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HLAVNÍ VLASTNOSTI MĚŘIDLA
1) Až 999 999,9 metrů / Stop / Yardů
2) Přesnost měření: 99.9%
3) Ovládací panel na rukojeti (čtení bez ohýbání) 
4) Podsvícení displeje (pro čtení hodnot ve tmě)
5) “Inteligentní kolečko” (automaticky zahrne průměr kola pro přesné měření ode zdi ke zdi)
6) Obsah nebo objem může být automaticky počítán 
7) Převod jednotek:  

Metry / Stopy / Yardy; 
Čtverečné merty / Čtverečné yardy / Čtverečné akry;  
Kubické metry / Kubické stopy/ Kubické yardy

8) Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti
9) Rozměry kolečka: obvod: 1m; průměr: 0.318m
10) Maximální rychlost měření: 13km/h
11) Napájení: 4x AAA 1.5V baterie
12) Provozní teplota: -10 až 60 °C (14 až -140 °F) 
13) LCD displej; 7 číslic (0 - 999,999.9)
 

INSTRUKCE PRO TLAČÍTKA
1) ON/OFF: zapnutí / vypnutí 

2) START/STOP: stisknutím START/STOP nastavíte 0, na displeji se zobrazí “0m”, dále můžete začít 
měřit. Po skončení měření můžete stisknout opět toto tlačítko, tím zůstane naměřená hodnota 
zobrazená pro čtení. 

3) UNITS: Převod jednotek naměřených hodnot 

4) L, W, H : L, W, H pro uchování a čtení dat.  
Při měření stiskněte L, W nebo H pro uchování hodnot. Hodnota L, W nebo H se zobrazí na LCD 
displeji. Před restartováním nemohou být již jiná data uložena. 

5) Stisknutím tlačítka START / STOP zastavíte měření pro čtení uložených hodnot. Hodnot a L, W nebo 
H bude na LCD displeji blikat. Dalším stisknutím tlačítka START / STOP provedete restart měření, 
nové hodnoty mohou být poté uchovávány. 

6) L*W: Pokud jsou hodnoty L a W uloženy, stiskněte tlačítko START / STOP pro zastavení měření a 
přečtení naměřené plochy. 

7) L*W*H: Pokud jsou hodnoty L, W, H uloženy, stiskněte tlačítko START / STOP pro zastavení měření 
a přečtení naměřeného objemu. 

8) HOLD: Při měření stiskněte tlačítko HOLD pro dočasné přidržení hodnoty. Dalším stisknutím HOLD 
ukončíte tuto funkci. 

9) +D: Průměr kolečka bude připočten k naměřené hodnotě. 

10) RESET: Vymazání uložených hodnot pro L, W a H.  
Po restartu se na displeji zobrazí  “0 m”. Měřidlo je poté připraveno k dalšímu měření.  

11) LIGHT: Stisknutím tlačítka rozsvítíte podsvícení displeje.  
Podsvícení se automaticky vypne to 3 vteřinách. 

UPOZORNĚNÍ
1) Nečistěte měřidlo pomocí organického rozpouštědla. Udržujte mimo dosah vody, předcházejte jeho 

korozi. 

2) Pokud není po dobu 3 minut stisknuto žádné tlačítko, měřidlo bude vypnuto z důvodu šetření baterie. 
Pokud číslice na displeji nesvítí jasně, ukazuje to na slabou baterii. Vyměňte baterie - 4x AAA 1.5V. 
Pokud hodláte měřidlo delší dobu nepoužívat, vyjměte baterii, dosáhnete tím její delší životnosti.  

3) Měřidlo uchovávejte v interiéru při teplotách od -30 °C do +65 °C a relativní vlhkosti < 90 %.


