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Bosch DLE 70 Professional

Òî÷íûé ïðîôåññèîíàëüíûé ëàçåðíûé äàëüíîìåð 
Bosch DLE 70 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàáîò âíóòðè 
ïîìåùåíèÿ. Äàëüíîìåð î÷åíü êîìïàêòåí, à òàêæå 
ïðåäåëüíî ïðîñò è óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè, íî 
ïðè ýòîì îáëàäàåò âñåìè âàæíåéøèìè ôóíêöèÿìè 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ èçìåðåíèé.

Êîíñòðóêöèÿ äàííîãî äàëüíîìåðà ïðåäóñìàòðèâàåò 
óñòàíîâêó íà óíèâåðñàëüíûé ñòðîèòåëüíûé øòàòèâ 
BS 150 Professional.

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè ïðèáîðà âõîäÿò ýëåìåíòû 
ïèòàíèÿ è óäîáíûé çàùèòíûé ÷åõîë ñ êðåïëåíèåì 
íà ðåìåíü.
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Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. B–E)

Dla pomiaru może zostać wybrana jedna z czte-
rech płaszczyzn odniesienia:
– tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. 

przykładając urządzenie do ściany),
– tylna krawędź końcówki 15 (umożliwia to np. 

wykonywanie pomiarów z narożników),
– krawędź przednia urządzenia pomiarowego 

(np. do wykonywania pomiaru z krawędzi 
stołu),

– gwint 17 (np. dla pomiarów ze statywem).

Wyboru płaszczyzny odniesienia dokonuje się 
przez kilkakrotne wciskanie przycisku 1, aż do 
ukazania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny 
odniesienia. Po każdym włączeniu urządzenia 
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest 
jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Ciągła emisja wiązki

W razie potrzeby urządzenie pomiarowe można 
przestawić na tryb pracy ciągłej. W tym celu 
należy nacisnąć przycisk ciągłej emisji wiązki 13. 
Wskaźnik „LASER“ świeci się na wyświetlaczu 
światłem ciągłym.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

W przypadku takiego ustawienia, wiązka lasera 
emitowana jest także i pomiędzy pomiarami. 
Aby rozpocząć pomiar, należy jednorazowo 
nacisnąć przycisk 10.

Aby wyłączyć emisję ciągłą, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 13 lub wyłączyć urządzenie 
pomiarowe. Po ponownym włączeniu, 
urządzenie znajdzie się w normalnym trybie 
pracy; emisja wiązki laserowej rozpocznie się 
dopiero po naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Funkcje pomiaru

Pomiar odległości

Aby dokonać pomiaru odległości należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru odległości .

Aby nakierować wiązkę na 
cel, należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10 raz, 
naciśnięcie go po raz drugi 
umożliwi dokonanie 
pomiaru.

Wartość mierzona ukazywana jest u dołu 
wyświetlacza.

Pomiar powierzchni

Aby dokonać pomiaru powierzchni należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni .

Należy kolejno zmierzyć długość i szerokość, jak 
w przypadku pomiaru odległości. Między oboma 
pomiarami wiązka lasera jest nieprzerwanie 
emitowana.

Po zakończeniu drugiego 
pomiaru, powierzchnia 
zostanie automatycznie 
obliczona i ukazany wynik. 
Wynik ostatniego pomiaru 
jednostkowego ukazany 
jest u dołu wyświetlacza, 
wynik końcowy u góry.

OBJ_BUCH-703-003.book  Page 152  Monday, December 14, 2009  11:34 AM



5 |  

2 609 140 692 | (14.12.09) Bosch Power Tools

A

B3

B2

B1

A

B C0,5 m

2,45 m

KJ

IH

GF

OBJ_BUCH-703-003.book  Page 5  Monday, December 14, 2009  11:34 AM

5 Polski | 151

Bosch Power Tools 2 609 140 692 | (14.12.09)

Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. B–E)

Dla pomiaru może zostać wybrana jedna z czte-
rech płaszczyzn odniesienia:
– tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. 

przykładając urządzenie do ściany),
– tylna krawędź końcówki 15 (umożliwia to np. 

wykonywanie pomiarów z narożników),
– krawędź przednia urządzenia pomiarowego 

(np. do wykonywania pomiaru z krawędzi 
stołu),

– gwint 17 (np. dla pomiarów ze statywem).

Wyboru płaszczyzny odniesienia dokonuje się 
przez kilkakrotne wciskanie przycisku 1, aż do 
ukazania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny 
odniesienia. Po każdym włączeniu urządzenia 
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest 
jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Ciągła emisja wiązki

W razie potrzeby urządzenie pomiarowe można 
przestawić na tryb pracy ciągłej. W tym celu 
należy nacisnąć przycisk ciągłej emisji wiązki 13. 
Wskaźnik „LASER“ świeci się na wyświetlaczu 
światłem ciągłym.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

W przypadku takiego ustawienia, wiązka lasera 
emitowana jest także i pomiędzy pomiarami. 
Aby rozpocząć pomiar, należy jednorazowo 
nacisnąć przycisk 10.

Aby wyłączyć emisję ciągłą, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 13 lub wyłączyć urządzenie 
pomiarowe. Po ponownym włączeniu, 
urządzenie znajdzie się w normalnym trybie 
pracy; emisja wiązki laserowej rozpocznie się 
dopiero po naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Funkcje pomiaru

Pomiar odległości

Aby dokonać pomiaru odległości należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru odległości .

Aby nakierować wiązkę na 
cel, należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10 raz, 
naciśnięcie go po raz drugi 
umożliwi dokonanie 
pomiaru.

Wartość mierzona ukazywana jest u dołu 
wyświetlacza.

Pomiar powierzchni

Aby dokonać pomiaru powierzchni należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni .

Należy kolejno zmierzyć długość i szerokość, jak 
w przypadku pomiaru odległości. Między oboma 
pomiarami wiązka lasera jest nieprzerwanie 
emitowana.

Po zakończeniu drugiego 
pomiaru, powierzchnia 
zostanie automatycznie 
obliczona i ukazany wynik. 
Wynik ostatniego pomiaru 
jednostkowego ukazany 
jest u dołu wyświetlacza, 
wynik końcowy u góry.
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ruУказания по безопасности
Для обеспечения безопасной и 
надежной работы с измери-
тельным инструментом должны 
быть прочитаны и соблюдаться 
все инструкции. Никогда не 

доводите предупредительные таблички на 
измерительном инструменте до состояния 
неузнаваемости. ХОРОШО СОХРАНИТЕ ЭТУ 
ИНСТРУКЦИЮ.

