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  השלכה
האביזרים והאריזה  , יש למיין את המברגה

  .לצורך מחזור ידידותי לסביבה
  

  :בלבד ECלמדינות 
  אל תשליכו את המכשירים     
  !בפסולת הביתית  
בהתאם להנחיות האירופאיות                

2002/96/EC פסולת של מוצרי חשמל ל
יש , ואלקטרוניקה ויישומה בזכויות הלאומיות

לאסוף מכשירים חשמליים שאינם בשימוש 
  .ולהשליך אותם באופן ידידותי לסביבה, בנפרד

  

  מארזי סוללות/סוללות
  :סוללת ליתיום

  מארזי / אין להשליך סוללות 
, סוללות ביחד עם אשפה ביתית

יש לאסוף את . לאש או למים
למחזרן או להשליכן , ללותהסו

  .באופן ידידותי לסביבה
  

  :בלבד ECלמדינות 
יש למחזר סוללות פגומות או ריקות בהתאם 

  .EEC/91/157להנחיה 
ניתן להחזיר סוללות שאינן מתאימות עוד 

  .לשימוש ישירות למעבדות השירות של היבואן
    

  
  .כפוף לשינוי ללא הודעה מראש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :היבואן ומעבדות השירות
  

  מ"בעלדיקו 
  

                                               :סניף ראשון לציון
                           75654צ "ראשל, 31רחוב לזרוב 

                                                   03-9630040. טל
                                                  03-9630050. פקס

   ew@ledico.com: ל"דוא

  מ"בעלדיקו 
  

  הוראות הפעלה
  

  לייזר טווח מדי
  

GLM 150 , GLM 250 ,1072 , 1072.1  
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  ,לקוחות נכבדים
  

מתוצרת  מוצר זהמ מודה לכם על שרכשתם "ת לדיקו בעחבר
  . BOSCH חברת

  
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 

  . זה ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 
  

, במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב 

  . רתהחוב
  

 מ"לדיקו בע                                                                 
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  פתרון    סיבה
מהבהב בחלק  "ERROR"הסמל 

  העליון של התצוגה
חיבור של / הפחתה 
ים שנמדדו הערכ

מתבצעת ביחידות 
  מידה שונות

הפחיתו רק / הוסיפו 
ערכים שנמדדו 

  באותה יחידת מידה

  תוצאת המדידה אינה סבירה
שטח המטרה אינו 

משתקף בצורה 
, מים, לדוגמה(נכונה 
  ).זכוכית

כסו את שטח 
  המטרה

 27יציאת קרן הלייזר 
או עדשת הקליטה 

  מכוסות 26

ודאו שיציאת קרן 
או עדשת  27הלייזר 

אינן  26הקליטה 
  חסומות

קביעת רמת 
  התייחסות לא נכונה

בחור ברמת 
התייחסות שמתאימה 

  למדידה
חסימה בנתיב 
  אלומת הלייזר

נקודת הלייזר צריכה 
להיות כולה על שטח 

  .המטרה
  

מכשיר המדידה מוודא את 
. התפקוד הנכון בכל מדידה

רק , כאשר מתגלה תקלה
הסמל המוצג בצד מהבהב 

או כאשר האמצעים , במקרה כזה. וגהבתצ
בדקו את , שלעיל אינם מתקנים את השגיאה

מכשיר המדידה אצל סוכן שירות מוסמך 
  .Boschלטיפול במכשירי 

  
  בדיקת דיוק של מכשיר המדידה

ניתן לבדוק את הדיוק של מכשיר המדידה 
  :באופן הבא

בחרו אמצעי מדידה שאינו משתנה באורך  -
; )רגל 30עד  3(מטרים  10 - שבין מטר ל

לדוגמה (אורכו צרים להיות ידוע במדויק 
מרחק ). רוחב חדר או פתח של דלת

שטח ; המדידה צריך להיות בתוך מבנה
המטרה למדידה צריך להיות חלק 

 . ולהשתקף בצורה טובה
האחת , פעמים 10מדדו את המרחק  -

  .אחרי השנייה

הסטייה של המדידות מהערך החציוני לא 
) 'אינץ 1/16±(מ "מ 1.5±תעלה על 

רשמו את המדידות כדי שתוכלו ). מקסימום(
להשוות את מידת הדיוק שלהן בזמן מאוחר 

  .יותר
  

  תחזוקה ושירות
  

  תחזוקה וניקוי
שמרו והעבירו את מכשיר המדידה רק 

  .בנרתיק המגן שלו
  .שמרו על ניקיון מכשיר המדידה בכל עת

אל תטבלו את מכשיר המדידה במים או בכל 
  .רנוזל אח

. נגבו שברים באמצעות מטלית לחה ורכה
  .אל תשתמשו בחומרי ניקוי או בממסים

בפרט  26שמרו על עדשת הקליטה 
בתשומת הלב הנדרשת לשמירה על 

  .משקפיים או על עדשת מצלמה
אם מכשיר המדידה אינו פועל למרות 

, הטיפול שניתן לו בהליכי הייצור והבדיקה
ת מוסמך יש לבצע את התיקון אצל סוכן שירו

אל תפתחו את . Boschלטיפול במכשירי 
  .מכשיר המדידה בעצמכם

כללו , בכל ההתכתבויות והזמנות החלפים
הספרות  10תמיד את מספר הפריט בן 

הרשום על פלטת הסיווג של מכשיר 
  .המדידה

שלחו את מכשיר , במקרה של תיקונים
  .28המדידה כשהוא ארוז בנרתיק המגן שלו 

  
  וסיוע ללקוחות שירות לאחר מכירה

צוות השירות לאחר מכירה שלנו נענה 
לשאלותיכם ביחס לתחזוקה ולתיקון של 

ניתן להשיג . וכן בנוגע לחלפים, המוצרים
מבטים מפורטים ומידע לגבי חלפים גם 

  באתר האינטרנט
pt.com-www.bosch  

לענות  נציגי שירות הלקוחות שלנו יכולים
לשאלותיכם ביחס לשימושים והתאמות 

  .אפשריות של המוצרים והאבזרים
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ראייה באמצעות מכשיר הראייה האופטי 
)GLM 250 VF) ( ראו איורn(  

קווי הראייה שעובר דרך מכשיר הראייה 
. האופטי ואלומת הלייזר מקבילים זה לזה
כך מתאפשרת ראייה מדויקת למרחקים 

