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Symbolit
Vaara!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata
henkilövahinkoja.

Lasersäteen aiheuttama vaara!
Osoittaa lasersäteen aiheuttaman loukkaantumisvaaran.

Varoitus!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata vahinkoja
laitteistolle.

Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta:
www.trotec.de

Oikeudellinen tiedote
Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Mitään osaa tästä
julkaisusta ei saa jäljentää tai käsitellä, monistaa tai levittää
elektronisia järjestelmiä käyttäenmissään muodossa ilman
yrityksen TROTEC® kirjallista lupaa. Oikeudet teknisiin
muutoksiin pidätetään. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotenimiä
käytetään takaamatta vapaata käytettävyyttä ja olennaisesti
valmistajan kirjoitustapaa noudattaen. Kaikki tuotenimet ovat
rekisteröityjä.
Pidätämme oikeuden rakenteellisiin sekä muoto- ja
värimuutoksiin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi.
Toimituksen sisältö voi poiketa tuotekuvista. Tämä dokumentti on
laadittu vaadittavalla huolellisuudella. TROTEC® ei vastaa
virheistä ja puutteista.
Oikeiden mittaustulosten, päätelmien ja niiden perusteella
tehtävien toimenpiteiden määrittäminen on täysin käyttäjän
vastuulla. TROTEC® ei ota vastuuta määriteltyjen mittausarvojen
ja -tulosten oikeudesta. TROTEC® ei ota myöskään vastuuta
mahdollisista virheistä tai vaurioista, jotka johtuvat ilmoitettujen
mittausarvojen käytöstä. © TROTEC®
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Laitteen kuvaus
Laseretäisyysmittarin avulla voidaan mitata etäisyyksiä,
pinta-aloja ja tilavuuksia sisätiloissa. Epäsuorat mittaukset
suoritetaan käyttämällä Pythagoras-toimintoa. 
Eri mittaustoimintojen käyttöä varten laite on varustettu erillisillä
ohjauslaitteilla (2). Monirivinen ja taustavalaistu näyttö (3) näyttää
mittaustulokset. 
Pöly- ja roiskevesitiiviin kotelon (IP54) ansiosta laite soveltuu
käytettäväksi rakennustyömailla.

Mittausetäisyys
Laitteen kantoalue on ilmoitettu luvussa Tekniset tiedot.
Myös suurien etäisyyksien mittaaminen tietyin edellytyksin –
esim. yöllä, hämärässä tai kun kohde on varjon peitossa – on
mahdollista ilman tähtäintaulua. Käytä päivisin tähtäintaulua
suurentaaksesi huonosti heijastavien kohteiden etäisyyttä.

Kohdepinnat
Mittausvirheitä voi esiintyä, jos laser osuu värittömiin nesteisiin
(esim. vesi), pölyttömään lasiin, vaahtomuoviin tai muihin
puoliläpäiseviin materiaaleihin. Mittaustulokset voivat vääristyä
myös silloin, jos laser osuu hyvin kiiltäviin pintoihin ja ohjautuu
niistä pois. Mattapintaiset, heijastamattomat tai tummat pinnat
voivat pidentää mittausaikaa.

Laitteen kuvaus

Ohjauslaitteet
Tietoa laitteesta

Nro Ohjauslaite

1 Paristokotelon aukko
2 Monitoimipäätekappale
3 Kierre jalustalle
4 Ohjauslaitteet
5 Näyttö
6 Laser

1

4

5

6

2

3

Nro Ohjauslaite

7 Paina lyhyesti: Käynnistys-/mittauspainike
Paina pitkään: Jatkuvan mittauksen painike

8 Paina lyhyesti: Miinus-painike
Paina pitkään: Äänimerkin painike (päälle/pois)

9 Paina lyhyesti: Epäsuorien mittausten painike
10 Paina lyhyesti: Ajastin-painike

Paina pitkään: Ajastimen säätäminen
11 Paina lyhyesti: Valaistuspainike (päälle/pois)

