
hedue EM1 lézeres távolságmérő
Cikkszám: E812

Használati útmutató
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>1/4s

Lézersugár veszélyei

Ne nézzen a lézersugárba, 
optikai eszközökkel sem.

Servíz telefon

Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Hívjon fel bennünket: ( +36 20 ) 207 9556
Hétfõ - Péntek: 8°° - 17°°.

Munkahőmérséklet

-5°C és +40°C között

Essővíz elleni védelem

Kérjük, kerülje a hedue L1 vonallézer 
használatát esőben és védje a készülékeket 
a vízsugártól.
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Elemek behelyezése

A távolságmérő 2db AA elemmel (vagy akkuval) működik.
A készülék hátulján nyissa ki az elemtartó fedelet. 

Helyezze a készülékbe a csomagban 
található elemet. Ügyeljen a helyes 
irányra!

Miután behelyezte az elemeket, tegye 
vissza az elemfedelet.

A hedue EM1 távolságmérő kb 10.000 
mérésre képes egy pár elemmel!
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1. Lézerfény bekapcsolva

2. Mérés kezdete

3. Pitagorasz mérés

4. Terület/térfogat

5. Memória és száma

6. Időzítő

7. Elem állapot

8. Mértékegységek

9. Utolsó előtti mérés

10. Utolsó mérés

11. Aktuális mérés

12. Min - max mérés

Kijelző áttekintése
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A készülék bekapcsolásához nyomja meg 1x a gombot! A 
készülék kikapcsolásához nyomja hosszan a gombot!

Amennyiben a készülék be van kapcsolva, a gomb rövid 
megnyomásával az aktuális funkcióból lehet vissza vagy 
kilépni.

Amennyiben a készülék bekapcsolt állapotban van és nincs 
használatban 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Gombok áttekintése
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1. Be- és kikapcsolás / törlés

2. Mérés indítása /min-max mértés 

3. Összeadás / mértékegység váltás

4. Kivonás / háttérfény ki-be

5. Terület / térfogat

6. Pitagorasz mérés

7. Időzítő / memória

8. Mérés kezdete / lézerfény ki-be

A gombhoz kettő funkció tartozik. A fő funkció a gomb 
egyszeri rövid megnyomásával érhető el! Hosszan nyomva 
a másodlagos funkció kapcsol be.

1. Be és kikapcsolás / funkció törlése
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Bekapcsolást követően a lézerfény azonnal világít. Nyomja 
meg a gombot 1x a mérés megkezdéséhez. A mérés 
eredménye megjelenik a kijelzőn.

A következő méréshez nyomja még 1x a gombot, ekkor a 
lézerfény bekapcsol, majd nyomja meg még 1x a gombot a 
távolság méréshez.

2. Mérés indítása / min - max mérés / kitűzés

Lehetőség van folyamatos mérésre is!
Folyamatos mérés esetén a készülék a pillanatnyi távolság 
melett a legrövidebb és legtávolabbi értékét is megjeleníti!

Nyomja hosszan a gombot. A készülék folyamatosan méri a 
távolságot! Maximum érték lehet pl: átló, minimum érték pedig 
egy merőleges. A folyamatos méréssel lehetőség van kitűzésre 
is! 

Adott felülettől haladva a kijelzőn megjelenik az aktuális 
távolság. A gomb ismételt nyomva tartásával a mérés 
félbehagyható. A mérés befejezéséhez nyomja meg a Ki/be 
kapcsoló gombot. 
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A gomb használatával a méréseket lehet összeadni, pl: 
kerület mérése! 

Mérjen egy távolságot, majd nyomja meg 1x a gombot. Ezután 
mérjen egy újabb távolságot. A készülék azonnal hozzáadja az 
előző méréshez a távot.

A gomb nyomvatartásával lehet a mértékegységek között 
váltani: méter, láb, inch, coll.

3. Összeadás / mértékegység váltás

A gomb használatával a méréseket lehet kivonni pl: 
ablak, ajtó!

Mérjen egy távolságot, majd nyomja meg 1x a gombot. 
Ezután mérjen egy újabb távolságot. A készülék azonnal 
kivonja az előző mérésből a távolságot.

A gomb nyomvatartásával a kijelző háttérvilágítását lehet be- 
és kikapcsolni!

