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 לקוחות נכבדים,

 

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

 

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 

 החוברת. 

 

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

כלי המדידה. לעולם אל תהפכו את סימוני האזהרה על כלי המדידה לבלתי 
וכללו אותן עם כלי המדידה  בעת הצורך בעתידמזוהים. שמרו הוראות אלו לעיון 

 עת המסירה לצד שלישי.ב

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

 בייצוג כלי המדידה בעמוד  12ר כלי המדידה מסופק עם תווית אזהרה )מסומנת כמספ
 פי(.הגר

 

      
 

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

 

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

 יכם.לתאונות או לסכן את עינ
 

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

 .אל תבצעו שינויים כלשהם בציוד לייזר 

 .משקפי הצפייה בלייזר משמשים  אל תשתמשו במשקפי צפייה בלייזר כמשקפי בטיחות
 .הלייזר, אך אינם מגנים מפני קרינת לייזר קרןלשיפור 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.

  בחלקי חילוף מקוריים. מעבדה מוסמכת המשתמשתדאגו לתיקון כלי המדידה רק על ידי 
 המדידה נשמרת.כך תוודאו כי בטיחות כלי 

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

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

  זהירות! במהלך שימוש בכלי מדידה עם®Bluetooth עלולה להתרחש הפרעה עם ,
מכשירים ומערכות אחרים, מטוסים ומכשירים רפואיים )כגון קוצבי לב, עזרי שמיעה(. כמו 

כן, לא ניתן להחריג לחלוטין את האפשרות של נזק לבני אדם ובעלי חיים בקרבה ישירה. אל 
בקרבת מכשירים רפואיים, תחנות דלק, מפעלים  oothBluet® תשתמשו בכלי מדידה עם

כימיים, אזורים בהם קיים סיכון פיצוץ, ואזורים הכפופים לפיצוצים. אל תשתמשו בכלי 
 במטוסים. הימנעו מהפעלה בקרבה ישירה לגוף לאורך זמן. Bluetooth®מדידה עם 

 ,Bluetooth SIGלות והלוגו הינם סימנים מסחריים רשומים בבע Bluetooth®סימון המילה 
Inc.  וכל שימוש בסימנים אלה על ידיRobert Bosch GmbH .נעשה תחת רישיון 
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 תיאור המוצר ומפרט טכני
אנא פתחו את העמוד המקופל עם תמונות כלי המדידה והשאירו אותו פתוח בעת קריאת הוראות 

 ההפעלה.

 

 שימוש מיועד

 ם, מרווחים ושיפועים, ולחישוב אזורים ונפחים.כלי המדידה נועד למדידת מרחקים, אורכים, גבהי

 .Bluetooth®תוצאות המדידה ניתנות להעברה למכשירים אחרים דרך 

 

 נתונים טכניים

 50C GLM מד לייזר דיגיטאלי

 ..3601K72C מספר פריט

 א(מטר  0.05 – 50 טווח מדידה ) אופייני(

 ב(מטר  20 טווח מדידה )אופייני בתנאים גרועים(

 א(מ"מ  ± 1.5 ק מדידה )אופייני(דיו

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

 מ"מ 1.0 יחידת המדידה נמוכה ביותר

   מדידת מרחק עקיפה 

 (4x90°) 360°-0° טווח מדידה

  מדידת שיפוע

 (4x90°) 360°-0° טווח מדידה

 ג( / ד( / ה( •±0.2° דיוק מדידה )אופייני(

 0.1° חידת השיפוע הנמוכה ביותרי

  כללי

 +C°10- ...C°45 טמפרטורת הפעלה

 +C°20- ...C°70 טמפרטורת אחסון

 90% לחות אוויר יחסית, מקסימום

 2 דירוג לייזר

 635nm, <1mW סוג לייזר

 (, משוער25°C -)בלייזר  רןקקוטר 

 מטר 10במרחק  -

 מטר 50במרחק  -

 

 ד(מ"מ  9

 ד(מ"מ  45

 אוטומטי כעבור זמן משוערכיבוי 

 לייזר -

 כלי מדידה )ללא מדידה( -

 

 שניות 20

 ח(דקות  5

 ק"ג EPTA 01:2014 0.1משקל לפי הליך 

 מ"מ x 45 x 24 106 מידות

 ו()מוגן אבק והתזה(  IP 54 דרגת הגנה
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 50C GLM מד לייזר דיגיטאלי

 סוללות

 סוללות נטענות

2 x 1.5  03וולטLR (AAA) 

2 x 1.2 03 וולטHR (AAA) 

 חיי סוללה, משוער

 בודדתדידה מ -

 מדידה רציפה -

 

