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Návod k obsluze 
DÁLKOMĚR LASEROVÝ PD 23

9040-700

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI:
+ 1x krátce (poz.3) – další měření je přičteno k předchozímu měření.
- 1x krátce (poz.3) – další měření je odečteno od předchozího měření.
Tento postup můžete opakovat, kolikrát chcete. Výsledek se zobrazí na hlavním displeji, předchozí naměřená 
hodnota se zobrazí na pomocném displeji.

FUNKCE PLOCHY:
1x krátce tl. (poz.2). Zobrazí se symbol čtverce.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření první vzdálenosti, např.délky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření druhé vzdálenosti, např. šířky.
Výsledek měření plochy se zobrazí na hlavním displeji.
Stiskněte + nebo –
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření první vzdálenosti, např.délky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření druhé vzdálenosti, např. šířky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Sečte (odečte) výsledky plochy. Výsledek se zobrazí na hlavním displeji.

FUNKCE OBJEMU:
2x krátce tl. (poz.2). Zobrazí se symbol krychle
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření první vzdálenosti, např.délky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření druhé vzdálenosti, např. šířky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření třetí vzdálenosti, např. výšky.
Výsledek měření objemu se zobrazí na hlavním displeji.

Stiskněte + nebo –
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření první vzdálenosti, např.délky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření druhé vzdálenosti, např. šířky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření třetí vzdálenosti, např. výšky.
1x krátce tl. ON (poz.1). Sečte (odečte) výsledky objemu. Výsledek se zobrazí na hlavním displeji.

Nepřímé měření (Pythagoras):
3x krátce tl. (poz.2). Zobrazí se symbol trojúhelníku. Vzdálenost, která má být měřena, bliká v symbolu 
trojúhelníku na displeji.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření první vzdálenosti.
1x krátce tl. ON (poz.1). Provede měření druhé vzdálenosti.
Výsledek dopočítané vzdálenosti se zobrazí na hlavním displeji.
Při měření pomocí Pythagora je nutné držet přístroj kolmo k danému bodu měření.

ZPRÁVY NA DISPLEJI:
Číslo  Příčina     Oprava
204  Chyba výpočtu    Opakujte postup
205  Rozsah měření mimo dosah   Změňte měřicí vzdálenost
252  Příliš vysoká teplota    Nechte přístroj vychladnout
253  Příliš nízká teplota    Přeneste přístroj do prostoru s vyšší teplotou
255  Odrazový signál měřicího bodu je příliš slabý Změňte cílový bod.
256  Příliš vysoký přijímací signál   Změňte cílový bod.
257  Chyba měření Pythagoras   Znovu zaměřte a dbejte na pravoúhlé měření odvěsny
258  Chyba inicializace hardwaru přístroje Vypněte a opakovaně zapněte přístroj

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,…). MĚŘIDLO 
MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE 
UZNÁVÁNY.
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TECHNICKÉ PARAMETRY:
Rozsah měření   0,05m-30m
(pro zvýšení rozsahu měření během denního světla nebo v případě, že cíl není příliš reflexní použijte cílovou 
desku)
Přesnost měření   < ± 2mm
Nejmenší zobrazená jednotka  1mm
Třída laseru   2
Typ laseru    635nm, < 1mW
Automatické vypnutí   po 180s
Podsvětlení displeje   ano
Kontiunální měření   ano
Sčítání a odčítání   ano
Životnost baterie AAA 2x1,5V  až 5000 měření
Rozměry a hmotnost   116x54x35mm, 155g

PROVOZNÍ PARAMETRY:
Skladování  -25˚C až +70˚C   Provozní teplota:  0˚C až +40˚C

UPOZORNĚNÍ:
Bezpečnostní pokyny a uživatelskou příručku byste měli pečlivě přečíst, než začnete výrobek 
používat. Oprávněná osoba musí dbát na to, aby všichni uživatelé byli seznámeni s těmito 
předpisy a rozuměli jim.
Výrobek nepoužívejte v prostředí s nebezpečným výbuchu ani v agresivním prostředí.

