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 1    Biztonsági előírások 

 

A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatóban felsorolt használati 

feltételeket és utasításokat. A használati utasításban leírtak megszegése megrongálhatja a 

készüléket, befolyásolhatja a mérési pontosságot, illetve személyi sérülést okozhat. 

 

Tilos a műszer szerszámmal (pl. csavarhúzóval) való kinyitása és megjavítása. Tilos a 

készülék lézeres adójának illegális módosítása vagy megváltoztatása. Kérjük, hogy a 

készüléket megfelelő helyen tárolja, ne tegye az eszközt olyan helyre, ahol a gyermekek 

hozzáférhetnek vagy elérhetik. 

 

A távolságmérővel szembe világítani szigorúan tilos. A lézert fényvisszaverő felületre vagy 

tárgyra világítani tilos. TILOS MÁSOK SZÁNDÉKOS ELVAKÍTÁSA.  

 

Az eszköz elektromágneses sugárzása interferenciát okozhat más készülékeken, így ne 

használja ezt az eszközt sík vagy orvosi műszerek közelében.  Ne használja gyúlékony és 

éghető környezetben. Háztartási hulladékokkal együtt ne dobja ki a készülék használt 

elemeit vagy a leselejtezett eszközt. Ezeket az állami vagy a helyi törvények rendelete 

szerint dobja ki. 

 

Ne próbálja a terméket hozzáértés nélkül, saját kezűleg megjavítani.  Ha bármilyen 

működési probléma merül fel az eszközben, vagy bármilyen kétség merülne fel az eszköz 

használata során, kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy 

cégünkkel. 
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 2  A műszer beállítása 

 

• Billentyűzet 

 

 

 

       1. Be/Mérés 

       2. Vonatkoztatási pont 

       3. Mértékegység 

       4. Terület/Térfogat/ Pitagorasz 

       5.Tárolás/Beállítás 

       6. Hozzáad/Kivon 

       7.Törlés/Kikapcsolás 
 

 

 

 

• Kijelző képernyő 

 

                  1. Akkumulátor töltöttségi szint 

                  2. Hangjelzés 

                  3. Aktív lézer 

                  4. A mért referencia él jelzője 

                  5. Aktív terület/térfogat mérő funkció 

                  6. Aktív pitagoraszi mérési funkció 

                  7. Tárolás/vizsgálat visszajelző 

                  8. Adattárolási mennyiség visszajelző 

                  9. Jel erősség mutató 

                 10. Kiegészítő megjelenítési terület 

                 11. Fő megjelenítési terület 
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• Tápellátás telepítése és cseréje 

Távolítsa el a készülék hátoldalán található OPEN felirattal rendelkező fedlapot, majd ezt 

követően helyezze be az akkumulátorokat/elemeket a megfelelő polaritás szerint. Elemek 

esetén két, 1,5 Voltos AAA alkáli elemet használjon, míg újratölthető akkumulátorokból 1,2 

Voltos AAA méretű, Ni-MH alkalmazható csak. Ritka felhasználás mód esetén ne tárolja a 

tápot az eszközben. 

( 1 ) A mérőeszköz használatba vétele, menübeállítás 

• Bekapcsolás/Kikapcsolás 

Kikapcsolt állapotban az          gomb hosszan tartó megnyomásával indítható el a készülék, 

majd ezt követően készenléti állapot veszi kezdetét a méréshez.  A bekapcsoló gombbal egy 

vonalban a készülék alján található         gombot hosszan megnyomva kikapcsol az eszköz.    

Bekapcsolt állapotban, ha 8 percen belül nem történik mérés, a lézeres távolságmérő 

automatikusan, magától kikapcsol. 

 

• Mértékegység beállítása 

Az         gombot megnyomva lehetőség van a különböző távolsági mértékegységek közötti 

átváltásra, így például m (méter), ft (láb), in (hüvelyk), alapterület számításnál m2 

(négyzetméter), ft2 (hüvelyknégyzetméter), míg kockaegység mérésekor m3 (köbméter), 

ft3 (hüvelykköbméter).  

