
INSTRUCTION MANUAL

Laser Distance Measure

LDO6OP

AwanNING:
For your personal safety, READ and UNDERSTAND before using.
SAVE THESE !NSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
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lnstrukcja obsługi
,lqrzyk Polski

'..r r tr)cZnie gratulujemy zakupu dalmierza

hĄ, rlrita LD060P!

A ffiffiłfff5'"'l'"=ff:
Ilr.:i()instrukcjiobsługi.Producentzakłada,zeWSZyScy
rr;ytkownicy niniejsze wskazowki rozumieją i będą się

,I r nich stosowac.

ą**wtk*wffi m** xgmdxt* ffi

. Pomiar odległosci

.obliczeniafunkcyjne,np.powierzchnieiobjętosci

ffis*m$w* u*Ywffiffi$*

. l)Żywanie produktu bez instrukcji'

. Forma uzywania wykraczająca poza przeznaczone

granice zadan'
.Demontowaniezabezpieczeniusuwanietabliczek

ze wskazowkami i ostrzezeniami'

. otwieranie produktU za pomocą narzędzi

(Śrubokrętu itp')' l-^nl
.Dokonywaniemodyfikacjiiprzebudowyurządzenia.
. |)Żywanie akcesoriow pochodzących od innego

producenta, a nie zalecanych przez Makita'

. Niedbałe lub nieuwazne uzywanie produktu na

rusztowaniach,podczaswchodzeniapodrabinie,
podczas pomiarow prowadzonych w poblizu

pracujących maszyn lub ich otwartych elementow

czY instalacji'
. Bezposrednie celowanie w stronę słonca'

. Celowe oŚlepianie lub celowanie wiązką lasera w

ludzi, takŻe w ciemnosciach'
.Niedostatecznezabezpieczeniemiejscapomiaru

(np. prowadzenie pomiarÓw przez ulice' na placu

budowY itP')'

*\

r ):;obowe lub Śmierc'

a y*191:
ZagroŻenie uzytkowania lub niewłasciwe
'-olv] 

vŁ\ 
zym stopniu spowodowaÓ

rrzywanie mogące W mnle1s'

',rkody osobow e lecz znaczne straty rzeczowe '

r l rajątko we oraz Środowiskowe'

tr lnformacja doty CząCa uzytkowania' ktora

rXrn"gu uzytkownikowi obsługiw ac urządzenie w

:;1;osob PoprawnY i efektywny'

Kffisede$xx&

E
rit. osTRzeŻeue:/A źuwoz"nie uzytkowania lub niewłaŚciwe

rrzywani" *ng{.e spowodowac powazne szkody

] 

Makita LDo 0P
i:r5n*uvmn* syirlh*i*



RY"lx N s*t,t s
Zajrzyjdo rozd ziału pt. ''Dane techniczne''.

Dalmierz Makita LD060P przeznaczony jest do uzytku w

miejscachstałegoprzebywanialudzi.Urządzenianie
wolnouzywacwmiejscachzagroŻonychwybuchemlub
w srodowisku o czynnikach agresywnych'

;\:Ss,*-i

odpowiedzialnośc producenta oryginalnego

wyposażeniaMakitaCorporationAnjo,Aichi446-
SSbZ, taPan (w skrocie Makita):

MakitaponosiodpowiedzialnoŚCzaodpowiedniei
bezpieczne dostarczenie produktu wraz z instrukcją

uzYwania'

Zakresodpowiedzialnościproducentaodnośnie
NNN56 obcych akcesoriow:
N"W-NN\ lnni producenci akcesoriow do dalmierzy

Makita LD060P odpowiadają Za rozwijanie'

ustanawianieiogłaszaniewarunkowbezpieczenstwa
swoichproduktoworazinformująoskutkachdziałania
tychzeakcesoriowwpołączeniuzesprzętemprodukcji
Makita.

