
Laserový diaľkomer - AX-DL100

1. Úvod

Ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku!
Pre zaistenie bezpečnej a účinnej prevádzky si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Laserový diaľkomer AX-DL100, navrhnutý celosvetovo uznávaným výrobcom, je veľmi kompaktný a prak-
tický. Inovatívny dizajn zariadenia s dodatočnou sponou umožňuje slobodné prenášanie zariadenia a
zároveň v prípade, ak zariadenie náhodou spadne počas práce na zem, chráni batérie pred poškodením.

2. Upozornenie

Laserový výrobok 2. triedy:
Nikdy sa pomocou žiadnych optických zariadení nepozerajte priamo do laserového lúča, ani ho nikdy
nesmerujte na iné osoby.



3. Funkcie tlačidiel

1. Meracie tlačidlo
2. Tlačidlo sčítania (+)
3. Tlačidlo plochy / objemu / pytagorejské
4. Tlačidlo referenčného merania
5. Tlačidlo odčítania (-)
6. Tlačidlo pamäte
7. Tlačidlo jednotky
8. Tlačidlo ZAP/VYP/Vymaž



4. LCD displej

1. Zapnutý laser
2. Vzťažný bod (predný)
3. Vzťažný bod (zadný)
4. Vzdialenosť / nepretržité meranie
5, 6, 7, 8. Indikátory meracích režimov
9. Stav batérií
10. Hodnota 1
11. Hodnota 2 / Minimálna hodnota
12. Hodnota 3 / Maximálna hodnota
13. Súhrnný riadok / posledná meraná hodnota / výsledok výpočtov

5. Počiatočné nastavenie a základná obsluha

Zapnutie / vypnutie zariadenia
Pre zapnutie/vypnutie napájania zariadenia stlačte a podržte tlačidlo (8). Zariadenie sa po troch minútach
nečinnosti automaticky vypne.
Návrat späť / vymazanie



Ak chcete anulovať poslednú akciu, alebo odstrániť nameranú hodnotu, stlačte počas merania tlačidlo (8).
Nastavenie vzťažného bodu
Ak chcete zmeniť vzťažný bod z predného na zadný, stlačte tlačidlo (4).
Pri zmene vzťažného bodu budete počuť zvuk merača.
Implicitne predvoleným vzťažným bodom je zadný bod. Po každom vypnutí napájania zariadenia sa vzťažný
bod nastaví na svoji implicitnú predvolenú hodnotu, to znamená, že po každom vypnutí zariadenia bude
vzťažným bodom zadná stena zariadenia.

Meracie jednotky
Stlačením a podržaním tlačidla (7) môžete meniť meraciu jednotku, na výber je m, ft (stopa), in (palec) a
ft + in.

6. Pokyny pre meranie

Samostatné meranie vzdialenosti
Diaľkomer zapnite stlačením tlačidla (1).
Stlačte ešte raz tlačidlo (1) a zvoľte meranie vzdialenosti. Nameraná vzdialenosť sa ihneď zobrazí na
displeji.
Nepretržité meranie (Min / Max)
Stlačením a podržaním tlačidla (1) sa aktivuje režim nepretržitého merania. Na displeji sa bude zobrazo-
vať minimálna a maximálna nameraná vzdialenosť.
Posledná nameraná vzdialenosť sa bude zobrazovať v súhrnnom riadku displeja. Užívateľ, ak chce danú
hodnotu podržať na displeji dlhšie, môže stlačiť tlačidlo (1) alebo (8).
*Funkcia sa po 5 minútach nečinnosti automaticky vypne.



Meranie plochy
Stlačte raz tlačidlo (3), na displeji sa v oblasti funkcie zobrazí symbol .
Stlačte tlačidlo (1) a zmerajte prvú vzdialenosť (napr. dĺžku).
Stlačte ešte raz tlačidlo (1) a zmerajte druhú vzdialenosť (napr. šírku). Na displeji sa zobrazí výsledok
meranie dĺžky, šírky spolu s obvodom a plochou.

1 - prvá vzdialenosť
2 - druhá vzdialenosť
3 - obvod
4 - plocha
Meranie objemu
Stlačte dvakrát tlačidlo (3), na displeji sa v oblasti funkcie zobrazí symbol .
Stlačte tlačidlo (1) a zmerajte prvú vzdialenosť (napr. dĺžku). Následne zmerajte šírku a výšku. Na
displeji sa zobrazí nameraná dĺžka, šírka, výška a vypočítaný objem, presne v tomto poradí.