 

• Referencia beállítások 

A referencia érték kiválasztásához nyomja meg a        gombot, majd ezt követően két 

referencia pont áll rendelkezésre a rendszerben: egy elülső   referencia, valamint egy 

hátulsó    referencia. Utóbbit alapértelmezetként állítottuk be a mérőeszköz 

bekapcsolásakor. 

 

• Háttérvilágítás bekapcsolás/kikapcsolás 

A készülék használata közben a         gomb hosszú megnyomásával lehet a háttérvilágítást 

ki,- vagy bekapcsolni. 60 másodpercet meghaladó inaktivitást követően automatikusan 

megszűnik a háttérfény. 
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• Törlés 

A         gomb rövid megnyomásával törölhető a legutóbbi mérés(ek) eredménye, valamint a 

legutoljára kiadott utasítás is visszavonható. 

 

• Mérési eredmények lekérdezése 

A(z)        gombot megnyomva előhívható az utolsó 20 mérési eredmény         , melyeket   

a         gomb segítségével lehet sorra visszanézni.  

 

• Jelerősség 

A képernyőn megjelenő             ikon jelzi a visszatükröződő jelerősséget. Abban az esetben, 

ha ez csak részlegesen,- vagy egyáltalán nem látható, akkor a visszavert jel gyenge. 

 

 

• Töltöttségi szint 

 A készülék tápjának töltöttségi szintjét jelen ikon             alapján követhetjük figyelemmel.  

Ha az elem vagy akkumulátor nem rendelkezik már kellő töltöttségi energiával          , 

mihamarább cseréljük le azokat.   

 

• Önkalibrálás 

 A készülék pontosságának garantálása érdekében az önkalibrálás biztosított. Kalibrálási 

folyamat: a(z)         gomb hosszan tartó megnyomására az eszköz bekapcsolását követően a 

kijelzőn meg kell jelennie a             feliratnak. Ha ez megtörtént, a(z)        gomb újbóli, egy 

rövid megnyomása után a         menüponton belül, a(z)        gomb segítségével megadhatjuk 

a megengedett hibázási tartomány mértékét. Utóbbi nyugtázását a(z)        gomb egyszeri 

megnyomásával tehetjük meg. A beállításhoz rendelkezésre álló hibatartomány: -7mm ~ 

7mm. 
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( 2 ) Mérési funkciók 

 

• Távolságmérés: egyszeri mérés 

Amíg a lézer ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a(z)        gombot, ezt követően a lézer 

aktív lesz, melyet ezen    ikon ütemes villogása jelez, majd a(z)        gomb újbóli 

megnyomását követően  megtörténik a mérés, melynek adatai a főkijelzési terület alján 

jelennek meg. 

 

• Távolságmérés: folyamatos mérés 

Amíg a lézer bekapcsolt állapotban van, a(z)        gomb 2 másodpercig tartó megnyomásával 

a készülék folyamatos mérési módba lép, ilyenkor a fő mérési terület valós időben mutatja 

a mért eredmények adatait, a kiegészítő kijelző pedig a MIN és MAX értékeket. A 

folyamatos mérési módból kilépni vagy a(z)           , vagy pedig a         gomb egyszer történő 

megnyomásával tudunk.  

 

• Területmérés 

A           gomb rövid megnyomásával  a képernyőn megjelenik            , ezzel jelezve, hogy a 

területmérési módba lépett, ekkor ennek a téglalap alakú jelnek a hosszabb széle villog, 

miután a mérési pontot rögzítette, nyomja meg a(z)         gombot a téglalap hosszabb 

szélének méréséhez, most a téglalap rövidebb széle villog és a mérési pontot újra rögzíteni 

kell. Nyomja meg a(z)        gombot a téglalap rövidebb szélének méréséhez. 

 A készülék automatikusan kiszámítja a területet, és a kiszámított eredmény a fő 

megjelenítési területen jelenik meg. A téglalap hosszabb és rövidebb széleinek mért 

eredményei pedig a kiegészítő megjelenítési területen jelennek meg. 

A(z)         gomb megnyomásával  törölheti az utoljára mért eredményt és elkezdheti az új 

mérést. 

