
Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

1. Áttekintés

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!
A biztosnágos és megfelelő működés érdekében, kérjük alaposan olvassa át a Qick Start kézikönyvet.
A globálisan elismert csapat által tervezett AX-DL100 lézeres távolságmérő kompakt és praktikus. Az in-
novatív kialakítás a tartozékklip segítségével lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bárhova elvihesse
a műszert, valamint megvédi az elemeket a kieséstől, ha használat közben az eszköz a földre esne.

2. Figyelmeztetés

Termékek lézer osztálya: 2
Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba optikai segédeszközzel és ne irányítsa azt szükségtelenül más
személyek felé.



3. Gombok funkciói

1. Mérésindító gomb
2. Hozzáad(+) gomb
3. Terület / Érték / Pitagorasz gomb
4. Mérési referencia gomb
5. Kivonás(-) gomb
6. Memória gomb
7. Mértékegység gomb
8. KI/BE/Törlés gomb



4. LCD kijelző

1. Lézer bekapcsolás
2. Referencia pont (első)
3. Referencia pont (hátsó)
4. Távolság /Folyamatos mérés
5, 6, 7, 8. Mérési mód kijelző
9. Elem töltöttségi szintje
10. Érték 1
11. Érték 2 / Min érték
12. Érték 3 / Max érték
13. Összefoglaló sor / utolsó érték / számítási eredmény

5. Első lépések, beállítások

Ki / Be kapcsoló
Nyomja meg hosszan a (8) gombot a műszer ki/be kapcsolásához. Ha 3 percig nem használja az eszközt,
az automatikusan kikapcsol.
Vissza / Törlés
Mérés közben nyomja meg a (8) gombot az utolsó lépés visszavonásához vagy a mért érték törléséhez.



Mérési referencia beállítása
Nyomja meg a (4) gombot a műszer első és hátsó pontjai közötti mérési referencia pont váltásához.
A referencia pont váltását hangjelzés kíséri.
Az alapbeállítás szerint a műszer első referenciaponttal indul. Minden kikapcsoláskor a referenciapont
visszaáll erre a standard beállításra pl. ha minden bekapcsoláskor a hátsó referencia pont van beállítva.

Mértékegységek
Nyomja meg hosszan a (7) gombot a távolság mértékegységek váltásához m, ft, in és ft+in

6. Használati utasítások

Egyszeri távolságmérés
Nyomja meg a (1) gombot a lézer aktiválásához. Nyomja meg újra (1) a távolásgmérés indításához. A
mért érték azonnal megjelenik a kijelzőn.
Folyamatos Mérés (Min/Max)
Nyomja meg hosszan a (1) gombot a folyamatos mérési funkció aktiválásához. A maximum és minimum
távolság értéke megjelnik a kijelzőn. Az utolsó mért érték az összefoglaló sorban látható. A felhasználó a

(1) vagy (8) gombok megnyomásával léphet ki ebből a funkcióból.
*5 perc inaktivitás után ez a funkció automatikusan kikapcsol .



Terület mérése
Nyomja meg a (3) gombot, ekkor a megjelenik a kijelző funkció részén.
Nyomja meg a (1) gombot az első távolságmérés elvégzéséhez (pl. hosszúság).
Nyomja meg újra a (1) gombot a második távolságmérés elvégzéséhez (pl. szélesség).
A hossz, szélesség, perem és terület eredménye megjelenik a kijelzőn.

1 - első távolság
2 - második távolság
3 - perem
4 - terület
Térfogat mérése
Nyomja meg kétszer a (3) gombot, ekkor a jelzés megjelenik a kijelző funkció részén.
Nyomja meg a (1) gombot az első távolságmérés elvégzéséhez (pl. hossz). Ezután végezze el a szélesség-
és magasságméréseket. A hossz, szélesség, magasság és térfogat értékek sorban megjelennek a kijelzőn.
Pitagorasz módszer - két pont



Az 1. ábra szerint, nyomja meg a (3) gombot háromszor a funkció aktiválásához, ekkor a ikon meg-
jelenik a kijelző funkció részén.
Mérje le az ábrán látható két pontot numerikus sorrendben, az objektum magassága automatikusan
kiszámításra kerül és megjelenik a kijelzőn.

