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1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
  FIGYELEM! 

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Fontos biztonsági figyelmeztetések
 Óvatosan csomagolja ki a terméket, ügyelve arra, hogy ne dobja ki a csomagolás egyetlen részét sem, 

mielőtt megtalálná a termék összes alkatrészét.
 A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.
 Olvassa el a figyelmeztetéseket és utasításokat. Az intő figyelmeztetések és utasítások be nem tartása 

balesetet, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Csomagolás
A termék olyan csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újra 
felhasználható nyersanyag, ezért ajánlatos újrahasznosítani.

Használati utasítások
Mielőtt elkezdené a munkát a szerszámmal, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat és üzemeltetési 
utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a szerszám kezelőelemeivel és azok megfelelő használatával. 
Az utasításokat tegye el biztos helyre későbbi felhasználás céljából. Javasoljuk, hogy legalább a garancia 
időtartamára őrizze meg az eredeti csomagolást, beleértve a belső csomagolóanyagokat, a nyugtát és a jótállási 
lapot. Szállítás esetén csomagolja a szerszámot a gyártó eredeti dobozába, ezáltal garantálja a termék 
maximális védelmét szállítás során (például szervizbe szállításkor vagy küldéskor). 

Megjegyzés: Ha továbbítja a szerszámot egy másik felhasználónak, mellékelje az utasításokat is. 
A mellékelt használati utasítás betartása előfeltétele a szerszám helyes használatának. Az üzemeltetési 
utasításokon kívül a használati utasítások a karbantartási és javítási munkákat is tartalmazzák. 

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv 
utasításainak be nem tartásából erednek.

Olvassa el, jegyezze meg és tartsa be ezeket a biztonsági utasításokat.

  FIGYELEM! 
Soha ne nézzen bele a lézeres sugárforrásba, és a lézert soha ne irányítsa másik személyre vagy állatra. Az 
emberek általában úgy védik a szemüket, hogy pislognak vagy ösztönösen elfordítják a fejüket.
Soha ne használjon más optikai készüléket sem arra, hogy közvetlenül belenézzen 
a lézeres sugárforrásba!
Ennek az instrukciónak a figyelmen kívül hagyása súlyos látási problémákat okozhat.
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A készülék használata
  Ez a készülék távolságmérésre szolgál, és segít területek és térfopgatok kézi kiszámításában.
  Ezt a készüléket nem szabad a meghatározott használati tartományon kívüli célra használni. Tilos 

a készülékről eltávolítani minden olyan címkét, amely a biztonsági figyelmeztetést vagy a készülék megfelelő 
használatára vonatkozó utasításokat tartalmaz.

  Szigorúan tilos a készüléket bárkinek javítani a szakszervizen kívül.
  Nem lehet módosítani a készülék méretét és semmilyen módon nem állítható be.
  Ezt a készüléket nem szabad közvetlenül a napra irányítani, mert meghibásodhat.
  A távolságmérés során nagyon óvatosnak kell lenni, ha a készüléket a közvetlen környezetében használja.

A lézer osztályozása
  Ez a távolságmérő a méréshez lézersugarat használ, ameléy a készülék elülső részéből jön ki.

2. JELZÉSEK

A termék megfelel a hatályos 
szabványoknak és előírásoknak.
A készülék használata előtt 
figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót.
2. osztályú lézer
Soha ne irányítsa a lézert emberek 
vagy állatok szemébe, és soha ne 
nézzen a lézersugárba!

Újrahasznosítható

Biztonsági előírások | Jelzések
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3. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
Az elemek behelyezése és cseréje
1. Nyissa ki a készülék hátoldalán található elemtartó rekesz fedelét, tegye be az elemet a polaritásra 

vonatkozó utasítások figyelembevételével, és zárja le az elemtartó rekesz fedelét.
2. Ez a készülék AA típusú 1,5 V alkáli elemet / 7. sz. tölthető elemet használ.
3. Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemet.

A kijelző képernyője

Az akkumulátor 
kapacitása

Mértékegységek

A kijelző fő sora

A lézer bekapcsolása

A mérés mutatója

A minimális érték megjelenítése

Terület, térfogat

A maximális érték megjelenítése

Pitagorasz tétele – közvetett mérés

Az adatok mentése

Ez egy általános útmutató, a hagyományos verzió nem rendelkezik hang funkcióval, a többi funkció azonos.

Referenciapont

Második mérés 
A kiszámított érték 

(a kijelző fő területe) 

Első/hátsó mutató kapcsolója / Mértékegység váltása 

A mérési mód kapcsolója / A hang kikapcsolása 

Vízszintes vízmérték

Töltöttségi állapot
Első mérés

Vízszintes vízmérték
Harmadik mérés

Maximális vizsgált távolság

Mérés / Bekapcsolás

Összeadás és kivonás

Törlés/Kikapcsolás

Alapvető leírás
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4. ALAPBEÁLLÍTÁSOK
1. Nyomja meg röviden a  gombot a készülék bekapcsolásához, a lézer szintén bekapcsol és a készülék 

teszt üzemmódba lép.
2. Nyomja meg röviden a  gombot az első/hátsó referencia mérés bekapcsolásához és hosszan nyomva 

állítsa be a mértékegységet.
3. Nyomja meg röviden a  gombot a plusz/mínusz mérés közti átkapcsoláshoz.
4. Nyomja meg röviden a  gombot a terület/térfogat mérése közti átkapcsoláshoz. Hang funkcióval 

rendelkező típus esetén hosszan megnyomva kikapcsolhatja ezt a funkciót.
5. Nyomja meg röviden a  gombot az adatok törléséhez, hosszan nyomva kikapcsolja a készüléket.
6. A „rövid megnyomás” azt jelenti, hogy a gombot a megnyomás után azonnal elengedi, „hosszú 

megnyomás” esetén 2 másodpercig tartsa nyomva a gombot.

