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 לקוחות נכבדים,

 

 זה מד טווח לייזרחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 
 זה.  ממוצרב התועלת שתוכלו להפיק את מר

 

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

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                 
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 בטיחות וראותה
לעבוד באופן בטיחותי עם כלי שתוכלו יש לקרוא ולהקפיד על כל ההוראות על מנת 

וני האזהרה על כלי המדידה לבלתי מזוהים. המדידה. לעולם אל תהפכו את סימ
וכללו אותן עם כלי המדידה בעת  בעת הצורך בעתידשמרו הוראות אלו לעיון 

 המסירה לצד שלישי.

  השימוש בציוד הפעלה או התאמה אחר או שימוש בשיטות עיבוד שונות מאלו  -זהירות
 המוזכרות כאן עשוי להוביל לחשיפה מסוכנת לקרינה.

  בייצוג כלי המדידה בעמוד  6ר מסופק עם תווית אזהרה )מסומנת כמספכלי המדידה
 פי(.הגר

 

 
 

  אם הטקסט בתווית האזהרה אינו בשפת המדינה שלכם, הדביקו את תווית האזהרה
 שסופקה בשפתכם מעליה לפני הפעלת הכלי בפעם הראשונה.

 

ישירות  להביט יןוא יםהלייזר כלפי אנשים או בעלי חי רןקאת  אין להפנות
אתם עלולים לעוור מישהו,  לתוכה או לתוך השתקפות שלה, גם לא ממרחק.

 לגרום לתאונות או לסכן את עיניכם.
 

 קרןהאת עיניכם ולהפנות את הראש מן קרינת לייזר בעין, עליכם לעצום  ה שלאם חלה פגיע 
 והלאה.

 .ייה בלייזר משמשים משקפי הצפ אל תשתמשו במשקפי צפייה בלייזר כמשקפי בטיחות
 הלייזר, אך אינם מגנים מפני קרינת לייזר. רןקלשיפור נראות 

 .משקפי הצפייה  אל תשתמשו במשקפי צפייה בלייזר כמשקפי שמש או בתנועה בכבישים
בלייזר אינם מעניקים הגנת קרינת אולטרה סגול מוחלטת ומפחיתים את תחושת תפיסת 

 הצבעים.

 ק על ידי מומחים מוסמכים המשתמשים בחלקי חילוף מקוריים.דאגו לתיקון כלי המדידה ר 
 כך תוודאו כי בטיחות כלי המדידה נשמרת.

 .הם עלולים לעוור שלא במתכוון אנשים  אל תניחו לילדים להשתמש במד הלייזר ללא השגחה
 אחרים או את עצמם.

 אבק דליקים. אל תפעילו את כלי המדידה בסביבה נפיצה, כגון בהימצאות נוזלים, גזים או 
 גצים עלולים להיווצר בכלי המדידה, אשר עלול להצית את האבק או האדים.

 .אל תבצעו שינויים כלשהם בציוד לייזר 

 

 תיאור המוצר ומפרט טכני
כלי המדידה והשאירו אותו פתוח בעת קריאת הוראות  מונותתאנא פתחו את העמוד המקופל עם 

 ההפעלה.

 

 שימוש מיועד

למדידת מרחקים, אורכים, גבהים ומרווחים. כלי המדידה אינו מתאים למדידה כלי המדידה נועד 
 בתוך הבית.
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 נתונים טכניים

 GLM 30  מד טווח לייזר

 .K72 5.. 3 601 K72 57 601 3 יגולטקמספר 

 א(מ'  0.15 – 30 א(מ'  0.15 – 30 טווח מדידה ) אופייני(

 ב(מ'  20 ב(מ'  20 טווח מדידה )אופייני בתנאים גרועים(

 א(מ"מ  ± 2.0 א(מ"מ  ± 2.0 דיוק מדידה )אופייני(

 ב(מ"מ  ± 3.0 ב(מ"מ  ± 3.0 דיוק מדידה )אופייני בתנאים גרועים(

 מ"מ 1 מ"מ 1 נמוכה ביותר הדידמהיחידת 

 +C°10-...C°45+ C°10-...C°45 טמפרטורת הפעלה

 +C°20-...C°70+ C°20-...C°70 טמפרטורת אחסון

 90% 90% חסית, מקסימוםלחות אוויר י

 2 2 דירוג לייזר

 635nm, <1mW 635nm, <1mW סוג לייזר

 