� Внимание – использование других не 
упомянутых здесь элементов управления 
и регулирования или других методов экс-
плуатации может подвергнуть Вас опас-
ному для здоровья излучению. 

� Измерительный инструмент поставляется 
с предупредительной табличкой на немец-
ком языке (на изображении измеритель-
ного инструмента на странице с иллюстра-
циями обозначена номером 9).

� Перед первым применением инструмента 
наклейте на немецкий текст предупреди-
тельной таблички предоставленную на-
клейку с текстом на языке Вашей страны.

� Не направляйте лазерный луч на людей 
или животных и не смотрите сами в ла-
зерный луч. Настоящий измерительный 
инструмент создает лазерное излучение 
класса 2 согласно IEC 60825-1. Этим 
излучением Вы можете непреднамеренно 
ослепить людей.

� Не применяйте лазерные очки в качестве 
защитных очков. Лазерные очки служат 
для лучшего распознавания лазерного луча, 
однако они не защищают от лазерного 
излучения.

� Не применяйте лазерные очки в качестве 
солнечных очков или в уличном движе-
нии. Лазерные очки не дают полной защиты 
от ультрафиолетового излучения и ухудша-
ют восприятие красок.

� Ремонт Вашего измерительного инстру-
мента поручайте только квалифицирован-
ному персоналу, используя только ориги-
нальные запасные части. Этим обеспечи-
вается безопасность измерительного ин-
струмента.

� Не разрешайте детям пользоваться лазер-
ным измерительным инструментом без 
надзора. Они могут неумышленно ослепить 
людей.

� Не работайте с измерительным инстру-
ментом во взрывоопасной среде, 
поблизости от горючих жидкостей, газов 
и пыли. В измерительном инструменте 
могут образоваться искры, от которых 
может воспламениться пыль или пары.

� Защищайте упорный штифт 15 от токо-
проводящих проводов и деталей. Это соз-
дает опасность поражения электротоком.

Описание функции
Пожалуйста, откройте раскладную страницу с 
иллюстрациями инструмента и оставляйте ее 
открытой, пока Вы изучаете руководство по 
эксплуатации.

Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для 
измерения расстояний, длин, высот, удалений 
и расчетов площадей и объемов. Измеритель-
ный инструмент подходит для работы внутри 
помещений и на открытом воздухе.

IEC 60825-1:07
<1 mW, 635 nm
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Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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Технические данные

Цифровой лазерный дальномер DLE 70
Professional

Товарный № 3 601 K16 60.

Диапазон измерений 0,05–70 мA)

Точность измерения (типичная) �1,5 ммB)

Наименьшее отображаемое значение 1 мм

Рабочая температура –10 °C...+50 °CC)

Температура хранения –20 °C...+70 °C

Относительная влажность воздуха не более 90 %

Класс лазера 2

Тип лазера 635 нм, <1 мВт

Диаметр лазерного пятна (при 25 °C) ок.
– на расстоянии 10 м
– на расстоянии 70 м

6 мм
42 мм

Батарейки
Аккумуляторы

4 x 1,5 В LR03 (AAA)
4 x 1,2 В HR03 (AAA)

Долговечность батареек прибл.
– Отдельные измерения
– Длительные измерения (измерение минимального 

или максимального значения)

30000D)

5 чD)

Автоматическое отключение прибл. через
– лазер
– измерительный инструмент (без измерения)

20 с
5 мин

Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 0,18 кг

Размеры 59 x 100 x 32 мм

Степень защиты (за исключением батарейного отсека) IP 54 (защита от пыли и брызг воды)

A) Диапазон измерения тем больше, чем лучше лазерный луч отражается от поверхности цели (рассеивающее, 
не зеркальное отражение) и чем ярче лазерная точка видна на фоне освещения окружающей среды (внутренние 
помещения, сумерки). При неблагопрятных условиях (напр., работа на улице при сильном солнечном излучении) 
может понадобиться применение визирной марки.

B) При неблагоприятных условиях, например, при сильном солнечном излучении или при плохой отражающей 
способности поверхности максимальное отклонение составляет �10 мм на 70 м. При благоприятных условиях 
следует учитывать отклонение в �0,05 мм/м.

C) При продолжительных измерениях (функции измерения минимального/максимального значения) макс. 
рабочая температура составляет +40 °C.

D) С аккумуляторными батареями на 1,2 В возможно меньше измерений, чем с батарейками на 1,5 В.

Учитывайте товарный номер на заводской табличке Вашего измерительного инструмента, торговые названия 
отдельных инструментов могут различаться.

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру 20 на 
заводской табличке.
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Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. B–E)

Dla pomiaru może zostać wybrana jedna z czte-
rech płaszczyzn odniesienia:
– tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. 

przykładając urządzenie do ściany),
– tylna krawędź końcówki 15 (umożliwia to np. 

wykonywanie pomiarów z narożników),
– krawędź przednia urządzenia pomiarowego 

(np. do wykonywania pomiaru z krawędzi 
stołu),

– gwint 17 (np. dla pomiarów ze statywem).

Wyboru płaszczyzny odniesienia dokonuje się 
przez kilkakrotne wciskanie przycisku 1, aż do 
ukazania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny 
odniesienia. Po każdym włączeniu urządzenia 
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest 
jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Ciągła emisja wiązki

W razie potrzeby urządzenie pomiarowe można 
przestawić na tryb pracy ciągłej. W tym celu 
należy nacisnąć przycisk ciągłej emisji wiązki 13. 
Wskaźnik „LASER“ świeci się na wyświetlaczu 
światłem ciągłym.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

W przypadku takiego ustawienia, wiązka lasera 
emitowana jest także i pomiędzy pomiarami. 
Aby rozpocząć pomiar, należy jednorazowo 
nacisnąć przycisk 10.

Aby wyłączyć emisję ciągłą, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 13 lub wyłączyć urządzenie 
pomiarowe. Po ponownym włączeniu, 
urządzenie znajdzie się w normalnym trybie 
pracy; emisja wiązki laserowej rozpocznie się 
dopiero po naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Funkcje pomiaru

Pomiar odległości

Aby dokonać pomiaru odległości należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru odległości .

Aby nakierować wiązkę na 
cel, należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10 raz, 
naciśnięcie go po raz drugi 
umożliwi dokonanie 
pomiaru.

Wartość mierzona ukazywana jest u dołu 
wyświetlacza.

Pomiar powierzchni

Aby dokonać pomiaru powierzchni należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni .

Należy kolejno zmierzyć długość i szerokość, jak 
w przypadku pomiaru odległości. Między oboma 
pomiarami wiązka lasera jest nieprzerwanie 
emitowana.

