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–  Увага: не дивитися на прямий чи відбитий промінь.
– Не наводити лазерний промінь на людей.
–  Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око,  

щільно закрити очі та негайно відвести голову від променя.
–  Не дозволяється внесення будь-яких змін (модифікація) в конструкцію 

лазерного пристрою.
–  Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне 

відображення через будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль тощо).

Правила техники безопасности
Обращение с электромагнитным излучением
–  Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо 

електромагнітної сумісності згідно директиви ЄС 2014/30/EU, яка 
підпадає під дію директиви ЄС про радіообладнання 2014/53/EU.

–  Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, 
наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з 
людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного 
впливу або порушення роботи електронних пристроїв / через 
електронні пристрої.

Лазерне випромінювання!
Не спрямовувати  

погляд на промінь!
Лазер класу 2

< 1 мВт · 650 нм
EN 60825-1:2014

Вказівки з техніки безпеки
Поводження з лазерами класу 2

Загальні вказівки по безпеці
–   Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах  

заявлених технічних характеристик. 
–  Вимірювальні прилади і приладдя до них — не дитяча іграшка. 

Зберігати у недосяжному для дітей місці.
–  Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше 

анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
–  Не наражайте прилад на механічне навантаження, екстремальну 

температуру, вологість або сильні вібрації.
–  Забороняється експлуатація приладу при відмові однієї чи кількох 

функцій або при занизькому рівні заряду елемента живлення.
–  Дотримуйтеся норм безпеки, визначених місцевими або державними 

органами влади для належного користування приладом.

Функція / застосування
Лазерний далекомір з кольоровим дисплеєм
– Вимірювання довжин, площ, об'ємів
–  Bluetooth®*– роз'єм для передачі виміряних даних
–  Функція Min / Max для визначення діагональних, 

горизонтальних і вертикальних відстаней

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру 
«Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка додається,  
та ознайомтесь з актуальними даними та рекомендаціями  
за посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь настанов,  
що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до 
лазерного пристрою, віддаючи в інші руки.

!

UK
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*  Товарний знак Bluetooth® і логотип є зареєстрованими товарними знаками компанії Bluetooth SIG, Inc.

Встановити акумулятори (див. зображення A)
Відкрити відсік для батарейок і вкласти батарейки згідно  
з символами. Слідкувати за полярністю.

Вказівки з техніки безпеки
Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання 
радіочастотного діапазону
–  Вимірювальний прилад обладнаний системою передачі даних  

по радіоканалу.
–  Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо 

електромагнітної сумісності та електромагнітного випромінювання 
згідно директиви ЄС про радіообладнання 2014/53/EU.

–  Компанія Umarex GmbH & Co. KG гарантує, що тип радіообладнання 
DistanceMaster Compact Plus відповідає основним вимогам та іншим 
положенням директиви ЄС про радіообладнання 2014/53/EU (RED).  
З повним текстом декларації відповідності ЄС можна ознайомитися  
за адресою: http://laserliner.com/info?an=ACG

–  При використанні в безпосередній близькості від ліній високої напруги  
або електромагнітних змінних полів результати вимірювань можуть  
бути неточними.
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Площина вимірів (покажчик)  
позаду / спереду
Смуговий індикатор показує, 
наскільки придатна відбивальна 
поверхня для вимірювання. Особливо 
це корисно у разі вимірювання на 
великих відстанях, темних поверхнях 
або в умовах яскравого освітлення.
Пам‘ять
Несправність / потрібне 
обслуговування
Функцію Bluetooth®*

 Показ: довжина / площа / об‘єм
Функцію Bluetooth®* активовано
Знак акумуляторної батареї
Проміжне значення / мін./макс. 
значення
Величина вимірів / результат вимірів 
одиниця м/фут/дюйм/_‘ (кутова 
хвилина)_“ (кутова секунда)
Мін./макс. безперервне вимірювання

КЛАВІАТУРА:
1.  

2.  

3. 
 
 

4.

 Прилад увімкнено / Вимірювання /  
Мін./макс. безперервне вимірювання
Довжина, площа, об‘єм /  
Функцію Bluetooth®* / Пам‘ять
Площина вимірів (покажчик)  
позаду / спереду /  
Одиниця виміру м/фут/дюйм/_‘ _“ / 
Увімкнути функція Bluetooth®*

Прилад вимкнути / Видалення 
останніх показників виміру
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3 sec

1x

3 sec

1x

1 sec

2x 3x

Ввімкнути, заміряти, вимикнути:
 Прилад Лазер Провести Прилад
 ввімкнути ввімкнути вимірювання вимкнути

Видалення останньої 
виміряної величини:

Перемкнути одиницю виміру:  
м/фут/дюйм/_‘ _“

1x

1x

1 sec

Перемкнути площину вимірів (покажчик): 
 позаду (Прилад ввімкнути) спереду

Перемкнути функції виміру: 
 Довжина Площа  Об‘єм 
 (Прилад ввімкнути)

1x 2x

1x
1 sec

1x

1 sec

2x 3x

Вимірювання довжини:
 Прилад ввімкнути Лазер ввімкнути Вимірювання

1x 2x 4x3x

Вимір площі:
 Площа Лазер 1. Вимірювання Лазер 2. Вимірювання
  ввімкнути  ввімкнути
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Передача даних
Лазерний віддалемір має функцію Bluetooth®*, що дозволяє передавати 
дані на мобільні пристрої з інтерфейсом Bluetooth®* (наприклад, 
смартфони, планшети) через канали радіозв‘язку.

Системні вимоги для підключення Bluetooth®* див. на сайті  
http://laserliner.com/info?an=ble

Пристрій може встановити і підтримувати з‘єднання з іншими  
пристроями з Bluetooth версії 4.0.

