Elektronický víceúčelový měřící přístroj
Model: KC100
Operační manuál
Vlastnosti
Tento měřící přístroj určuje vzdálenosti pomocí elektronických signálů a velmi rychle je zobrazí na displeji. Přístroj má
v sobě zabudovaný počítač s pamětí. Je proto vhodný ke komplexnímu měření . Používá se především ve stavebnictví
a při různých dekoračních pracích. (např.vyměřovač, čalouník, řemeslník)
Při zaměřování vysílá intenzivní červený paprsek, aby usnadnil samotné zaměření. Automatická teplotní vyrovnávací
funkce zpřesní samotné měření a zároveň změří okolní teplotu.
KC100 je laserový přístroj podřízený mezinárodním IEC 285 bezpečnostním pravidlům.
Bezpečnostní předpisy
Nedodržení bezpečnostních pokynů může zapříčinit zranění. Před započetím práce důkladně prostudujte návod
k obsluze. Neodstraňujte z přístroje varovné štítky. Nepoužívejte přístroj v přítomností zápalných explozivních plynů.
Nepoužívejte přístroj v přítomností dětí. Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Nemiřte laserovým paprskem proti
očím. Nenastavujte přístroj v úrovni očí nebo s ním nepracujte v blízkosti povrchů odrážejících světlo. Laserový paprsek
je velmi intenzivní, nezabrání mu ani užití jakýchkoliv ochranných prostředků očí. Při dlouhodobějším nevyužití přístroje
odstraňte baterie.
Varování
Laserový přístroj 2.třídy
Max.výkon < 1mW
Vlnová délka: 630 – 660nm
Nedívejte se přímo do laserového paprsku!
Zabraňte očnímu kontaktu!
Přístroj vyzařuje laserovou radiaci.
Rozsah měření: 0,61 – 18m
Odchylka: +/- 0,5%
Složení přístroje

A) Nadzvukový senzor – otvor
B) Laserový ukazatel
C) Dvouřádkový LCD displej

- údaje zobrazené na horním řádku jsou skutečné výsledky
měření
- údaje zobrazené na spodním řádku jsou paměťové
výpočetní výsledky

D)

klávesa pro výpočet plochy

- měřící a výpočetní oblast plochy

E)

paměťová karta

- zobrazení uchovaných výsledků měření (m, m2, m3)

F)

jednotková klávesa

- výběr měřících jednotek (ft./in. nebo m)

G)

objemová klávesa

- výpočet objemu

H)
I)
J)

vstupní paměťová klávesa
přídavná klávesa
spouštěcí klávesa

- zadávání výsledků měření do paměti
- přidání výsledku měření
- zapnutí přístroje, přečtení výsledků měření
- dynamické čtení hodnot měření – permanentní stisknutí
klávesy

K) Uložení baterie
L) Měření se počítá od konce přístroje
Zobrazení displeje

A) Plus
B) Objem
C) Paměť
D) Paměť, výpočtový výsledek
E) Výsledek měření
F) Zobrazení vybití baterie
G) Čtvereční stopa
H) Krychlová stopa
I) M2
J) M3
Instalace baterie
Po otevření krytu baterie, vložte samotnou 9volt baterii, zapojte a zavřete kryt.
Měření vzdálenosti
Nasměrujte čelo přístroje proti měřenému objektu vertikálně.
Stiskněte klávesu

, červený laserový paprsek označí měřené místo a zároveň i změří.

Permanentním stisknutím klávesy
Stisknutím klávesy

se Vám zobrazí měřený výsledek na horním řádku displeje.

zvolíte buď britský měřící systém nebo metrický systém.

Doporučení
A) Měřený objekt by měl mít pevný povrch a neměl by být blokován jakoukoliv překážkou.
B) Pro měření vybírejte hladký pevný povrch na velkém prostranství, abyste dosáhli přesného výsledku.
C) Má-li měřený objekt jakkoliv neregulérní povrch nebo je moc malý, můžete si pomoci přiložením desky s pevným
povrchem.
D) Přístroj neměří přes sklo.
E) Přístroj by měl být alespoň 2ft (61cm) od měřeného objektu.
F) Měřená vzdálenost se počítá od konce přístroje.
Dodatek (W/O použití M+ paměti)
Stiskněte klávesu

a změřený výsledek se zobrazí v horní části displeje.

Stisknutím klávesy
se dostanete do oblasti sčítacího procesu, zobrazí se Vám symbol „+“ a zároveň se přesune
změřený výsledek na spodním řádku.

Stiskněte klávesu

znovu, změřený výsledek se zobrazí v horní části displeje.

Stisknutím klávesy

se obě změřené hodnoty sečtou a objeví se dole na displeji. Opětovným stisknutím klávesy

se Vám displej vynuluje. Opakováním těchto operací můžete sčítat hodnoty vícekrát.
Dodatek (použití M+ paměti)
Stisknutím klávesy

Stisknutím klávesy

uložíte do paměti první výsledek měření a na displeji se objeví symbol „M+“

proveďte nové měření.

Stisknutím klávesy

se dostanete do oblasti sčítacího procesu, zobrazí se Vám symbol „+“

Stisknutím klávesy
tím vymažete paměť.

vyvoláte z paměti výsledek prvního měření (ten se zobrazí ve spodní části displeje) a zároveň

Stisknutím klávesy

se obě naměřené hodnoty sečtou a výsledek se zobrazí ve spodní části displeje.

Výpočet plochy
Stisknutím klávesy

se dostanete do oblasti výpočtu plochy.