 GLM 30  מד טווח לייזר

 (, משוער25°C -)בלייזר  ןרקקוטר 

 מ' 10במרחק  -

 מ' 30במרחק  -

 

 ג(מ"מ  9

 ג(מ"מ  27

 

 ג(מ"מ  9

 ג(מ"מ  27

 כיבוי אוטומטי כעבור זמן משוער

 לייזר -

 כלי מדידה )ללא מדידה( -

 

 שניות 20

 דקות 5

 

 שניות 20

 דקות 5

 ק"ג 0.1 ק"ג EPTA 01/2003 0.1משקל לפי הליך 

 מ"מ x 41 x 24 105 מ"מ x 41 x 24 105 מידות

 )מוגן אבק והתזה( IP 54 )מוגן אבק והתזה( IP 54 דרגת הגנה

 סוללות

 סוללות נטענות

2 X 1.5  03וולטLR 
(AAA) 

2 X 1.2  03וולטHR 
(AAA) 

2 X 1.5  03וולטLR 
(AAA) 

2 X 1.2  03וולטHR 
(AAA) 

 5000 5000 מדידה פרטנית לערכת סוללות

  - הגדרת יחידת מידה

 -  הגדרת צליל

וטמפרטורת סביבה של  שלמדידות מאחור בעזרת הקצה אחורי של כלי המדידה, אור רקע חל (א
C°25 יש לקחת בחשבון משמשים למטרה עם החזרת אור גבוהה )למשל קיר צבוע לבן(. בנוסף ,

 מ"מ. ± 0.05השפעת סטייה של 

+ C°10- C°45למדידה מן הקצה אחורי של כלי המדידה, אור רקע חזק וטמפרטורת סביבה של  (ב
משמשים להחזרת אור נמוכה של המטרה )למשל קופסה שחורה(. בנוסף, יש לקחת בחשבון 

 מ"מ. ± 0.15השפעת סטייה של 

 C°25בטמפרטורת סביבה של  (ג

 הסוללות למעט תא (ד

 בלוחית הסיווג. 5כלי המדידה ניתן לזיהוי בבירור באמצעות מספר סידורי 
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 מאפייני המוצר

 מתייחס לאיורי כלי המדידה בעמוד הגרפי.המספור 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 תצוגה
 מדידה כפתור 2

 מכסה סוללה 3

 סגר מכסה סוללה 4

 מספר סידורי 5

 תווית אזהרת לייזר 6

 עדשת קליטה 7

 יזרלי קרןיציאת  8

 לוח מטרת לייזר* 9

 משקפי צפייה בלייזר* 10

 נרתיק מגן* 11

 *האביזרים המאוירים או מתוארים אינם כלולים במשלוח הסטנדרטי.

 

  רכיבי תצוגה

a סיכום אוטומטי 

b ערך מדידה קודם 

c ערך מדידה נוכחי 

d לייזר, מופעל 

e מדידת אורך 

f מחוון סוללה בטעינה נמוכה 

g אזהרת טמפרטורה 

h  הודעת שגיאה“Error” 

 

 הרכבה

 הכנסת / החלפת הסוללות

 מנגן או סוללות נטענות להפעלת כלי המדידה. - יןמומלץ להשתמש בסוללות אלקלי

סוללות  מאשר עםניתן לבצע פחות מדידות וולט  1.2בעת השימוש בסוללות נטענות במתח של 
 וולט. 1.5במתח 

וציאו את מכסה הסוללות. הכניסו סוללות / סוללות וה 4, לחצו על סגר 3לפתיחת מכסה הסוללות 
 נטענות. בעת ההכנסה, הקפידו על קיטוב נכון בהתאם לסימון בתוך תא הסוללות.

 .מדידות 100לראשונה בתצוגה, ניתן עדיין לבצע לפחות  כאשר מופיע סמל סוללה 

ענות. לא ניתן עוד לבצע מהבהב, יש להחליף את הסוללות / הסוללות הנט כאשר סמל סוללה 
 מדידות.

החליפו תמיד את כל הסוללות / הסוללות הנטענות בו זמנית. אל תשתמשו במותגים או סוגים שונים 
 של סוללות / סוללות נטענות ביחד.