 A          megnyomásával kiléphet a terlületmérési módból. 
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• Térfogatmérés 

A          gomb 2 rövid megnyomásával a képernyőn megjelenik a       , ezzel jelezve, hogy 

térfogatmérési módba lépett, ekkor ennek a négyszög alakú jelnek a hosszirányú széle 

villog, miután a mérési pontot rögzítette, nyomja meg a(z)         gombot a négyszög 

hosszirányú szélének méréséhez, most a négyszög szélességi széle villog és a mérési pontot 

újra rögzíteni kell, nyomja meg a(z)        gombot a négyszög szélességi szélének méréséhez. 

Most a négyszög magassági széle villog, miután a mérési pontot rögzítette, nyomja meg a(z)                            

r      gombot a négyszög magassági szélének méréséhez. 

A készülék automatikusan kiszámítja a térfogatot, és a kiszámított eredmény a fő 

megjelenítési területen jelenik meg. A négyszög hosszirányú, szélességi és magassági 

széleinek mért eredményei pedig a kiegészítő megjelenítési területen jelennek meg. 

A(z)         gomb megnyomásával  törölheti az utoljára mért eredményt és elkezdheti az új 

mérést. 

 A          megnyomásával kiléphet a térfogatmérési módból.  

 

• Közvetett mérés a Pitagorasz tétel segítségével 

A készülék gyárilag három alapvető egyoldalú lehetőséget kínál a Pitagoraszi tétel szerint 

történő mérésekhez, így kényelmesebbé téve a bizonyos körülmények közötti 

mérhetőséget.  

 

1.  Az első                        mód esetén meg tudjuk határozni az a átfogó c befogójához tartozó 

értéket (pl. magasság).  

A           gomb háromszor történő megnyomásával megjelenik a          jel, és az a átfogó 

villogni kezd, ezt követően a mérési pont zárolva van. A(z)         gomb megnyomását 

követően megtörténik a befogó egyik távolsági pontjának mérése, mely rögzítésre kerül, ez 

után a(z)         gombot újból megnyomva, mérjük meg a befogó másik távolsági pontját, és 

az így kapott két mérésekből a készülék kiszámítja a háromszög harmadik oldalának 

távolságát. 

 

A(z)        gomb újbóli egyszeri megnyomásával előről kezdheti a mérést, -új mérés kezdhető.  
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2. A második                mód, a Pitagorasz-tétel kétszeri használatát teszi lehetővé. 

 

Nyomja meg a         gombot négyszer, majd a kijezőn megjelenik a      jel, az a átfogó 

villogni kezd, ezt követően a mérési pont zárolva van. Nyomja meg a(z)        gombot az első 

háromszög átfogójának kiszámításához, ezt követően az ac átfogók közti b befogó villogni 

kezd, majd a mérési pont zárolásra kerül. Nyomja meg a(z)        gombot, hogy megmérhesse 

az első háromszög b befogójához tartozó távolságot, ezt követően a c átfogó villogni kezd, 

majd a mérési pont zárolva lesz. Nyomja meg a(z)        gombot a háromszög c átfogójának 

megméréséhez, majd nemsokkal később a készülék automatikusan kikalkulálja a maradék h 

él távolságát, melyet a fő kijelzőn fog megjeleníteni. Az a b c távolságok mérésének 

eredményei a másodlagos kijelzőn kerülnek megjelenítésre. 

 

A(z)         gomb megnyomásával  törölheti az utoljára mért eredményt és elkezdheti az új 

mérést. 

 

3. A harmadik                  mód alkalmazásával az a átfogót mérve, valamint a b befogó és ca 

távolságok közvetett mérésével megkapjuk a h értékét. 

Nyomja meg a         gombot egymás után ötször, a kijelzőn megjelenik a             jel, az átfogó 

villogni kezd, ezt követően a mérési pont zárolva van. Nyomja meg a(z)        gombot, hogy 

megmérhesse a háromszög a átfogóját, ezután a b átfogó villogni kezd, majd a mérési pont 

zárolásra kerül. Nyomja meg a(z)        gombot a b átfogó méréséhez, a ca közti b befogó 

villogni kezd, majd a mérési pont zárolva lesz. Nyomja meg a(z)       gombot a ca közti c 

távolság méréséhez, majd nemsokkal később a készülék automatikusan kikalkulálja a 

maradék h él távolságát, melyet a fő kijelzőn fog megjeleníteni. Az a b c távolságok 

mérésének eredményei a másodlagos kijelzőn kerülnek megjelenítésre.  