Zakresodpowiedzialnościprzedsiębiorcy:
zi\ osTRzeŻente:lA uzvtkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe

uzywanieoprzyrządowania,działaniaswoichpracown.

i.-.i
t f'.{i.:i ',l', ł

ikow,ichinstruktazorazbezpieczenstwoihigienępracy
orazwyposa Żenia' Przedsiębiorcę obowiązują

następujące zasady"
. Znajomosc informacji dotyczących ochrony

urządzenia oraz instrukcji jego uzywania'

. Znaiomosc miejscowych ' zakładowych przepisow

bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom'

. powiadomienie Makita, jezeli w stosunku do

produktu stwierdzone zostanie uchybienie

bezPieczenstwa '

\\ \ ix xui-s N l:s\:$ i"ś\

Zobacz rYsunek {A}:

1 Przycisk oN (włączanielpomiar)
2 PrzYcisk PLUS [+]

3 Przycisk PoDŚWlETLENlE
4 PrzYcisk Pomiar
5PrzyciskWYZWAL\czczAsol^/Y/JEDNoSTKI
6 PrzYcisk ODNIESIENIA POMIAROW

7 Przycisk WYczYŚcruyŁĄC-1 .

B PrzYcisk HISTORIA POMIAROW

9 PrzYcisk MINUS [-]

,$is s'ł $st":$ .s ś\ *\ N sx *s s *; ś

Makita LDO 0l
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I ';ttrz rysunek{B}

I Laser ''WŁĄCZONY"
.' Punkt odniesienia pomiarow (czołoltył/stopka)
I Funkcja Pitagorasa
Ą Wyzwalacz cZaSoWy

Wm$-Ł$$xk$ W*Fęx$myus

ffms$ęg

Zasięg pomiaru ograniczony jest do 60 m.

W nocy, w zaciemnieniu lub podczas pomiarÓW W

miejsca zacienionych zwiększa się zasięg działania
da!mierza bez konieczności uzywania tarczy
celowniczej.Przy silnym oswietleniu Iub w przypadku

celow słabo odbijających promien Iasera naleŻy uŻywac

wspom n ianych tarcz celown i czy ch.

Www$we'mm$* xx $w mxp$mw

^z|\ UWAGA:4r 
Podczas pomia row przezbezbarwne ciecze (np.

woda), czyste szkło, tworzywo sztuczne lub w podob-
nych Środowiskach jak rowniez W przypadku si!nie
odblaskowych celow mogą pojawic się błędy pomiaru.

ffimffi vffi*ffi xx $m us;*y*kswffi m $m

zi\ UWAGA:a\ 
ostrzeŻenie przed błędnymi pomiarami wyko-

nanymi za pomocą urządznia niesprawnego, po prze-
bytym uszkodzeniu !ub po innych niepoządanych okolic-
znoŚciach jak rowniez po dokonanych modyfikacjach'
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Zapis historii pomiarÓw
Powie rzch n ie/o bj ętości
Symbol baterii
Jednostki z wykładnikama (F)
Linia pomocnicza 2
Linia pomocnicza 1

GłÓwna linia
Wskazanie min / max
Symbol informacyjny

l.śmffi ffi $-t $wśwp$ $ffi *Wffi rx $* fu m*wx-$ $

ZdjąĆ pokrywkę komory baterii.
Patrz rysunek {D}.
Baterie umleŚcic zgodnie z ich biegunowoŚcią.
Pokrywkę ponownie zamknąc.
Jeśli na Wyswietlaczu pojawi się na stałe symbol fl
naleŻy wymien ic baterie.

(ff UŻywaĆ tylko baterii alkalicznych.

($= Przed dłuŻszym postojem urządzenia naleŻy
WyjąC z niego baterie (niebezpieczenstwo ich korozji).

Lj nq-g * }ł m ł:"l i* l"l i*



t
Srodki zaradcze:
Okresowo przeprowadzac pomiary kontrolne.