Po zakończeniu drugiego 
pomiaru, powierzchnia 
zostanie automatycznie 
obliczona i ukazany wynik. 
Wynik ostatniego pomiaru 
jednostkowego ukazany 
jest u dołu wyświetlacza, 
wynik końcowy u góry.
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Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей 
выполнена по изображению измерительного 
инструмента на странице с иллюстрациями.

1 Кнопка выбора исходной плоскости

2 Кнопка вызова памяти «M=»

3 Кнопка сложения с памятью «M+»

4 Кнопка для измерения минимального, 
максимального значения (включая 
продолжительные измерения)

5 Кнопка измерения длины, площади и 
объема

6 Ватерпас

7 Дисплей

8 Приспособление для помощи в наводке луча

9 Предупредительная табличка лазерного 
излучения

10 Кнопка измерения

11 Кнопка косвенного определения длины и 
площади стен

12 Кнопка вычитания из памяти «M–»

13 Кнопка непрерывного лазерного луча

14 Кнопка включения и стирания памяти

15 Упорный штифт

16 Фиксатор упорного штифта

17 Резьба 1/4"

18 Фиксатор крышки батарейного отсека

19 Крышка батарейного отсека

20 Серийный номер

21 Выход лазерного луча

22 Приёмная линза

23 Штатив*

24 Очки для работы с лазерным 
инструментом*

25 Визирная марка для лазерного луча*

26 Петля для руки

27 Защитный чехол

* Изображенные или описанные принадлежности 
не входят в стандартный комплект поставки.

Элементы индикации

a Запись в память измеренных значений

b Предупреждение о разрядке батареек

c Предупреждение о выходе за пределы 
допустимого температурного диапазона

d Измеренное значение/результат

e Единица измерения

f Исходная плоскость измерения

g Лазер включен

h Значение единичного измерения 
(при измерении длины – результат)

i Измерительные функции
Измерение длины
Измерение площади
Измерение объема
Косвенное измерение длины
Измерение площади стены
Продолжительное измерение 

MIN Измерение минимума
MAX Измерение максимума

Сборка

Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется 
использовать щелочно-марганцевые 
батарейки или аккумуляторные батареи.

С аккумуляторными батареями на 1,2 В 
возможно меньше измерений, чем с 
батарейками на 1,5 В.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека 19, 
нажмите на фиксатор 18 в направлении 
стрелки и снимите крышку. Вставьте 
батарейки или аккумуляторные батареи. 
Следите за правильной полярностью в 
соответствии с изображением на внутренней 
стороне крышки батарейного отсека.

После первого появления на дисплее символа 
батарей  возможно еще мин. 100 измерений. 
Если символ батарей мигает, батарейки/акку-
муляторные батареи необходимо заменить, 
измерения больше невозможны.

Всегда заменяйте все батарейки/аккумулятор-
ные батареи одновременно. Используйте толь-
ко батарейки/аккумуляторные батареи одного 
производителя и с одинаковой емкостью.

� Вынимайте батарейки/аккумуляторные 
батареи из измерительного инструмента, 
если Вы длительное время не будете его 
использовать. При длительном хранении 
возможна коррозия или саморазрядка 
батареек/аккумуляторных батарей.
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Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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Работа с инструментом

Эксплуатация

� Защищайте измерительный инструмент 
от влаги и прямых солнечных лучей.

� Не подвергайте измерительный инстру-
мент воздействию экстремальных темпе-
ратур и температурных перепадов. В част-
ности, не оставляйте его на длительное 
время в машине. При больших перепадах 
температуры сначала дайте измеритель-
ному инструменту стабилизировать свою 
температуру, прежде чем начинать 
работать с ним. Экстремальные 
температуры и температурные перепады 
могут отрицательно влиять на точность 
измерительного инструмента.

� Избегайте сильных толчков и падений 
измерительного инструмента. После силь-
ных внешних воздействий на измеритель-
ный инструмент рекомендуется проверить 
его точность, прежде чем продолжать 
работать с инструментом (см. «Контроль 
точности измерительного инструмента», 
стр. 201).

Включение/выключение

Для включения измерительного инструмента 
коротко нажмите на выключатель 14 или 
кнопку измерений 10. При включении 
измерительного инструмента лазерный луч 
еще не включается.

Для выключения измерительного инструмен-
та нажмите кнопку выключения 14 и держите 
ее нажатой продолжительное время.

Если в течение прибл. 5 мин. на измеритель-
ном инструменте не будет нажиматься ника-
ких кнопок, измерительный инструмент с 
целью экономии батарей автоматически 
выключается.

Записанное в память измеренное значение 
сохраняется при автоматическом выключе-
нии. При последующем включении измери-
тельного инструмента на дисплее высвечи-
вается «M».

Измерение

После включения инструмент находится в ре-
жиме измерения длины. Другие измеритель-
ные функции Вы можете установить нажатием 
соответствующей функциональной кнопки 
(см. «Режимы измерений», стр. 195). 

В качестве исходной плоскости для измерения 
после включения выбрана задняя кромка 
инструмента. Нажатием на кнопку исходная 
плоскость 1 Вы можете изменить исходную 
плоскость (см. «Выбор исходной плоскости», 
стр. 195).

После выбора функции измерения и исходной 
плоскости все остальные процессы включают-
ся нажатием кнопки измерения 10.

Приложите измерительный инструмент вы-
бранной исходной плоскостью к желаемой 
измерительной линии (например, к стене).

Нажмите кнопку измерения 10 для включения 
лазерного луча.

� Не направляйте лазерный луч на людей 
или животных и не смотрите сами в лазер-
ный луч, в том числе и с большого рас-
стояния.

Наведите лазерный луч на цель. Что начать 
измерения, снова нажмите кнопку измерения 
10.

При включенном постоянном лазерном луче и 
при измерении минимального и 
максимального значения измерение 
начинается сразу же после первого нажатия 
кнопки измерения 10.

Обычно результат измерения появляется 
через 0,5 с, максимум через 4 с. Продолжи-
тельность измерения зависит от расстояния, 
условий освещенности и отражающей способ-
ности поверхности цели. Об окончании изме-
рения оповещает звуковой сигнал. По окон-
чании измерения лазерный луч автоматически 
выключается.

Если прибл. через 20 с после наведения не вы-
полняется никаких измерений, лазерный луч с 
целью экономии батарей автоматически 
выключается.
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Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. B–E)

Dla pomiaru może zostać wybrana jedna z czte-
rech płaszczyzn odniesienia:
– tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. 

przykładając urządzenie do ściany),
– tylna krawędź końcówki 15 (umożliwia to np. 

wykonywanie pomiarów z narożników),
– krawędź przednia urządzenia pomiarowego 

(np. do wykonywania pomiaru z krawędzi 
stołu),

– gwint 17 (np. dla pomiarów ze statywem).

