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LASERAFSTANDSMÅLER
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
laserafstandsmåler, beder vi dig gennem-
læse denne brugsanvisning, før du tager 
laserafstandsmåleren i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis 
du senere skulle få brug for at genopfriske 
din viden om laserafstandsmålerens 
funktioner. 

Tekniske data

Strømforsyning: 2×1,5 V AAA-batterier
  (medfølger)

Måleafstand: 0,05-40 m

Målenøjagtighed: +/- 2 mm

Laserklasse: II

Lasertype: 630-640 nm, <1 mw

Laserpunkt: 8-40 mm

Driftstemperatur: 0-40 °C

Opbevaringstemperatur: -20-60 °C

Mål: 120×54×29 mm

IP-klasse: 54

Auto-sluk: Laser: 10 sekunder

 Display: 180 sekunder

Målefunktioner: længde, areal, volumen, 
 indirekte mål

Hukommelse for 20 seneste målinger

Inklusive bæretaske

Laserstråling: Se ikke direkte ind i 
laserstrålen. Klasse II-laserprodukt.

Særlige sikkerhedsforskrifter

Se ikke ind i laserstrålen, da det kan 
beskadige dit syn!

Ret aldrig laserstrålen mod mennesker eller 
dyr.

Ret ikke laserstrålen direkte mod 
refl ekterende genstande, f.eks. spejle eller 
blanke overfl ader.

Laserafstandsmåleren fungerer muligvis ikke 
korrekt i skarpt lys eller sollys. 

Brug ikke laseren på steder med trafi k. 

Laserafstandsmåleren kan muligvis forstyrre 
pacemakere, høreapparater og lignende.

Brug ikke laserafstandsmåleren på steder 
med brændbare eller eksplosive dampe eller 
væsker.

Tag batterierne ud, hvis laserafstandsmåleren 
ikke skal bruges i en længere periode.

Udskiftning af batterier

Åbn batteridækslet på laserafstandsmålerens 
bagside.

Isæt 2 stk. alkaliske 1,5 V AAA-batterier. Sørg 
for at vende polerne korrekt i henhold til 
markeringen.

Sæt batteridækslet på plads igen.
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Laserafstandsmålerens knapper

1. MEAS (tænd/mål)

2. Areal-/volumenmåling

3. Pythagorasmåling

4. + (plus)

5. Hukommelse

6. - (minus) 

7. Referencepunkt

8. CLR (nulstil/slet/sluk)

9. UNIT (måleenhed)

Laserafstandsmålerens display

1. Laserstråle tændt

2. Måling fra forkant

3. Måling fra bagkant

4. Måling af areal eller volumen

5. Måling vha. Pythagoras’ læresætning

6. Kontinuerlig måling

7. Batteriniveau

8. Hukommelse

9. Emissionssignal

10. Signalstyrke

11. Tredje linje

12. Anden linje

13. Første linje

14. Måleresultat
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Brug

Tænde og slukke

Tryk på knappen MEAS (1) for at tænde for 
laserafstandsmåleren. 

Hold knappen CLR (8) inde for at slukke for 
laserafstandsmåleren.

Hvis laserafstandsmåleren ikke bruges 
i 3 minutter, slukkes den automatisk. 
Laserstrålen slukkes dog allerede efter 10 
sekunders stilstand for at spare strøm.

Måleenhed

Tryk på knappen UNIT (9) for at skifte 
måleenhed. Ved hvert tryk skiftes et trin 
mellem følgende måleenheder: meter -> 
tommer -> fod -> fod og tommer. 

Referencepunkt

Tryk på knappen til valg af referencepunkt 
(7) for at ændre målingens referencepunkt 
fra laserafstandsmålerens forkant til 
laserafstandsmålerens bagkant. Den valgte 
indstilling vises på displayet (ikon 2 eller 3).

Baggrundsbelysning

Hold knappen til valg af referencepunkt (7) 
inde for at slå baggrundsbelysningen til eller 
fra.

Enkeltmåling

Tryk på knappen MEAS (1) for at tænde for 
laserafstandsmåleren.

Tryk på knappen MEAS (1) igen for at tænde 
for laserstrålen.

Ret laserstrålen mod det punkt, der skal 
måles til, og tryk på knappen MEAS (1) igen 
for at foretage målingen. Målingen vises på 
displayet.

Kontinuerlig måling

Tryk på knappen MEAS (1) for at tænde for 
laserafstandsmåleren.

