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DIGITÁLIS, SMART TÁVOLSÁGMÉRŐ
– BLUETOOTH KAPCSOLATTAL

biztonsáGi fiGyelMeztetések

Kérjük első használat előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze a 
használati útmutatót és az alábbi biztonsági előírásokat és a használat 
során ezek alkalmazásával járjon el.
• Ne használja a készüléket nedves, párás helyen!
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek!
• Soha ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes 

környezetben!
• Tilos a készülék lézer fényét emberi vagy állati szemre irányítani!
• Ne nézzen bele a lézer lencsébe mert az szemkárosodást okozhat!
• Tilos a műszert erős elektromágneses interferencia esetén használni!
• Vegye ki a készülékből az elemeket ha hosszabb ideig nem használja az 

eszközt. 
• A lézert és a fókuszáló lencsét vegyszer nélkül, puha törlőkendővel tiszítsa, 

hasonlóan a szemüvegekhez, fényképezőlencsékhez.
• Ha a készülék használata közben rendellenes működést tapasztal 

áramtalanítsa azt és forduljon szakszervizhez a javítást illetően.

VIGYÁZAT! LÉZERSUGÁRZÁS

NE NÉZZEN A SUGÁRBA!

2-ES OSZTÁLYÚ  LÉZERES TERMÉK

HU



Működése
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10050S

1. LCD kijelző
2. Bekapcsoló gomb / Mérés indítása gomb
3. Terület / térfogat számítás
4. Háttérvilágítás ki/bekapcsolás, mérési kezdőpont változtatás, Bluetooth ki/bekapcsolás
5. Kikapcsolás / adattörlés
6. Rögzített mérés megtekintése
7. Memóriához adás, kivonás/hozzáadás, mértékegység váltás
8. Beépített vízmérték libella
9. Akkumulátor / elemtartó

Kijelző szimbólumok

1. Távolságmérés jelzés
2. Terület / Térfogat / Pitagorasz funkció
3. Max. / Min. érték (dinamikus mérésnél)
4. Referencia mérés az első vagy a hátsó 

oldaltól
5. Lézeres célzás folyamatban
6. Elülső mérési szimbólum
7. Elem / akkumulátor töltöttségi szint
8. Memóriatár
9. Jelerősség jelzés
10. Mértékegység kijelzés
11. Kiegészítő kijelző terület
12. Elsődleges kijelző terület
13. Vezeték nélküli kapcsolat (Bluetooth) 

kijelzés

https://www.metroman.hu/


Elem behelyezése / cseréje
Csavarozza ki az elemtartó fedelét rögzítő csavart, majd nyissa ki a fedelet. 
Helyezze polaritásnak megfelelően az elemtartóba a két 1,5V-os AAA elemet. 
Környezetvédelmi okokból javasoljuk az újratölthető akkumulátor használatát. 
Egy feltöltéssel akár 3000 mérés is elvégezhető.

Első lépések, készülékbeállítás
• Kapcsolja be a készüléket a 2-es gomb megnyomásával.
• A 7-es gomb hosszan nyomvatartásával tud váltani az egyes mértékegységek 

között.
• A készülék utolsó mérését az 5-ös (Clear) gomb megnyomásával tudja törölni. 

A készüléket ugyanezen gomb hosszan nyomvatartásával tudja kikapcsolni. 
Ha a készüléket 3 percig nem használjuk automatikusan kikapcsol, ezzel 
megőrizve az elem töltöttségét.

• A 4-es gomb rövid megnyomásával változtatható a mérési kezdőpont. 
(Készülék elülső oldala vagy hátsó oldala). A készülék minden indításkor 
alapértelmezetten a hátsó oldalt állítja be mérési kezdőpontnak.

Mérés

Méréshez nyomja meg röviden a 2-es gombot. A kettes gomb hosszan 
nyomvatartásával átválthat folyamatos mérés üzemmódba. Ekkor a készülék a 
beépített lézer segítségével folyamatosan méri az adott pont távolságát, melyet 
csipogással jelez.
Területszámítás
A funkció elindításához nyomja meg egyszer a 3-as gombot, majd mérje le előbb 
az ikon szerint villogó hosszabb oldalt, majd a rövidebbet.
Térfogatszámítás
A funkció elindításához nyomja le 2x a 3-as gombot a kocka ikon 
megjelenéséig, majd mérje le az ábra szerint villogó oldalakat a kívánt térfogat 
meghatározásához.
Közvetett mérés (ha nem lehet közvetlenül megmérni az adott szakaszt)
A készülék Pitagorasz tétel alkalmazásával kiszámolja a kívánt szakasz hosszát 
másik két rendelkezésre álló adatból. Nyomja meg a 3x a 3-as gombot amíg a 
háromszög meg nem jelenik a kijelzőn, majd mérje le a háromszög átfogóját, ezt 
követően mérje le a másik oldalt amivel az előző oldal hegyesszöget zár be. A két 
érték lemérése után megjelenik a harmadik oldal hossza a kijelzőn. Ha szükséges 
akár két háromszög adatából is kiszámolható a kívánt szakasz hossza.
Korábbi adatok ellenőrzése
A készülék 20 adat tárolására alkalmas. A készülék bekapcsolása után nyomja 
meg a 6-os gombot (M/S) majd a 7-es (+-) gomb újbóli megnyomásával válthat 
a 20 programhely értékei között.