Wyboru płaszczyzny odniesienia dokonuje się 
przez kilkakrotne wciskanie przycisku 1, aż do 
ukazania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny 
odniesienia. Po każdym włączeniu urządzenia 
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest 
jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Ciągła emisja wiązki

W razie potrzeby urządzenie pomiarowe można 
przestawić na tryb pracy ciągłej. W tym celu 
należy nacisnąć przycisk ciągłej emisji wiązki 13. 
Wskaźnik „LASER“ świeci się na wyświetlaczu 
światłem ciągłym.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

W przypadku takiego ustawienia, wiązka lasera 
emitowana jest także i pomiędzy pomiarami. 
Aby rozpocząć pomiar, należy jednorazowo 
nacisnąć przycisk 10.

Aby wyłączyć emisję ciągłą, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 13 lub wyłączyć urządzenie 
pomiarowe. Po ponownym włączeniu, 
urządzenie znajdzie się w normalnym trybie 
pracy; emisja wiązki laserowej rozpocznie się 
dopiero po naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Funkcje pomiaru

Pomiar odległości

Aby dokonać pomiaru odległości należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru odległości .

Aby nakierować wiązkę na 
cel, należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10 raz, 
naciśnięcie go po raz drugi 
umożliwi dokonanie 
pomiaru.

Wartość mierzona ukazywana jest u dołu 
wyświetlacza.

Pomiar powierzchni

Aby dokonać pomiaru powierzchni należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni .

Należy kolejno zmierzyć długość i szerokość, jak 
w przypadku pomiaru odległości. Między oboma 
pomiarami wiązka lasera jest nieprzerwanie 
emitowana.

Po zakończeniu drugiego 
pomiaru, powierzchnia 
zostanie automatycznie 
obliczona i ukazany wynik. 
Wynik ostatniego pomiaru 
jednostkowego ukazany 
jest u dołu wyświetlacza, 
wynik końcowy u góry.
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Выбор исходной плоскости (см. рис. В–E)

Вы можете выбрать одну из 4 исходных плос-
костей измерения:

– плоскость задней кромки измерительного 
инструмента (например, при приклады-
вании к стенам),

– плоскость задней кромки упорного штифта 
15 (например, при измерениях из углов),

– плоскость передней кромки измеритель-
ного инструмента (например, при изме-
рении от кромки стола),

– плоскость резьбы 17 (например, для изме-
рения со штативом).

Для изменения исходной плоскости нажи-
майте кнопку 1, пока на дисплее не отобра-
зится желаемая исходная плоскость. Каждый 
раз после включения измерительного инстру-
мента в качестве исходной плоскости задан 
задний край инструмента.

Непрерывный лазерный луч

При необходимости Вы можете включить из-
мерительный инструмент в режим непрерыв-
ного лазерного луча. Нажмите для этого кноп-
ку непрерывного лазерного луча 13. На дис-
плее высвечивается непрерывная надпись 
«LASER».

� Не направляйте лазерный луч на людей 
или животных и не смотрите сами в лазер-
ный луч, в том числе и с большого рас-
стояния.

Лазерный луч остается при этой настройке 
включенным также и между измерениями, для 
измерения следует нажать только один раз 
клавишу измерение 10.

Для выключения продолжительного лазерного 
луча нажмите снова клавишу 13 или выключи-
те измерительный инструмент. При последую-
щем включении измерительный инструмент 
включается в нормальном режиме, лазерный 
луч включается только при задействовании 
клавиши измерение 10.

Режимы измерений

Измерение длины

Для измерения длины нажимайте кнопку 5, 
пока на дисплее не появится индикатор 
измерения длины .

Нажмите кнопку измере-
ния 10 один раз для наве-
дения и еще один раз для 
выполнения измерения.

Измеренное значение вы-
свечивается на дисплее 
внизу.

Измерение площади

Для измерения площади нажимайте кнопку 5, 
пока на дисплее не появится индикатор изме-
рения площади .

Измерьте длину и ширину друг за другом как 
при измерении длин. Между обоими измере-
ниями лазерный луч остается включенным.

По окончании второго 
измерения площадь авто-
матически рассчитывает-
ся и высвечивается на 
дисплее. Последнее еди-
ничное измеренное зна-

чение высвечивается на дисплее внизу, а 
конечный результат – вверху.

Измерение объема

Для измерения объема нажимайте кнопку 5 до 
тех пор, пока на дисплее не появится инди-
катор измерения объема .

После этого измерьте длину, ширину и высоту 
друг за другом как при измерении длин. Между 
тремя измерениями лазерный луч остается 
включенным.
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Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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По окончании третьего 
измерения объем автома-
тически рассчитывается и 
высвечивается на дис-
плее. Последнее 
единичное измерение вы-

свечивается на дисплее внизу, а конечный 
результат – вверху.

Значения, превышающие 99999 м3, не могут 
отображаться, на дисплее высвечивается 
«Error» и «––––». Разделите измеряемый 
объем на отдельные измерения, которые мож-
но рассчитать по отдельности и затем сложить.

Измерение минимума (см. рис. F)

Измерение минимума служит для определения 
самого короткого расстояния от неизменяе-
мой исходной точки. Оно помогает, например, 
при определении вертикалей или горизонталей.

Для измерения минимального значения 
нажимайте кнопку 4, пока на дисплее не 
появится символ «MIN».

Чтобы начать измерение, нажмите кнопку 
измерения 10. На дисплее появляется 
индикатор продолжительного измерения .

Перемещайте лазер туда-сюда по 
соответствующей цели (напр., по 
противоположной стене при измерении 
ширины помещения) так, чтобы реперная 
точка измерения (напр., кончик упорного 
штифта 15) всегда находилась на одном и том 
же месте.

Во время измерения 
актуальное значение 
длины появляется в 
нижней части дисплея 
(см. «Продолжительное 
измерение», стр. 196). 

Минимальное значение высвечивается в 
правом верхнем углу дисплея. Оно постоянно 
актуализируется, если текущее значение 
длины будет меньше, чем прежнее 
минимальное значение.

Чтобы прекратить измерение минимального 
значения, нажмите кнопку измерения 10. 
Если Вы снова нажмете кнопку измерения, 
измерение начинается сначала.

Измерение максимума (см. рис. G)

Измерение максимума служит для определе-
ния самого большого расстояния от неиз-
меняемой исходной точки. Оно помогает, 
например, при определении диагоналей.

Для измерения максимального значения 
нажимайте кнопку 4, пока на дисплее не 
появится символ «MAX».