 ח( 10000

 ח(שעות  2.5

 (m, ft, inמטר, רגל, אינץ' ) הגדרת יחידת מידה

  העברת נתונים

Bluetooth®  ®Bluetooth 4.0  )ז()קלאסי וצריכת אנרגיה נמוכה 
 

ש וטמפרטורת סביבה של למדידות מאחור בעזרת הקצה אחורי של כלי המדידה, אור רקע חל (א
C°25  משמשים למטרה בעלת שיקוף אור גבוה )למשל קיר צבוע לבן(. בנוסף, יש לקחת

 מ"מ. ± 0.05בחשבון השפעת סטייה של 
 -C10°למדידה מן הקצה האחורי של כלי המדידה, אור רקע חזק וטמפרטורת סביבה של  (ב

C°45בן(. בנוסף, יש לקחת + משמשים לשיקוף אור גבוה של המטרה )למשל בריסטול ל
 מ"מ. ± 0.15בחשבון השפעת סטייה של 

 45°/ מעלה לכל  ±0.01°עם שגיאת זווית נוספת של  90°ושל  0°לאחר כיול בזווית של  (ג
 )מקסימום(.

 .C25°בטמפרטורת סביבה של  (ד
 .40°Cבפעולת מדידה רציפה, טמפרטורת ההפעלה המרבית היא  (ה
 למעט תא הסוללות. (ו
בצריכת אנרגיה נמוכה, יתכן ולא יתאפשר ליצור התחברות, מותנה  thBluetoo®עבור מכשירי  (ז

 .SPPחייבים לתמוך בפרופיל  Bluetooth®בדגם ובמערכת ההפעלה. מכשירי 
 כבוי. ®Bluetooth (ח
 הצד השמאלי של כלי המדידה משמש כמפלס התייחסות למדידת זווית. (ט

 בלוחית הסיווג. 11כלי המדידה ניתן לזיהוי בבירור באמצעות מספר סידורי 
 

 הצהרת תאימות 
אנו מצהירים באחריותנו הבלעדית שהמוצר המתואר ב"מידע טכני" תואם לתקנים או למסמכי 

כולל התוספות שלהם ובתאימות עם התקנים הבאים:  EU/2011/65 -ו EC/1999/5 התקנון הבאים:
EN 61010-1: 2010-10 ,EN 60825-1: 2014-08 . 

EN300328V1.8.1:2012-06, EN301489-1V1.8.1:2008-04, EN301489-1V1.9.2: 
2011-09, EN301489-17V2.2.1:2012-09, EN62479:2010-09, EN50581:2012.  

 המסמכים הטכניים נמצאים בכתובת: 
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, D-70745 Leinfelden - Echterdingen 

 

 הלמוט היינזלמן

 ראש מחלקת רישוי מוצר

PT/ETM9 

 

 נק בקרה

 הנדסה סגן נשיא

 

 

 Robert Bosch GmbHמחלקת כלים חשמליים 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
10.11.2015 
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 מאפייני המוצר
  המספור מתייחס לאיורי כלי המדידה בעמוד הגרפי.

 תצוגה 1
 [מתג מדידה ] 2
 [+מתג פלוס ] 3
 מתג לבחירת מפלס התייחסות 4

  [] ON/OFFמתג הפעלה / כיבוי  5
 Bluetooth®ג מת 6
 [Funcפונקציה ]מתג  7
 [-מתג מינוס ] 8
  מכסה סוללה 9

 תפס מכסה סוללה 10
 מספר סידורי 11
 תווית אזהרת לייזר 12
 1/4" -חצובה  בריגת 13
 עדשת קליטה 14
 לייזר קרןיציאת  15
 נשיאהרתיק נ 16
 לוח מטרת לייזר* 17
 משקפי צפייה בלייזר* 18
 חצובה* 19

 טי.*האביזרים המאוירים או מתוארים אינם כלולים במשלוח הסטנדר
 גופי תצוגה )בחירה(

a.  מצב®Bluetooth 

   ®Bluetooth מופעל, לא נוצרה התחברות 

  ®Bluetooth מופעל, נוצרה התחברות 
b. מפלס התייחסות מדידה 
c. מחוון סוללה 
d. קווי ערכים שנמדדו 
e. קו תוצאה 
f. פעולות מדידה 
g. זווית שיפוע תצוגה 
h. סרגל מצב 
i. הגדרות בסיסיות 
 

 הרכבה
 הכנסת / החלפת הסוללות

 מנגן או סוללות נטענות להפעלת כלי המדידה. - יןומלץ להשתמש בסוללות אלקלימ
סוללות  מאשר עםניתן לבצע פחות מדידות וולט  1.2בעת השימוש בסוללות נטענות במתח של 