  הוציאו את הסוללות / הסוללות הנטענות מכלי המדידה כאשר לא נעשה בו שימוש לאורך
זמן, הסוללות / הסוללות הנטענות עלולות להחליד בעת אחסון לאורך תקופה ממושכת. 
 ולהתרוקן מאליהן.
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 הפעלה

 אנשים אל תשאירו כלי מדידה דלוק ללא השגחה וכבו את כלי המדידה לאחר השימוש .
 הלייזר. קרןאחרים עלולים להתעוור מ

 הגנו על כלי המדידה מפני לחות ואור שמש ישיר. 

 למשל, אל יצוניות או לשינויי טמפרטורהאל תחשפו את כלי המדידה לטמפרטורות ק .
תשאירו אותו ברכב לאורך זמן. במקרה של שינויי טמפרטורה קיצוניים, הניחו לכלי המדידה 

במקרה של טמפרטורות קיצוניות או שינויים להתרגל לטמפרטורת הסביבה לפני הפעלתו. 
 בטמפרטורה, דיוק מכשיר המדידה עלול להיפגע.

 לאחר השפעות חיצוניות חמורות על מכשיר . ילה של כלי המדידהמנעו חבטה קשה או נפ
( בכל פעם לפני 24המדידה, מומלץ לבצע בדיקת דיוק )ראו "בדיקת דיוק מדידת מרחק", עמוד 

 המשך העבודה.
 

 הפעלה וכיבוי

 . כלי המדידה והלייזר יופעלו.2המדידה  כפתורכלי המדידה, לחיצה קצרה על הפעלת ל

 אנשים דידה דלוק ללא השגחה וכבו את כלי המדידה לאחר השימושאל תשאירו כלי מ .
 הלייזר. קרןאחרים עלולים להתעוור מ

 והשאירו אותו לחוץ מטה. 2המדידה  כפתורכלי המדידה, לחצו על  כיבויל
 

 (Aהליך המדידה )ראו איור 

 לאחר שהופעל, כלי המדידה נמצא במצב מדידת אורך.

משמש תמיד כמפלס התייחסות למדידה. הניחו את כלי המדידה  הקצה האחורי של כלי המדידה
 כנגד נקודת ההתחלה הרצויה למדידה )למשל קיר(.

 קרןהלייזר כבויה. להפעלה חוזרת של  קרןלתחילת המדידה. כעת  2המדידה  כפתורעל לחצו 
 כפתורשוב על  . לתחילת מדידה נוספת, לחצו קצרות2המדידה  כפתורהלייזר, לחצו קצרות על 

 .2המדידה 

  הלייזר כלפי אנשים או בעלי חי ואל תביטו ישירות לתוכה או לתוך  קרןאל תפנו את
  השתקפות שלה, גם לא ממרחק.

שניות. משך המדידה  4 -שניות ולא יאוחר מ 0.5באופן טיפוסי, הערך הנמדד מופיע לאחר  הערה:
הלייזר נכבית באופן  קרןתלוי במרחק, בתנאי התאורה ובתכונות ההשתקפות של משטח המטרה. 

 אוטומטי עם השלמת המדידה.
 

 (Bסיכום אוטומטי )ראו איור 

)למשל, שימוש לחישוב סכום כל המדידות  מציג אוטומטית את auto-sumהסיכום האוטומטי 
 חומרים(.

ערך הסיכום האוטומטי נמחק עם כיבוי המכשיר, או אם המכיר כבה אוטומטית אם לא נלחץ אף 
 דקות. 5במשך  כפתור

 ערך הסיכום האוטומטי אינו נשמר. לא ניתן לבצע תיקון סיכום אוטומטי לאחר מכן. 

 ני השטח של המטרה.הלייזר אל פ קרןכוונו את 

 Cלתחילת המדידה. ערך המדידה הנוכחי  2המדידה  כפתורלחצו קצרות על 
  הלייזר תכבה. קרןיופיע בשורה התחתונה של התצוגה. 
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 .2המדידה  כפתורהלייזר, לחצו קצרות על  קרןלהדלקת 

. ערך המדידה 2המדידה  כפתורהלייזר, לחצו שוב קצרות על  קרןלהדלקת 
יופיע בשורה  bיופיע בשורה התחתונה. ערך המדידה הקודמת  cוכחי הנ

)סיכום ערך המדידה  aהאמצעית. בשורה העליונה, יוצג הסיכום האוטומטי 
 הקודמת והמדידה הנוכחית(.