Sprawdzenie i kontroIę wykonywac zawsze W przypadku

silnej eksploatacji urządzenia jak rowniez przed

waznymi pomiarami.

upadki).

A, UWAGA:
Podczas wykonywania domiarÓw oraz pozyc-

jonowania obiektow ruchomych (.;ak np. dzwigi, maszyny
budowlane, pIatformy...), moze dojŚÓ do nieprzewid_
zianych zaburzen i błędow pomiarowych.

Środki zaradcze:

:ą*N\\\\ŚŚ.\tN 
Produkt naleŻy traktowac jako Sensor pomiarowy, a nie

Ę-:--\Y}T jako urządzenie sterujące. System mierniczy, ktorego

elementem jest dalmierz Makita LD060P naleŻy zatem

zaprojektowac i obsługiwac tak by W przypadku

błędnego pomiaru, zakłocenia lub spadku napięcia (np.

wyłącznik bezpieczenstwa) nie powstały zadne szkody.

do momentu nacisnięcia koIejnego plrycisku na

ekranie pojawi się symbo! działania 
|!] 

.

i@ 1x przycisnąÓ dłuzej: dalmierzzostanie wyłączony,

Ponadto, jezeli przez kolejne trzy minuty nie

zostanie wciŚnięty zaden przycisk, urządzenie
Zwracać uwagę na czystośĆ elementÓw optycznych wyłączy się w spos b automatyczny'
oraz kontrolować dalmiez Makita LD060P ze względu

na ewentualne uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, WWtmW$mXn&m $*S$XSSt*k

''m 
Wcisnąc przycisk na dłuzej do momentu pojawi-

enia się odpowiedniej jednostkl.

bv&
!.TSSitN
hŃ'$ls*t\
k;l'xlN

ąsxepx$wfWp&ąaxffin"}$*
1x przycisnąc krotko: dalmierz i laser zostają
uruchomione.

Mozliwe ustawienia jed nostek:

odległośc Powierzchnia objętość
1 0.000 m 0.000 m2 0.000 m'

2. 0'0" '1rc 0.00 ft'z 0.0 ftl

3. 0 tn ,1rc 0.00 ft'z 0.0 ftl

4. 0.00 ft 0.00 ft' 0.0 ftr

ffi rmy*$m k ffi tffi&redWYffi ffiYffi ffi

ts] 1x przycisnąc krotko: nastąpi wycofanie się do

poprzedniej czynnosci.

W*dx&*$ffitfrffi--{*ęk"ffi*TŁ* 
@

ffi 1xprzycisnąc krotko: podŚwietlenie ekranu włącz

się lub wyłączy.

Makita LDO
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ll rw$*ffiBffi m$miws$*si$m

"1, 
urdardowo ustawiona jest powierzchnia tylna.

l h,,ądzenie mozna wykorzystac w następujących zada-
rtt, tt;h:

, Podczas pomiarÓw od krawędzi (zobacz rysunek
tD}) naleŻy rozłoŻyc kątownik stopki do momentu
p i e nrusze g o "za s ko c zenia" .Zobacz rys u n e k {E}., W przypadku pomiarow od naroznikow (zobacz
rysunke {D}) naleŻy rozłoŻyc kątownik stopki do
momentu pienuszego ''Zaskoczenia" , przesunąc go
lekko naciskając w prawo. Kątownik mozn a teraz
całkowicie rozłoŻy c.Zobacz rysu nek {E}.

A UWAGA:LlJ 
Podczas pomia row z rozłoŻonym kątownikiem

',lrlJlki naleŻy zwrÓcic uwagę czy zostało odpowiednio
rr';lawione miejsce odniesienia pomiarow (do pozycji
',lopka").

u 1x przycisnąc krotko: kolejny pomiar wykonany
będzie od czoła instrumentu.

u 2x przycisnąc krotko: pomiar wykonany zostanie
od rozłozonej stopki koncowej.

