
INTRODUKTION 

Din Laser Rangefinder är en bärbar optisk-elektronisk 

enhet som mäter både avstånd och lutning, med stöd av 

en VIBRATION-funktion. Avståndsmätaren avger osynliga 

(ofarliga för ögat) infraröda energipulser som reflekteras 

från det observerade målet, tillbaka till den optiska 

enheten och beräknar avståndet genom att mäta den tid 

det tar för varje puls att resa från mätaren till målet och 

tillbaka. 

Avståndsnoggrannheten hos avståndsmätaren är vid de 

flesta förhållanden plus eller minus en meter. 

Instrumentets maximala räckvidd beror på målets 

reflektivitet och kan påverkas av väderförhållandena samt 

målets storlek/form/yta/reflektivitet och färg. Dessutom 

kommer ljusförhållanden (solljus) att påverka enhetens 

avståndsegenskaper. Ju mindre ljus (mulet väder) desto 

längre kommer enhetens maximala avstånd att vara; 

omvänt kommer mycket soliga dagar att minska enhetens 

maximala avstånd. 

Det maximala avståndet för högreflekterande föremål (vitt 

hus) är 1200 meter och golfflaggan kan nå 370 meter. 

SPECIFIKATIONER 

Mätområde, m: 1200 

Noggrannhet: ±1 

Minsta intervall, m: 5 

Förstoring, X: 6 

Linsdiameter, mm: 24 

Synfält, grader: 7.5 

Eye Relief, mm: 18.4 

Exit-pupil, mm: 4 

Okularjustering, diopter: ± 5 

Batterilivslängd: 5000 aktiveringar 

IP-struktur: IPX4 

Strömförsörjning/Batteri: CR2 / 3V Litium 

Laservåglängd, nm: 905 

Laserstandarder: Klass 1 ögonsäkerhet 

Driftstemperatur: -10... +50 

Förvaringstemperatur: -20... +60 

Auto Power OFF: Efter 10 sekunder utan drift 

Mått, mm: 105x72x38 

 

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 

Laser Rangefinder 

Bärväska 

Vristband 

Linsduk 

Användarhandbok 

 

YTTRE VISNING 

1: 6 x förstoring okular 

2: "ON & Laser Fire" Switch 

3: "Mode" Switch 

4: Lins/Mottagare 

5: Lins/Sändare 

6: Batterifack 

 

LCD DISPLAY VISNING 

1: "Huvudavstånd" - Direktavstånd 

2: Indikerar lasersignalöverföring 

4+7: Vinkelmått och kompensationsavstånd 

5: Indikator för låg batterinivå 

6: Indikator för VIBRATION 

8: Pin-Finder-funktion 

9: M/Y mäter enhetens val 

ANVÄNDA RANGEFINDER 

Innan du använder Rangefinder, var noga med att du 

sätter i CR2-batteriet. POWER ON enligt bild 

Den blinkar medan lasern arbetar 

Tryck på Power-knappen en gång för att få en enda 

avståndsläsning eller fortsätt att skanna flera mål i följd. 

Avståndsmätaren kan mäta direktavståndet och vinkeln 

mot ett föremål, liksom det justerade avståndet, som visas 

nedan: 

Slå på och av Pin-finderläget genom att trycka på Mode-

knappen medan LCD-skärmen är på. 

 

Övrig information: 

- När batterisymbolen visas betyder det att du måste byta 

till ett nytt batteri. 

LASER RANGEFINDER 

ANVÄNDARHANDBOK 



- Rangefinder sätts automatiskt av efter 10 sekunder utan 

drift. 

 

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING 

- Använd en mjuk trasa för att rengöra höljet. Använd inte 

en slipduk eller kemiska rengöringsmedel. 

- Håll den borta från eld. 

- Håll enheten borta från damm, direkt solljus eller snabba 

temperaturförändringar. 

- Använd inte enheten för att se direkt in i solen eftersom 

det kan orsaka ögonskador. 

 

GARANTI/REPARATION - ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI 

Din produkt är garanterad att vara fri från defekter i 

material och utförande ett år efter inköpsdatumet. Under 

denna garanti kommer vi (efter vårt val) att reparera eller 

byta ut produkten, utan kostnad, förutom 

returfraktkostnaden. Denna garanti täcker inte skador som 

orsakats av felaktig användning, felaktig hantering, 

installation eller underhåll som tillhandahålls av någon 

annan. 

 

FELSÖKNING 

Om enheten inte startar 

- Kontrollera batteripolariteten eller byt till ett nytt batteri 

- Tryck på power-knappen 

Denna produkt uppfyller CE & FCC & FOHS & FDA 

prestandanormer för laserprodukter. 

 

 

 

 