 

 (..K72 5 601 3) צלילהפעלת וכיבוי ה
 כבו את מכשיר המדידה.

הגדרה . כאשר הסמן נמצא ב2המדידה  כפתורלחצו והחזיקו את 
. לאחר השחרור, כלי המדידה 2המדידה  כפתורהרצויה, שחררו את 

 יפעיל את עצמו בהגדרה הנבחרת.

 
 

 (.K72 57 601 3) שינוי יחידת המידה

 כבו את מכשיר המדידה.

. כאשר הסמן נמצא בהגדרה 2המדידה  כפתורלחצו והחזיקו את 
דידה . לאחר השחרור, כלי המ2המדידה  כפתורהרצויה, שחררו את 

 יפעיל את עצמו בהגדרה הנבחרת.

 
 

 תאורת התצוגה

, תאורת התצוגה מתעמעמת כעבור כפתורתאורת התצוגה מופעלת ברציפות. כאשר לא נלחץ אף 
שניות  30במשך  כפתורשניות בערך לשימור הסוללות / הסוללות הנטענות. כאשר לא נלחץ אף  10

 בערך, תאורת התצוגה תכבה.
 

 עצות לעבודה

 ללימידע כ

 תהינה מכוסות בעת ביצוע מדידה. 8הלייזר  קרןויציאת  7אסור שעדשת הקליטה 

אסור להזיז את כלי המדידה בעת ביצוע מדידה. לכן, הניחו את כלי המדידה, רחוק ככל הניתן, כנגד 
 מעצור מוצק או משטח תומך.

 

 השפעות על טווח המדידה

ת האור של שטח פני המטרה. לראות משופרת טווח המדידה מותנה בתנאי התאורה ותכונות החזר
 9)אביזרים( ובלוח מטרת הלייזר  10הלייזר באור חיצוני, השתמשו במשקפי הצפייה בלייזר  קרןשל 

 )אביזרים( או הצלו את אזור המטרה.
 

 השפעות על תוצאות המדידה

 . כאן נכללים:עקב השפעות פיזיות, לא ניתן להחריג מדידות שגויות בעת מדידת משטחים שונים

 משטחים שקופים )כגון זכוכית, מים(, -

 משטחים משקפים )כגון מתכת מלוטשת, זכוכית(, -

 משטחים נקבוביים )כגון חומרי בידוד(, -

 משטחים מובנים )כגון טיח גס, אבן טבעית(. -
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 )אביזר( על משטחים אלה. 9במידת הצורך, השתמשו בלוח מטרת הלייזר 

 ם בעת טיווח משטחי מטרה משופעים.בנוסף, יתכנו מדידות שגויות ג

שתקפויות הנקלטות באופן בלתי ישיר עשויים כמו כן, שכבות אוויר עם טמפרטורות משתנות או ה
 להשפיע על ערך המדידה.

 

 בדיקת דיוק של מדידת מרחק

 דיוק כלי המדידה ניתנת לבדיקה כלהלן:

מטר בערך. האורך חייב  10עד  3בחרו מקטע מדידה שאינו משתנה באופן קבוע באורך של  -
להיות ידוע במדויק )כדון רוחב חדר או מפתח דלת(. המדידה חייבת להתבצע בתנאים טובים, 

כלומר מרחק המדידה חייב להיות בתוך מבנה ושטח הפנים של מטרת המדידה חייב להיות 
 חלק ולשקף היטב אור.

 פעמים רצופות. 10מדדו את המרחק  -

מ"מעל פני מקטע המדידה כולו  ± 4 -ן הערך הממוצע תחרוג מאסור שסטיית מדידה פרטנית מ
בתנאים מדידה טובים. רשמו את המדידות על מנת להיות מסוגלים להשוות את הדיוק במועד מאוחר 

 יותר.
 

 פתרונןוסיבות  -פתרון בעיות 

 תרוןפ סיבה

 ( מהבהב: לא ניתן לבצע מדידהgמחוון אזהרת טמפרטורה )

 10°C -ידה מחוץ לטווח טמפרטורה של כלי המד
 .45°C +עד 

כלי המדידה יגיע לטמפרטורת ר שאהמתינו עד 
 הפעלה.

 בתצוגה Errorהתווית שגיאה 

פני השטח של המטרה משקפים יותר מדי את 
האור )כגון מראה( או פחות מדי )כגון בד שחור(, 

 או תאורת הסביבה בהירה מדי.

