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Wissen van display:

•  Druk op toets “4” (clear)

aanpassen van de meet positie:

•  Bij inschakelen starten de metingen altijd 
vanaf de onderzijde,

•  Meten vanaf de voorzijde: toets één maal 
op toets “3”  (unit)

•  Meten vanaf de achterzijde druk opnieuw 
op toets “3”  (unit)

Het meten van een afstand:

•  Zet het instrument aan met toets ”1”
•  Richt d.m.v. de laserpunt op de te meten 

positie en druk nogmaals op de toets “1”  
De meting verschijnt in het display.

Het optellen van de gemeten 
afstanden:

•  Meet de eerste afstand en druk daarna 
op toets “6”  (+) maak hierna de 
volgende meting. De metingen worden 
automatisch opgeteld. Bij herhaling van 
het bovenstaande worden de metingen 
steeds opgeteld.

Het aftrekken van de gemeten 
afstanden: 

•  Dit werkt precies hetzelfde als bij het 
optellen alleen gebruikt u nu de toets “2”  
(-).

aanpassen van de meet Waarde 
uitlezing:

•  Standaard staat de aflezing bij aflevering 
op meters om dit te wijzigen drukt u op 
toets “3”  (unit). Na 2 sec. is de uitlezing 
in feet. Door opnieuw de toets 2 sec. in te 
drukken schakelt u over in inch. Door nu 
weer opnieuw de toets “3”  in te drukken 
staat de afstandmeter weer op uitlezing in 
“meters”.

aan / uit scHakelen:

•  Zet het instrument aan met toets “1” (▲).
•  Zet het instrument uit door toets “4”   

(OFF) 2 sec. in te drukken.
•  Het instrument schakelt zich automatisch 

uit bij geen gebruik na 3 min.
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pytHagoras:  

•  Druk 3 x op toets “5”  en in het display 
verschijn een driehoek.

•  Druk nu op toets “1” voor het meten van 
een diagonale lijn.

•  Druk daarna opnieuw op toets “1” voor 
het meten van de horizontale lijn 

•  Op het display verschijnt nu uitkomst van 
de hoogte tussen deze twee metingen.

Berekenen van oppervlaktes:

•  Druk éénmaal op toets “5”  ( ), druk op 
toets “1” voor de eerste afstand. 

•  Druk nogmaals op toets “1” voor het 
meten van de tweede afstand. 

•  De gemeten oppervlakte verschijnt direct 
in het Display M2.

volume Berekenen:

•  Druk 2 maal op toets “5” . De volume 
berekening is nu ingeschakeld.

•  Druk op toets “1” voor de lengte maat.
•  Druk opnieuw op toets “1” voor de 

breedte maat.
•  Druk opnieuw op toets “1” voor de hoogte 

maat.
•  In het display verschijnt nu het volume.

proBlemen oplossen:

Controleer bij een ERROR via onderstaande tabel wat het probleem is en pas daarop uw meet 
voorwaarden aan.

nr. fout oplossing

204 Calculatie fout Opnieuw meten

252 Temperatuur te hoog Laat het instrument afkoelen

253 Temperatuur te laag Warm het instrument op

255 Signaal te zwak Verander het doel 
Eventueel met wit papier

256 Signaal te sterk Verander het doel 
Eventueel met wit papier

257 Fouten bij meting met veel licht Probeer te verduisteren

258 Meting buiten het bereik Verkort de afstand

260 Laser straal verstoord Opnieuw meten
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Alle instrumenten onder voorbehoud van 
technische wijzigingen.
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