A(z)        gomb megnyomásával  törölheti az utoljára mért eredményt és elkezdheti az új 

mérést. 

Megjegyzés: Ha a mérési eredmény megfelel a Pitagorasz-tétel követelményeinek, a 
közvetett módon mért magasság jelenik meg a fő kijelző sorában. Amikor a mérést 
Pitagorasz módban végezzük, a jobb oldali befogó (szögszár) hossza kisebb, mint az átfogóé. 
Ellenkező esetben a készülék megjeleníti a hibaüzenetet. Amikor a mérést Pitagorasz 
módban végezzük, győződjünk meg arról, hogy a mérés ugyanabból a kiindulási pontból 
történik. Ez azt eredményezi, hogy a jobb oldali befogó(szögszár) merőleges a mért 
felületre. 
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• Összeadás és kivonás mérési funkció 

1.Távolságértékek összeadása/kivonása 

A            gomb megnyomásával „+” felirat jelenik meg a képernyő kiegészítő megjelenési 

területén (a harmadik sorban), ekkor összeadás módba lép. Nyomja meg az         gombot, 

ekkor az utoljára mért távolságérték és a jelenleg mért távolságérték összegét látja. Az 

utoljára mért távolságérték és jelenleg mért távolságérték a kiegészítő megjelenési 

területen jelenik meg. Ezeknek az összege pedig a főmegjelenítési területen jelenik meg. 

A            gomb kétszeri megnyomásával „-” felirat jelenik meg a képernyő kiegészítő 

megjelenési területén (a harmadik sorban), ekkor kivonás módba lép. Nyomja meg az         

gombot, ekkor az utoljára mért távolságérték és a jelenleg mért távolságérték különbségét 

látja. Az utoljára mért távolságérték és jelenleg mért távolságérték a kiegészítő megjelenési 

területen jelenik meg. Ezeknek a különbsége pedig a főmegjelenítési területen jelenik meg. 

2. Területértékek összeadása/ kivonása 

Az 1.ábrán látható a területmérési módszerrel számított első területérték. A          gomb 

megnyomásával „+” felirat jelenik meg a képernyő kiegészítő megjelenési területén (a 

harmadik sorban), ahogy azt a 2. ábra is mutatja. A 3.ábrán látható a területmérési 

módszerrel számított második területérték. A 4.ábrán látható a területmérési módszerrel 

számított első és második területérékének az összege, amit végül a(z)         gomb 

megnyomásával kaphat meg.   
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Az 5.ábrán látható a területmérési módszerrel számított első területérték. A          gomb 

kétszeri megnyomásával „-” felirat jelenik meg a képernyő kiegészítő megjelenési területén 

(a harmadik sorban), ahogy azt a 6. ábra is mutatja. A 7.ábrán látható a területmérési 

módszerrel számított második területérték. A 8.ábrán látható a területmérési módszerrel 

számított első és második területérékének a különbsége, amit végül a(z)         gomb 

megnyomásával kaphat meg.  

 

3. Térfogatértékek összeadása/kivonása  

A területértékek összeadásában és kivonásában leírtakhoz hasonlóan kell elvégezni a 

térfogatértékek összeadását és kivonását. 

 3  Azonnali üzenet 

Az eszköz használata közben, a fő megjelenítési területen a következő üzenetek jelenhetnek 

meg. 

 

Üzenet Ok Javítás 
B.L A hőmérséklet túl 

alacsony. 
Cserélje ki az elemeket. 

T.L A működési hőmérséklet 
túl alacsony. 

Melegítse fel a műszert. 

T.H A hőmérséklet túl magas. Várja meg, amíg a műszer lehűl. 

D.H Számítási hiba. Végezze el a mérést újra. 

S.L A mérőjel tú gyenge, a 
mérési idő túl hosszú. 

Módosítsa a célfelületet (pl. fehér 
papír). 

S.H A mérőjel tú erős. Módosítsa a célfelületet (pl. fehér 
papír). 