Чтобы начать измерение, нажмите кнопку 
измерения 10. На дисплее появляется 
индикатор продолжительного измерения .

Перемещайте лазер по желаемой цели туда и 
обратно (например, угол помещения при 
определении диагоналей) так, чтобы исходная 
точка измерения (например, наконечник 
упорного штифта 15) всегда оставался на 
одном и том же месте.

Во время измерения 
актуальное значение 
длины появляется в 
нижней части дисплея 
(см. «Продолжительное 
измерение», стр. 196). 

Максимальное значение высвечивается в 
правом верхнем углу дисплея. Оно постоянно 
актуализируется, если текущее значение 
длины превысит прежнее максимальное 
значение.

Чтобы прекратить измерение максимального 
значения, нажмите кнопку измерения 10. 
Если Вы снова нажмете кнопку измерения, 
измерение начинается сначала.

Продолжительное измерение (см. рис. Н)

Режим продолжительного измерения является 
составной частью функции измерения 
минимального и максимального значения.

При продолжительном измерении измеритель-
ный инструмент можно передвигать относи-
тельно цели, при этом измеренное значение 
актуализируется прибл. каждые 0,5 с. Вы 
можете, напр., передвигаться от стены на не-
обходимое расстояние, актуальное расстоя-
ние всегда отображается на дисплее.

Для продолжительных измерений нажмите 
кнопку 4, чтобы на дисплее появился символ 
«MIN» или «MAX».

Чтобы начать измерение, нажмите кнопку 
измерения 10.
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Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. B–E)

Dla pomiaru może zostać wybrana jedna z czte-
rech płaszczyzn odniesienia:
– tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. 

przykładając urządzenie do ściany),
– tylna krawędź końcówki 15 (umożliwia to np. 

wykonywanie pomiarów z narożników),
– krawędź przednia urządzenia pomiarowego 

(np. do wykonywania pomiaru z krawędzi 
stołu),

– gwint 17 (np. dla pomiarów ze statywem).

Wyboru płaszczyzny odniesienia dokonuje się 
przez kilkakrotne wciskanie przycisku 1, aż do 
ukazania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny 
odniesienia. Po każdym włączeniu urządzenia 
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest 
jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Ciągła emisja wiązki

W razie potrzeby urządzenie pomiarowe można 
przestawić na tryb pracy ciągłej. W tym celu 
należy nacisnąć przycisk ciągłej emisji wiązki 13. 
Wskaźnik „LASER“ świeci się na wyświetlaczu 
światłem ciągłym.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

W przypadku takiego ustawienia, wiązka lasera 
emitowana jest także i pomiędzy pomiarami. 
Aby rozpocząć pomiar, należy jednorazowo 
nacisnąć przycisk 10.

Aby wyłączyć emisję ciągłą, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 13 lub wyłączyć urządzenie 
pomiarowe. Po ponownym włączeniu, 
urządzenie znajdzie się w normalnym trybie 
pracy; emisja wiązki laserowej rozpocznie się 
dopiero po naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Funkcje pomiaru

Pomiar odległości

Aby dokonać pomiaru odległości należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru odległości .

Aby nakierować wiązkę na 
cel, należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10 raz, 
naciśnięcie go po raz drugi 
umożliwi dokonanie 
pomiaru.

Wartość mierzona ukazywana jest u dołu 
wyświetlacza.

Pomiar powierzchni

Aby dokonać pomiaru powierzchni należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni .

Należy kolejno zmierzyć długość i szerokość, jak 
w przypadku pomiaru odległości. Między oboma 
pomiarami wiązka lasera jest nieprzerwanie 
emitowana.

Po zakończeniu drugiego 
pomiaru, powierzchnia 
zostanie automatycznie 
obliczona i ukazany wynik. 
Wynik ostatniego pomiaru 
jednostkowego ukazany 
jest u dołu wyświetlacza, 
wynik końcowy u góry.
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Передвигайте измери-
тельный инструмент до 
тех пор, пока внизу ин-
струмент не отобразит 
желаемое расстояние.

Продолжительное измере-
ние прерывается нажати-

ем кнопки измерения 10. Актуальное изме-
ренное значение высвечивается на дисплее. 
Продолжительное измерение возобновляется 
повторным нажатием кнопки измерения 10.

Продолжительное измерение автоматически вы-
ключается через 5 мин. Последнее измеренное 
значение отображается в нижней части дисплея.

Косвенное измерение длин (см. рис. I)

Косвенное измерение длины служит для опре-
деления расстояний, которые невозможно из-
мерить прямым способом, если на пути луча 
находится препятствие или нет способной к 
отражению целевой поверхности. Точные 
результаты достигаются только в том случае, 
если лазерный луч и искомое расстояние об-
разуют точно прямой угол (теорема Пифагора).

В приведенном примере нужно определить 
длину В. Для этого нужно измерить A и C. A и В 
должны при этом образовывать прямой угол.

Для косвенного определения длины 
нажимайте кнопку 11 до тех пор, пока на 
дисплее не появится индикатор косвенного 
измерения длины .

Измерение выполняйте как при измерении 
расстояния A. Следите за тем, чтобы прямая A 
образовывала прямой угол с искомым рас-
стоянием B. Затем измерьте расстояние C. 
Между обоими измерениями лазерный луч 
остается включенным.

Следите за тем, чтобы исходная точка измере-
ния (например, задняя кромка измеритель-
ного инструмента) находилась при обоих из-
мерениях на одном и том же месте.

По окончании второго из-
мерения автоматически 
высчитывается расстоя-
ние B. Последнее единич-
ное измерение высвечи-
вается на дисплее внизу, а 
конечное результат В– 
вверху.

Измерение площади стены (см. рис. J)

Измерение площади стен позволяет опреде-
лить общую площадь нескольких стен, 
имеющих одинаковую высоту.

В приведенном примере должна быть опре-
делена общая площадь нескольких стен, кото-
рые имеют одинаковую высоту A, но разную 
длину B.

Для измерения площади стен нажимайте 
кнопку 11 до тех пор, пока на дисплее не 
появится индикатор измерения площади стен 

.

Измерьте высоту помещения A как при изме-
рении длины. Измеренное значение отобра-
жается как вверху, так и внизу на дисплее. 
Лазер остается включенным.

Затем измерьте длину B1 
первой стены. Площадь 
высчитывается автомати-
чески и высвечивается. 
Последнее измеренное 
значение длины высвечи-

вается внизу дисплея, а площадь вверху. Лазер 
остается включенным.

Теперь измерьте длину B2 
второй стены. Показан-
ное на дисплее внизу зна-
чение единичного изме-
рения прибавляется к 
длине B1, и сумма обеих 

длин умножается на заложенную в память вы-
соту A. Общее значение площади показывает-
ся вверху дисплея.