ת את נקודת שבהם לא ניתן לראו, ארוכים
  .הלייזר בעין בלתי מזוינת

התבוננו בעינית של מכשיר הראייה , לראייה
שימו לב שחלון העינית . 10האופטי 

  .יהיה נקי ולא חסום 25האופטית 
נקודת המטרה , בשטחים סגורים: הערה

האמיתית ונקודת המטרה המוצגת אינן 
  .זהות

  
  ראייה באמצעות אבזר היישור 

  )oראו איור (
. תומך בראייה למרחקים 24היישור  אבזר

התבוננו לצידי אבזר היישור לצד , לצורך כך
אלומת הלייזר עוברת . מכשיר המדידה

  .במקביל לקו הראייה הזה
  

  )אבזר(עבודה עם החצובה 
השימוש בחצובה נדרש במיוחד למרחקים 

העמידו את מכשיר המדידה עם חוט . גדולים
 על פלטת ההחלפה המהירה 21 1/4" -ה

או על חצובת מצלמה  30של החצובה 
הדקו את מכשיר המדידה . מסחרית

באמצעות בורג הנעילה של פלטת ההחלפה 
  .המהירה

כוונו את רמת ההתייחסות למדידה על 
   8החצובה באמצעות לחיצה על לחצן 

  ).רמת ההתייחסות היא החוט(
  

  סיבות ופתרונות -פתרון בעיות 
  

  פתרון  סיבה
; מהבהב) i(ה סמל אזהרת הטמפרטור
  המדידה אינה אפשרית

מכשיר המדידה נמצא 
מחוץ לטווח 

הטמפרטורות 
 10°C- - להפעלה מ

במדידה ( 50°C+ועד 
מתמשכת עד 

+40°C(  

המתינו עד שמכשיר 
המדידה יגיע 
לטמפרטורה 

 .המתאימה להפעלה

  מופיע) f(סמל מתח נמוך בסוללה 
המתח בסוללה יורד 

המדידה עדיין (
  )אפשרית

את הסוללות  החליפו
  הסוללות הנטענות/ 

; מהבהב) f(סמל מתח נמוך בסוללה 
  המדידה אינה מתאפשרת

המתח בסוללה נמוך 
  מדי

החליפו את הסוללות 
  הסוללות הנטענות/ 

מופיעים " -----" -ו "ERROR"הסמלים 
  בתצוגה

הזווית שבין אלומת 
הלייזר והמטרה חדה 

  מדי

הגדילו את הזווית 
בין קרן הלייזר 

  המטרהו
משטח המטרה 

משתקף בצורה חזקה 
) לדוגמה מראה(מדי 

או בצורה שאינה 
, לדוגמה(מספיקה 

או , )אריג שחור
שהאור בסביבה בהיר 

  .מדי

עבדו בשילוב עם 
פלטת המטרה של 

  )אבזר( 32הלייזר 

 27יציאת קרן הלייזר 
 26או עדשת הקליטה 

לדוגמה (מעובות 
בשל שינוי מהיר 

  )בטמפרטורה

יציאת קרן נגבו את 
או את /ו 27הלייזר 

 26עדשת הקליטה 
באמצעות מטלית 
  רכה ויבשו אותן

הערך המחושב גדול 
/ מטרים  999999 -מ

/  3מטרים/  2מטרים
/  3רגל/  2רגל/ רגל 
  .יארד

חלקו את החישוב 
  לשלבים
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  :הערות לגבי פעולת החיבור
ערכי שטח ונפח אינם , אורכים מעורבים -

כאשר תנסו לחבר , לדוגמה. ניתנים לחיבור
" ERROR"אורך עם שטח יוצג הכיתוב 

לאחר . 5לאחר שתלחצו על לחצן התוצאה 
מכשיר המדידה עובר למצב המדידה , מכן

 .הפעיל האחרון
ניתן להוסיף תוצאה של מדידה , בכל חישוב -

במדידות ; )לדוגמה ערך הנפח(אחת 
יהיה זה הערך המוצג בשורת , עוקבות

פת של הערכים שנמדדו התוס. cהתוצאות 
 .אינה אפשרית aמרשימת הערכים 

במדידות מושהות וכאשר המכשיר נמצא  -
במצב סימון לא ניתן לבצע את פעולת 

, כאשר עוברים למצבים אלה; החיבור
 .פעולות חיבור שהחלו ייפסקו

 

  הפחתת ערכים שנמדדו
כדי להפחית ערכים 

שנמדדו לחצו על לחצן 
יוצג , לאישור; 12המינוס 
. על המסך "-"הסמל 

לאחר מכן הפעולה זהה לזו 
חיבור "המתוארת בחלק 

  ".ערכים שנמדדו
  

  עצות לעבודה
  

  מידע כללי
לא  27ויציאת קרן הלייזר  26עדשת הקליטה 

  .יכוסו בעת ביצוע המדידה
אין להזיז את מכשיר המדידה בעת ביצוע 

למעט במקרים של מדידות (מדידה 
קסימום מ/ מדידות מינימום , מתמשכות

העמידו את , לכן). וכאשר המכשיר במצב סימון
כנגד משטח , ככל הניתן, מכשיר המדידה

  .תומך יציב או עליו
  

  השפעות על טווח המדידה
טווח המדידה תלוי בתנאי התאורה ובתכונות 

לנראות . ההשתקפות של משטח המטרה
משופרת של אלומת הלייזר בעת העבודה 

שתמשו ה, באור שמש חזק, מחוץ למבנה
ובפלטת ) אבזר( 31במשקפי ראיית הלייזר 

או הצלו על , )אבזר( 32המטרה של הלייזר 
  .משטח המטרה

  השפעות על תוצאת המדידה
לא ניתן להוציא מדידות , בשל אפקטים פיזיים

. שאינן תקינות כאשר תמדדו במשטחים שונים
  :בין המשטחים האלה נכללים

 .)מים, זכוכית, לדוגמה(משטחים שקופים  -
לדוגמה מתכת (משטחים משתקפים  -

 )זכוכית, מבריקה
 )לדוגמה חומרי בידוד(משטחים נקבוביים  -
אבן , יציקה, לדוגמה(משטחים בנויים  -

 ).טבעית
השתמשו בפלטת המטרה של , אם נדרש

  .במשטחים אלה) אבזר( 32הלייזר 
המדידות שאינן תקינות אפשריות , בנוסף

  .כאשר תמדדו משטחים משופעים
שכבות אוויר בעלות טמפרטורות  ,כמו כן

שונות או השתקפויות שהתקבלו באופן עקיף 
  .יכולות להשפיע על הערך שנמדד

  
  מדידה באמצעות פין המיקום 

  )'ז', ו', ג', ראו איורים ב(
מתאים למדידה מתוך פינות  18פין המיקום 

או ממקומות ) מדידה אלכסונית בתוך חלל(
  .סיםלדוגמה ממסילות תרי, קשים להגעה

כדי לקפל או  1לחצו על תפס פין המיקום 
  .או כדי לשנות את מיקומו, ליישר אותו

קפלו , במדידות המתחילות מפינות חיצוניות
במדידות המתחילות ; את פין המיקום הצידה

קפלו אותו , מהחלק האחורי של פין המיקום
  .אחורנית

, בעת ביצוע מדידות באמצעות פין המיקום
תייחסות בהתאם כוונו את מישור הה

בעת ביצוע ( 8באמצעות לחיצה על לחצן 
כוונו , מדידות כאשר פין המיקום פונה הצידה

  ).את המכשיר למדידה מהחלק האחורי שלו
  

  יישור באמצעות בועת פלס
מאפשרת יישור פשוט של  14בועת הפלס 

כך מתאפשרת ראייה קלה . מכשיר המדידה
במיוחד במרחקים , יותר של משטחי המטרה

  .דוליםג
 14בועת הפלס , בשילוב עם אלומת הלייזר

  .אינה מתאימה ליישור
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  :דוגמאות
 הפרש חיובי  )א