 ביזר(.)א 9עבדו עם לוח מטרת לייזר 

 7או עדשת הקליטה  8הלייזר  קרןיציאת 
 מעורפלות )למשל עקב שינוי טמפרטורה מהיר(.

ו/או עדשת הקליטה  8הלייזר  קרןנגבו את יציאת 
 בעזרת מטלית רכה. 7

 חלקו את החישוב לשלבי ביניים. מ'. 99999 -חישוב הסיכום האוטומטי גבוה מ

 תוצאת המדידה אינה סבירה

המטרה אינם מחזירים אור כראוי פני שטח 
 )למשל מים, זכוכית(.

 כסו את פני שטח המטרה.

 7או עדשת הקליטה  8הלייזר  קרןיציאת 
 מכוסות.

 7או עדשת הקליטה  8הלייזר  קרןודאו כי יציאת 
 אינן חסומות.

נקודת הלייזר חייבת להימצא במלואה על פני  הלייזר. קרןקיימת הפרעה בנתיב 
 טרה.שטח המ

 כפתורהמחוון נותר ללא שינוי או כלי המדידה מגיב באופן בלתי צפוי לאחר לחיצה על 

הוציאו את הסוללות ואתחלו את כלי המדידה  שגיאת תכנה
 לאחר הכנסתן מחדש.

 

כלי המדידה מנטר את הפעולה הנכונה לכל מדידה. כאשר מזוהה פגם, כל המחוונים בתצוגה 
כאשר אמצעי התיקון הרשומים לעיל לא הצליחו לתקן את השגיאה, מהבהבים. במקרה כזה, או 

 .Boschבקשו מן הספק שלכם להעביר את כלי המדידה לשירות מוסמך לאחר המכירה של 
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 תחזוקה ושירות

 תחזוקה וניקוי

 שמרו על ניקיון כלי המדידה בכל עת.

 אל תטבלו את כלי המדידה במים או נוזל אחר.

 ית לחה ורכה. אל תשתמשו בחומרי ניקוי או בממסים.נגבו פסולת באמצעות מטל

 , בטיפול זהה לזה הנדרש למשקפיים או עדשת מצלמה.7הקפידו במיוחד על תחזוקת עדשה 

אם כלי המדידה כשל למרות הטיפול שניתן לו בהליכי הייצור והבדיקה, יש לבצע את התיקון אצל 
. אל תפתחו את כלי המדידה Boschיים סוכן מוסמך לשירות לאחר המכירה של כלי עבודה חשמל

 בעצמכם.
 

 שירות לאחר המכירה ושירות שימוש

שלנו יענה לשאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקונים למוצר שלכם וכן בנוגע  לאחר המכירהצוות שירות 
 לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא גם באתר:

pt.com-www.bosch 

למוצרים שלנו ולאביזרים הנלווים שאלותיכם בנוגע בשמחה על שלנו יענו  השימוש יועצי שירות
 אליהם.

הספרות המופיע על  10בכל תכתובת והזמנת חלקי חילוף, אנא כללו תמיד את מספר הפריט בן 
 לוחית הסיווג של כלי המדידה.

 

 שלכהה

 ם ואריזות לצורך מיחזור ידידותי לסביבה.יש למיין כלי מדידה, אביזרי

 אל תשליכו כלי מדידה וסוללות / סוללות נטענות לאשפה הביתית!
 

 מחזור

 יש למיין את המכשיר, האביזרים והאריזה  לצורך מחזור ידידותי לסביבה.
 

 בלבד: ECלמדינות 

 אל תשליכו את המכשירים     
 בפסולת הביתית!  

לפסולת של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה  EC/2002/96נחיות האירופאיות בהתאם לה               
ויישומה בזכויות הלאומיות, יש לאסוף מכשירים חשמליים שאינם בשימוש בנפרד, ולהשליך אותם 

 באופן ידידותי לסביבה.

 

 כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosch-pt.com/
http://www.bosch-pt.com/
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 ת:היבואן ומעבדות השירו

 

 בע"מלדיקו 
 

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

                                                  03-9630040טל. 
                                                03-9630050פקס. 

 ew@ledico.comדוא"ל: 

 

 סניף חיפה:
 חיפה  224כתובת שד' ההסתדרות 

 04-8664079 טלפון:

 