I'o wlkonaniu pomiaru, odniesienie zostanie
ilutomatycznie przestawione z powrotem do ustawienia
ll;rndardowego (tył).

itr 1x przycisnąÓ krotko: do momentu kolejnego usta_
wienia, wszelkie pomiary wykonywane będą od
czoła dalmierza.

m 2x przycisnąc krotko: do momentu kolejnego usta-
wienia, wsze!kie pomiary wykonywane będą od
rozłoŻonej stopki da lmierza.

Zobacz rysunek {F}.

Wmjw#yffi ffitry pffi n.m $mr mS$mg&m**m$

ffi 1x przycisnąc krotko: laser zostanie uaktywniony.

ffi 1x przycisnąc krotko: wykonany zostanie pomiar
od ległosci.

Wynik zostanie bezpoŚrednio przedstawiony.

Pmm$mn m$ąm$p

Funkcja ta pozwala na Wyznaczanie odległoŚcl.

1x przycisnąc długo: rozlegnie się sygnał dzwlę-
kowy.Uruchomiony zostanie pomiar ciągły.

ffi 1x przycisnąc krotko: pomiar ciągły zostanie
zatrzymany.

W linii głownej wyswietlacza pojawi się wynikzmierzonej
odległosci.

W

,i' i\1,r|<ita LDO 0P F*n:imry



ffi *s ffi Wffi xx $ mśffi *$ m$ $ę\ sWffi px $ m

Pomiar odległosci.

1x przycisnąc krotko: kolejny pomiar dodany

E; Tfi:::;;ffil:il"nypomiarbędzieodjęty &ll:,;u;,;lłH*"''',erzonazostaniepienivsza
będzie od poprzedniego. odIegłośc (np. długosc)

Wmmx $m r W $ 
gx 

E m Łś $x}$M m Ms $ rxx u* txx

Funkcja ta pozwala wyna;zy: minimalnąoraz
maksymalną odległoŚc od okreŚlonego miejsca (np.

przekątne pomieszczen _ maksymalna odległoŚc lub

rzut prostopadły - odległosc minimalna).

Uruchomic pomiar ciągły (zobacz powyzej).

Na wyŚwietlaczu pojawi się odpowiednia wartośc

maksymalna lub minimalna.

Procedurę mozna powto rzycw zaleŻnoŚci od potrzeb. W

głownej linii wyswietlacza pojawi się rezultat działania,

natomiast wartoŚci składowe - kolejno w liniach

pomocniczych 2 oraz 1.

i@ 1x przycisnąc krotko. ostatnia czynnoŚc zostanie

cofn ięta.

WusmM*$m Wffi$Tx$mnus N:$*N W*w$*rwm&-xsx&

W 1x przycisnąc krotko: na wyŚwietlaczu pojawi się

symbot n .

N 1xprzycisnąc krotko: zmierzona zostanie pieru'usza

odległoŚc (np. długosc)

[}:l 1x przycisnąc krotko: zmierzona zostanie druga
[ )\Ył!

odległoŚc (np. szerokoŚc)

Wynik pomiaru pola powierzchni pojawi slę w głownej

Iinii wyswietlacza, a wielkoŚci składowe kolejno w liniach

pomocniczych 1 i 2.

ffi *S mwm vx * * $ *e$ w$ $"s$ sw$s rx $ * p*w & m x.mq: h $"t $

Uruchomic funkcję Wyznaczania pol powierzchni i

wykonac pomiar

N 1x przycisnąc krotko. zmierzona zostanie druga

odległoŚc (np' szerokośc)

Zacznte migac rezultat drugiego pomiaru pola

powierzchni oraz znak "+".

N 1x przycisnąc krotko: potwierdzic dodawanie;

wyŚwietlacza.

F'ur sr kmj*
Makita LDO 0P
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i 2x przycisnac krotko. nu *yj*ietlaczu pojawi się

symbol /fl|

l,r

odległosc (np. długosc)

' 1x przycisnąc krotko'. zmierzona Zostanie druga

odległosc (np. szerokosc)

W linii głownej wyswieilacza pojawi się wynik obliczenia

I 
,ola powierzchni.