  רגל 0.3) + רגל X 2.0 12= (רגל  24.3
   

רגל קיים  2.0ערך הסימון 
פעמים במרחק הכולל  12

, בנוסף. רגל 24.3של 
המרחק הכולל מכיל 

. רגל 0.3שארית של 
הפחיתו את המרחק בין 

 0.3 -מכשיר המדידה ונקודת ההתחלה ב
  .ולאחר מכן סמנו את האורך, רגל
 הפרש שלילי  )ב

     רגל 0.3 –) רגל X 2.0 12= (רגל  23.7

 23.7עבור מרחק כולל של 
רגל כדי  0.3חסרים , רגל

רגל  2.0שערך הסימון 
הגדילו . פעמים 12יתקיים 

את המרחק בין מכשיר 
המדידה ונקודת ההתחלה 

  .וסמנו את האורך, רגל 0.3 -ב
 7ה על לחצן המדידה באמצעות לחיצה קצר

אם תחזיקו את . תוכלו לסיים את מצב סימון
תפעילו את מצב הסימון  7לחצן המדידה 

  ).עם אותו ערך סימון(מחדש 
 5מצב הסימון נכבה באופן אוטומטי לאחר 

, ליציאה מוקדמת יותר מהפונקציה. דקות
  .לחצו על אחד מלחצני מצב המדידה

  
  רשימת הערכים האחרונים שנמדדו

 30יר המדידה שומר בזיכרון את מכש
הערכים האחרונים שנמדדו ואת החישובים 

הערך (ומציג אותם בסדר הפוך , שלהם
  ).האחרון שנמדד מוצג ראשון

כדי לשחזר את המדידות 
האחרונות שנשמרו 

. 15לחצו על לחצן , בזיכרון
התוצאה של המדידה 
האחרונה מוצגת על 

וכן הסמל של , המסך
ומונה למספור  dדדו רשימת הערכים שנמ
  .המדידות המוצגות

לאחר , כאשר לא נשמרות יותר מדידות
מכשיר המדידה , 15לחיצה נוספת על לחצן 

כדי . חוזר למצב המדידה האחרון שהיה בו
לחצו על , לצאת מרשימת הערכים שנמדדו

  .אחד מלחצני מצב המדידה
כדי למחוק ערך מסוים מתוך רשימת 

קצרה על  הערכים שנמדדו לחצו לחיצה
, כדי למחוק את כל הרשימה. 16לחצן 

החזיקו את לחצן רשימת הערכים שנמדדו 
  .16ולחצו לחיצה קצרה על לחצן  15

  
  מחיקת ערכים שנמדדו
מוחקת את הערך  16לחיצה קצרה על לחצן 

. האחרון שנקבע בכל פעולות המדידה
לחיצות קצרות וחוזרות על הלחצן מוחקות 

  .את הערכים בסדר הפוך
לחיצה קצרה על , מצב מדידת שטח קירב

בפעם הראשונה מוחקת את הערך  16לחצן 
לחיצה נוספת על הלחצן ; היחיד שנמדד

ולחיצה , Bxמוחקת את כל האורכים 
שלישית על הלחצן מוחקת את גבהי 

  .Aהחדרים 
  

  חיבור ערכים שנמדדו
בצעו את כל , כדי לחבר ערכים שנמדדו

ת המדידות או בחרו ערך מתוך רשימ
לאחר מכן לחצו על לחצן . הערכים שנמדדו

מופיע על "+" הסימן , לאישור. 6הפלוס 
לאחר מכן בצעו מדידה נוספת או . המסך

בחרו ערך נוסף מתוך רשימת הערכים 
  .שנמדדו

  

כדי לחשב את הסכום של 
שתי המדידות לחצו על 

החישוב . 5לחצן התוצאה 
נראה בשורות הערים 

והסכום בשורת , aשנמדדו 
  .cהתוצאה 

ניתן להוסיף ערכים , לאחר חישוב הסכום
נוספים שנמדדו או ערכים נוספים מתוך 

הרשימה באמצעות לחיצה על לחצן הפלוס 
לחיצה על לחצן התוצאה . לפני כל מדידה 6
  .מסיימת את פעולת החיבור 5
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15 

  )ב"ראו איור י(מדידת שטח קיר 
מדידת שטח הקיר משמשת כדי לקבוע את 

סכום מספר משטחים יחידים בעלי גובה 
  .משותף

יש לקבוע את השטח , בדוגמה המוצגת
לי אותו הכולל של מספר קירות שהם בע

  .Bאך בעל אורכים שונים  Aגובה 
לחצו על לחצן , למדידות שטח הקיר

עד שהסמל למדידת שטח קיר  3הפונקציות 
  .מופיע בתצוגה 

באופן הדומה  Aמדדו את גובה החדר 
מוצג ) "cst"(הערך שנמדד . למדידת אורך

בשורה העליונה מבין שורות הערכים 
  .אלומת הלייזר עודנה פועלת. aשנמדדו 

של הקיר  B1לאחר מכן מדדו את האורך 
השטח יחושב באופן אוטומטי ויוצג . הראשון

ערך התוצאה של . cבשורת התוצאות 
מדידת האורך מוצג בשורה המרכזית של 

אלומת הלייזר עודנה . aהערכים שנמדדו 
  .פועלת

 B2כעת מדדו את האורך 
הערך . של הקיר השני

שנמדד בנפרד מוצג 
ל בשורה המרכזית ש

 aהערכים שנמדדו 
סכום . B1ומתווסף לאורך 

, "sum"(שני הערכים 
מוצג בשורה התחתונה 

 aשל הערכים שנמדדו 
שנשמר  Aומוכפל בגובה 

הערך הכולל של . בזיכרון
השטח מוצג בשורת 

  .cהתוצאות 
, Bxתוכלו להמשיך ולמדוד אורכים , כך

  .Aשיתווספו ויוכפלו באופן אוטומטי בגובה 
נכון של שטח הוא שהאורך  התנאי לחישוב

) Aגובה החדר , בדוגמה(הראשון שנמדד 
  .יהיה זהה בכל המשטחים החלקיים

 Aלמדידת שטח קיר חדשה עם גובה חדר 
  .שלוש פעמים 16לחצו על לחצן , חדש

  )ג"ראו איור י(מצב סימון 
ערך (מצב סימון משמש לסימון אורך קבוע 

מצב . שניתן למדוד אותו או להזין אותו, )סימון
  .זה שימושי לסימון מיקום מחיצות לקירות גבס