4. Kivonás / világítás be- kikapcsolása
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Terület méréséhez nyomja meg a gombot 1x. 
A kijelzőn megjelenik az alábbi ikon:

Mérjen egy távolságot (pl: szélesség), majd ezután mérjen egy 
újabb távolságot (pl: hosszúság). A készülék összeszorozza a 

2.kettő távolságot és megjelenik a m

Térfogat számításához nyomja meg 2x a gombot.
A kijelzőn megjelenik az alábbi ikon:

Mérjen egy hosszúságot, majd egy szélességet és végezetül egy 
magasságot. A készülék folyamatosan összeszorozza az 

3
értékeket és a végén megjelenik a m .

Amennyiben a gombot 3x megnyomja, lehetőség 
van kitűzési távolság beállítására. Az értékeket a 3-
as és 4-es gombokkal tudja állítni, a tizedes között 
pedig az 1-es gombbal lehet váltani.

Ezután nyomja meg ismét a 5-ös gombot. A folyamatos mérés 
funkció esetén ha a mérés eléri a beállított értéket a készülék 
folyamatosan sípol.

5. Terület és térfogat mérése
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A gomb megnyomásával három különböző pitagorasz mérési 
funkció érhető el. Mindegyik mérésnél követelmény egy közel 
merőleges mérés, ezért célszerű a készüléket fixen rögzíteni.

A funkció kiválasztása után, a kijelző felső sarkában villogva jelzi 
a készülék, hogy melyik távolságot kell mérni. A mérések után a 
készülék azonnal megjeleníti a magasságot.

6. Pitagorasz mérése

Nyomja meg 1x a gombot. Megjelenik az időzítő ikonja a 
kijelzőn. A gomb ismételt megnyomásával beállítható az 
időzítő 3 és 15 másodperc között.

A gomb hosszabb nyomvatartásával megjelenik az utolsó 20 
mérés. A 3-as és 4-es gombbal lehet lépkedni a mérések között.

7. Időzítő és memória

A gomb rövid megnyomásával a mérés kiinduló pontját lehet 
beállítani. Az aktuális 0 pont a kijelzőről leolvasható. Sarkok 
esetén hajtsa ki a végdarabot és kezdje onnan a mérést!

A gomb hosszabb megnyomásával a lézerfényt lehet ki és 
bekapcsolni. 

7. Mérés kezdete / lézerfény be- kikapcsolása



Technikai adatok:

Mérési hatótávolság:    50 m
Kijelző felbontása:    0.001 m
Pontosság:     ± 1.5 mm
Lézerosztály:     650nm, 2. osztály, <1mW
Elem:      2db AA elem 
Elem élettartam:     min. 10.000 mérés
Méretek:     114mm x 47mm x 32mm
Hőmérséklet tűrés:     -5°C és + 40°C között
Garancia:     24 hónap

Biztonsági előírások: 
A készülék használata előtt a felhasználónak ismernie kell a készülékkel kapcsolatos utasításokat!

Megengedett használat: 

Távolságmérés
Funkciók használata, pl: terület, térfogat, pitagorasz

Tiltott használat

Útmutató ismerete nélküli használat.
A megadott határokon túli használat.
A biztonsági rendszerek kiiktatása, a figyelmeztető matricák eltávolítása.
A műszer szerszámmal való kinyitása.
A termék átalakítása, módosítása.
Nem megfelelő biztonsági intézkedések a mérés helyszínén.
Napba történő célzás
Mások szándékos elvakítása

Lézerosztály

A hedue EM1 távolságmérő látható lézersugarat bocsát k! 
Lézerosztály szerint az 2. kategóriába tartozik:
Ne nézzen a lézersugárba és ne irányítsa mások felé! 
A szem ösztönösen védekezik és hunyorít. 
Fokozottan veszélyes optikai és nagyító eszközökkel a lézersugárba nézni. 
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a szemre.

 Hibakódok:  Hiba oka   Megoldás

 Err01  Mérési tartományon kívül  Csökkentse a távolságot

 Err02  Nincs visszaverődés  Célozzon másik felületre

 Err03  Túl nagy az érték   Számoltasson egyesével

 Err04  Hibás pitagorasz mérés  Ellenőrizze a méréseket

 Err05  Az elemek lemerültek  Cserélje ki az elemeket

 Err06  Hőmérséklettűrésen túl  Túl meleg vagy hideg van

 Err07  Túl erős környezeti fény  Kerülje az erős napfényt
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