 וולט. 1.5במתח 
והסירו את מכסה הסוללה. הכניסו את  10, לחצו על הלשונית 9כדי לפתוח את מכסה הסוללה 

הסוללות הנטענות. כאשר מכניסים את הסוללות, שימו לב לקוטביות הנכונה בהתאם הסוללות / 
 לתרשים בחלקו הפנימי של תא הסוללות.  
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מדידות. כאשר סמל  100 -כאשר סמל הסוללה הריקה מופיע על התצוגה, אזי מתאפשרות עדיין כ
הסוללות הנטענות או הסוללה ריק ומהבהב באדום, לא ניתן יהיה לבצע מדידות כלשהן. טענו את 

 החליפו סוללות. 
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

ורך זמן, הסוללות / הסוללות הנטענות עלולות להחליד בעת אחסון לאתקופה ממושכת. 
 ולהתרוקן מאליהן.

 

 הפעלה
 הפעלה ראשונית

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

 הגנו על כלי המדידה מפני לחות ואור שמש ישיר. 
 למשל, אל המדידה לטמפרטורות קיצוניות או לשינויי טמפרטורה אל תחשפו את כלי .

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 . מנעו חבטה קשה או נפילה של כלי המדידה

( בכל פעם לפני 43המדידה, מומלץ לבצע בדיקת דיוק )ראו "בדיקת דיוק מדידת מרחק", עמוד 
 המשך העבודה.

 

 הפעלה וכיבוי

 [. ] 2כלי המדידה עם הלייזר, לחצו לחיצה קצרה על מתג המדידה הפעלת ל -

 ON/OFF 5כלי המדידה ללא הלייזר, לחצו לחיצה קצרה על מתג ההפעלה והכיבוי לת הפעל -

[ .] 

  הלייזר כלפי אנשים או בעלי חיים ואל תביטו ישירות לתוכה בעצמכם, גם  קרןאל תפנו את
  לא ממרחק.

 [.] ON/OFF 5כלי המדידה, לחצו והחזיקו את מתג ההפעלה והכיבוי  כיבויל

 גדרות המכשיר יישמרו בזיכרון כאשר תכבו את הכלי.הערכים שנמדדו וה

 

 הליך המדידה 

 7לאחר שהופעל, כלי המדידה נמצא בפעולת מדידת אורך. לפעולת מדידה אחרת, לחצו על מתג 
[Func בחרו פעולת מדידה רצויה בעזרת מקשי .]ראו "פעולות מדידה", עמוד  [-] 8או מקש  ]+[ 3(

  [.] 2[ או מתג המדידה Func] 7מתג באמצעות  (. הפעילו את פעולת המדידה35

לאחר שהופעל, הקצה האחורי של כלי המדידה נקבע מראש כמפלס התייחסות למדידה. לשינוי 
  .34מפלס ההתייחסות, ראו "בחירת מפלס התייחסות", עמוד 

  הניחו את כלי המדידה כנגד נקודת ההתחלה הרצויה למדידה )למשל קיר(.

[, לחצו לחיצה קצרה על מתג ] 5דידה הופעל באמצעות מתג ההפעלה והכיבוי : אם כלי המהערה
 [ כדי להפעיל את הלייזר.] 2המדידה 

הלייזר כבויה. למדידה  קרן[. כעת ] 2להפעלת המדידה, לחצו לחיצה קצרה על מתג המדידה 
 נוספת, חזרו על התהליך.



14 

  ואל תביטו ישירות לתוכה בעצמכם, גם  הלייזר כלפי אנשים או בעלי חיים קרןאל תפנו את
 לא ממרחק.

שניות. משך המדידה  4 -שניות ולא יאוחר מ 0.5באופן טיפוסי, הערך הנמדד מופיע לאחר  הערה:
מותנה במרחק, בתנאי התאורה ובתכונות שיקוף האור של משטח המטרה. עם השלמת המדידה, 

 הלייזר נכבית באופן אוטומטי. קרן

 

 (Aייחסות )ראו איור בחירת מפלס הת

 לצורך המדידה, תוכלו לבחור בין שלושה מישורי התייחסות שונים:

 הקצה האחורי של כלי המדידה )למשל בעת מדידה קדימה מקיר(, -

 הקצה הקדמי של כלי המדידה )למשל בעת מדידה קדימה מקצה שולחן(, -

 )למשל למדידות חצובה(. 13מרכז תבריג  -

לבחירת  4או מתג  [-] 8או מתג  ]+[ 3. השתמשו במתג 4על מתג  לבחירת מפלס התייחסות, לחצו
מפלס ההתייחסות הרצוי. הקצה האחורי של כלי המדידה נקבע מראש כמפלס התייחסות בכל 

 הפעלה של כלי המדידה.