Paina pitkään: Yksikköpainike (ft, in., m)
12 Paina lyhyesti: Poistopainike

Paina pitkään: Sammutuspainike
13 Paina lyhyesti: Tallennuspainike (loki)
14 Paina lyhyesti: Viitepainike
15 Paina pitkään: Kallistuman painike (päälle/pois)
16 Paina lyhyesti: Pinta-ala/tilavuuspainike
17 Paina lyhyesti: Plus-painike

17

7
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Näyttö

*suotuisissa olosuhteissa (hyvä kohdepinta, huoneen lämpötila) 10 m saakka

Pakkauksen sisältö
• 1 x Laseretäisyysmittari BD25
• 2 x paristot Alkaline LR6 AAA, 1,5 V
• 1 x laukku
• 1 x rannehihna
• 1 x käyttöohje

Nro Näyttöelementti

18 Pariston tila
19 vaakasuora mittausetäisyys
20 Minimimittausarvo
21 pystysuora mittausetäisyys
22 Delta = maksimi miinus minimi
23 lisänäyttö käytettäessä imperiaalisia yksiköitä
24 Valitun yksikön näyttö. Valittavat yksiköt ovat: 

ft, in., m – kolmea ylimpää mittausarvonäyttöä varten
ft, ft3, ft2, in., m, m3, m2 – alimpaa mittausarvonäyttöä varten

25 Mittausarvon näyttö:
Alimmalla rivillä näytetään viimeisin mittausarvo tai laskennan tulos.
Kolme ylintä mittausarvonäyttöä näyttää kolme viimeistä mittausta, 
minimiarvon ja maksimiarvon tai lisätyt tai vähennetyt mittausarvot.

26 Näyttö Kallistuma ja Näyttö Loki
27 Pinta-alan mittaus

Tilavuuden mittaus
28 Epäsuora mittaus (kaksi apumittausta)

Epäsuora mittaus (kolme apumittausta)

29 Viitemittaus takaa
30 Viitemittaus edestä
31 Laser aktiivinen
32 Virhe: Laskuvirhe
33 Virhe: Lämpötila liian korkea/matala
34 Virhe: Ympäristön valaistus liian voimakas
35 Maksimiarvo
36 Varoitus laiteviasta
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Tekniset tiedot
Malli: BD25
Paino: 150 g
Mitat (K x L x S): 118 x 49 x 27 mm
Mittausalue: 0,05 - 100 m
Tarkkuus: ±2 mm*
Mittausalueen hajaantuminen: 1 mm
Vaakasuora mittausalue: ±45°
Vaakasuora mittausalue
Tarkkuus: ±0,3°
Merkintöjen määrä lokitiedos-
tossa: 10
Suojaluokka: IP54
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
Varastointilämpötila: -20 °C - 70 °C
Laserin teho: < 1 mW (620-690 nm)
Laserluokka: ll
Virtalähde: 2 kpl Alkaline LR6 AAA, 

1,5V tai NiMH 1,2 V- 1,5 V (paristot)
Käyttöikä n. 5000 - 8000 mittausta

Virrankatkaisu: Kun laitetta ei käytetä n. 3 minuuttiin
Laserin sammutus: Kun laitetta ei käytetä, se sammuu n. 

30 sekunnin kuluttua
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Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä ja säilytä se aina
laitteen välittömässä läheisyydessä!

• Älä käytä laitetta öljy-, rikki-, kloori- tai suolapitoisissa
ympäristöissä.

• Suojaa laite jatkuvalta, suoralta auringonsäteilyltä.
• Älä irrota laitteen turvamerkintöjä, tarroja tai etikettejä. Pidä

kaikki turvamerkinnät, tarrat ja etiketit luettavassa kunnossa.
• Älä avaa laitetta työkaluilla.
• Vältä katsomasta suoraan lasersäteeseen. 
• Älä suuntaa lasersäteilyä ihmisiä tai eläimiä kohti.
• Käytä laitetta vain, kun ympäristön riittävät turvatoimet on

taattu (esim. mittauksissa yleisillä teillä, rakennustyömailla
jne). Älä muussa tapauksessa käytä laitetta.

• Noudata varastointi- ja käyttöohjeita (katso luku Tekniset
tiedot).