Mérési funkciók
1. Nyomja meg röviden a  gombot a készülék és a lézer bekapcsolásához. Miután a lézersugarat a mért 

pozícióba küldte, a készülék és a lézersugár becsapódási pontja közötti távolságot a mérés gomb  rövid 
megnyomásával határozható meg.

 A kapott eredmény megjelenik a kijelző fő sorában. A mérés során figyeljen az első és hátsó mérési 
referenciasíkra. A készülék alapértelmezett mérésként az alsó részétől méri a távolságot.

2. Nyomja meg hosszan a  gombot a folyamatos mérés üzemmódba való belépéshez, a kijelzőn 
megjelennek a mért maximális és minimális értékek. Nyomja meg röviden ezt a gombot a folyamatos mérés 
módból való kilépéshez.
A terület vagy térfogat mérésekor és a Pitagorasz tétel használatakor a folyamatos mérés hasznos 
a leghosszabb és legrövidebb él pontos meghatározásához.

Összeadó és kivonó mérési funkció
Egy szegmens távolságmérése összeadással és kivonással halmozható. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn 
megjelenik a „+” jel és a készülék kumulatív összeadó mérés üzemmódba lép. Nyomja meg újra a mérés gombot 
és a készülék összeadja az aktuális és az előző mérés eredményeit. Ez a mérés egymás után elvégezhető.
Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a „-” jel és a készülék kumulatív kivonó mérés üzemmódba lép. 
Nyomja meg újra a mérés gombot és a készülék kivonja az aktuális mérés eredményeit az előzőből. Ez a mérés 
egymás után elvégezhető.

A terület / térfogat mérésének módja
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a kijelzőn megjelenik a  ikon.
 Most az első él villog, nyomja meg a mérés gombot az első él távolságának meghatározásához. Ezután 

a második él villog, nyomja meg a mérés gombot a második él távolságának meghatározásához. 
A készülék automatikusan kiszámítja a területet és megjeleníti a kijelző fő sorában.

2. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a kijelzőn megjelenik a  ikon.
 Most az első él villog, nyomja meg a mérés gombot az első él távolságának meghatározásához. Ezután 

a második él villog, nyomja meg a mérés gombot a második él távolságának meghatározásához. Ezután 
a harmadik él villog, nyomja meg a mérés gombot a harmadik él távolságának meghatározásához. 
A készülék automatikusan kiszámítja a térfogatot és megjeleníti a kijelző fő sorában.

Alapbeállítások
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Közvetett mérés a Pitagorasz tétel segítségével
1. Nyomja meg háromszor a  gombot és a kijelzőn megjelenik a  ikon.
 Most a derékszögű él villog, nyomja meg a mérés gombot az első él távolságának meghatározásához. 

Ezután az átfogó villog, nyomja meg a mérés gombot az átfogó távolságának meghatározásához. A másik 
derékszögű él automatikusan kiszámításra kerül és megjelenik a kijelző fő sorában.

2. Nyomja meg négyszer a  gombot és a kijelzőn megjelenik a  ikon. Mérje meg egymás után a villogó 
éleket, és ez a műszer kiszámítja a távolságot (1).

Mérési funkciók
Nyomja meg ötször az F gombot a mentés funkcióba való belépéshez, majd nyomja meg a +/- gombot az előző 
20 mérés eredményének megjelenítéséhez.

5. MŰSZAKI PARAMÉTEREK
1 Mérési tartomány 50 m

2 Minimális mérési tartomány 0,05 m

3 Mérési pontosság ± 1,5 mm

4 A mérés sebessége 0,3–1 mp

5 A mérés dátumának kiválasztása Első/hátsó mutató

6 A mértékegységek kiválasztása m / ft / in

7 Hang funkció Igen

8 A területmérés módja Igen

9 A térfogatmérés módja Igen

10 Hook stock mérés módja Igen

11 Magasságkülönbség Igen

12 Összeadás és kivonás funkció Igen

13 Folyamatos mérés Igen

14 A mért adatok mentése 20 csoport

15 Az elem típusa AAA

16 Az elemek élettartama 5 000 mérés

17 A lézer típusa II osztály

18 Üzemi hőmérséklet -5 ~ 40 °C

19 Tárolási hőmérséklet -20 ~ 60 °C

20 A termék méretei 113 50 27 mm

Alapbeállítások | Műszaki paraméterek
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6. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé 
dobni. Vigye el a termékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak 
helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió 
egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos 
új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi 
önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen 
típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli 
országokban. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, kérje a helyi hatóságoktól vagy 
a forgalmazótól a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.

Megsemmisítés







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó -
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