 

 "הגדרה בסיסית"

 .[Func] 7( לחצו והחזיקו את מתג iלכניסה אל תפריט "הגדרות בסיסיות" )

 מתאימה ואת ההגדרה שלכם. בחרו הגדרה בסיסית

 [.] ON/OFF 5ליציאה מתוך תפריט "הגדרות בסיסיות", לחצו שוב על מתג 

 

 תאורת התצוגה

 20תאורת התצוגה מופעלת ברציפות. כאשר לא נלחץ אף מתג, תאורת התצוגה מתעמעמת כעבור 
 שניות בערך לשימור הסוללות / הסוללות הנטענות. 

 

 פעולות מדידה

 מדידת אורך

 .בחרו מדידת אורך 

 .[] 2הלייזר, לחצו קצרות על מתג המדידה  קרןלהפעלת 

 . הערך שנמדד יופיע בתחתית התצוגה.[] 2למדידה, לחצו קצרות על מתג המדידה 

 

חזרו על הפעולות שלעיל עבור כל מדידה נוספת. הערך האחרון שנמדד נמצא 
  וכן הלאה. בתחתית התצוגה, הערך שלפני האחרון מופיע מעליו

 

 

 

 

 מדידה רציפה )מעקב מסלול(

למדידות רציפות, ניתן להניע את כלי המדידה ביחס למטרה, כאשר ערך המדידה מתעדכן בערך כל 
שנייה. באופן זה, למשל, תוכלו לנוע למרחק מסוים מקיר, כאשר ניתן לקרוא את המרחק בפועל  0.5

 בכל רגע נתון.
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 .בחרו מדידה רציפה 

 .[] 2הלייזר, לחצו קצרות על מתג המדידה  קרןלהפעלת 

 העבירו את כלי המדידה עד להופעת ערך המרחק הדרוש בתחתית התצוגה.

עוצרת את המדידה הרציפה. הערך  [] 2לחיצה קצרה על מתג המדידה 
הנוכחי שנמדד יופיע בתחתית התצוגה. הערך המקסימאלי והמינימאלי 

תפעיל מחדש את  [] 2על מתג המדידה  שנמדד יופיע מעליו. לחיצה נוספת
 המדידה הרציפה.

 

 
 מדידת שטח

 .בחרו מדידת שטח 

הלייזר  קרןכעת מדדו את הרוחב והאורך אחד אחרי השני כמו במדידת אורך. 
נותרת דלוקה בין שתי המדידות. המרחק למדידה מהבהב במחוון למדידת 

 .שטח 

 הערך הראשון שנמדד יופיע בראש התצוגה.

עם השלמת המדידה השנייה, יחושב השטח ויוצג באופן אוטומטי. התוצאה 
הסופית תופיע בתחתית התצוגה, בעוד ערכי המדידות הפרטניות מופיעים 

 מעליה.

 

 מדידת נפח

 .בחרו מדידת נפח 

הלייזר  קרןכעת מדדו רוחב, אורך ועומק אחד לאחר השני כמו מדידת אורך. 
דות. המרחק למדידה מהבהב במחוון למדידת נותרת דלוקה בין שתי המדי

 .נפח 

 הערך הראשון שנמדד יופיע בראש התצוגה.

עם השלמת המדידה השלישית, יחושב הנפח ויוצג באופן אוטומטי. התוצאה 
הסופית תופיע בתחתית התצוגה, בעוד ערכי המדידות הפרטניות מופיעים 

 מעליה.

 

 מדידת מרחק עקיפה

מים שלושה מצבים. ניתן להשתמש בכל מצב מדידה לקביעת מרחקים למדידת מרחק עקיפה, קיי
 שונים.

מדידת מרחק עקיפה משמשת למדידת מרחקים שאינם ניתנים למדידה ישירה כיוון שמכשול עלול 
הלייזר או כאשר אין משטח מטרה זמין להחזרת אור. ניתן להשתמש בהליך מדידה  קרןלחסום את 

 ייה בכיוון אופקי מובילה לשגיאות מדידה.זה בכיוון אנכי בלבד. כל סט

מדידת מרחק עקיפה תהיה תמיד מדויקת פחות ממדידת מרחק ישירה. מותנה בשימוש,  הערה:
שגיאות מדידה גדולות יותר יתכנו מאשר באמצעות מדידת מרחק ישירה. לשיפור דיוק המדידה, אנו 

 ממליצים על שימוש בחצובה )אביזר עזר(.
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 (Bה )ראו איור מדידת גובה עקיפ (א

 .בחרו מדידת גובה עקיפה 

ודאו כי כלי המדידה נמצא בגובה זהה לנקודת המדידה הנמוכה יותר. כעת 
כמדידת  "1"הטו את כלי המדידה סביב מפלס ההתייחסות ומדדו את מרחק 

 אורך )מוצג כקו אדום(.