, l 1x przycisnąc krotko: zmierzona zostanie trzecia

odległosc (np. wysokosc).Wielkosc ta pojawi się w

pieruuszej linii Pomocniczej -

Wynik obliczenia objętosci pojawi się w linii głownej

wyswietlacza, a dwie poprzednio zmierzone wielkosci

lrolejno w liniach pomocnlczych 1i2.

I lr ządzenie umozliwia obliczanie odległosci przy

,'rrstosowaniu twierdzenia Pitagorasa. Procedura ta

llr,:dzie bardzo pomocna, gdy dana odległosc jest trudno

, k rstepfla do pomiaru.

(G: Prosimy zwrocic uwagę, czy realizu1ąPanstwo
, ltlkładnie przedstawioną procedurę pomiarową.
. Wszystkie punkty celu muSZą znajdowac się w linii

pionowej lub poziomej na płaszczyŻnie sciany.

. Najlepsze wyniki otrzymamy mocując dalmierz w
sposob stabilny (np. u rządzenie ułozone na

płaszczyŻnie sci a n y przy całkowitym rozłoze n i u

klapki kątownika).
. Pod Czas pomiarow stosowac mozna funkcję

Minimum oraz Maksimum.wyznaczanie wartosci

minimalnei znaldzie swoje zastosowanie np.

podczas okreslania rzutu prostokątnego, natomiast

wartosci maksymalnej przy wszelkich innych
pomiarach (np. przekątne pomieszczen).

6= Podczas rzutowania, nalezy zwrocic uwagę na

koniecznosc zachowania kąta prostego między pier-

WSZym pomiarem, a wyznaczanąodległoscią.
Następnie uruchamiamy funkcję Minimum/Maksimu m.

N:\u::ixt$lss5s i.':i}Ris"*s:$t'li* - ls\Ś._Ę\'śi:\N:-\-}:ś\!tti*l 3L:tSs".utl.j 
.o:ss_ś"-

ś***-śxs-is::\ 5:v".:. v ,' ''' 
"} 

''}: '''" "\śi}ylir.s .tS'i.lst-\t-"\\ \.}t"\N\\t,łls'\uls

$..\ 
li_.\ ś N\ {."\ ś.-: $\ \ s: ,,:.li :l,, 

s..: it .

Zobacz rysunek {G}

3x przycisnąc krotko: na Wyswietlaczu pojawi się

symbol l\
Na wyswiettaczu pojawi się migajacy symboI odległosci,

ktorą naleŻy zmierzyc.

n 1x przycisnąc krotko: wykonac pomiar odległosci.

Na wyswietlaczu pojawi się migajacy symbol drugiej

odległosci, ktorą naleŻy zmierzy c'

N*

I 
, vr, rl<ita fdoooP



ffi 1x przycisnąc krotko: wykonac pomiar odległości
R{;1S)rN\!E\sr':rv 

Poziomej (rzut)'

Wynikdziałaniapojawisięwgłownejliniiwyświetlacza.

Wcisnięcie i przyirzymanie dłuzej przycisk' ffi
podczas pomiaru spowoduje automatyczne

uruchomienie fukcji ciągłej Maksimum/Minimum'

Fmg\.}*mny p*sr*sm$* - WyH$1ffi*mffis:{e j*dn*j m*$-

$wg&ms*&pnmyxastmx*wmr.t$t'xtę.mw*hpmm$mr*w

WciŚnięcie i przylrzymanie dłuzej przycisk' ffi
podczas pomiaru spowoduje automatyczne

uruchomienie fukcji ciągłej Maksimum/Minimum'

jednakowych odcinkow' np' w trakcie prac stolarskich

(docinanie pali drewnianych i desek o zadanej

pmr^xMm$m ty*m*ręRm

Funkcja ta znajd zie zas|osowanie podczas odkładania

p*$Txssmi*nrnY*h.