Максимальний діапазон вимірювань становить 10 м від приладу  
і в значній мірі залежить від місцевих факторів, таких, як, наприклад, 
товщина та склад стін, джерела радіоперешкод, характеристики  
передачі та приймальні властивості приладу.

*  Товарний знак Bluetooth® і логотип є зареєстрованими товарними знаками компанії 
Bluetooth SIG, Inc.

UK

2x1x 3x

3 sec1 sec

Мін./макс. безперервне вимірювання:
 Прилад тиснути 3 сек. Закінчити
 ввімкнути потім відпустити кнопку

РК-дисплей показує найбільше значення (max), найменше значення 
(min) і фактичне значення.

1x 2x 6x4x3x 5x

Вимір об‘єму:
 Об‘єм 1. Вимірювання 2. Вимірювання 3. Вимірювання

1x 2x

1 sec 1 sec

„Після активації на дисплеї (g) з‘являється значок Bluetooth®*. 
Активований Bluetooth®* дозволяє здійснити підключення  
приладу до мобільного пристрою за допомогою додатку.

*  Товарний знак Bluetooth® і логотип є зареєстрованими товарними знаками компанії 
Bluetooth SIG, Inc.

Увімкнути / вимкнути Bluetooth®*:
 Bluetooth®* Увімкнути Вимкнути
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3 sec

Важливі вказівки
–  Лазер вказує на пункт, до якого виконується вимірювання.  

В промінь лазера не повинні потрапляти ніякі предмети.
–  Прилад під час вимірювання компенсує різні температури в приміщенні. 

Тому треба деякий час почекати після переходу на інше місце з великою 
різницею температури.

–  Прилад поза приміщенням можна застосовувати лише обмежено  
і не можна використовувати при сильному сонячному випромінюванні.

–  При вимірюванні на відкритому повітрі дощ, туман і сніг можуть 
вплинути на результати вимірювання або їх сфальсифікувати. 

–  При несприятливих умовах, як напр., погано відбиваючі поверхні, 
максимальне відхилення може становити більше ніж 3 мм.

–  Килими, штори чи завіси не відбивають лазер оптимально. 
Використовуйте гладкі поверхні.

–  При измерении через стекло (оконное стекло) размеры могут искажаться. 
–  Функція економії енергії автоматично вимикає пристрій.
–  Чищення м’якою серветкою. В корпус не повинна потрапляти вода.

Код помилки:
Err101:
Err104:
Err152:
Err153:
Err154:
Err155:
Err156:
Err157:
Err160:

Замінити батарейки
Помилка обчислення
Занадто висока температура: > 40°C
Занадто низька температура: < 0°C
За межами діапазону вимірювання
Заслабкий прийманий сигнал
Запотужний прийманий сигнал
Хибний вимір, або надто яскраве тло
Вимірювальний прилад рухається занадто швидко

Проглянути збережені значенняабо

Функція збереження в пам'яті:

*  Товарний знак Bluetooth® і логотип є зареєстрованими товарними знаками компанії 
Bluetooth SIG, Inc.

Після запуску програми й активації функції Bluetooth®* може бути 
встановлений зв‘язок між мобільним пристроєм і лазерним  
віддалеміром. Якщо додаток виявляє кілька активованих приладів,  
слід обрати відповідний прилад. 

Під час наступного запуску відбудеться автоматичне підключення  
до обраного приладу.

Переконайтеся в тому, що інтерфейс Bluetooth®* мобільного 
пристрою є включеним.!

Додаток (App)
Для використання функції Bluetooth®* потрібен додаток. Додаток можна 
завантажити у відповідних магазинах мобільних додатків (залежно від 
пристрою):

UK
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Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. 18W31)

Точність (типово)* ± 2 мм

(Внутрішній) діапазон 
вимірювання** 0,1 м - 40 м

Клас лазера 2 < 1 мВт

Довжина хвиль лазера 650 нм

Режим роботи
-10°C … 40°C, Вологість повітря max. 80% rH, 
без конденсації, Робоча висота max. 2000 м 
над рівнем моря (нормальний нуль)

Умови зберігання -20°C … 70°C,  
Вологість повітря max. 80% rH

 Експлуатаційні 
характеристики
радіомодуля

Інтерфейс Bluetooth LE 4.x; Частотний 
діапазон: ISM діапазон; 2400-2483.5 MHz, 
40 каналів; Дальність передачі сигналу: 
max. 10 mW; Діапазон: 2 MHz;  
Швидкість передачі даних: 1 Mbit/s; 
Модуляція: GFSK / FHSS

Автоматичне вимкнення 30 с лазер / 10 хв. Приладt

Живлення Батарейки 2 x AAA 1,5 В

Розміри (Ш x В x Г) 43 x 110 x 27 мм

Вага (з Батарейки) 100 г

Нормативні вимоги ЄС й утилізація
Цей пристрій задовольняє всім необхідним  
нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних  
і електронних приладів, що відслужили свій термін, 
цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації 
окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова  
інформація на сайті: http://laserliner.com/info?an=ACG

* відстань вимірювання становить до 10 м, якщо вимірювана поверхня добре відбиває, 
і за кімнатної температури. На більших відстанях і за несприятливих умов вимірювання, 
наприклад, яскраве сонячне світло або слабке відбиття вимірюваною поверхнею, похибка 
виміру може зростати на ± 0,2 мм/м.

** при max. 5000 лк

Інструкція з технічного обслуговування та догляду
Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати 
застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників.  
Перед тривалим зберіганням слід витягнути елемент (-ти) живлення. 
Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

Калібрування
Для забезпечення точності вимірювань прилад мусить бути 
відкалібрований та підлягає регулярній перевірці. Рекомендуємо 
проводити калібрування щорічно.

UK