Pytagorejská metóda - dvojbodová

Viď obrázok 1. Stlačte trikrát tlačidlo (3), na displeji sa v oblasti funkcie zobrazí symbol .
Zmerajte vzdialenosť dvoch bodov znázornených na ilustrácii, v poradí tak, ako je uvedené na ilustrácii.
Výška predmetu sa vypočíta automaticky a následne zobrazí na displeji.

a - výsledok výpočtu
Pytagorejská metóda - trojbodová



Viď obrázok 2. Stlačte trikrát tlačidlo (3), na displeji sa v oblasti funkcie zobrazí symbol .
Zmerajte vzdialenosť troch bodov znázornených na ilustrácii, v poradí tak, ako je uvedené na ilustrácii.
Výška predmetu sa vypočíta automaticky a následne zobrazí na displeji.
Stlačením tlačidla (8) nameranú výšku odstránite a následne môžete stlačením tlačidla (1) meranie
zopakovať.

a - výsledok výpočtu
Sčítanie / Odčítanie
Sčítanie: krátko stlačte tlačidlo (2)
Odčítanie: stlačte a podržte tlačidlo (5)
Zmerajte vzdialenosť a následne stlačte tlačidlo (2) alebo (5). Na displeji sa zobrazí symbol sčítanie
/ odčítania. Následne stlačením tlačidla (1) zmerajte druhú vzdialenosť. Výsledok druhého merania sa



automaticky pripočíta k / odpočíta od výsledku prvého merania.
Pozor: tento postup môžete opakovať v závislosti od Vašej potreby.
Pamäť na výsledky merania
Stlačením tlačidla (6) môžete zobraziť výsledky meraní uložených v pamäti zariadenia. Na displeji sa
zobrazia výsledky posledných 20 meraní v opačnom poradí.
Zobrazovanie meraní uložených do pamäte zastavte stlačením tlačidla (8).

7. Riešenie problémov

Všetky chyby alebo poruchy sa zobrazujú vo forme kódov. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje význam kódov
jednotlivých chýb a spôsob riešenia problémov.
Kód // Príčina // Riešenie problému
204 // Chyba merania // Oboznámte sa s návodom na obsluhu, meranie zopakujte.
208 // Príliš vysoká intenzita prúdu// Skontaktujte sa s distribútorom zariadenia
220 // Vybité batérie // Vymeňte batérie za nové
252 // Príliš vysoká teplota // Nechajte prístroj vychladnúť na prevádzkovú teplotu v rozsahu 0°C - 40°C.
253 // Príliš nízka teplota // Zohrejte zariadenie na prevádzkovú teplotu.
255 // Prijatý signál je príliš slabý alebo čas merania je príliš dlhý // Použite cieľový terčík alebo zmeňte
reflexnú plochu na lepšiu.
256 // Prijatý signál je príliš silný // Povrch má veľmi vysokú odrazivosť. Použite cieľový terčík, prípadne
zariadenie nesmerujte na veľmi reflexné plochy.
261 // Prekročenie meracieho rozsahu // Zmerajte vzdialenosť, ktorá sa zmestí v povolenom meracom roz-
sahu.
500 // Chyba hardvéru // Zariadenie niekoľkokrát za sebou vypnite a zapnite. Ak sa symbol stále zobrazuje,
skontaktujte sa s distribútorom zariadenia.

8. Špecifikácie

Špecifikácie // AX-DL100
Maximálny merací rozsah* // 100 m
Presnosť merania** // ±2 mm
Meracie jednotky // m / ft / in / ft+in
Trieda laseru // Class 2
Druh laseru // 630-670 nm, < 1 mW
Samostatné meranie vzdialenosti //



Hodnota min. / max. //
Meranie plochy, objemu //
Nepriama pytagorejská metóda //
Režim nepretržitého merania //
Sčítanie a odčítanie //
Zvuk //
4-riadkový podsvietený displej //
Pamäť na výsledky meraní // 20 sád
Tlačidlá // Tlačidlá z mäkkej gumy
Prevádzková teplota // 0°C - 40°C
Skladovacia teplota // -10°C-60°C
Životnosť batérií // 5 000 meraní
Typ batérií // AAA 2 x 1,5V (nie sú súčasťou balenia)
Automatické vypnutie laseru // 30 sekúnd
Automatické vypnutie zariadenia // 180 sekúnd
Rozmery (mm) // 120*50*29
Hmotnosť (g) // 126
* - maximálny merací rozsah závisí od verzie laserového diaľkomeru. Príslušný merací rozsah je uvedený
na obale. V dennom svetle, prípadne ak má cieľ zlé odrazové vlastnosti, používajte cieľový terčík.
** - za priaznivých podmienok (dobré povrchové vlastnosti cieľa, izbová teplota) môže byť aktuálny me-
rací rozsah zariadenia takmer rovnaký s menovitým meracím rozsahom. Za nepriaznivých podmienok,
napr. pri silnom slnečnom svetle, nízkej odrazivosti povrchu daného predmetu (čierny povrch) alebo pri
rozsiahlych výkyvoch teploty, sa môžu vyskytnúť odchýlky merania väčšie ako 10 m.

9. Montáž spony

Zatlačte časť A a zároveň potiahnite časť B.



Po oddelení

10. Inštalácia batérií

Otvorte priestor pre batérie a vložte doňho batérie zhodne s polaritou znázornenou.



Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky priestor pre batérie po vložení batérií uzavrite krytom.