Määräystenmukainen käyttö
Käytä laitetta Laseretäisyysmittari BD25 vain etäisyyksien,
pinta-alojen ja tilavuuksien mittaamiseen integroidun laserin
avulla teknisissä tiedoissa ilmoitetun mittausalueen sisällä. Ota
huomioon ja noudata laitteen teknisiä tietoja.
Määräystenmukainen käyttö edellyttää ainoastaan yrityksen
TROTEC® tarkastamia lisätarvikkeiden tai yrityksen TROTEC®

tarkastamia varaosien käyttöä.

Määräystenvastainen käyttö
Älä käytä laitetta Laseretäisyysmittari BD25 räjähdysalttiissa
tiloissa tai nesteiden mittaamiseen. Älä suuntaa laitetta ihmisiä
tai eläimiä kohti. TROTEC® ei ota vastuuta vahingoista, jotka
johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä. Tässä tapauksessa
takuukorvausvaatimukset raukeavat. Laitteeseen tehtävät
luvattomat muutokset, lisäykset ja muunnokset ovat kiellettyjä. 

Henkilöstön pätevyys
Laitetta käyttävien henkilöiden on:
• oltava tietoisia lasermittauslaitteiden aiheuttamista

vaaroista.
• luettava ja ymmärrettävä käyttöohje, erityisesti kappale

Turvallisuus.

Muut vaarat
Lasersäteen aiheuttama vaara!
Lasersäteilyluokka 2. 
Luokkaan 2 kuuluvat laserit toimivat näkyvän valon
aallonpituusalueella jatkuvatoimisena (pitkään kestävä
säteily) ja sen suurin sallittu säteilyteho on 1 mW.
Lasersäteen katsominen pitkään (yli 0,25 sekuntia) voi
aiheuttaa silmävaurioita.
Vältä katsomasta suoraan lasersäteeseen. Älä katso
lasersäteeseen optisten apuvälineiden kanssa. Älä estä
silmän sulkeutumisrefleksiä katsomalla tahallaan
lasersädettä. Älä suuntaa lasersäteilyä ihmisiä tai eläimiä
kohti.

Vaara!
Säilytä riittävä etäisyys lämmönlähteisiin.

Vaara!
Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.

Vaara!
Laite ei ole leikkikalu eikä sitä saa jättää lasten ulottuville.

Vaara!
Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä
käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään
määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön
pätevyys.

Varoitus!
Välttääksesi laitteen vaurioitumisen älä altista sitä
äärimmäisille lämpötiloille, ilmankosteudelle tai
märkyydelle.

Varoitus!
Älä käytä laitteen puhdistukseen syövyttäviä
puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.

Turvallisuus
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Kuljetus
Käytä kuljettamiseen pakkauksen mukana toimitettavaa
laukkua (37). 

Säilytys
Kun laitetta ei käytetä, noudata seuraavia säilytysolosuhteita:
• kuivassa,
• pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta

suojatussa paikassa,
• suojattuna tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä.
• Säilytyslämpötila vastaa kappaleessa Tekniset tiedot

ilmoitettua lämpötilaa.
• Poista paristot pitkän säilytyksen ajaksi.
• Käytä laitteen säilyttämiseen pakkauksen mukana

toimitettavaa laukkua.

Pariston asettaminen

Rannehihnan kiinnittäminen

Käynnistäminen
• Paina lyhyesti käynnistys-/mittauspainiketta (7).

– Näyttö käynnistyy ja laite on käyttövalmis.

Sammuttaminen
• Paina pitkään sammutuspainiketta (12).

– Näyttö sammuu.

Kuljetus ja säilytys

37

Käyttö
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Monitoimipäätekappaleen käyttö
Laitteessa on monitoimipäätekappale (2), jota voit käyttää esim.
seuraaviin mittauksiin kulmissa. Se toimii laitteen stabiloijana.

• Avaa päätekappale.
– Viitekohta asetetaan automaattisesti päätekappaleen

loppuun. 
– Näyttöön ilmestyy pitkä selostus viitekohdan näytön takaa

(29).