a - számítási eredmény
Pitagorasz módszer - három pont



A 2. ábra szerint, nyomja meg a (3) gombot négyszer a funkció aktiválásához, ekkor a ikon megjelenik
a kijelző funkció részén.
Mérje le az ábrán látható három pontot numerikus sorrendben, a magasság automatikusan kiszámításra
kerül és megjelenik az összegző sorban.
Nyomja meg a (8) gombot bármely mért távolság törléhéhez majd nyomja meg a (1) gombot a mérés
megismétléséhez.

a - számítási eredmény
Összeadás / Kivonás
Összeadás: nyomja meg a (2) gombot.
Kivonás: nyomja meg hosszan a (5) gombot
Végezze el a mérést, majd nyomaj meg (2) vagy (5) gombok egyikét, ekkor a kijelzőn megjelenik az
összeadás/kivonás jel. Ezután nyomja meg a (1) gombot a második mérés elvégzéséhez. A második mért
értéket ekkor autimatikusan hozzáadja/kivonja az első értékhez.
Megjegyzés: ez a folyamat szükség szerint megismételhető.



Memória
Nyomja meg a (6) gombot a memóriában tárolt adatok megjelenítéséhez. Az utolsó 20 mérés értéke
fordított sorrendben jelenik meg.
A kilépéshez nyomja meg a (8) gombot.

7. Hibaelhárítás

A hibákat vagy problémákat hibakódok jelzik. Az alábbi táblázat az előforduló hibakódok jelentéseit és
azok megoldásait mutatja.
Hibakód // Oka // Megoldás
204 // Számítási hiba // Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvet és ismételje meg a mérést.
208 // Túláram // Lépjen kapcsolatba a disztribútorral
220 // Alacsony elem töltöttségi szint // Cserélje ki az elemet
252 // Túl magas hőmérséklet // Várjon míg a műszer 0°C - 40°C működési hőmérsékletre lehűl.
253 // Túl alcsony hőmérséklet // Melegítse fel a műszert a működési hőmérsékletre.
255 // A jel túl gyenge vagy túl hosszú a mérési idő // használjon célzó táblát vagy váltson egy jobban
tükröződő felületre.
256 // a jel túl erős // a céltárgy túlságosan tükröződik, használjon célzó táblát vagy válasszon kevésbé
tükröződő felületet.
261 // Mérési tartomány túllépése // Válasszon a mérési tartományon belül eső mérési távolságot.
500 // Hardver hiba // Kapcsolja ki/be a műszert néhányszor. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcso-
latba a disztribútorral.

8. Specifikáció

Specifikáció // AX-DL100
Maximális mérési tartomány* // 100 m
Mérési pontosság** // ±2 mm
Mértékegységek // m / ft / in / ft+in
Lézer osztály // Class 2
Lézer típusa // 630-670nm, < 1mW
Egyszeri mérés //
Min. / max. érték //
Terület-, Térfogat mérése //
Közvetett Pitagorasz tétel //
Folyamatos mérés //
Összeadás és kivonás //



Hangjelzés //
4-soros kijelző háttérvilágítással //
Memória // 20 mérés
Gomb // Puha gumi gombok
Működési hőmérséklet // 0°C-40°C
Tárolási hőmérésklet // -10°C-60°C
Elem élettartama // 5,000 mérés
Elem típusa // AAA 2 x 1.5V (nem tartozék)
Lézer automatikus kikapcsolása // 30 másodperc
Műszer automatikus kikapcsolása // 180 másodperc
Méretek (mm) // 120*50*29
Súly (g) // 126
* - A maximális mérési tartomány a lézeres távolságmérő típusától függ. A pontos mérési tartomány a
dobozon van feltüntetve. Nappali fénynél vagy ha gyenge a fényvisszaverődés a céltárgyon, használjon
célzó táblát.
** - Ideális körülmények között (megfelelő célfelület, szobahőmérséklet) az eszköz a jelzett méréstartomá-
nyig használható. Kevésbé kedvező körülmények között, mint pl. erős napsütés, gyengén tükröződő felület
(fekete felület) vagy magas hőmérséklet a maximális mérési távolság akár 10 méterrel is kevesebb lehet.

9. Klip összeszerelési rajz

Tartsa lenyomva az A -t és ezzel egyidőben húzza a B -t.

Eltávolítás után



10. Elemcsere

Nyissa ki az elemtartó fedelet majd az azon található polaritás jelzéseknek megfelelően helyezze be az
elemeket a tartóba.

A biztonságos használat érdekében az elemtartó fedelet mindig megfelelően tegye vissza a helyére az
elemek behelyezése után.