hibajelzések

• Er.b.L - Alacsony energiaszint: Cseréljen elemet.
• Er.t.L - Túl alacsony üzemi hőmérséklet: Várjon amíg a készülék felmelegszik.
• Er.t.H - Túl magas üzemi hőmérséklet: Várjon amíg a készülék lehűl.
• Er.d.H - Tartományon kívül eső objektum: Menjen közelebb a mérési ponthoz.
• Er.d.E - Mérési hiba: Próbálja újra.
• Er.5.L - Alacsony jelszint: Használjon visszaverő táblát vagy próbálja másik 

felületen.
• Er.5.H - Visszaverődő lézer jel túl erős: Használjon visszaverő táblát vagy 

próbálja másik felületen.
• Er.H.F - Hardverhiba, ha a hiba ki/bekapcsolás, áramtalanítás után továbbra is 

fennáll, forduljon szakszervizhez a készülék javítását illetően.

okostelefonhoz csatlakoztatás

Mobil készülékhez történő csatlakozáshoz töltse le az 
Ön készülékének szoftverével kompatibilis programot: 

• Adja meg a programnak a szükséges hozzáféréseket, 
hogy a program hibátlanul működjön. A szoftver például a kamerához azért 
kér hozzáférést, mert van lehetőség fényképre történő mérésrögzítésre is.

• Helyezze a készüléket üzemkész állapotba, tegyen bele elemet és kapcsolja 
be, majd nyomja hosszan a bluetooth jellel ellátott 4-es gombot az eszközön.

• A jogosultságok megadását követően indítsa el a programot, majd kattintson 
a „bluetooth” jelre, a jobb felső sarokban lévő nagyító gombot megéritve 
elindul a keresés.

• A találati listán a névre kattintva szerkesztheti az eszköz elnevezését.
• A találati listán válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszköz ikonját, ezután 

a készüléket használva az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a 
mobilkészülen lévő alkalmazásba.

• A bal oldali ikonra kattintva fényképre történő adatrögzítés lehetséges. 
Fényképezze le az adott részt amit mérni szeretne, majd a felső ikonkészlet 
segítségével válassza ki a megfelelő síkot és rajzolja meg a dimenziókat. 
Ezután a bal felső sarokban lévő sorszámozott vonalakat kiválasztva indítsa 
el a megfelelő oldal mérését. Ha befejezte a mérést képként kimentheti 
a mobiltelefon galériájába, de lehetőség van a kép megosztására is más 
személyekkel akár emailben, közösségi oldalon vagy egyéb kommunikációs 
csatornán keresztül.

• A jobb oldali ikont használva tekintheti meg az utolsó 8 mérést grafikonos 
és táblázatos formában is. Az egyes helyszínek mérési értékeit akár külön 
naplófájlokba is kimentheti, melyeket a képernyő alján található dokumentum 
ikont megérintve tekinthet meg.



Mérési tanácsok
Rendkívül erős napfényben vagy magas hőmérsékleti körülmények között 
pontatlan mérést kaphatunk. Ügyeljünk, hogy a mérési pont fényvisszaverő 
képessége megfelelő legyen. Átlátszó felület (pl víz, üveg) a mérés nem 
végezhető el. Ha a tükröződés nélküli vagy nagyon sötét felületet mérünk, a 
mérési idő megnőhet.

készülék karbantartása
A készüléket csak nedves, puha ruhával tisztítsa, ne használjon semmilyen 
vegyszert a tisztítás során. A készüléket törölje át száraz kendővel miután a 
szennyeződéseket eltávolította. Ne használjon túl nedves ruhát. A lézerablak 
és a fókuszáló lencsék tisztítását hasonlóan végezze el mint a fényképezőgép 
objektívek vagy szemüvegek tisztítását.

technikai adatok

Mérési távolság: 0,05 - 40 m

Pontosság: +- 1,5 mm

Mértékegységek: m / in / ft

Lézer típusa: Class 2, 635nm, max 1 mW

Előzmény memória: 20 férőhely

Működési hőmérséklet: 0°C - +40°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C - +50°C

Akkumulátor, elem élettartam: ~3000 mérés

Energiaforrás: 1,5V, 2 x AAA (R03/LR03),

Méret: 119 x 58 x 30 mm

Súly: 122 g