Вы можете измерять сколько угодно других 
длин BX, которые автоматически прибавля-
ются и умножаются на высоту A.

Условием для точного вычисления площади 
является единая первая измеренная длина (в 
примере высота помещения A) для всех от-
дельных площадей.

Для нового запуска измерения площади стены 
нажмите два раза кнопку 11.
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Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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Удаление измеренных значений

Коротким нажатием кнопки 14 Вы можете уда-
лить последние измеренные значения во всех 
режимах. Многократным коротким нажатием 
кнопки отдельные измеренные значения 
удаляются в обратной последовательности.

В режиме функции измерения площади стены 
при первом коротком нажатии кнопки 14 уда-
ляется последнее единичное значение, при 
втором нажатии – все длины BX.

Функции памяти

При выключении измерительного инструмен-
та значения, записанные в память, сохраня-
ются.

В режиме функции измерения площади стены 
в памяти можно сохранить общее значение 
площади, при измерении минимума и макси-
мума – минимальное или максимальное зна-
чения. Сохранение отдельных измеренных 
значений в пределах этих функций невоз-
можно.

Сохранение в памяти измеренных значений/ 
сложение

Нажмите кнопку сложения 
с памятью 3, чтобы в 
зависимости от 
актуального режима 
измерения – измерение 
длины, площади или 

объема – записать в память актуальное 
измеренное значение. Как только значение 
будет записано в память, на дисплее высве-
чивается «M», за ним коротко мигает знак «+».

Если в памяти уже находится одно значение, 
то новое значение складывается со значением 
памяти, однако только при одинаковой 
единице измерения.

Если в памяти находится, например, значение 
площади, а актуальное измеренное значение 
представляет собой объем, то складывание 
невозможно. На дисплее коротко мигает 
«Error».

Вычитание измеренных значений

Нажмите кнопку вычитания из памяти 12, если 
нужно вычесть актуальное измеренное 
значение из значения в памяти. Как только 
значение будет вычтено, на дисплее 
высвечивается «M», за которым коротко 
мигает знак «–».

Если в памяти уже находится одно значение, 
то новое измеренное значение может быть 
вычтено только при соответствии единиц из-
мерения (см. «Сохранение в памяти измерен-
ных значений/сложение»).

Отображение сохраненного значения

Для отображения 
сохраненного значения 
нажмите кнопку вызова 
из памяти 2. На дисплее 
высвечивается «M=». При 
отображении на дисплее 

сохраненного значения «M=» Вы можете, на-
жав кнопку сложения 3, умножить его на два 
или, нажав кнопку вычитания 12, обнулить 
содержимое памяти.

Стирание памяти

Для удаления содержимого памяти нажмите 
сначала на кнопку вызова памяти 2, чтобы на 
дисплее появилось «M=». Затем коротко 
нажмите на кнопку 14; «M» исчезает с дисплея.

Указания по применению

Общие указания

При измерении нельзя закрывать приемную 
линзу 22 и выход лазерного излучения 21.

В ходе измерения нельзя передвигать 
измерительный инструмент (за исключением 
функции измерения минимальных и 
максимальных значений, включая 
продолжительные измерения). Поэтому 
прикладывайте измерительный инструмент по 
возможности прямо к точке измерения или 
кладите его прямо на точку измерения.

Измерение осуществляется по центру 
лазерного луча, включая и при косом 
наведении на площадь цели.
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Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. B–E)

Dla pomiaru może zostać wybrana jedna z czte-
rech płaszczyzn odniesienia:
– tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. 

przykładając urządzenie do ściany),
– tylna krawędź końcówki 15 (umożliwia to np. 

wykonywanie pomiarów z narożników),
– krawędź przednia urządzenia pomiarowego 

(np. do wykonywania pomiaru z krawędzi 
stołu),

– gwint 17 (np. dla pomiarów ze statywem).

Wyboru płaszczyzny odniesienia dokonuje się 
przez kilkakrotne wciskanie przycisku 1, aż do 
ukazania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny 
odniesienia. Po każdym włączeniu urządzenia 
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest 
jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Ciągła emisja wiązki

W razie potrzeby urządzenie pomiarowe można 
przestawić na tryb pracy ciągłej. W tym celu 
należy nacisnąć przycisk ciągłej emisji wiązki 13. 
Wskaźnik „LASER“ świeci się na wyświetlaczu 
światłem ciągłym.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

W przypadku takiego ustawienia, wiązka lasera 
emitowana jest także i pomiędzy pomiarami. 
Aby rozpocząć pomiar, należy jednorazowo 
nacisnąć przycisk 10.

Aby wyłączyć emisję ciągłą, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 13 lub wyłączyć urządzenie 
pomiarowe. Po ponownym włączeniu, 
urządzenie znajdzie się w normalnym trybie 
pracy; emisja wiązki laserowej rozpocznie się 
dopiero po naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Funkcje pomiaru

Pomiar odległości

Aby dokonać pomiaru odległości należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru odległości .

Aby nakierować wiązkę na 
cel, należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10 raz, 
naciśnięcie go po raz drugi 
umożliwi dokonanie 
pomiaru.

Wartość mierzona ukazywana jest u dołu 
wyświetlacza.

Pomiar powierzchni

Aby dokonać pomiaru powierzchni należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni .

Należy kolejno zmierzyć długość i szerokość, jak 
w przypadku pomiaru odległości. Między oboma 
pomiarami wiązka lasera jest nieprzerwanie 
emitowana.

Po zakończeniu drugiego 
pomiaru, powierzchnia 
zostanie automatycznie 
obliczona i ukazany wynik. 
Wynik ostatniego pomiaru 
jednostkowego ukazany 
jest u dołu wyświetlacza, 
wynik końcowy u góry.
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Факторы, влияющие на диапазон измерения

Диапазон измерения зависит от условий осве-
щения и от отражающей способности поверх-
ности цели. Для лучшей видимости лазерного 
луча применяйте во время работы вне поме-
щения и при сильном солнце лазерные очки 
24 (принадлежность) и визирную марку 25 
(принадлежность) или затените визирную 
марку.

Факторы, влияющие на результат измерения

Из-за физических эффектов не исключено, 
что при измерении на различных поверхнос-
тях могут возникнуть ошибки измерения. К та-
ким поверхностям относятся:

– прозрачные поверхности (например, 
стекло, вода),

– отражающие поверхности (например, 
полированный металл, стекло),

– пористые поверхности (например, изоли-
рующие материалы),

– структурированные поверхности (напри-
мер, пористая штукатурка, природный 
камень).

