuur 1. Druk de knop (3) driemaal in om deze functie in te schakelen. In het functiegebied
op het display verschijnt het symbool .
Voer een meting voor de twee punten, getoond in de afbeelding, in de volgorde van de cijfers, de hoogte van
het voorwerp wordt automatisch berekend en op het display weergegeven.

a - meetresultaat



Pythagorische methode - op basis van drie punten

Raadpleeg figuur 2. Druk de knop (3) viermaal in om deze functie in te schakelen. In het functiegebied
op het display verschijnt het symbool .
Voer een meting voor de drie punten, getoond in de afbeelding, in de volgorde van de cijfers, de hoogte van
het voorwerp wordt automatisch berekend en op het display weergegeven.
Druk de knop (8) in om de gemeten hoogte te wissen en druk daarna de knop (1) om de meting opnieuw
uit te voeren.

a - meetresultaat
Optellen / Aftrekken
Optellen: druk de knop (2) kort in
Aftrekken: druk de knop (5) lang in



Voer de meting uit en druk daarna de knop (2) of (5) in, het symbool voor optellen / aftrekken verschijnt
op het display. Druk nu de knop (1) in om de tweede meting uit te voeren. Het resultaat van de tweede
meting wordt automatisch opgeteld bij / afgetrokken van het resultaat van de eerste meting.
Let op : deze procedure kan indien nodig worden herhaald.
Geheugen van meetresultaten
Druk de knop (6) in om historische metingen uit het geheugen weer te geven. Op het display worden de
laatste 20 meetresultaten in omgekeerde volgorde getoond.
Druk de knop (8) in om de weergave van historische meetresultaten uit te schakelen.

7. Problemen oplossen

Alle fouten of storingen worden in de vorm van codes weergegeven. De onderstaande tabel beschrijft de
betekenis van foutcodes en de wijze van probleemoplossing.
Code // Oorzaak // Oplossing
204 // Meetfout // Gebruiksaanwijzing raadplegen, procedure herhalen.
208 // Stroom te hoog // Contact opnemen met de leverancier
220 // Batterijen leeg // Batterijen vervangen
252 // Temperatuur te hoog // Apparaat laten afkoelen tot de werktemperatuur bij 0°C - 40°C.
253 // Temperatuur te laag // Apparaat opwarmen tot de werktemperatuur.
255 // Ontvangen signaal te zwak of meettijd te lang // Een richtplaat gebruiken of de richtplaat vervangen
door een goede, met reflecterend oppervlak.
256 // Ontvangen signaal te sterk // Oppervlak is te sterk reflecterend, een richtplaat gebruiken of het
apparaat niet op zeer reflecterende oppervlakken richten.
261 // Meetbereik overschreden // Afstandmeting binnen het meetbereik uitvoeren.
500 // Hardwarefout // Schakel het apparaat enkele malen in en uit. Als het symbool zichtbaar blijft, neem
contact op met uw leverancier.

8. Technische gegevens

Technische gegevens // AX-DL100
Maximaal meetbereik* // 100 m
Meetnauwkeurigheid** // ±2 mm
Meeteenheden // m / ft / in / ft+in
Laserklasse // Class 2
Lasertype // 630-670nm, < 1mW
Meting van enkele afstand //



Min / max waarde //
Oppervlakte-, inhoudsmeting //
Indirecte pythagorische methode //
Continue meting //
Optellen en aftrekken //
Geluid //
4-regels display met achtergrondverlichting //
Geheugen van metingen // 20 sets
Knoppen // Knoppen van zacht rubber
Werktemperatuur // 0°C-40°C
Opslagtemperatuur // -10°C-60°C
Batterijlevensduur // 5,000 metingen
Batterijtype // AAA 2 x 1.5V (niet meegeleverd)
Automatische laseruitschakeling // 30 seconden
Automatische apparaatuitschakeling // 180 seconden
Afmetingen (mm) // 120*50*29
Gewicht (g) // 126
* - het maximale meetbereik wordt bepaald door de versie van de laserafstandsmeter. Het eigenlijke meet-
bereik is op de verpakking aangegeven. In het daglicht of als het richtpunt lage reflecterende eigenschappen
heeft moet een richtplaat worden gebruikt.
** - onder gunstige omstandigheden (goede eigenschappen van het oppervlak van het richtpunt, kamer-
temperatuur) kan het apparaat het nominaal meetbereik bereiken. Onder ongunstige omstandigheden
zoals bij zeer sterk zonlicht, zwak reflecterend oppervlak van het voorwerp (zwart oppervlak) of bij grote
temperatuurveranderingen kunnen er meetafwijkingen van meer dan 10m optreden.

9. Montage van de clip

Houd A ingedrukt en trek tegelijkertijd B eruit



Na losmaken

10. Batterijen plaatsen

Open het batterijvak en plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit.



Sluit na het plaatsen van de batterijen het batterijvak om veilig gebruik te garanderen.