כדי להפעיל את מצב סימון לחצו על לחצן 
מופיע  עד שהסמל למצב סימון  3הפונקציות 

  .בתצוגה
  :ניתן לכוון את מצב סימון בדרכים הבאות

 6לחצו על לחצן הפלוס , כדי להזין ערך ידוע -
עד שהערך הרצוי  12או על לחצן המינוס 

רה העליונה של הערכים שנמדדו מוצג בשו
a . או את  6כאשר תחזיקו את לחצן הפלוס

. הערכים יעברו ברצף, 12לחצן המינוס 
 .אלומת הלייזר עדיין לא מופעלת

למדידת ערך הסימון לחצו לחיצה קצרה על  -
פעם אחת לראייה ופעם נוספת  7לחצן 

אלומת הלייזר תישאר , לאחר מכן. למדידה
 .פועלת

ערך הסימון שנמדד או שהוזן  ניתן לתקן את -
או לחצן המינוס  6באמצעות לחצן הפלוס 

12. 
לחצו והחזיקו את , לאחר קביעת ערך הסימון

  .כדי להתחיל במדידה 7לחצן המדידה 
הזיזו את מכשיר המדידה בכיוון הרצוי , כעת

ערך המדידה הנוכחית מוצג כל . לצורך סימון
ר ערך הסימון שנבח. cהזמן בשורת התוצאות 

ממשיך להיות מוצג בשורה העליונה של 
  .aהערכים שנמדדו 

הוא התכיפות שבה ערך ) "x"(הפקטור 
הסימון קיים במרחק הכולל של המדידה והוא 
, מוצג בשורה המרכזית של הערכים שנמדדו

בין המכפלה האינטגראלית ) "dif"(וההפרש 
של ערך הסימון והמרחק הכולל מוצג בשורה 

  .aשנמדדו התחתונה של הערכים 
כאשר מרחק המדידה הכולל קטן מהמכפלה 

יוצגו הפרש שלילי והמכפלה , האינטגראלית
  .הגבוהה הבאה של ערך הסימון

הזיזו את מכשיר המדידה עד שהמכפלה 
הרצויה של ערך הסימון מוצגת בשורה 

וההפרש  aהמרכזית של הערכים שנמדדו 
הוא  aבשורה התחתונה של הערכים שנמדדו 

חר מכן סמנו את נקודת ההתייחסות לא". 0.0"
 .של המדידה
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 )'ראו איור ח(ורס פשוטה מדידת פיתג  )א
עד שיוצג סמל  3לחצו על לחצן הפונקציות 
  .על המסך מדידת פיתגורס הפשוטה 

ברצף הזה  2 -ו 1מדדו את המרחקים 
שימו לב שהזווית . באמצעות מדידת אורך

 Eומרחק  1הנכונה מתקיימת בין מרחק 
     .שאותו אתם מבקשים לגלות

עם השלמת המדידה 
בור התוצאה ע, האחרונה
מוצגת בשורת  Eהמרחק 

הערכים . cהתוצאות 
שנמדדו מוצגים בשורות 

  .aהערכים שנמדדו 
  
 )'ראו איור ט(מדידת פיתגורס כפולה   )ב

עד שיוצג סמל  3לחצו על לחצן הפונקציות 
  .על המסך מדידת פיתגורס הכפולה 

הזה  ברצף 3 -ו 2, 1מדדו את המרחקים 
שימו לב שהזווית . באמצעות מדידת אורך

 Eומרחק  1הנכונה מתקיימת בין מרחק 
     .שאותו אתם מבקשים לגלות

עם השלמת המדידה 
התוצאה עבור , האחרונה
מוצגת בשורת  Eהמרחק 

הערכים . cהתוצאות 
שנמדדו מוצגים בשורות 

  .aהערכים שנמדדו 
  
  מדידת פיתגורס משולבת   )ג

 )'ראו איור י(
עד שיוצג סמל  3על לחצן הפונקציות  לחצו

  .על המסך מדידת פיתגורס המשולבת 
ברצף הזה  3 -ו 2, 1מדדו את המרחקים 

שימו לב שהזווית . באמצעות מדידת אורך
 Eומרחק  1הנכונה מתקיימת בין מרחק 
     .שאותו אתם מבקשים לגלות

עם השלמת המדידה 
התוצאה עבור , האחרונה
מוצגת בשורת  Eהמרחק 

הערכים . cהתוצאות 
שנמדדו מוצגים בשורות 

  .aהערכים שנמדדו 

 )א"ראו איור י(מדידת טרפז   )ד
עד שיוצג סמל  3לחצו על לחצן הפונקציות 

  .על המסך מדידת הטרפז 
ברצף הזה  3 -ו 2, 1מדדו את המרחקים 

שימו לב שמדידת . באמצעות מדידת אורך
תתחיל בדיוק בנקודת הסיום של  "3"מרחק 
ושהזווית הנכונה מתקיימת בין  1מרחק 

     .3 -ו 1ובין המרחקים  2 -ו 1המרחקים 

עם השלמת המדידה 
התוצאה עבור , האחרונה
מוצגת בשורת  Eהמרחק 

הערכים . cהתוצאות 
שנמדדו מוצגים בשורות 

  .aהערכים שנמדדו 
  

  מדידת אורך מושהית
מדידת אורך מושהית מסייעת לדוגמה 

ומות קשים כאשר מודדים את האורך במק
להגעה או כאשר יש למנוע תנודות של 

  .מכשיר המדידה בעת המדידה
לחצו על לחצן , למדידת אורך מושהית

עד שהסמל למדידת אורך  3הפונקציות 
  .מופיע בתצוגה מושהית 

משך הזמן מההפעלה ועד שהמדידה 
ניתן לכוון את משך . aתתרחש מוצג בשורה 

ות שני 60 -הזמן הזה בין שנייה אחת ל
או על  6באמצעות לחיצה על לחצן הפלוס 

  .12לחצן המינוס 
   

לאחר מכן לחצו על לחצן 
כדי להפעיל  7המדידה 

את אלומת הלייזר וכוונו 
לחצו . אותה כלפי המטרה
פעם  7על לחצן המדידה 

נוספת כדי להתחיל 
המדידה תתחיל לאחר הזמן . במדידה
הערך שנמדד יוצג בשורת התוצאות . שנקבע