" תופיע בקו Xעם השלמת המדידה, התוצאה של המרחק המבוקש "
יופיעו בקווי ערכים  "a"והזווית  "1"ערכי המדידה של מרחק . eהתוצאה 
 .dשנמדדו 

 

 

 (Cמדידת גובה עקיפה כפולה )ראו איור  (ב

כלי המדידה מסוגל לבצע מדידה עקיפה של כל המרחקים הנמצאים במפלס 
 האנכי של כלי המדידה.

 .בחרו מדידת גובה עקיפה כפולה 

 מדידת אורך. " ברצף זה כמו2"ומרחק  "1"מדדו את מרחק 

" תופיע בקו Xעם השלמת המדידה, התוצאה של המרחק המבוקש "
יופיעו בקווי  "a"והזווית  "2”,"1". ערכי המדידה של מרחקים eהתוצאה 

 .dערכים שנמדדו 

הקפידו על כך שמפלס ההתייחסות של המדידה )למשל הקצה האחורי של כלי המדידה( יישאר 
 ות הפרטניות ברצף המדידות.באותו מקום בדיוק עבור כל המדיד

 

 (Dמדידת אורך עקיפה )ראו איור  (ג

 .בחרו מדידת אורך עקיפה 

הקפידו על כך שכלי המדידה יוצב בגובה זהה לזה של נקודת המדידה 
המבוקשת. כעת הטו את כלי המדידה סביב מפלס ההתייחסות ומדדו את 

 כמדידת אורך. "1"מרחק 

" תופיע בקו התוצאה Xק המבוקש "עם השלמת המדידה, התוצאה של המרח
e והזווית  "1". ערכי המדידה של מרחק"a"  יופיעו בקווי ערכים שנמדדוd. 
 

 

 

 (Eמדידת שטח קיר )ראו איור 

מדידת שטח קיר משמשת לקבוע את הסכום של מספר ערכים פרטניים בעלי 
 גובה משותף.

אשר להם בדוגמה המוצגת, יש לקבוע את השטח הכולל של מספר קירות, 
  .L, אך אורכים שונים Hאותו גובה תקרה 

 .בחרו מדידת שטח קיר 

כמדידת אורך. הערך שנמדד מופיע בקו העליון של  Hמדדו את גובה התקרה 
 הלייזר נותרת דלוקה. קרןערכים שנמדדו. 
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. הערך eשל הקיר הראשון. השטח יחושב אוטומטית ויוצג בקו התוצאה  1Lכעת מדדו את האורך 
 הלייזר נותרת דלוקה. קרן. dאחרון שנמדד נמצא בקו התחתון של ערכים שנמדדו ה

 dשל הקיר השני. הערך הפרטני שנמדד המופיע בקו ערכים שנמדדו  2Lכעת מדדו את האורך 
 .1Lיתווסף לאורך 

. ערך השטח H( מוכפל בגובה השמור dסך שני הערכים )מופיע בקו האמצע של ערכים שנמדדו 
 .eופיע בקו התוצאה הכולל י

 .H, אשר יתווספו אוטומטית ויוכפלו בגובה השמור xLתוכלו למדוד מספר רב של אורכים 

( יהיה זהה עבור כל Hהדרישה לחישוב שטח נכון היא כי האורך שנמדד ראשון )למשל גובה התקרה 
 אזורי המשנה.

 

 (Fפעולת תיחום שטח )ראו איור 

ורך מוגדר )מרחק(. אורכים אלה ניתנים להעברה לשטח, פעולת תיחום שטח מודד שוב ושוב א
למשל, כדי לאפשר חתוך חומר לפיסות באורך שווה או לתקיעת יתדות בעת בניית קירות גבס. 

 מ'. 50מ', האורך המתכוונן המקסימאלי הוא  0.1האורך המתכוונן המינימאלי הוא 

 .בחרו פעולת תיחום שטח 

בחרו את הספרה / עמדה  [Func] 7מתג  הגדירו את האורך הדרוש. בעזרת
 .[-] 8או מתג  ]+[ 3המתאימה ושנו את הערך בעזרת מתג 

והתרחקו  [] 2התחילו את פעולת התיחום בלחיצה על מתג המדידה 
 באיטיות מנקודת ההתחלה.

כלי המדידה מבצע מדידה רציפה של המרחק לנקודת ההתחלה. האורך 
ם. החץ העולה או היורד מציג את המוגדר והערך הנוכחי שנמדד מוצגי

 המרחק הקצר ביותר לסימון הבא או לסימון הקודם.