Perusasetusten suorittaminen
Näyttövalaistuksen käynnistys/sammutus
Paina lyhyesti valaistuspainiketta (11) käynnistääksesi/
sammuttaaksesi näyttövalaistuksen.

Äänimerkin käynnistys/sammutus
Paina miinus-painiketta (8) pitkään käynnistääksesi tai
sammuttaaksesi äänimerkin.
Käynnistäminen tai sammuttaminen vahvistetaan lyhyellä
äänimerkillä.

Mittauksen suorittaminen ja näytön poistaminen
Paina lyhyesti poistopainiketta (12) keskeyttääksesi nykyisen
mittauksen tai poistaaksesi näytetyt mittausarvot vaiheittain.

Viitearvon asetus
Laite mittaa kunkin kokonaisetäisyyden viitekohdasta. Jos siis
esim. viitekohtana on laitteen takaosa, myös laitteen pituus
mitataan. Viitekohta lähtee vakiona laitteen takaosasta. Voit
siirtää viitekohdan laitteen etuosaan. Toimi seuraavasti:
• Paina viitepainiketta (14) pitkään siirtääksesi viitekohdan

laitteen etuosaan.
=> Merkkiääni kuuluu joka kerran, kun viitekohtaa
siirretään. Viitearvon merkki ilmestyy etuosaan (30).

Viitearvo palaa sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen
jälkeen automaattisesti laitteen takaosaan.

Yksiköiden valinta
• Aseta mittausyksikkö painamalla yksikköpainiketta (11)

pitkään. Käytettävissä ovat yksiköt ft, in ja m.

Kallistuman näyttö
• Paina pitkään kallistuman painiketta (5).

– Laitteen kallistuma näytetään kallistuman näytössä (26).

Mittausarvojen haku lokista
Laite tallentaa automaattisesti 10 viimeistä mittausarvoa.
Tallennettuja tietoja voidaan katsoa seuraavasti:
1. Paina muistipainiketta (13) pitkään avataksesi lokin. 
2. Paina miinus-painiketta (8) tai plus-painiketta (17) lyhyesti

selataksesi lokia ja katsoaksesi tallennettuja mittausarvoja.
3. Painamalla lyhyesti poistopainiketta (12) tai

mittauspainiketta (7) voit palata takaisin normaaliin
mittausvalikkoon.

Ajastimen säätäminen
Laitteessa on sisäinen ajastin, jolla voit säätää viiveen mittauksen
alkuun saakka.
Ajastinta voidaan käyttää kaikkiin mittausoperaatioihin.
• Paina ajastin-painiketta (10) pitkään aktivoidaksesi viiveeksi

5 sekuntia.
• Pidä ajastin-painike (10) painettuna, kunnes näkyy haluttu

aika (enintään 30 sekuntia).
• Käynnistä ajastin vapauttamalla ajastin-painike (10). 

– Näyttöön ilmestyy laskuri, joka näyttää jäljellä olevat
sekunnit.

– Viimeiset 5 sekuntia ilmaistaan äänimerkillä.
– Ajan kuluttua mittaus on suoritettu.

2
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Mittauksen suorittaminen
Lasersäteen aiheuttama vaara!
Lasersäteilyluokka 2. 
Luokkaan 2 kuuluvat laserit toimivat näkyvän valon
aallonpituusalueella jatkuvatoimisena (pitkään kestävä
säteily) ja sen suurin sallittu säteilyteho on 1 mW.
Lasersäteen katsominen pitkään (yli 0,25 sekuntia) voi
aiheuttaa silmävaurioita.
Vältä katsomasta suoraan lasersäteeseen. Älä katso
lasersäteeseen optisten apuvälineiden kanssa. Älä estä
silmän sulkeutumisrefleksiä katsomalla tahallaan
lasersädettä. Älä suuntaa lasersäteilyä ihmisiä tai eläimiä
kohti.

Etäisyyden kertamittaus
1. Aktivoi laser painamalla käynnistys-/mittauspainiketta (7). 
2. Suuntaa laser kohti kohdepintaa.
3. Suorita etäisyyden mittaus painamalla

käynnistyspainiketta (7) uudelleen. 
– Mitattu arvo näkyy heti näytöllä.