Zobacz rYsunek {H}

4x przycisnąÓ krotko: na wyŚwietlaczu pojawi się

długosci).Zobacz rysunek {l}

ffi 5x przycisnąc krotko: na wyŚwietlaczu pojawi się
**s 

symbol -| - 1- '

W linii głownej wyswietlacza pojawi się okreŚlona

wielkosc (domysinie 1.000 m).Mozna ją następnie

zamienic na kaŻdądowolną wartośc'

E WartoŚci będą wzrastac'

E Wartosci będą malec'

DłuŻszenaciŚnięcie przycisku spowoduje szybsze

zmiany wartoŚci'

1x przycisnąc krotko' pomiar ciągły zostante

uruchomionY.

W pienruszej linii pomocniczej pojawi się wartoŚc odcinka

lub jej wielokrotnosc'

W linii głownej znajduje się wartosc pozostała do

kolejnego Punktu tYczonego'

w*s 
svmbol l\- r - 17 -. --r^^r ^Atanln ni

Na wysw ieila{zupojawi się migajacy symbol odległoŚci'

ktorą nalezy zmierzyc'

ffiN1xprzycisnąckrotko:wykonacpomiarodległoŚci.
Na wyświetlaczu pojawi się migajacy symbol drugiej

od ległoŚci, ktor ąnaleŻy zmierzy Ć'

N.iN 1x przycisnąc krotko: wykonac pomiar odległosci

poziomej (rzut).

Na wyswietlaczu pojawi się migajacy symbol trze'

ciej odległoŚci, ktorą nalezy zmierzyĆ'

N 1x przycisnąc krotko: wykonac pomiar odległoŚci'

WynikdziałaniapojawisięwgłownejliniiwyŚwie|lacza.

P ;r i1k*3*

Nś$*s{Y$s@sŃ\s*NŃŃlśŃ.--m;[ailfDo ÓF
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t'l

l'tldczas zbliŻania się do wyznaczanego punktu

1r ldległoŚc mniej sza niŻ 0, 1 0 m) urządzenie zacznie

wydawac sygnały dzwiękowe.Gdy punkt zostanie
,lsiągnięty, zmieni się ton sygnału dŻwiękowego, a

włlrtośc w linii pomocniczej zacznie migac.

E 1x przycisnąc krotko: funkcja zostanie przerwana,

a urządzenie powrÓci do trybu zwykłego pomiaru

pojedynczego.

i:$$s $r $stmrB $ W*$ffi $mrmw

1xprzycisnąc krotko: Pojawi się wymbol [!J , a na

ekranie wyświetlona zostanie ostatnio zmierzona
wartosc.

|)Żywając przyciskÓW ''+'' lub ''-'' mozna wywoływaĆ

rlstatnich 10 wynikow pomiarow.WartoŚci te mozna

wykorzystywac w trakcie wykonywania roznych funkcji.

t, lswmx*$* xmpśsxx"t5*$"x wmrt*x*a:$ w $usgxk*jm*&"t

l. ,r"r*ffir*wy*F't

Wykorzystywanie funkcji dodawania w trybie pomiaru

1lol powierzchni (przykładowo podczas sumowania

1lowierzchni Ścian w celu ich pomalowania).

l ) od awa n ie wa rtoŚci (zobacz Dod awa n i e/od ej m owa n ie )

l- l Wywołanie funkcji pomiaru pola powierzchni oraz
tjr

zmierzenie np. wysokoŚci pomieszczenia.

W 1x przycisnąÓ krotko: wywołanie wartoŚci zapisa_

nych w pamięci (lub wyszukiwanie odpowiedniej

wartoŚci spoŚrod zapamiętanych).

W 1x przycisnąc dłuzej: dana wartośc zostanie prze-
jęta i zastosowana w działaniu matematycznym
(np. obliczenie powlerzchni), a następnie ukaze się
wynik.