המדידה הרציפה מאפשרת לכם להגדיר ערך שנמדד כאורך מוגדר  הערה:
 .4בלחיצה על מתג 

 

הגורם השמאלי מציין כמה פעמים כבר הגעתם לאורך המוגדר. החץ הירוק 
 רות סימון.בכל צד של התצוגה מציין הגעה של אורך למט

 

 

 

 

 

 

 דיגיטאלי ועהבמדידת שיפוע / פלס 

 .דיגיטאלי  ועהבבחרו מדידת שיפוע / פלס 

 כלי המדידה יעבור אוטומטית בין שני המצבים.

דיגיטאלי משמש לבדיקת יישור אופקי או אנכי של חפץ )למשל  ועהבפלס 
נדלק , הכדור בתצוגה 3°-מכונת כביסה, מקרר וכו'(. כאשר השיפוע חורג מ

 באור אדום.
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מדידת שיפוע משמשת למדוד זווית שיפוע )למשל מדרגות, מעקות, התאמת 
  רהיטים, הנחת צינורות וכו'(.

הצד השמאלי של כלי המדידה משמש כמפלס התייחסות למדידת מעלות. 
 אם התצוגה מהבהבת במהלך המדידה, כלי המדידה נוטה יותר מדי הצידה.

 

 

 
 

 

 פעולת זיכרון

 והתוצאה הסופית של כל מדידה שהושלמה נשמרים אוטומטית.הערך 

 

 תצוגת ערכים מן הזיכרון

 ערכים )ערכים שנמדדו ותוצאות סופיות(. 30ניתן לשחזר לכל היותר 

 .בחרו פעולת זיכרון 

מספר הערך בזיכרון מופיע בחלק העליון של התצוגה, הערך המתאים מן הזיכרון מופיע בתחתית 
 המתאימה מופיעה משמאל.ואפשרות המדידה 

  [ כדי לגלול קדימה בין הערכים בזיכרון.+] 3לחצו על מתג 

 [ כדי לגלול אחורה בין הערכים בזיכרון.-] 8לחצו על מתג 

" יופיע בתחתית התצוגה והמספר 0.000אם אין ערך זמין בזיכרון, הערך "
 " בחלק העליון של התצוגה.0"

בזיכרון, בעוד הערך האחרון  1 הערך הישן ביותר ממוקם בעמדה מספר
ערכי זיכרון זמינים(. כאשר נשמר  30)כאשר  30שנמדד נשמר בעמדה מס 

 ערך נוסף, הערך הישן ביותר בזיכרון ימחק.

 
 מחיקת הזיכרון

. כעת לחצו בקצרה [ ובחרו פעולת זיכרון Func] 7כדי למחוק את תכולת הזיכרון לחצו על מתג 

 ON/OFF 5ועל מתג  4קת הערך המוצג. לחיצה בו זמנית על מתג למחי [] ON/OFF 5על מתג 

 מוחקת את כל הערכים שמורים בזיכרון. []

 

 הוספת / הפחתת ערכים

 ניתן להוסיף או להפחית ערכים שנמדדו ותוצאות.

 

 הוספת ערכים

 הדוגמא הבאה מתארת הוספת שטחים:

 .15מדדו שטח כמתואר בסעיף "מדידת שטח", ראו עמוד 

 " יופיעו בתצוגה.+[. האזור המחושב והסמל "+] 3על מתג  לחצו
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[ כדי להתחיל מדידת שטח אחר. מדדו את ] 2לחצו על מתג המדידה 
. עם השלמת המדידה 15השטח כמתואר בסעיף "מדידת שטח", ראו עמוד 

השנייה, תוצאת מדידת השטח השנייה תופיע למטה. על מנת להציג את 
 [.] 2על מתג המדידה  התוצאה הסופית, לחצו שוב

יד. ליציאה ממצב חיבור, דת אורך, התוצאה הסופית מופיעה מבמדי הערה:
  .[Func] 7לחצו על מתג 

 
 

 

 הפחתת ערכים

 . השלבים הבאים זהים לאלה של "הוספת ערכים".[-] להפחתת ערכים, לחצו על מתג 

 

 מחיקת ערכים שנמדדו

הערך האחרון שנמדד בכל פעולות המדידה. תמחק את  [] ON/OFF 5לחיצה קצרה על מתג 

 ימחקו את הערכים שנמדדו בסדר הפוך. [] ON/OFF 5לחיצות קצרות חוזרות ונשנות על מתג 

 

  שינוי יחידת המידה

 " )מטרים( מוגדרת כברירת מחדל.mיחידת המידה "

 הפעילו את כלי המדידה.