При необходимости применяйте для таких по-
верхностей визирную марку 25 (принадлеж-
ность).

При косом наведении на цель возможны 
ошибки.

Воздушные слои с различной температурой 
и/или непрямое отражение также могут 
отрицательно повлиять на измеряемое 
значение.

Измерение с помощью упорного штифта 
(см. рис. C, F и G)

Упорный штифт 15 может применяться, напри-
мер, для измерения из угла (диагональ поме-
щения) или из труднодоступных мест, как 
напр., направляющие для жалюзи.

Сместите фиксатор 16 упорного штифта в сто-
рону, чтобы откинуть штифт.

Установите исходную плоскость для измере-
ния с упорным штифтом, нажав кнопку 1.

Чтобы убрать упорный штифт 15, нужно, нада-
вив на него, ввести его до упора в корпус. 
Штифт автоматически фиксируется.

Выверка уровня

Ватерпас 6 позволяет просто установить из-
мерительный инструмент в горизонтальное 
положение. Это облегчает наведение лазера 
на цель, особенно, на больших расстояниях.

Ватерпас 6 не пригоден для нивелирования 
лазерного луча.

Приспособление для помощи в наводке луча 
(см. рис. K)

Приспособление для помощи в наводке луча 8 
облегчает наведение луча на больших 
расстояниях. Для этого смотрите вдоль линии 
наводки на верхней стороне измерительного 
инструмента. Лазерный луч проходит 
параллельно к этой линии наводки.

Работа со штативом (принадлежности)

Применение штатива особенно необходимо 
для больших расстояний. Установите измери-
тельный инструмент резьбой 1/4" 17 на 
быстросменную плиту штатива 23 или на обыч-
ный фотоаппаратный штатив. Прочно при-
винтите инструмент винтом к плите штатива.

Установите исходную плоскость (резьба) для 
измерения со штативом, нажав на кнопку 1.
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Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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Неисправность – Причины и устранение

Измерительный инструмент про-
веряет правильность работы при 
каждом измерении. При конста-
тации неисправности на дисплее 
мигает только показанный рядом 

символ. В таком случае, а также если 
названные выше меры не привели к успеху, 
отдайте измерительный инструмент через ма-
газин в сервисную мастерскую фирмы Bosch.

Причина Устранение

Мигает индикатор предупреждения о вы-
ходе за пределы допустимого температур-
ного диапазона (c), измерение невозможно

Измерительный 
инструмент находится за 
пределами диапазона 
рабочей температуры от 
–10 °C до +50 °C, при 
продолжительных 
измерениях (функция 
измерения минимальных 
и максимальных 
значений): до +40 °C.

Подождать, пока 
инструмент не 
нагреется или не 
охладится до ра-
бочей темпера-
туры

Появляется индикатор заряженности 
батарей (b)

Низкое напряжение бата-
реи (измерение еще воз-
можно)

Замените бата-
рейки/аккумуля-
торные батареи

Мигает индикатор заряженности батарей 
(b), измерение невозможно

Напряжение батарей 
слишком низкое

Замените бата-
рейки/аккумуля-
торные батареи

Показание «Error» и «––––» на дисплее

Острый угол между 
лазерным лучом и целью.

Увеличить угол 
между лазерным 
лучом и целью

Сильное отражение от по-
верхности цели (напри-
мер, зеркало) или слабое 
отражение от поверх-
ности цели (например, 
черный материал), или 
сильное окружающее 
освещение.

Используйте ви-
зирную марку 25 
(принадлежности)

Запотевание выхода 
лазерного луча 21 или 
приемной линзы 22 (на-
пример, в результате 
смены температуры).

Мягкой тряпкой 
протереть насухо 
выход лазерного 
луча 21 или при-
емную линзу 22

Рассчитанное значение 
превышает 
99999 м/м2/м3.

Разделите расчет 
на промежуточ-
ные операции

Показание «Error» мигает наверху на 
дисплее

Сложение/вычитание 
значений в разных 
единицах измерения.

Складывать/вы-
читать только зна-
чения в одинако-
вых единицах 
измерения

Непонятный результат измерения

Неодназначное отраже-
ние от поверхности цели 
(например, вода, стекло).

Прикрыть по-
верхность цели

Закрыт выход лазерного 
луча 21 или приемной 
линзы 22.

Открыть выход 
лазерного луча 21 
или приемной 
линзы 22

Установлена неправиль-
ная исходная плоскость

Выбрать правиль-
ную исходную 
плоскость

Препятствия на пути 
лазерного луча

Лазерная точка 
должна пол-
ностью находить-
ся на целевой 
поверхности

Причина Устранение
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Wybór płaszczyzny odniesienia (zob. rys. B–E)

Dla pomiaru może zostać wybrana jedna z czte-
rech płaszczyzn odniesienia:
– tylna krawędź urządzenia pomiarowego (np. 

przykładając urządzenie do ściany),
– tylna krawędź końcówki 15 (umożliwia to np. 

wykonywanie pomiarów z narożników),
– krawędź przednia urządzenia pomiarowego 

(np. do wykonywania pomiaru z krawędzi 
stołu),

– gwint 17 (np. dla pomiarów ze statywem).

Wyboru płaszczyzny odniesienia dokonuje się 
przez kilkakrotne wciskanie przycisku 1, aż do 
ukazania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny 
odniesienia. Po każdym włączeniu urządzenia 
pomiarowego automatycznie wyznaczana jest 
jego tylna krawędź jako płaszczyzna odniesienia.

Ciągła emisja wiązki

W razie potrzeby urządzenie pomiarowe można 
przestawić na tryb pracy ciągłej. W tym celu 
należy nacisnąć przycisk ciągłej emisji wiązki 13. 
Wskaźnik „LASER“ świeci się na wyświetlaczu 
światłem ciągłym.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

W przypadku takiego ustawienia, wiązka lasera 
emitowana jest także i pomiędzy pomiarami. 
Aby rozpocząć pomiar, należy jednorazowo 
nacisnąć przycisk 10.

Aby wyłączyć emisję ciągłą, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 13 lub wyłączyć urządzenie 
pomiarowe. Po ponownym włączeniu, 
urządzenie znajdzie się w normalnym trybie 
pracy; emisja wiązki laserowej rozpocznie się 
dopiero po naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Funkcje pomiaru

Pomiar odległości

Aby dokonać pomiaru odległości należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru odległości .

Aby nakierować wiązkę na 
cel, należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10 raz, 
naciśnięcie go po raz drugi 
umożliwi dokonanie 
pomiaru.

Wartość mierzona ukazywana jest u dołu 
wyświetlacza.