c.  
ניתן לבצע הוספה והפחתה של תוצאות  לא

מקסימום / המדידה או מדידת ערכי מינימום 
  .במדידת אורך מושהית

7 

  הערות בטיחות
  

העבודה הבטוחה עם כלי 
המדידה אפשרית רק 

לאחר קריאה של מידע 
ההפעלה והבטיחות 

ובעבודה בהתאם להוראות 
לעולם אל תפגמו . בחוברת זוהרשומות 

ביכולת הקריאה של תוויות האזהרה שעל 
  .שמרו הוראות אלה. מכשיר המדידה

השימוש בציוד הפעלה או  –זהירות  
התאמה אחר או השימוש בשיטות 

עיבוד אחרות מאלה המוזכרות כאן 
עשוי להוביל לחשיפה מסוכנת 

 .לקרינה
מכשיר המדידה נשלח כשהוא כולל  

המסומנת (גרמנית תווית אזהרה ב
בהצגת מכשיר  19באמצעות מספר 

 ).המדידה בעמוד האיורים

 
לפני שתפעילו את המכשיר בפעם  

הדביקו את המדבקה , הראשונה
הכתובה בשפתכם על גבי הטקסט 

 .הגרמני שעל תווית האזהרה
אל תכוונו את אלומת הלייזר כלפי  

אנשים או בעלי חיים ואל תבהו לתוך 
מכשיר  .כםאלומת הלייזר בעצמ

 2מדידה זה מפיק קרינת לייזר מדרגה 
הוא יכול . IEC 60825-1בהתאם לתקן 

 .לגרום לאנשים לעיוורון
  

אל תשתמשו במשקפי הלייזר  
משקפי הלייזר . כמשקפי בטיחות

משמשים להצגה משופרת של קרן 
הלייזר אך הם אינם מגנים על העיניים 

 .מפני קרינת לייזר
 אל תשתמשו במשקפי הלייזר 

. כמשקפי שמש או בעת תנועה בכביש
משקפי הלייזר אינם מספקים הגנה 

והם  UVמושלמת כנגד קרינת 
 .מפחיתים את היכולת לראות צבעים

ודאו שהמכשיר יתוקן רק באמצעות  
מומחים ותוך שימוש בחלפים 

כך תבטיחו את השמירה על . מקוריים
 .בטיחות המכשיר

אל תאפשרו לילדים להשתמש  
. הלייזר ללא פיקוח במכשיר מדידת

הם יכולים לעוור אנשים אחרים או את 
 .עצמם בלי כוונה

אל תפעילו את מכשיר המדידה  
לדוגמה בנוכחות , בסביבות נפיצות

יכולים  .גזים או אבק דליק, נוזלים
והם , להיווצר ניצוצות במכשיר המדידה

.עשויים להצית את האבק או את האדים
  

  תיאור פונקציונאלי
עמוד המקופל המכיל את איורי פתחו את ה

מכשיר המדידה והשאירו אותו פתוח בעת 
  .הקריאה בהוראות ההפעלה

  
  השימוש המיועד

, מכשיר מדידה זה מיועד למדידת מרחקים
מרווחים ולחישוב שטחים , גבהים, אורכים
מכשיר המדידה מתאים לשימוש . ונפחים

  .בתוך מבנים ומחוצה להם
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  מידע טכני
  

 GLM 150  חים דיגיטלימאתר טוו
Professional 

GLM 250 VF 
Professional  

 K72 070 3 601 K72 170 601 3  מספר פריט
 -   )1.6הגדלה פי (ראיה אופטית 

  מטרים  0.05-150  )אטווח מדידה 
  )רגל 0.16-492(

  מטרים  0.05-250
  )רגל 0.16-820(

  )'אינץ ±1/32(מ "מ ±1.0  )'אינץ ±1/32(מ "מ ±1.0  )ב) טיפוסי(דיוק במדידה 
 0.1; רגל 0.001'; אינץ 1/32  יחידה נמוכה ביותר

  מ"מ
 0.1; רגל 0.001'; אינץ 1/32

  מ"מ
  )ג+C°10-...C°50  )ג+C°10-...C°50  טמפרטורה להפעלה
 +C°20-...C°70+  C°20-...C°70  טמפרטורה לאחסון
 90% 90%  מקסימום, לחות יחסית באוויר

  2  2  דירוג לייזר 
  635nm, <1mW 635nm, <1mW  לייזרסוג 

 - ב(קוטר אלומת הלייזר 
25°C( ,משוער  

  מטרים  10במרחק  - 
 )רגל 33(

  מטרים  150במרחק  - 
  )רגל 492(

  
  
  )'אינץ 1/4(מ "מ 6
  

 )'אינץ 3 1/2(מ "מ 90

  
  
  )'אינץ 1/4(מ "מ 6
  

 )'אינץ 3 1/2(מ "מ 90

  סוללות
  סוללות נטענות

4 X 1.5 V LR03 (AAA) 
4 X 1.2 V HR03 (AAA) 

4 X 1.5 V LR03 (AAA) 
4 X 1.2 V HR03 (AAA) 

  משוער, אורך חיים של הסוללה
 מדידות יחידות - 
  מדידה מתמשך - 

  
  )ד30000

 )דשעות  5

  
  )ד30000

 )דשעות  5
 EPTA -משקל בהתאם ל

01/2003  
  )אונקיות 8.5(ג "ק 0.24  )אונקיות 8.5(ג "ק 0.24

  מ"מ X 120 X 37 66  ממדים
)19/32 2 X 23/32 4 X 

  )'אינץ 1 15/32

66 X 120 X 37 מ"מ  
)19/32 2 X 23/32 4 X 

  )'אינץ 1 15/32
מוגן כנגד אבק ונתזי ( IP 54  דרגת הגנה

  )מים
IP 54 ) מוגן כנגד אבק ונתזי
  )מים

 

ולא , מפוזר(טווח העבודה גדל בהתאם למידה שבה אור קרן הלייזר משתקף מפני השטח של המטרה   )א
, מרחבים פנימיים(בהירות מוגברת של נקודת הלייזר לדחיסות האור בסביבה  ובאמצעות) רפלקטיבי
ייתכן שיידרש שימוש , )כאשר מודדים בחוץ באור שמש מסנוור, לדוגמה(בתנאים פחות טובים ). דמדומים

 .בלוחית המטרה
אלית הסטייה המקסימ, )לדוגמה באור שמש מסנוור או על משטח שאינו רפלקטיבי(בתנאים פחות טובים   )ב

יש לקחת בחשבון השפעת , בתנאים טובים). רגל 492לכל ' אינץ ±0.8(מטרים  150מ לכל "מ ±20היא 
 ).רגל/'אינץ ±0.0006(מטר /מ"מ ±0.05סטייה של 

 .40°C+טמפרטורת ההפעלה המקסימאלית היא , במדידה מתמשכת  )ג
ה לשימוש בסוללות בהשווא 1.2Vניתן לבצע פחות מדידות בעת השימוש בסוללות נטענות במתח של   )ד

 .אורך חיי הסוללה הרשום מתייחס למדידות ללא תאורה בתצוגה וללא אות שמע. 1.5Vבמתח של 
השמות המסחריים של מכשירי המדידה . שימו לב למספר הפריט על פלטת הסיווג של מכשיר המדידה שלכם