Mittausarvon lisäys / vähennys
1. Suorita kertamittaus.
2. Paina plus-painiketta (17) lisätäksesi seuraavan

mittausarvon edelliseen mittausarvoon.
Paina miinus-painiketta (8) vähentäksesi seuraavan
mittausarvon edellisestä mittausarvosta.

3. Määritä seuraava mittausarvo painamalla
käynnistys-/mittauspainiketta (7).
– Tulos näytetään alemmassa mittausarvonäytössä.

Yksittäiset mittausarvot näytetään ylemmissä
mittausarvonäytöissä.

Pinta-alan mittaus
1. Paina lyhyesti pinta-ala-/tilavuuspainiketta (16). 

– Näyttöön ilmestyy pinta-alamittauksen symboli  .
2. Paina lyhyesti käynnistys-/mittauspainiketta (7)

suorittaaksesi ensimmäisen mittauksen (esim. pituus).
3. Paina uudelleen lyhyesti käynnistys-/mittauspainiketta (7)

suorittaaksesi toisen mittauksen (esim. leveys).
– Laite laskee automaattisesti toisen kerran

käynnistys-/mittauspainiketta (7) painettuasi pinta-alan ja
näyttää arvon alemmassa mittausarvonäytössä. Viimeksi
mitattu arvo näytetään toisessa ylemmistä
mittausarvonäytöistä.

Tilavuuden mittaus
1. Paina kaksi kertaa lyhyesti pinta-ala-/tilavuuspainiketta (16). 

– Näyttöön ilmestyy tilavuusmittauksen symboli  . 
– Mitattava sivu näytetään vilkkuvana näytössä.

2. Paina lyhyesti käynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi ensimmäisen mittauksen (esim. pituus).

3. Paina uudelleen lyhyesti käynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi toisen mittauksen (esim. leveys).

4. Paina uudelleen lyhyesti käynnistys-/mittauspainiketta (7)
suorittaaksesi kolmannen mittauksen (esim. korkeus).
– Laite laskee automaattisesti kolmannen kerran

käynnistys-/mittauspainiketta (7) painettuasi tilavuuden ja
näyttää arvon alemmassa mittausarvonäytössä.

Etäisyyden pitkäaikaismittaus / minimi- ja maksimimittaus
Käytä tätä toimintoa mittausten vertailuun esim.
rakennuspiirustuksissa. Tässä mittausmenetelmässä laitetta
voidaan siirtää kohteeseenpäin, jolloin mittausarvo lasketaan
uudelleen suunnilleen 0,5 sekunninvälein. Suurin ja pienin
mittausarvo näkyvät ensimmäisellä ja toisellarivillä.

Suuntaa lasersäde seinää kohti ja siirry sitten vähitellen
kauemmas seinästä. Lue mittausarvoa niin kauan, kunnes
haluttu etäisyys on saavutettu.

1. Paina käynnistys-/mittauspainiketta (7) pitkään, kunnes
kuulet merkkiäänen.

2. Kohdepisteestä lähtien siirrä laitetta hitaasti edestakaisin
sekä ylös ja alas (esim. huoneen nurkassa).

3. Paina käynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti
sammuttaaksesi pitkäaikaismittauksen.
– => Maksimi- ja minimimittausarvo ja näiden välinen

erotusarvo (Δ) näytetään näytössä. Lisäksi näytetään
viimeksi mitattu arvo alimmalla rivillä.
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Epäsuorat mittaukset (Pythagoras)
Tällä mittauksella voidaan mitata tuntemattoman etäisyyden
pituus pythagoraan lauseen avulla. Menetelmä soveltuu esim.
korkeusmittauksiin.