H.F Hardverhiba Amennyiben eszköz elindítása vagy 
leállítása nem sikerül vegye fel a 
kapcsolatot a helyi forgalmazóval. 
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 4   Technikai paraméterek 

• Modell:TG655-40, TG655-80, TG656-40, TG656-80  

• Mérési pontosság:+-1.5mm* 

• Mérési tartomány:0.03-40m, 0,03-80m 

• Legkisebb kijelző mennyiség:1mm 

• Mérési idő:0.1~4s 

• Mérőegység: M (méter)/ft (láb)/in (hüvelyk) 

• Lézerosztály: 2 

• Lézer típus:635nm, < 1mW 

• Távolságmérés: igen 

• Területmérés: igen 

• Térfogatmérés: igen 

• Pitagoraszmérés: igen 

• Hozzáadás/ Kivonás: igen 

• Min./max mérése: igen 

• Adattárolás: igen 

• Folyamatos mérés: igen 

• Világítás a képernyőn: igen 

• Hang: igen 

• Elem típusa: AAA méretű alkáli elem 1.5V*2/AAA méretű N-MH újratölthető elem 

1.2V*2 

• Elem élettartama: kb 5000 mérés 

• Víz- és porálló: IP54 

• Üzemhőmérséklet: 0°c -40°c 

• Tárolási hőmérséklet: -20°c-60°c 

• Automatikus lézerkikapcsolás:15 másodperc után 

• Műszer automatikus kikapcsolása:45 másodperc után 

• Méret:118mmx49mmx27mm 

 

*Kedvezőtlen körülmények esetén: alacsonyabb vagy magasabb fényvisszaverő 

képességű felületek vagy erős háttérvilágítás illetve a megadott hőmérsékleti taromány 

felső vagy alsó határához közeli hőmérsékletek esetén a megadott értékhez képest 

nagyobb eltérés is előfordulhat. Ilyen lehet pl. a TG655-80 modell esetén az 1 méteren 

belül történő mérések pl. polisztirol felületek esetén.  

** Kültéri modell esetén a lézerteljesítmény nőhet, kérjük óvatosan használja a készüléket , 

a helyi törvények és előírások betartása mellett. 
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 5  A készülék napi karbantartása  

Tilos az eszközt hosszú ideig magas hőmérsékleten és magas nedvességtartalmú 

környezetben tárolni. A terméket hűvös és száraz helyen, illetve a leszállított hordozható 

táskában kell tárolni. Kérjük a terméket ne dobja vízbe.  

Az optikai alkatrészek felületének a tiszítását a kamera lecséjének törlési módja szerint 

végezze. 

 6  Szolgáltatás 

Annak érdekében, hogy az ügyfeleinket a lehető legjobban kiszolgáljuk, cégünk a 

készülékhez melléklet jótállási jegyet biztosít. Kérjük, hogy a jótállási jegyet ne dobja ki.  

1. 1 év jótállást bizotsítunk abban az esetben, ha a termék a megvásárolása óta javítás és 

szétszerelés nélküli  

2.A következőben felsorolt esetekben nem érvényes az 1év jótállás, illetve az ingyenes 

javítás: 

          A. A termék nem megfelelő használata miatt adódó meghibásodás esetén 

          B. A termék nem megfelelő szállítása és tárolása miatt adódó meghibásodás esetén 

3.Jótállási jegy hiányában a javítási költséget köteles a termék tulajdonosa kifizetni.  

4.Javítás esetén a felhasználónak gondosan ki kell töltenie a jótállási jegyet és azt a 

javítandó géppel együtt viszajuttatni cégünkhöz 

 

 7  Megfelelőségi nyilatkozat 

 
Kijelentjük, hogy a fent leírt termék megnevezése: lézeres távolságmérő.  

Típusa: TG655-40, TG655-80, TG656-40, TG656-80 

A termék megfelel a következő szabványoknak, szabványosított dokumentumoknak, 
illetve Európai irányelveknek:  

- EU Direktíva: E8A 005616 0001 – E8A 005616 0002 

- EN 61326-1:2013 

- EN 61326-2-2:2013 

- Riport szám: 4842019291000 
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