
Działanie dalmierza opiera się na emisji 
promieniowania laserowego. Należy zachować 
szczególną ostrożność podczas użytkowania, 
zapoznać się z instrukcją obsługi oraz używać 
urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Środki 
ostrożności zminimalizują ryzyko wystąpienia 
niekontrolowanej emisji promieniowania 
laserowego. 
Nie wolno patrzeć w kierunku wiązki lasera, 
wydobywającej się ze źródła optycznego, ani 
kierować jej w kierunku oczu ludzi i zwierząt. 
Dalmierz wyposażony jest w półprzewodnikowe 
diody laserowe emitujące fale o długości 635 nm. 
Maksymalna moc wyjściowa wiązki lasera nie 
przekracza 1,0 mW. 

Zabronione jest również ingerowanie w jego 
konstrukcję. Niestosowanie się do powyższych 
zakazów jest równoznaczne z utratą gwarancji.

Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw 
urządzenia. 

Wszystkie błędy i awarie sygnalizowane są jako kody.
Załączona tabela wyjaśnia znaczenia kodów 
i wskazuje właściwe rozwiązania.

8) Gwarancja oraz wsparcie serwisowe

5) Ochrona środowiska (utylizacja)

2) Ostrzeżenie

6) Specyfikacja

4) Opis działania

7) Oznaczenia błędów 

                                                                                               

Zakres pomiarowy                          0,2 m do 20 m   

Pkt odniesienia pomiaru                   podstawa

Rozdzielczość                                        0,001 m

Dokładność pomiaru                           ± 3 mm

Czas pomiaru                                          0,5 s 

Typ lasera                              630-670 nm, Klasa 2, < 1 mW

Zasilanie                                             2x  AAA 1,5V

Wymiary                                  100 mm x 37 mm x 24 mm

Temperatura pracy                       od 0°C do 40° C

Temperatura przech.                od -10°C do 60°C

Automatyczne wyłącz.      laser po 30 s, dalmierz po 3 min

 
 TYP

          DALMIERZ LASEROWY
           DL-20

     Dokładność pomiaru (”D” to mierzona odległość).
Gdy pomiar odbywa się w dogodnych warunkach takich jak 
gładka powierzchnia, odpowiednia temperatura i 
oświetlenie wewnętrzne, urządzenie jest w stanie działać 
we wskazanym zakresie.
Maksymalne odchylenie występuje w niekorzystnych 
warunkach takich jak mocne nasłonecznienie czy 
powierzchnia słabo odbijająca lub bardzo nieregularna.
Wskazówka: Użyć tarczy celowniczej lub refleksyjnej.

1) Funkcje przycisku

3) Wyświetlacz LCD

1. Laser włączony
2. Punkt odniesienia pomiaru (od podstawy)
3. Pomiar odległości
4. Poziom baterii    
5. Pamięć poprzedniego pomiaru
6. Wynik aktualnego pomiaru

Włączanie / wyłączanie / zmiana jednostek

Pomiar pojedynczy
Urządzenie uruchamia tryb pomiaru pojedynczego 
automatycznie po włączeniu, celownik laserowy 
świeci się. 
Wcisnąć         po wycelowaniu, odczytać wynik 
pomiaru u dołu ekranu.
Kolejnych pomiarów dokonywać przyciskiem         .

DALMIERZ LASEROWY  
DL-20    

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dalmierz DL-40 spełnia dyrektywę WEEE 2002/96/EC 
i powinien być poddany odpowiednim procesom 
utylizacji. W tym celu zużyte urządzenie należy oddać 
do utylizacji w specjalnym punkcie zbierającym tego 
typu odpady. Nie należy wyrzucać dalmierza wraz z 
odpadami gospodarstwa domowego. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji należy 
skontaktować się z przedstawicielem PRO sp. z o.o. 
lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie odpadami.

W celach gwarancyjnych oraz wsparcia 
serwisowego należy kontaktować się z lokalnym 
sprzedawcą urządzenia.
Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na 
stronie internetowej producenta. 
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DL-20

1. Włączanie / Wyłączanie / Pomiar / Jednostki

1M

ON/OFF

Otworzyć klapkę baterii z tyłu urządzenia, włożyć 2 
baterie AAA. 

Nacisnąć           aby włączyć urządzenie.

Przytrzymać 2 sekundy          aby zmienić jednostki.

Przytrzymać 3 sekundy          aby wyłączyć urządzenie.

Urządzenie wyłączy się po 3 minut bez aktywności. 
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Kod 
błędu Opis błędu Rozwiązanie 

Błąd pomiarowy Powtórz procedurę pomiaru 

Rozładowana 
bateria Należy wymienić baterie.

Za mocny 
otrzymywany
sygnał 

Poza zasięgiem
pomiarowym

Błąd 
oprogramowania

Ogrzej otoczenie 
urządzenia do odpowiedniej
temperatury pracy 0-40 C

Użyj tarczy celowniczej
lub zmień cel pomiaru, 
lepiej odbijający wiązkę 
lasera

Cel zbyt odblaskowy, użyj 
tarczy celowniczej lub zmień 
cel pomiaru, na słabiej
odbijający wiązkę lasera

Wybierz do pomiaru 
odległość mieszczącą się 
w zakresie pomiarowym
urządzenia

Włączaj i wyłączaj
urządzenie kilkanaście razy.
Jeśli kod wciąż się pojawia 
nalezy skontaktować się
ze sprzedawcą urządzenia

Za słaby 
otrzymywany
sygnał lub za długi
czas pomiaru

Zbyt niska 
temperatura.

208 Zbyt wysokie
 napięcie

Skontaktuj się z 
dystrybutorem

252 Zbyt wysoka 
temperatura.

Ochłodź urządzenie do
temperatury pracy 0-40 C