  .עשויים להשתנות
  .על גבי פלטת הסיווג 20אלי ניתן לזהות את מכשיר המדידה בבירור באמצעות המספר הסרי
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, מקסימום/ כדי לסיים את מדידת המינימום 
לחיצה . 7לחצו בקצרה על לחצן המדידה 

נוספת על לחצן המדידה תתחיל מדידה 
  .חדשה

/ תוכלו להשתמש במדידת המינימום 
לדוגמה (רים מקסימום גם במצבי מדידה אח

 13לחצו על לחצן , לשם כך). במדידת שטח
פעם אחת למדידה המינימאלית ופעמיים 

למדידה המקסימאלית בכל פעם כאשר 
לאחר . תקבעו את הערכים היחידים שנמדדו

כדי להפעיל  7מכן לחצו על לחצן המדידה 
הזיזו את מכשיר . את אלומת הלייזר

המדידה באופן כזה שערך המינימום או 
ולחצו על לחצן , קסימום הרצוי יימדדהמ

כדי לכלול את ערך המינימום או  7המדידה 
  .את ערך המקסימום בחישוב הנוכחי

, במדידות מושהות וכאשר תהיו במצב סימון
מקסימום אינן / מדידות מינימום 

  .מתאפשרות
מקסימום נכבות באופן / מדידות המינימום 

  .דקות 5אוטומטי לאחר 
  

  מדידת שטח
עד שהסמל  4לחצו על לחצן , ות שטחלמדיד

  .מופיע בתצוגה למדידת שטח 
, מדדו את האורך ואת הרוחב, לאחר מכן

באותו האופן שבו מבצעים , אחד אחרי השני
אלומת הלייזר נשארת דולקת . מדידת אורך
  .בין המדידות

לאחר השלמת המדידה 
השטח יחושב , השנייה

באופן אוטומטי ויוצג 
 .cבשורת התוצאות 

הערכים היחידים שנמדדו 
  .aיוצגו בשורות הערכים שנמדדו 

  מדידת נפח
עד  4לחצו על לחצן , לביצוע מדידות נפח

  .מופיע בתצוגה שהסמל למדידות נפח 
, הרוחב והגובה, מדדו את האורך, לאחר מכן

באותו האופן שבו מבצעים , אחד אחרי השני
אלומת הלייזר נשארת דולקת . מדידת אורך

     .המדידות בין שלוש

לאחר השלמת המדידה 
הנפח יחושב , השלישית

באופן אוטומטי ויוצג 
. cבשורת התוצאות 

הערכים היחידים שנמדדו 
  יוצגו בשורות הערכים 

  .aשנמדדו                           
 999999לא ניתן להציג ערכים שעולים על 

" ----" -ו "ERROR"הכיתובים ; 3רגל/  3מטר
חלקו את הנפח המיועד . גהמופיעים בתצו

לאחר מכן תוכלו ; למדידה למדידות יחידות
  .לחשב ולסכם את הערכים שלהן בנפרד

  
  )א"י-ראו איורים ח(מדידות אורך עקיפות 

מדידות האורך העקיפות משמשות למדידת 
מרחקים שלא ניתן למדוד אותם בצורה 

ישירה משום שמכשול יפריע לאלומת הלייזר 
. מטרה שקיים כמשקף או משום שאין שטח

התוצאות הנכונות מתקבלות רק באמצעות 
הזוויות הנכונות שנדרשות לצורך ביצוע 

  ).משפט פיתגורס(המדידות המתאימות 
שימו לב לכך שנקודת ההתייחסות של 

החלק האחורי של מכשיר , לדוגמה(המדידה 
נשארת באותו המקום לכל ) המדידה

יוצא (המדידות היחידות ברצף המדידה 
  ).מדידת טרפז: דופן

אלומת הלייזר נשארת פועלת במהלך 
  .המדידות היחידות

קיימים ארבעה מצבי , למדידות אורך עקיפות
כל מצב מדידה יכול לשמש לקביעת . מדידה

כדי לבחור את מצב . מרחקים שונים
עד  3לחצו על לחצן הפונקציות , המדידה

  .שהסמל של המצב הרצוי מוצג בתצוגה
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  שינוי יחידת המידה
תוכלו לשנות את יחידת , הלהצגת ערכי המדיד

  .המידה בכל עת
  :להלן רשימת יחידות המידה האפשריות

, סנטימטרים, מטרים: מדידת אורך - 
' אינץ', אינץ, 1/32רגל , רגל, מילימטרים

 .יארד, 1/32
 2רגל, 2מטר: מדידת שטח - 
  3רגל, 3מטר: מדידת נפח - 

כדי לשנות את יחידת 
לחצו על לחצן , המדידה

שינוי "ל עד שסמ 3הפונקציות 
מופיע על " יחידת המידה

בחרו ביחידת המידה . המסך
הנדרשת באמצעות לחיצה על 

  .12או המינוס  6לחצן הפלוס 
יחידת המידה שנקבעה נשמרת כאשר תפעילו 

  .ותכבו את המכשיר
  

  תכונות מדידה
  

  מדידת אורך פשוטה
עד  4לחצו על לחצן , לביצוע מדידת אורך

  .תצוגהמופיע ב שהסמל למדידת אורך 
 7לחצו על לחצן המדידה 

פעם אחת לראייה ופעם 
נוספת כדי לבצע את 

  .המדידה
הערך שנמדד מוצג בשורת 

  .cהתוצאות 
התוצאות , בביצוע מספר מדידות אורך עוקבות

האחרונות שנמדדו מוצגות בשורות הערכים 
  .aשנמדדו 

  
  )מעקב(מדידה מתמשכת 

ניתן להזיז את , לביצוע מדידות מתמשכות
ובכך לעדכן את , שיר המדידה ביחס למטרהמכ

, לדוגמה, כך. שניות 0.5ערך המדידה בערך כל 
בשעה שתמיד , תוכלו לנוע למרחק מסוים מקיר

  .תוכלו לקרוא את המרחק
בחרו במצב מדידת , לביצוע מדידות מתמשכות

עד  7אורך ולאחר מכן לחצו על לחצן המדידה 
מופיע על  " סמל המדידה המתמשכת"ש

אלומת הלייזר מופעלת והמדידה מתחיה . ךהמס
  .מיד

הערך הנוכחי שנמדד מוצג 
  .cבשורת התוצאות 

באמצעות לחיצה קצרה על 
תוכלו לסיים  7לחצן המדידה 

. את המדידה המתמשכת
הערך האחרון שנמדד מוצג 

 7לחיצה על לחצן המדידה . cבשורת התוצאות 
למשך מספר שניות מפעילה מחדש את המדידה 

  .כתהמתמש
המדידה המתמשכת נכבית באופן אוטומטי 

הערך האחרון שנמדד מוצג . דקות 5לאחר 
  .cבשורת התוצאות 
  )ז- ראו איורים ו(מקסימום / מדידת מינימום 