Smmffiwyffiwffi$m*x sffiffisffiwy

m 1x przycisnąÓ krotko: na wyświetlaczu pojawi się

- symbol f
Samowyzwalacz zostanie ustawiony na 5 sekund.

B WartoŚci będą wzrastac.

:H WartoŚci będą malec.

Dłuzsze naciŚnięcie przycisku spowoduje szybsze
zmiany wartoŚci.

Rozpocznie się automatyczne odliczanie (przy aktywnej

wiązce lasera), a następnie wykonany zostanie pomiar.

&ą*mmx'x $w sNffi s'xm&uł **w$ękmwwffi ffi .

ffi przycisnąc jednoczeŚnie na 5 sekund i przy-

trzymac

Sygnał dzwiękowy zostanie wyłączony.

W celu ponownego włączenia dzwięku, ponownie

wcisnąc przyciski na 5 sekund.

W

Wy

m
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Zasięg od 0.05 m do 60 m*

Dokładnosc pomiaru (2 o) standardowo: t 1.5 mm**

' Najmniejsza wyŚwietlana
jednostka 1mm
Klasa lasera 2

Typ lasera 635nm,<1mW
odpornosc na wodę i pył lP 54, dalmierz

pyłoszczelny
i bryzgoszczelny

Automatyczne wyłącza n ie :

Laser
Urządzenie

po60s
po 180 s

Podswietlenie ekranu
Rozkładana koncowka
stopki
Zywotnosc bater
typu AA (2 sztuk

I

)

do
5 000 pomiarow

Wymiary 112x43x 25 mm

wga 100 g

Zakres temperatur:
przechowywanie
praca

od -25 C do +70'C
od 0"C do +40"C

W

Wwkmmmwkfr wpsw*wt$m s't $ m

Wszystkie komunikaty pojawiają się w postaci @ Iuo

jako słowo ''Error''.Problemy te mogązostac rozwiązane

w następujący sposob:

"Przy silnym oswietleniu lub W przypadku celow słabo
odbijających promien lasera naleŻy uŻywac tarcz celowniczych,
** W sprzyjających warunkach (odpowiednia powierzchnia celow
itemperaturawewnątrz pomieszczenia) - do 10m. W przypadku
warunkow trudnych jak silne nasłonecznienie, cele słabo
odblaskowe lub przy duŻych zmianach temperatury, wartoŚÓ
odchyłki dla 10m moze Wzrosnąc o + 0.15 mm/m.

c Przyczyna Pomoc
204 Błąd w obliczeniach Powtorzyc proces.
252 Temperatura zbyt

wysoka
Urządzenie ochłodzic.

253 Temperatura za niska Urządzenie ogrzaÓ.
255 Zbyt słaby sygnał

zwrotny; zbyt długi
czas pomlaru

UŻy c ta rczki celown i czej.

256 Sygnał wejŚciowy
zbyt mocny

UŻy c tarczki celown i czej
(strona szara).

257 Błędny pomiar, zbyt
duze naswietlenie tła

UŻy c ta rczki celown i czej
(strona brązowa).

258 Przekro czony zakres
pomiaru

Do pomiaru wybrac
odległoŚ c znajdującą się
w zakresie pomiarowym
urządzenia.

Error Przyczyna Pomoc
Error Błąd urządzenia JeŚll komunlkat ten nie

zniknie po wielokrotnym
włączeniu dalmierza,
na|eŻy skontaktowac się
ze sprzedawcą.

"d*l$ą*e' r"łiit'
Makita LDO 0F



$ sx mx&m w $ mktrffi $m ffi S Bt m*Y*mxx m {Xffi}

l'r ltl pojęciem zgodnosci elektromagnetycznej

tr l,,tIl_l'li?na jest zdolnoŚ c urządzenia do niezakłoconej

lrriroy w otoczeniu poddanym promieniowaniu

r llr :ktrolTlagnetycznemu i wyładowaniom

, 
'k 

rktrostatycznym, .

lll osTRzeŻente:/jJ l')rządzenie Makita LD060P spełnia wszelkie

wyrrlogi ujęte w wytycznych oraz W normach'

l,r ltnimo to, prawdopodobienstwo wystąpienia zakłÓceft

1rl;tC} innych urządzen nie moze zostac całkowicie

wykluczone.