 .Ft/mבסיסיות". בחרו "רגל / מטר"  [ לכניסה אל תפריט ,הגדרותFunc] 7לחצו והחזיקו את מתג 

 לשינוי יחידת המידה. [-] 8או מתג  ]+[ 3לחצו על מתג 

ליציאה מפריט התפריט. ההגדרה שנבחרה תישמר לאחר שתכבו  [] ON/OFF 5לחצו על מתג 
 את כלי המדידה.

 

 Bluetooth®ממשק 

 העברת נתונים למכשירים אחרים

, המאפשר העברת נתונים באמצעות טכנולוגיית רדיו Bluetooth®כלי המדידה מצויד במודול 
 )למשל טלפונים חכמים, טאבלטים(. Bluetooth®ממשק למסופים / מכשירים ניידים מסוימים עם 

בכתובת  Bosch, אנא היכנסו אל אתר Bluetooth®למידע על דרישות מערכת לחיבור 
www.bosch-pt.de. 

  למידע נוסף, בקרו בעמוד המוצרים שלBosch ראו קוד ,QR 8, עמוד. 

, יתכן כי תחול השהיה בין המסוף / המכשיר הנייד וכלי המדידה. Bluetooth®להעברת נתונים דרך 
 תופעה זו עשויה להתרחש עקב המרחק בין שני המכשירים או הפרויקט הנמדד.

 

 להעברת נתונים אל מסוף / מכשיר נייד Bluetooth®ממשק הפעלת 

בכלי המדידה. להפעלת אות  Bluetooth 6®, לחצו על מתג Bluetooth®ממשק להפעלת 
®Bluetooth ממשק . ודאו כי ]+[ 3או על מתג  6, לחצו שוב פעם אחת על מתג®Bluetooth  הופעל

 במסוף / במכשיר הנייד שלכם.

להרחבת התפקודיות של המסוף / המכשיר הנייד ועל מנת לפשט את עיבוד הנתונים, זמינים 
 . ניתן להוריד אותם בחנויות המתאימות, בהתאם למסוף / מכשיר.Boschים של מיוחד יישומים
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. אם Boschההתחברות בין המסוף / המכשיר הנייד וכלי המדידה נוצרת לאחר הפעלת יישומון 
 נמצאו כמה כלי מדידה פעילים, בחרו את כלי המדידה המתאים באמצעות המספר הסידורי.

 ( של כלי המדידה.h( מוצגים בסרגל המצב )aעילה )מצב ההתחברות כמו גם התחברות פ

 

 Bluetooth®ממשק כיבוי 

, לחצו שוב Bluetooth®. לנטרול אות Bluetooth 6®, לחצו על מתג Bluetooth®לנטרול התחברות 
 לכיבוי כלי המדידה. [-] 8או על מתג  Bluetooth 6®על מתג 

 

 עצות לעבודה
  למידע נוסף, בקרו בעמוד המוצרים שלBosch ראו קוד ,QR 8, עמוד. 

  כלי המדידה מצויד בממשק רדיו. יש לציית להגבלות הפעלה מקומיות, למשל במטוסים או
 בתי חולים.

 

 מידע כללי
 תהינה מכוסות בעת ביצוע מדידה. 15הלייזר  קרןויציאת  14אסור שעדשת הקליטה 

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

 

 השפעות על טווח המדידה

טווח המדידה מותנה בתנאי התאורה ותכונות החזרת האור של שטח פני המטרה. לראות משופרת 
)אביזרים( ובלוח מטרת הלייזר  18הלייזר באור חיצוני, השתמשו במשקפי הצפייה בלייזר  קרןשל 
 יזרים( או ספקו צל על אזור המטרה.)אב 17

 

 השפעות על תוצאות המדידה

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

 משטחים שקופים )כגון זכוכית, מים(, -

 משטחים משקפים )כגון מתכת מלוטשת, זכוכית(, -

 משטחים נקבוביים )כגון חומרי בידוד(, -

 טחים מובנים )כגון טיח גס, אבן טבעית(.מש -

 )אביזר( על משטחים אלה. 17במידת הצורך, השתמשו בלוח מטרת הלייזר 

 בנוסף, יתכנו מדידות שגויות גם בעת טיווח משטחי מטרה משופעים.