מדידת המינימום משמשת כדי לקבוע את 
. המרחק הקצר ביותר מנקודת התייחסות קבועה

לדוגמה לקביעת קווי צנרת או , היא משמשת
  .יותמחיצות אופק

מדידת המקסימום משמשת כדי לקבוע את 
המרחק הארוך ביותר מנקודת התייחסות 

לדוגמה לקביעת , היא משמשת. קבועה
  .אלכסונים

בחרו , מקסימום פשוטה/ לביצוע מדידת מינימום 
ראשית במצב מדידת אורך ולאחר מכן לחצו על 

מופיע בשורת  "min"הכיתוב . 13לחצן 
למדידת . מינימאליתלציון המדידה ה cהתוצאות 
כדי , 13לחצו שוב על לחצן , המקסימום
לאחר . יופיע בשורת התוצאות "max"שהכיתוב 

אלומת הלייזר . 7מכן לחצו על לחצן המדידה 
  .מופעלת והמדידה מתחילה

הזיזו את הלייזר קדימה ואחור מעל המטרה 
פינת החדר לקביעת , לדוגמה(המבוקשת 

תייחסות של באופן כזה שנקודת הה). אלכסון
תמיד ) 18קצה פין המיקום , לדוגמה(המדידה 

  .נשאר באותו המקום
   

ערכי , בהתאם למצב שנקבע
המינימום או המקסימום 

מוצגים תמיד בשורת 
הם תמיד . cהתוצאות 
כאשר ערך המדידה , נדרסים

הנוכחית נמוך מהערך 
המינימאלי השמור או גבוה מהערך המקסימאלי 

הערך , )"max"(י הערך המקסימאל. השמור
וערך המדידה הנוכחית ) "min"(המינימאלי 

  .aמוצגים בשורות הערכים שנמדדו 
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  תכונות המוצר
  

מספור תכונות המוצר שמוצג מתייחס לאיור 
  מכשיר המדידה בעמוד האיורים

 תפס פין המיקום .1
 לחצן לאלומת לייזר מתמשכת .2
 לחצן למצב פונקציות .3
 שטח ונפח, לחצן למדידת אורך .4
 לחצן תוצאות .5
 לחצן חיבור .6
 לחצן למדידה ולמדידה מתמשכת .7
 ת ההתייחסותלחצן לבחירת רמ .8
 צג .9

  מאתר המראה האופטי . 10
      )GLM 250 VF( 

 לחצן להארת התצוגה. 11
 לחצן מינוס. 12
 לחצן למדידת מינימום ומקסימום. 13
 לחצן בועת פלס. 14
 לחצן לרשימת הערכים שנמדדו. 15
 כיבוי ומחיקת זיכרון/ לחצן הפעלה . 16
 תפס לרצועת נשיאה. 17
 פין מיקום. 18
 אזהרה לגבי אלומת הלייזר תווית. 19
 מספר סריאלי. 20
 1/4" ניסתכ. 21
 תא הסוללות. 22
 ידית נעילה לתא הסוללות. 23
 עזר ליישור. 24
 )GLM 250 VF(חלון צפייה אופטי . 25
 עדשת קליטה. 26
 יציאת אלומת הלייזר. 27
 נרתיק מגן. 28
 רצועת נשיאה. 29
 *חצובה. 30
 *משקפי צפייה בלייזר. 31
 *מטרה ללייזר פלטת. 32
האבזרים המאוירים או המתוארים אינם * 

  .כלולים במשלוח הסטנדרטי

  רכיבי התצוגה
 קווי ערכים שנמדדו  .א
 "שגיאה"סמן   .ב
 קו תוצאות  .ג
 מציג רשימת הערכים שנמדדו  .ד
 מצבי מדידה  .ה

  מדידת אורך 
  מדידת שטח 

  מדידת נפח 
  מדידה מתמשכת 

  מקסימום/ מדידת מינימום  
  פשוטה מדידת פיתגורס 

  מדידת פיתגורס כפולה 
  מדידת פיתגורס משולבת 
  מדידת טרפז 
  תכונת טיימר 

  מדידת שטח קיר 
 מצב סימון 
 סמן רמת המתח בסוללה  .ו
 רמת התייחסות המדידה  .ז
 לייזר פועל  .ח
 אזהרת טמפרטורה  .ט

  

  הרכבה
  

  החלפה של הסוללה/ הכנסה 
 ןמנגנ -מומלץ שתשתמשו בסוללות אלקליין

נות להפעלת מכשיר או בסוללות נטע
  .המדידה

ניתן לבצע פחות מדידות בעת השימוש 
בהשוואה  1.2Vבסוללות נטענות במתח של 

  .1.5Vלסוללות במתח 
סובבו את , 22כדי לפתוח את תא הסוללות 

ומשכו את תא  למיקום  23ידית הנעילה 
  .הסוללות

, הסוללות הנטענות/ בעת הכנסת הסוללות 
המתוארת בפנים שימו לב לקוטביות הנכונה 

  .תא הסוללות
מופיע בפעם  כאשר סמל הסוללה 
ניתן לבצע לפחות עוד , הראשונה על הצג

מצב המדידה . מדידות יחידות 100
  .המתמשכת מנוטרל
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יש להחליף , מהבהב כאשר סמל הסוללה 
לא ניתן . הסוללות הנטענות/ את הסוללות 

  .יותר לבצע מדידות
לות הנטענות הסול/ החליפו את כל הסוללות 

אל תשתמשו בסוגים שונים של . באותו הזמן
  .רגילות ביחד/ סוללות נטענות 

הסוללות / הוציאו את הסוללות  
הנטענות ממכשיר המדידה כאשר הוא 
. אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים
, בעת אחסון המכשיר לפרקי זמן ארוכים

הסוללות הנטענות יכולות / הסוללות 
קורוזיה ולפרוק את לגרום לתהליך של 

 .עצמן
  הפעלה

  הפעלה ראשונית
הגנו על מכשיר המדידה מפני לחות  

 .ואור שמש ישיר
אל תעמידו את מכשיר המדידה  

בטמפרטורות קיצוניות או בשינויים 
אל תשאירו את , לדוגמה .בטמפרטורה

, המכשיר ברכב לפרק זמן ממושך
, במקרה של שינויים גדולים בטמפרטורה

המדידה להסתגל הניחו למכשיר 
. לטמפרטורה שהשתנתה לפני הפעלתו

או , במקרה של טמפרטורות קיצוניות
דיוק מכשיר , שינויים בטמפרטורה
 .המדידה עשוי להיפגע