Na displeji bude blikat „L“ (označení délky). Stisknutím klávesy
displeje (krok1)

změříte vzdálenost, ta se zobrazí v horní části

Označení délky („L“) přestane blikat a začne blikat „W“ (označení šířky)
Stisknutím klávesy

změříte šířku, ta se zobrazí v horní části displeje (krok2)

Výsledek výpočtu plochy se zobrazí ve spodní části displeje.

Stisknutím klávesy

se zobrazí naměřené hodnoty délky („L“); šířky („W“) v horní části displeje. Pro nové měření

a výpočet plochy stiskněte opět klávesu
Chcete-li opustit oblast výpočtu plochy stiskněte klávesu

a držte ji po dobu 2sec. Vrátíte se do oblasti měření.

Zadání výpočtu plochy do paměti
Stisknutím klávesy

uložíme do paměti první výpočet plochy a na displeji se objeví symbol „M+“

Stiskněte klávesu

, pokračujte v měření a výpočtu plochy č.2 (následujte krok 1,2)

Po dosažení výsledku č.2 stisknete klávesu

, na displeji se objeví „+“

Stisknete klávesu
, tím vyvoláte z paměti předešlý výsledek. Symbol „M+“ zmizí z displeje a paměť bude
automaticky vymazána.

Stisknutím klávesy
se obě hodnoty sečtou a výsledek bude zobrazen na spodním řádku. Opakováním těchto
operací můžete sčítat hodnoty vícekrát.

Výpočet objemu
Stisknete klávesu

pro výpočet objemu.

Na displeji bude blikat „L“ (označení délky). Stisknutím klávesy
displeje.(krok1)

změříte délku, výsledek se zobrazí v horní části

Po-té začne blikat „W“ (označení šířky) Stisknutím klávesy
displeje.(krok2)

změříte šířku, výsledek se zobrazí v horní části

Po-té začne blikat „H“ (označení výšky) Stisknutím klávesy
displeje (krok3)

změříte výšku, výsledek se zobrazí v horní části

Ve spodní části displeje se objeví výsledek výpočtu objemu.

Stisknutím klávesy

se zobrazí již měřené hodnoty délky „L“, šířky „W“ a výšky „H“ v horní části displeje.

Pro nové měření a výpočet objemu stiskněte znovu klávesu
Chcete-li opustit oblast výpočtu objemu, stiskněte klávesu
měření.

a držte ji po dobu 2sec. Vrátíte se zpátky do oblasti

Zadání výpočtu objemu do paměti
Stisknutím klávesy

uložíme do paměti první výpočet objemu a na displeji se objeví symbol paměti „M+“

Stiskněte klávesu

, pokračujte v měření a výpočtu objemu č.2 (následuje krok 1 až 3).

Po dosažení výsledku č.2 stiskněte klávesu

Stiskněte klávesu
vymazána.

, na displeji se objeví symbol „+“

, tím vyvoláte z paměti první výsledek. Symbol „M+“ zmizí z displeje a paměť bude automaticky

Stisknutím klávesy

se obě hodnoty sečtou a výsledek se zobrazí na spodním řádku.

Opakováním těchto operací můžete sčítat hodnoty vícekrát.
Měření teploty
Stiskněte klávesy

a

zároveň, ve spodní části displeje se objeví naměřená teplota v °C (pokud měříme v M)

nebo °F (pokud měříme v ft/in) Stisknutím klávesy

se vrátíte zpátky k měření.

Pokyny
Nepřesnost měření může být zapříčiněna:
- vybitím baterie, na displeji se objeví symbol vybité baterie

- vyměňte baterii

- pokud nedodržíte předepsané minimální a maximální vzdálenosti (tj.0,6 – 15m, 2´- 50´)

- pokud je vypočtený výsledek mimo rozsah přístroje zobrazí se ve spodní části displeje
symbol „Err“

- nerozumí-li přístroj, ignoruje provádění operace
- přítomností jiného nadzvukového zdroje nebo vysokofrekvenčního zvuku: odejděte nebo
vypněte zdroj zvuku
- pokud Vám v měření brání nějaká překážka
- pokud není měřený povrch dostatečně hladký
- pokud nejsou vhodné podmínky pro měření např. teplota, vlhkost. Chcete-li měřit větší
vzdálenosti (od 12 do 15m; od 40´do 50´) mělo by být úplné bezvětří, relativní vlhkost
(asi 48%) a velikost měřeného cíle nejméně 3x3m; 10x10ft
- pokud přístroj není namířen přímo proti objektu
Upozornění
- zacházejte s přístrojem opatrně, nenechte jej spadnout na zem
- nesnažte se přístroj spravovat nebo rozmontovat
- přístroj čistěte a skladujte v suchu
- přístroj uskladněte v obalu
- snažte se přístroj držet v suchém a bezprašném prostředí (mohla by se zanést čočka přístroje)
- kontrolujte baterie
- vyjměte baterie z přístroje pokud jej déle nepoužíváte

Technická specifikace
Název
Víceúčelový elektronický přístroj
Typ
KC-100
Způsob užití
Vnitřní
Měřící rozsah
2´až 50´(0,6 až 15m)
Výpočtový
délka - 9999´11´´(9999,99m)
rozsah
plocha - 9999,99 sq ft(9999,99m2)
objem - 9999,99 cu ft(9999,99m3)
Vlnová délka laseru 630~660mm
Teplotní rozsah
0°C až 40°C
Laserová skupina
II.třída
Zdroj energie
9V baterie
Energetická spotřeba < 40mA
Automatické vypnutí 30sec.
Pracovní teplota
32°F až 104°F (0°C až 40°C)
Velikost
140x68x42mm
Záruka
Přístroj má 2letou záruku od data nákupu.
Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,
nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady,
které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z
kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného za