כמו כן, שכבות אוויר עם טמפרטורות משתנות או השתקפויות הנקלטות באופן עקיף עלולים להשפיע 
 נמדד.על הערך ה

 

 (Cבדיקת דיוק וכיול של מדידת מעלות )ראו איור 

בדקו בקביעות את דיוק מדידת המעלות. בדיקה זו מתבצעת באמצעות מדידת היפוך. לביצוע 
הבדיקה, מקמו את כלי המדידה על שולחן ומדדו את המעלות. סובבו את כלי המדידה בזווית של 

 )מקסימום(. 0.3°ת המדידה שצוינו יהיה מעל ומדדו שוב את המעלות. אסור שהפרש קריאו 180°

. במקרה של סטיות גדולות יותר, עליכם לכייל מחדש את כלי המדידה. כדי לעשות זאת, בחרו 
 פעלו לפי ההוראות בתצוגה.
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לאחר שינויי טמפרטורה קיצוניים ולאחר חבטה, אנו ממליצים לבצע בדיקת דיוק וכמו כן, במידת 
לי המדידה. לאחר שינוי טמפרטורה, יש לאקלם את כלי המדידה זמן מה הצורך, לכייל מחדש את כ

 לפני הכיול.

 

 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  -
ת(. המדידה חייבת להתבצע בתנאים טובים, להיות ידוע במדויק )כגון רוחב חדר או מפתח דל

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

 פעמים רצופות. 10מדדו את המרחק  -

מ"מ על פני כל קטע המדידה  ± 4 -אסור שסטיית מדידה פרטנית מן הערך הממוצע תחרוג מ
טובים. רשמו את המדידות על מנת להיות מסוגלים להשוות את הדיוק במועד מאוחר בתנאים מדידה 

 יותר.

 

 עבודה עם חצובה )אביזר עזר(

על לוח  13 1/4השימוש בחצובה נדרש במיוחד למרחקים גדולים. מקמו את כלי המדידה עם תבריג "
כלי המדידה בעזרת או על חצובת מצלמה מסחרית זמינה. הדקו את  19החלפה מהירה של החצובה 

 בורג נעילה של לוח ההחלפה המהירה.

)מפלס  4כוונו את מפלס ההתייחסות המתאים למדידה בעזרת החצובה על ידי לחיצת מתג 
 ההתייחסות הוא התבריג(.

 

 הודעת שגיאה

תופיע בתצוגה. כבו את כלי המדידה והפעילו  Errorאם לא ניתן לבצע מדידה נכונה, הודעת השגיאה 
 חדש, והחלו שוב במדידה.אותו מ

 

כלי המדידה מנטר תפקודיות נכונה בכל מדידה. אם התגלה פגם, התצוגה תציין רק 
את הסמל המוצג ממול, וכלי המדידה יכבה את עצמו. במקרה כזה, דאגו לבדיקת כלי 

 .Boschשירות לאחר מכירה של כלי עבודה חשמליים  רכזמהמדידה על ידי 

 

 

 תחזוקה ושירות

 וניקוי תחזוקה

 שמרו על ניקיון כלי המדידה בכל עת.

 אל תטבלו את כלי המדידה במים או נוזל אחר.

 נגבו פסולת באמצעות מטלית לחה ורכה. אל תשתמשו בחומרי ניקוי או חומרים מסיסים.

, בטיפול זהה לזה הנדרש למשקפיים או עדשת 14הקפידו במיוחד על תחזוקת עדשת הקליטה 
 מצלמה.

 .16המגן שלו  נרתיקבך בתיקונים, שלחו את כלי המדידה כשהוא ארוז במקרה של צור
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 שירות לקוחות לאחר מכירה
ולתיקונים למוצר וכן בנוגע צוות שירות הלקוחות שלנו יענה לשאלותיכם בנוגע לשימוש, לתחזוקה 

 www.ledico.comלחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא גם באתר: 
יועצי השירות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע לקנייה הטובה ביותר, לשימוש ולהתאמת מוצרים 

 .03-9630040 ואביזרים. טל'
 

 יענה בשמחה על שאלותיכם הנוגעות למוצרינו ואביזריהם. לדיקושל  לקוחותהת צוות שירו
הספרות המצוין על  10בכל יצירת קשר והזמנת חלקי חילוף, אנא צרפו תמיד את מספר החלק בן 

 .לי המדידהכ
 

 השלכה
 ביבה.כלי העבודה, האביזרים וחומרי האריזה ימוינו וימוחזרו באופן ידידותי לס

אין להפטר מכלי העבודה ומהסוללות / מטען הסוללות באמצעות מערכת פינוי האשפה 
 הביתית. 

  

 רק במדינות האיחוד האירופאי:
, כלי עבודה שלא ניתן להשתמש בהם יותר EU/2012/19בכפוף לקו ההנחיה האירופאי 

לה פגומים בנוגע לסוללות ולמארזי סול EC/2002/66ובהתאם להוראות הצו האירופאי 
 או שאינם שמישים עוד חייבים להיאסף בנפרד ולהיות מושלכים באופן נכון סביבתית.
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