KLASIFIKACE LASERU:
PD-23 vytváří viditelný laserový svazek, který vychází z přední části přístroje. 
Jedná se o laserový výrobek třídy 2 podle IEC60825-1:
2001 „Bezpečnost záření laserových výrobků“.

LASEROVÉ VÝROBKY TŘÍDY 2:
Nedívejte se do svazku ani jím zbytečně nemiřte na jiné osoby.

LIKVIDACE:
Vybité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Dbejte o životní prostředí a doneste je na sběrné místo v 
souladu s předpisy.
Výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Dbejte o životní prostředí a doneste je na sběrné místo v 
souladu s předpisy.

PÉČE:
Otřete nečistotu vlhkým, měkkým hadříkem. Přístroj nenamáčejte ve vodě. Nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky ani roztoky.

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ:
Přístroj a laser se zapíná krátkým stlačením tlačítka 1 (ON). Po krátkém stlačení tlačítka 5 (OFF) se vypne 
laser. Po delším stlačení na déle než 2s se přístroj vypne. Přístroje se také automaticky vypne po 3 minutách 
nečinnosti.

NÁKRES A:
1 – laser „ZAPNUTO“
2 – měření od přední (zadní) části přístroje
3 – měření plochy, objemu, Pythagoras
4 – stav baterie
5 – jednotky s exponentem (²/³)
6 – pomocný displej (mezihodnoty)
7 – hlavní displej
8 – ON/DIST: zapnutí měření/samostatné měření/průběžné měření
9 – plocha, objem, Pythagorické měření
10 – sčítání, odečítání, změna jednotek měření
11 – odkaz na měření od přední části(od zadní části)/osvětlení
12 – vynulování/vypnutí přístroje

VKLÁDÁNÍ/VÝMĚNA BATERIÍ:
1. Sejměte víko prostoru pro baterie na zadní straně přístroje.
2. Vložte baterie a dbejte na správnou polaritu.
3. Zavřete prostor pro baterie.
4. Baterie vyměňte, když symbol baterie na displeji trvale bliká. Používejte pouze alkalické baterie. 
Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili korozi.

Pokud provádíte měření se zacílením na bezbarvé kapaliny (např. vodu) nebo bezprašné sklo, 
plexisklo či podobné polopropustné povrchy, mohou se vyskytnout chyby měření.
Zaměření na vysoce lesklé povrchy může odklonit laserový paprsek a způsobit chyby měření.

VYMAZÁNÍ NAMĚŘENÉ HODNOTY:
Tlačítkem 5 (CLEAR) vymažete poslední krok měření. 
Při vícenásobném měření se mažou tímto tlačítkem postupně naměřené hodnoty.

ZMĚNA JEDNOTEK MĚŘENÍ:
Stiskněte tl.UNITS (poz.3) po dobu 2s. Změní se jednotka měření.
Osvětlení displeje:
Stisknutím tlačítka 4 po dobu 2s se zapne (vypne) osvětlení displeje.

NASTAVENÍ REFERENCE:
Výchozí nastavení reference je ze zadní části přístroje. Přístrojem lze měřit od zadní části nebo od přední 
části přístroje přepínáním tlačítka
4. Způsob měření je zobrazen na displeji poz.2(obr.B).

MĚŘENÍ
Jednotlivé měření:
Zapnutím přístroje tlačítkem 1 aktivujete přístroj i laser. Opětovným stlačením změříte vzdálenost, která 
se zobrazí na displeji.

Průběžná měření:
Tlačítkem ON zapněte laser. Opětovným stlačením tlačítka na 2s začne průběžné měření vzdálenosti. 
Krátkým stlačením tlačítka se průběžné měření zastaví a poslední 2 naměřené hodnoty jsou 
zaznamenány na displeji.