\N$&kmm$m $mwmnm

D;rlmierz Makita LD060P emituje widzialny promlen

l,t:;er? wychodząCy z przedniej częŚci

tn lądzenia.Zobacz rysunek {K}'

l,rOdukt odpowiada klasie lasera 2zgodnie z normami'

.|EC60825-1:2OO7''Bezpieczenstwourządzen
laserowych"

I'rodukt 2. klasY laserowej:
i,lrtl wolno spogląoaĆ w wiązkę lasera oraz kierowac jej

rrtrlpotrzebnie w stronę innych osob' Zwykle ochrona

l lł',/.l)polega na instynktownym zamknięciu powieki'

r|\ osTRzeŻerute:z_$ BezpoŚrednie spoglądanie na promien lasera za

pomocąurządzenoptycznych(jaknp.Soczewki,lunetki)
moze bYc niebezPieczne'

Środki zaradcze:
Nie spoglądać na promien lase ra za pomocą urządzen

optycznYch.

zi\ UWAGA:lA śpogrąoanie na promien lase ra moŻe byc niebez-

pieczne dla oczu.

Środki zaradcze:
Nie spoglądac na promien lase ra. ZwrociÓ uwagę by

promien lasera przebie gał zawsze ponad lub ponizej

wysokoŚci oczu.

ffimhr*g.3ffi

CzyŚcic wilgotną, miękką szmatką'Nie wolno myc

urządzenia w wodzie'Nie wolno rÓwniez stosowac

zadnych Żrących substan ij czyszczących ani

rozpuszczalnikow.

*i

Zmłącrnik
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Miejsce tabliczki znamionowej przedstawiono na rysunku
{J}

[Jtyl$xm*jm

.rl\ UWAGA:4l 
Wyczerpanych baterii nie wolno wyrzucac do

kosza z odpadkami domowymi.Nalezy poddaĆ je utyl_
izaĄilrecyklingowl zgodnie z zasadamI ochrony Środow-
lska oraz z postanowieniami przepisÓw krajowych lub
lokalnych.

Urządzenia nie wolno wyrzucaÓ do smieci.

Prod u kt naleŻy od powied n io zutylizowaĆ.

Prosimy przestrzegac krajowych i

regionalnych przepisow w tym zakresie.
Zastrzega s!ę mozliwoŚĆ zmian (rysunki, opisy i dane
techniczne).

ffiffiKL&ffi&*JA trffiffiMNffi$ffi$
ffi L ffi KTffi ffi fuTEffi N ffi YYffiffi N$ ffiJ
DEKLARACJA zcoDNoŚcl
ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Model: LD060P
oświadczamy na własną odpowiedzialność, ze omawiany
produkt jest zgodny z następującymi normami
dokumentow normalizacyjnych :

EN55022: 2006, EN61000-4-2: 2001
EN61 000-4-3: 2006, EN61 000-4-8: 2001
zgodnie z Dyrektywami Rady, 20041108/EC.

Tomoyasu Kato
Dyrektor

Odpowiedzialny producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONIA
Autoryzowany przedstawiciel na Europę:
Makita lnternational Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MKlS
8JD, ANGLIA

Promien iowanie laserowe
Nie spoglądać w wiązkę.

Klasa lasera 2
zgodnie z normą lEc 60825-1:2007

Maksymalna moc wyjściowa": <'lmW
DługośÓ fali: 620-690nm
RozbieznoŚc wiązki 0.16 x 0.6 mręd
Czas impulsu 1 x 10 -v s

.Ą,
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Załą*u nik Makita LDO 0p


