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R186 - Laserový dálkoměr 0-40m VAH40

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod
k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Před použitím
přístroje si prosím pečlivě přečtěte následující informace. 

Bezpečnostní pokyny:

1. Tento produkt patří do třídy II laserových produktů. Prosím NEDÍVEJTE
se do paprsku během provozu! 

2. Prosím NEDÍVEJTE se optickými pomůckami (dalekohledy...) přímo do
paprsku produktu.  

3. NIKDY neodstraňujte žádné bezpečnostní štítky z tohoto produktu!

 • Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné
přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Popis zařízení: 

1. Rozsah měření je od 0,05 do 50 m 

2. Funkce Výpočtu: 

    a) Oblast 

    b) Objem 

    c) Výška (Pythagorova věta) 

    d) Sčítání a odčítání 

    e) Oblast Součet 

3. Seznam naměřených výsledků

4. Metrické a britské jednotky systému 

5. LCD s pozadím světlem 

6. Automatické vypnutí

Technické parametry: 

Technické specifikace 

Přesnost měření typicky (md směrodatná odchylka)                         + - 2 mm 

Dosah                                                                                           0,05 ~ 50 m 

Typ laseru                                                                                  620-690nm, <1mW, class2



Vzdálenost vm laserové místě v nm                                                    10,50 m, 6,30 mm 

Počet měření na baterie                                                                      do 8000 měření 

Jednotka vzdálenosti                                                                                m, ", ft, in 

Provozní teplota                                                                                       0 až +40 ° C 

Skladovací teplota                                                                                   -20 až 65 ° C 

Minimální a maximální rozměry                                                                         ok 

Kontinuální měření                                                                                           ok 

Sčítání / odčítání                                                                                              ok 

Plocha / objem Pythagorean měření                                                                   ok 

Chráněné Spray proti / prachu                                                                         IP 40 

Baterie                                                                                                     AAA, 2x1, 5V 

Hmotnost                                                                                                       90 g 

Rozměry                                                                                                 112x48x25mm 

Zakázané použití: 

1. Otevření zařízení pomocí nástrojů (šroubováky, atd.), pokud není výslovně povoleno pro 
určité případy 

2. Zaměření přímo do slunce 

3. Použití mimo uvedené limity 

4. Ponoření zařízení ve vodě 

5. Čištění objektivu pomocí alkoholu nebo jiné organické rozpouštědlo 

6. Otírání objektivu drsným prostředkem

7. Napájení zařízení nad jmenovité stejnosměrné napětí



Spusťte

1. Instalace baterií

a) Podle údajů, odstraňte kryt přihrádky na baterie

b) Vložte baterie se správnou polaritou

c) Zavřete kryt prostoru pro baterie

Upozornění:

1. Prosím nemíchejte staré a nové baterie, používejte alkalické baterie nebo dobíjecí baterie 

2. Vyměňte baterie, když symbol na displeji trvale bliká 

3. Před každou delší dobou nepoužívání, prosím vyjměte baterie

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Bliká - kontinuální měření 

Přijímaný signál Indikace napájení - více na síle signálu bar indikuje silnější odraz signálu s rychlejší měření rychlosti a vyšší 
přesnost

Indikátor baterie -    Další nabití baterie, indikuje více energie baterie. Blesk nad touto ikonou,  znamená že dojdou baterie.

Ukládání dat - Výsledky měření jsou uloženy v opačném čase. 

Hardwarová chyba - Zapnutí / vypnutí zařízení několikrát. Pokud se stále zobrazuje symbol, pak je nástroj  poškozený. 
Obraťte se na svého prodejce o pomoc.