הימנעו מלחץ רב על המכשיר או  
לאחר השפעות חיצוניות . מנפילתו

מומלץ לבצע , חמורות על מכשיר המדידה
בדיקת דיוק של "קראו (בדיקת דיוק 

בכל פעם ) 19עמוד , "ר המדידהמכשי
 .לפני שתמשיכו לעבוד

  
  הפעלה וכיבוי

  :מכשיר המדידההפעלת להלן האפשרויות ל
: 16כיבוי / לחיצה על לחצן ההפעלה  -

מכשיר המדידה מופעל ונמצא במצב 
 .אלומת הלייזר אינה פועלת. מדידת אורך

מכשיר : 7לחיצה קצרה על לחצן המדידה  -
מכשיר . עליםהמדידה ואלומת הלייזר פו

  .המדידה נמצא במצב מדידת אורך

למשך מספר  7לחיצה על לחצן המדידה  -
מכשיר המדידה ואלומת הלייזר : שניות
מכשיר המדידה נמצא במצב . פועלים

 .מדידה מתמשכת
אל תכוונו את אלומת הלייזר לאנשים או  

ואל תתבוננו לתוך אלומת , לבעלי חיים
 .אפילו ממרחק גדול, הלייזר בעצמכם

לחצו על , את מכשיר המדידה לכבותכדי 
למשך מספר  16כיבוי / לחצן ההפעלה 

  .שניות
כאשר לא תלחצו על הלחצנים במכשיר 

מכשיר המדידה , דקות 5 -המדידה למשך כ
יכבה באופן אוטומטי כדי לחסוך במתח 

  .בסוללות
יישמרו כל הערכים , בעת הכיבוי האוטומטי

  .שאוחסנו בזיכרון
  

  הליך המדידה
מכשיר המדידה תמיד , אחר ההפעלהל

נמצא במצב מדידת אורך או במצב מדידה 
ה דיתוכלו לעבור למצבי מד. מתמשכת

אחרים באמצעות לחיצה על הלחצנים 
עמוד , "אפשרויות מדידה"קראו (המתאימים 

12.(  
החלק האחורי של מכשיר , לאחר ההפעלה

. המדידה קבוע ברמת ההתייחסות למדידה
לחצן רמת ההתייחסות  באמצעות לחיצה על

קראו (תוכלו לשנות את רמת ההתייחסות , 8
  ).11עמוד , "בחירת רמת ההתייחסות"

בעת בחירת תכונת המדידה ורמת 
כל השלבים הבאים מתבצעים , ההתייחסות

  .7באמצעות לחיצה על לחצן המדידה 
לאחר שבחרתם את רמת ההתייחסות 

העמידו את מכשיר המדידה אל מול , הרצויה
  ).קיר, לדוגמה(המדידה הרצוי קו 

כדי  7לחצו בקצרה על לחצן המדידה 
  .להפעיל את קרן הלייזר

11 

אל תכוונו את אלומת הלייזר לאנשים או  
ואל תתבוננו לתוך אלומת , לבעלי חיים

 .אפילו ממרחק גדול, הלייזר בעצמכם
. כוונו את אלומת הלייזר למשטח המטרה

כדי  7לחצו בקצרה על לחצן המדידה 
  .תחיל במדידהלה

המדידה , כאשר קרן הלייזר פועלת תמיד
מתחילה לאחר הלחיצה הראשונה על לחצן 

, במצב מדידה מתמשכת. 7המדידה 
  .המדידה מתחילה מיד עם הפעלת המכשיר

הערך הנמדד מופיע לאחר , באופן טיפוסי
משך . שניות 4 -שניות ולא יאוחר מ 0.5

בתנאי התאורה , המדידה תלוי במרחק
. נות ההשתקפות של משטח המטרהובתכו

. סוף המדידה מצוין באמצעות טון שמע
אלומת הלייזר נכבית באופן אוטומטי עם 

  . השלמת המדידה
שניות  20 -כאשר לא התרחשה מדידה כ

אלומת הלייזר נכבית באופן , לאחר הראייה
  .אוטומטי כדי לחסוך במתח בסוללות

  
  בחירת רמת ההתייחסות 

  )'ה-'ראו איורים א(
תוכלו לבחור בין ארבע , לצורך המדידה

  :מישורי התייחסות שונים
החלק האחורי של מכשיר המדידה או  -

החלק הקדמי של פין המיקום המתקפל 
כאשר מודדים קדימה מהפינות ( 18

 ).החיצוניות
לדוגמה ( 18קצה פין המיקום המתקפל  -

 ).כאשר מודדים מפינה
החלק הקדמי של מכשיר המדידה  -

מודדים קדימה מקצה  לדוגמה כאשר(
 ).שולחן

 ).לדוגמה למדידות מהחצובה( 21 ניסהכ -
כדי לבחור את רמת ההתייחסות לחצו על 

עד שרמת ההתייחסות המבוקשת  8לחצן 
בכל פעם לאחר הפעלת . תוצג על גבי המסך

החלק האחורי של המכשיר נקבע , המכשיר
  .כרמת ההתייחסות

שינויים של רמת ההתייחסות למדידות 
לדוגמה כאשר מציינים את (כבר  שבוצעו

) ערכי המדידה ברשימת הערכים שנמדדו
  .אינם אפשריים

  
  אלומת לייזר מתמשכת

מכשיר המדידה יכול לעבור למצב , אם נדרש
לחצו על , לצורך כך. אלומת לייזר מתמשכת

הכיתוב . 2הלחצן לאלומת לייזר מתמשכת 
LASER מאיר כל הזמן בתצוגה.  

לייזר לאנשים או אל תכוונו את אלומת ה 
ואל תתבוננו לתוך אלומת , לבעלי חיים

 .אפילו ממרחק גדול, הלייזר בעצמכם
אלומת הלייזר נשארת פועלת בין , במצב זה
נדרש רק ללחוץ על , למדידה; המדידות

  .פעם אחת 7לחצן המדידה 
, כדי לכבות את אלומת הלייזר המתמשכת

שנית או כבו את מכשיר  2לחצו על לחצן 
  .המדידה

כיבוי אלומת הלייזר במהלך המדידה מסיים 
  .את המדידה באופן אוטומטי

  
  תאורת תצוגה

ניתן להפעיל ולכבות את תאורת התצוגה 
כאשר לא . 11באמצעות לחיצה על הלחצן 
שניות לאחר  10תלחצו על אף לחצן למשך 
התאורה תכבה , הפעלת תאורת התצוגה

  .כדי לחסוך במתח בסוללות
  

  אות שמע
פעיל ולכבות את כדי לה

לחצו על לחצן , אות השמע
עד שנורית , 3הפונקציה 

מופיעה " כיוון אות השמע"
בחרו את ההגדרה . במסך

הנדרשת באמצעות לחיצה על לחצן הפלוס 
  .12או על לחצן המינוס  6

כיוון אות השמע שנבחר נשמר כאשר תכבו 
  .ותפעילו את המכשיר
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