Mittauksen edellytykset:
• Laite on suunnattu vaakasuoraan määritettävän etäisyyden

alinta pistettä (B) kohti.
• Viitekohta on laitteen takaosassa. Katso Viitearvon asetus

sivulla 6
Seuraava menetelmä koskee kallistuskulmaa, joka on suhteessa
horisontaaleihin pienempi kuin 45°:

1. Paina epäsuoran mittauksen painiketta (9) kerran lyhyesti.
– Näyttöön ilmestyy epäsuoran mittauksen symboli  . 
– Kallistuskulma näkyy oikealla ylemmän mittausarvonäytön

kolmannella rivillä (katso esimerkki 33.0 °).
– Viitekohta näytetään laitteen takaosassa (29).
– Palkki numero 1 (hypotenuusa) vilkkuu.

2. Tähtää sitten korkeimpaan pisteeseen (A) ja paina
käynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi. Pidä laitetta mahdollisimman liikkumatta ja
aseta se takareunoistaan tasaisesti alustalle. Kummankaan
takareunan vaste ei saa muuttuamittausten aikana!
– Mittaus ja lasku suoritetaan.
– Ylemmässä mittausarvonäytössä näkyy horisontaalinen

(1. rivi) ja vertikaalinen etäisyys (2. rivi).
– Määritetty etäisyys näytetään tuloksena alemmassa

mittausarvonäytössä (25).

Jos kallistuskulma on suhteessa horisontaaleihin isompi kuin
45°, yritettäessä laskea hypotenuusan pituus kuuluu kolme
lyhyttä äänimerkkiä ja kulmaviivainta ei näytetä enää ylemmässä
mittausarvonäytössä. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:

1. Epäsuora korkeusmittaus on aktiivinen ja kallistuskulma ei
enää mittausalueella, eli numeron sijasta näkyy -----
ylemmän mittausarvonäytön kolmannella rivillä.
– Näyttöön ilmestyy epäsuoran mittauksen symboli  . 
– Palkki numero 1 (hypotenuusa) vilkkuu.

2. Paina kallistuman painiketta (15) pitkään.
– Kulmaa ei enää näytetä.

3. Tähtää sitten korkeimpaan pisteeseen (A) ja paina
käynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi. Pidä laitetta mahdollisimman liikkumatta ja
aseta se takareunoistaan tasaisesti alustalle. Kummankaan
takareunan vaste ei saa muuttuamittausten aikana!
– Etäisyyden pituus näytetään ylemmässä

mittausarvonäytössä 1. rivillä.
4. Tähtää laitteella vaakasuoraan (piste (B)) ja paina

käynnistys-/ mittauspainiketta (7) kerran lyhyesti mitataksesi
vaakasuoran etäisyyden. 
– Toinen mittausarvo näytetään ylemmän mittausarvonäytön

toisella rivillä.
– Määritetty etäisyys näytetään tuloksena alemmassa

mittausarvonäytössä (25).
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Kaksinkertainen epäsuora korkeusmittaus
Tämä menetelmä soveltuu esim. korkeusmittauksiin.

Seuraava menetelmä koskee kallistuskulmaa, joka on suhteessa
horisontaaleihin pienempi kuin 45°:

1. Paina epäsuoran mittauksen painiketta (9) kaksi kertaa
lyhyesti.
– Näyttöön ilmestyy epäsuoran mittauksen symboli  . 
– Kallistuskulma näkyy oikealla ylemmän mittausarvonäytön

toisella rivillä (katso esimerkki 31.1°).
– Palkki numero 1 (hypotenuusa) vilkkuu.

2. Tähtää sitten korkeimpaan pisteeseen (C) ja paina
käynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi. Pidä laite mahdollisimman vakaana.
Laitteen suuntaa suhteessa viitepisteeseen ei saa
vaihtaa mittausten aikana!
– Ensimmäinen mittausarvo näytetään ylemmässä

mittausarvonäytössä.
3. Tähtää sitten alimpaan pisteeseen (A) ja paina

käynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi.
– Toinen mittausarvo näytetään ylemmän mittausarvonäytön

kolmannella rivillä.
– Kulma näytetään ylemmän mittausarvonäytön toisella

rivillä.
– Määritetty etäisyys näytetään tuloksena alemmassa

mittausarvonäytössä (25).