Pomiar powierzchni

Aby dokonać pomiaru powierzchni należy dotąd 
naciskać przycisk 5, dopóki na wyświetlaczu nie 
ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni .

Należy kolejno zmierzyć długość i szerokość, jak 
w przypadku pomiaru odległości. Między oboma 
pomiarami wiązka lasera jest nieprzerwanie 
emitowana.

Po zakończeniu drugiego 
pomiaru, powierzchnia 
zostanie automatycznie 
obliczona i ukazany wynik. 
Wynik ostatniego pomiaru 
jednostkowego ukazany 
jest u dołu wyświetlacza, 
wynik końcowy u góry.
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Контроль точности измерительного 
инструмента

Следующим образом Вы можете проверить 
точность измерительного инструмента:
– Выберите неизменяемое в течение продол-

жительного времени расстояние прибл. от 
3 до 10 м,  длина которого Вам точно из-
вестна (например, ширина помещения, 
проем двери). Измеряемый участок должен 
находится во внутреннем помещении, по-
верхность цели должна быть гладкой и 
хорошо отражать.

– Измерьте эту прямую 10 раз подряд.

Отклонение значений отдельных измерений 
от среднего значения не должно превышать 
�2,0 мм. Запротоколируйте измерения, чтобы 
Вы смогли позже сравнить точность.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

Храните и транспортируйте измерительный 
инструмент только в поставленном защитном 
чехле.

Содержите измерительный инструмент посто-
янно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный ин-
струмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой 
тряпкой. Не используйте никаких очищающих 
средств или растворителей.

Ухаживайте за приемной линзой 22 с такой же 
тщательностью, с какой Вы ухаживаете за 
очками или линзой фотоаппарата.

Если несмотря на тщательную процедуру 
изготовления и испытания измерительный 
инструмент все-таки выйдет из строя, ремонт 
должна производить авторизированная 
сервисная мастерская для электроинстру-
ментов Bosch. Не вскрывайте самостоятельно 
измерительный инструмент.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах зап-
частей обязательно указывайте 10-значный 
товарный номер по заводской табличке изме-
рительного инструмента.

На ремонт отправляйте измерительный 
инструмент в защитном чехле 27.

Сервиснoe обслуживаниe и 
консультация покупатeлeй

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопро-
сы по ремонту и обслуживанию Вашего про-
дукта и также по запчастям. Монтажные 
чертежи и информацию по запчастям Вы 
найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив консультантов Bosch охотно помо-
жет Вам в вопросах покупки, применения и 
настройки продуктов и принадлежностей.

Россия

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента
ул. Академика Королева 13, строение 5
129515, Москва
Тел.: +7 (495) 9 35 88 06
Факс: +7 (495) 9 35 88 07
E-Mail: rbru_pt_asa_mk@ru.bosch.com

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента
ул. Швецова, 41
198095, Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 4 49 97 11
Факс: +7 (812) 4 49 97 11
E-Mail: rbru_pt_asa_spb@ru.bosch.com

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента
Горский микрорайон, 53
630032, Новосибирск
Тел.: +7 (383) 3 59 94 40
Факс: +7 (383) 3 59 94 65
E-Mail: rbru_pt_asa_nob@ru.bosch.com

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента
Ул. Фронтовых бригад, 14
620017, Екатеринбург
Тел.: +7 (343) 3 65 86 74
Тел.: +7 (343) 3 78 77 56
Факс: +7 (343) 3 78 79 28
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Praca urządzenia

Włączenie
� Urządzenie pomiarowe należy chronić 

przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.

� Narzędzie należy chronić przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami, 
a także przed wahaniami temperatury. Nie 
należy go na przykład pozostawiać na dłuższy 
okres czasu w samochodzie. W przypadku, 
gdy urządzenie pomiarowe poddane było 
większym wahaniom temperatury, należy 
przed użyciem odczekać, aż powróci ono do 
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a także silne 
wahania temperatury mogą mieć negatywny 
wpływ na precyzję pomiaru.

� Należy unikać silnych uderzeń i nie dopusz-
czać do upadku urządzenia pomiarowego. 
W przypadku silnego oddziaływania 
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, 
należy przed dalszą pracą przeprowadzić 
kontrolę dokładności (zob. „Kontrola 
dokładności pomiaru urządzenia“, str. 158).

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy 
krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 14 lub 
przycisk pomiaru 10. Włączenie urządzenia 
pomiarowego nie powoduje automatycznego 
włączenia wiązki lasera.

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy 
dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 14.

Jeżeli przez ok. 5 min. na urządzeniu pomia-
rowym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
urządzenie pomiarowe wyłącza się automa-
tycznie w celu oszczędzania baterii.

Jeżeli jakaś wartość mierzona została zapamię-
tana, zachowana ona zostanie i po automatycz-
nym wyłączeniu. Po ponownym włączeniu urzą-
dzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol „M“.

Pomiar

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawia 
się funkcja pomiaru odległości. Pozostałe funk-
cje pomiaru ustawia się, naciskając na poszcze-
gólne przyciski funkcyjne (zob. „Funkcje 
pomiaru“, str. 152).

Po włączeniu urządzenia pomiarowego automa-
tycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia. Naciskając przycisk 
płaszczyzny odniesienia 1 można zmienić płasz-
czyznę odniesienia (zob. „Wybór płaszczyzny 
odniesienia“, str. 152).

Po wyborze funkcji pomiaru i płaszczyzny 
odniesienia można dokonać dalszych kroków, 
naciskając przycisk pomiaru 10.

Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybra-
ną płaszczyzną odniesienia do żądanej linii 
pomiaru (np. ściany).

Aby włączyć wiązkę lasera należy nacisnąć 
przycisk pomiaru 10.

� Nie wolno kierować wiązki laserowej 
w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zacho-
waniu większej odległości).

Naprowadzić wiązkę lasera na cel. W celu roz-
poczęcia pomiaru nacisnąć ponownie przycisk 
pomiaru 10.

Przy włączonej ciągłej emisji wiązki, jak również 
przy uruchomionej funkcji pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, pomiar rozpoczyna się już po 
pierwszym naciśnięciu przycisku pomiaru 10.

Wartość mierzona ukaże się w przeciągu 0,5 do 
4 sek. Czas trwania pomiaru zależy od mierzonej 
odległości, od warunków świetlnych i refleksu 
świetlnego obiektu pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizowany jest sygnałem akustycznym. Po 
zakończeniu pomiaru promień lasera wyłączany 
jest automatycznie.

Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu 
promienia lasera na cel nie zostanie dokonany 
pomiar, promień wyłączy się samoczynnie 
(oszczędzanie baterii).
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