Tryk på knappen MEAS (1) igen for at tænde 
for laserstrålen.

Hold knappen MEAS (1) inde, til der lyder et 
bip, for at vælge kontinuerlig måling. 

Ikonet for kontinuerlig måling (6) vises.

Laserafstandsmåleren måler kontinuerligt. 
Den mindste, den største og den seneste 
måling vises på displayet.

Tryk på knappen CLR (8) for at slå 
kontinuerlig måling fra. Den mindste, den 
største og den seneste måling vises på 
displayet.
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Læg måling til/træk måling fra

Tryk på knappen + (4) for at lægge den næste 
måling til den forrige.

Tryk på knappen - (6) for at trække den næste 
måling fra den forrige.

Slet målinger

Tryk kortvarigt på knappen CLR (8) for at 
slette den seneste måling.

Tryk på knappen CLR (8) og knappen 
Hukommelse (5) for at slette alle målinger fra 
hukommelsen.

Se tidligere målinger

Afstandsmåleren gemmer de 20 seneste 
målinger i hukommelsen. 

Tryk på knappen til visning af hukommelse 
(5) for at vise målingerne i hukommelsen 
med den seneste måling først.

Måling af areal og volumen

Tryk en eller fl ere gange på knappen til areal- 
eller volumenmåling (2) for at vælge måling 
af areal eller volumen. Det tilsvarende ikon 
(4) vises på displayet.

: Måling af areal

: Måling af volumen

Tryk på knappen MEAS (1) for at tænde 
for laseren og foretage den første måling 
(længde).

Tryk på knappen MEAS (1) for at foretage den 
anden måling (bredde).

Tryk på knappen MEAS (1) for at foretage 
den tredje måling (højde, kun ved måling af 
volumen).

Målingerne og beregningen af arealet eller 
volumen vises på displayet.

Indirekte måling ved retvinklet trekant 

Laserafstandsmåleren kan indirekte måle og 
beregne en længde ved hjælp af Pythagoras’ 
læresætning, forudsat at målingen kan ses 
som en retvinklet trekant.

Tryk en gang på knappen til Pythagoras-
måling (3), så ikonet  vises.

Tryk på knappen MEAS (1), og mål den ene 
katete (a).

Tryk på knappen MEAS (1), og mål 
hypotenusen (c).

Laserafstandsmåleren viser den beregnede 
længde af trekantens anden katete (b).

a

b
c

90°
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Indirekte måling ved ikke-retvinklet trekant

Laserafstandsmåleren kan indirekte måle og 
beregne en længde ved hjælp af Pythagoras’ 
læresætning, forudsat at målingen kan ses 
som ikke-retvinklet trekant, der kan deles op 
i to retvinklede trekanter.

Tryk to gange på knappen til Pythagoras-
måling (3), så ikonet  vises.

Tryk på knappen MEAS (1), og mål den ene 
hypotenuse (c1). 

Tryk på knappen MEAS (1), og mål kateten 
(a).

Tryk på knappen MEAS (1), og mål den anden 
hypotenuse (c2). 

Laserafstandsmåleren viser den beregnede 
længde af trekantens anden katete (som 
summen af b1+b2).

a

c1

c2 b1

90°

b2

Fejlmeddelelser

Under visse omstændigheder kan 
laserafstandsmåleren vise en fejlmeddelelse.

Fejlkode Betydning Afhjælpning

Er.dE Beregningsfejl Sluk og genstart

Er.SL Signal for svagt, 
eller afstand for 
lang

Bemærk: maks. 
afstand 40 m. 
Se evt. Særlige 
sikkerhedsforskrifter.

Er.HF Hardwarefejl Tag batterierne ud, 
og isæt dem igen. 
Genstart. Kan fejlen 
ikke rettes, kan du 
i garantiperioden 
kontakte 
forhandleren.

Rengøring og vedligehold

Fjern støv på linsen med ren trykluft eller 
en blød fnugfri klud. Berør ikke linsen med 
fi ngrene.

Tør kabinettet af med en hårdt opvredet 
klud.

Tag batterierne ud af laserafstandsmåleren, 
hvis den ikke skal bruges i en længere 
periode.



7

DK
Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med nedenstående 
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede 
skraldespand symboliserer, at aff ald 
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke 
må bortskaff es sammen med usorteret 
husholdningsaff ald, men skal indsamles 
særskilt.

Fremstillet i Kina

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

© 2019 Schou Company A/S 
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com
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