Jos kallistuskulma on suhteessa horisontaaleihin isompi kuin
45°, yritettäessä laskea hypotenuusan pituus kuuluu kolme
lyhyttä äänimerkkiä ja kulmaviivainta ei näytetä enää ylemmässä
mittausarvonäytössä. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:

1. Epäsuora korkeusmittaus on aktiivinen ja kallistuskulma ei
enää mittausalueella, eli numeron sijasta näkyy -----
ylemmän mittausarvonäytön kolmannella rivillä.
– Näyttöön ilmestyy epäsuoran mittauksen symboli  . 

2. Paina kallistuman painiketta (15) pitkään.
– Kulmaa ei enää näytetä.

3. Tähtää sitten korkeimpaan pisteeseen (C) ja paina
käynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi. Pidä laite mahdollisimman vakaana.
Laitteen suuntaa suhteessa viitepisteeseen ei saa
vaihtaa mittausten aikana!
– Ensimmäinen mittausarvo näytetään ylemmässä

mittausarvonäytössä.
4. Tähtää laitteella vaakasuoraan (piste (B)) ja paina

käynnistys-/ mittauspainiketta (7) kerran lyhyesti mitataksesi
vaakasuoran etäisyyden. 
– Toinen mittausarvo näytetään ylemmän mittausarvonäytön

toisella rivillä.
5. Tähtää sitten alimpaan pisteeseen (A) ja paina

käynnistys-/mittauspainiketta (7) lyhyesti kerran mittauksen
suorittamiseksi.
– Kolmas mittausarvo näytetään ylemmän

mittausarvonäytön kolmannella rivillä.
– Määritetty etäisyys näytetään tuloksena alemmassa

mittausarvonäytössä (25).
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Näyttöön voi ilmestyä seuraavia virheilmoituksia:

Pariston vaihto
Varoitus!
Varmista, että laitteen pinta on kuiva ja laite on
sammutettu.

Puhdistus
Puhdista laite kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla
pyyhkeellä. Varmista, että laitteen sisään ei pääse nestettä. Älä
käytä suihkeita, liuotusaineita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita, vaan kostuta liina pelkällä vedellä.

Korjaus
Älä tee laitteeseen muutoksia tai asenna siihen lisäosia. Käänny
laitteen korjauksen tai tarkistamisen yhteydessä valmistajan
puoleen.

Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana,
vaan ne on Euroopan Unionin alueella hävitettävä
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 27.1.2003

sähkö- ja elektroniikkaromusta antaman direktiivin 2002/96/EY
mukaisesti. Hävitä tämä laite käytön jälkeen voimassa olevien
lakien mukaisesti.

EY:n pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan EY:n direktiivin 2004/108/EY
mukaisesti.
Vakuutamme, että Laseretäisyysmittari BD25 on kehitetty,
suunniteltu ja valmistettu mainittujen EY-direktiivien mukaisesti.

-symbolin löydät laitteen takapinnalta.

Valmistaja: 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg

Puhelin: +49 2452 962-400
Fax: +49 2452 962-200
S-posti: info@trotec.com

Heinsberg, 30.6.2014

Toimitusjohtaja: Detlef von der Lieck

Virheilmoitukset

Näyttö Syy Korjaus

Virhe laskennassa; heijastavan 
valon vastaanotto on liian 
heikko tai liian voimakas.

Toista mittaus toisella pinnalla, 
jolla on paremmat heijastuso-
minaisuudet tai käytä tähtäys-
taulua.Mittausaika on liian pitkä.

Ympäristön valaistus on liian 
voimakas.

Muuta ympäristön valaistusta 
mittausta varten.

Lämpötila on liian korkea.
Anna laitteen jäähtyä. Ota huo-
mioon sopiva käyttölämpötila 
luvun Tekniset tiedot mukaan.

Lämpötila on liian matala.

Anna laitteen lämmetä. Ota 
huomioon sopiva käyttölämpö-
tila luvun Tekniset tiedot 
mukaan.

2800 Laitteistovika

Käynnistä ja sammuta laite 
monta kertaa. Jos symboli 
näkyy edelleen, ota yhteyttä jäl-
leenmyyjääsi.

Huolto ja korjaus

Hävittäminen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
10 Käyttöohje – Laseretäisyysmittari BD25 FI
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