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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  VAROVÁNÍ! 

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.

Důležitá bezpečnostní varování
  Opatrně výrobek vybalte a dávejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část balení dříve, než vybalíte a najdete 

všechny součásti tohoto výrobku.
  Uložte tento výrobek na suchém místě mimo dosah dětí.
 Přečtěte si všechna upozornění a pokyny. V případě nedodržení varovných upozornění a pokynů hrozí 

nebezpečí nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

Balení
Tento výrobek je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu 
využitelnou surovinu, a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

Pokyny pro použití
Před zahájením práce s tímto nářadím si přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro použití. 
Důkladně se seznamte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Uložte tento 
návod na bezpečné místo pro pozdější použití. Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky 
uschovali originální obal včetně vnitřních balicích materiálů, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy 
zabalte nářadí do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto výrobku během 
přepravy (například odvoz nebo odeslání do servisního střediska). 

Poznámka: Budete-li toto nářadí předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také tento návod. Dodržování 
dodávaných pokynů pro používání je nezbytným předpokladem správného používání zařízení. Návod 
k použití obsahuje kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku 
nedodržování pokynů v tomto návodu.

Pečlivě si přečtěte, zapamatujte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

  VAROVÁNÍ! 
Nikdy se nedívejte přímo do zdroje laserového paprsku a nikdy laserem nemiřte na jinou osobu nebo zvíře. Osoby 
si obvykle chrání oči mrknutím nebo instinktivně otočí hlavu na jinou stranu.
Nikdy také nepoužívejte žádná jiná optická zařízení, abyste se dívali přímo do zdroje 
laserového paprsku!
Při nedodržení tohoto pokynu můžete čelit vážným zdravotním problémům se zrakem.
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Použití tohoto přístroje
  Tento přístroj je určen pro měření vzdálenosti a pomáhá při ručním výpočtu ploch a objemů.
  Tento přístroj nemůže být používán mimo svůj definovaný rozsah použití. Je zakázáno odstraňovat z tohoto 

přístroje jakoukoli nálepku, která obsahuje bezpečnostní upozornění nebo pokyny pro správné používání 
přístroje.

  Je přísně zakázáno opravovat tento přístroj mimo autorizovaný servis.
  U tohoto přístroje nelze měnit jeho velikost a nemůže být nijak nastaven.
  Tento přístroj nemůže být namířen přímo na slunce, protože by došlo k jeho poškození.
  Během měření vzdálenosti je nutné, abyste byli velmi opatrní při použití tohoto přístroje v blízkém okolí.

Klasifikace laseru
  Tento měřič vzdálenosti používá pro měření laserový paprsek, který vychází z přední části tohoto přístroje.

2. SYMBOLY

Tento výrobek splňuje požadavky 
platných norem a předpisů.

Před použitím tohoto nářadí si pozorně 
přečtěte návod k použití.

Laser třídy 2
Nikdy laserem nesviťte do očí osob 
nebo zvířat a nikdy se nedívejte do 
zdroje laserového paprsku!

Určeno pro recyklaci

Bezpečnostní pokyny l Symboly
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3. OBECNÝ POPIS
Instalace a výměna baterie
1. Otevřete kryt baterie na zadní části přístroje, vložte baterii správně podle pokynů týkajících se polarity 

a zavřete kryt prostoru pro baterii.
2. Tento přístroj používá alkalickou baterii 1,5 V typu AAA / nabíjecí baterii č. 7.
3. Nebude-li tento přístroj delší dobu používán, vyjměte z něj prosím baterii.

Obrazovka displeje

Kapacita baterie

Jednotky měření

Hlavní řádek displeje

Zapnutí laseru

Ukazatel měření

Zobrazení minimální hodnoty

Plocha, objem

Zobrazení maximální hodnoty

Pythagorova věta – nepřímé měření

Uložení dat

Tento návod je obecným návodem, běžná verze nemá hlasovou funkci, ostatní funkce jsou stejné.

Referenční bod

Druhé měření 
Vypočítaná hodnota 

(hlavní plocha displeje) 

Spínač ukazatele přední/zadní / Přepínač jednotek 

Spínač režimu měření / Vypínač zvuku 

Horizontální libela

Stav nabití
První měření

Horizontální libela
Třetí měření

Maximální testovaná  
vzdálenost

Měření / Zapnutí

Přičíst a odečíst

Smazat/Vypnout

Základní popis
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4. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
1. Krátce stiskněte tlačítko , aby došlo k zapnutí přístroje, laser se zapne současně a přístroj vstoupí do 

testovacího režimu.
2. Krátce stiskněte tlačítko , aby došlo k zapnutí předního/zadního referenčního měření a dlouhým 

stisknutím přepnete jednotky měření.
3. Krátce stiskněte tlačítko , aby došlo k přepnutí plus/minus měření.
4. Krátce stiskněte tlačítko , aby došlo k přepnutí měření plocha/objem. U typu s hlasovou funkcí, vypněte 

tuto funkci dlouhým stisknutím.
5. Krátce stiskněte tlačítko , aby došlo k smazání dat, dlouhé stisknutí tento přístroj vypne.
6. „Krátké stisknutí“ znamená uvolnění tlačítka ihned po jeho stisknutí, ale „dlouhé stisknutí“ znamená, že toto 

tlačítko musí být stisknuto 2 sekundy.

Funkce pro měření
1. Krátce stiskněte tlačítko , aby došlo k zapnutí přístroje a spuštění laseru. Po vyslání laserového paprsku 

do měřené polohy může být vzdálenost mezi přístrojem a bodem dopadu laserového paprsku získána 
krátkým stisknutím tlačítka pro měření .

 Získaný výsledek měření bude zobrazen na hlavním řádku displeje. Při měření věnujte prosím pozornost 
přední a zadní referenční rovině měření. Tento přístroj počítá vzdálenost od své spodní části jako výchozí 
měření.

2. Stiskněte dlouze toto tlačítko  , abyste vstoupili do režimu souvislé měření, a na displeji budou zobrazeny 
maximální a minimální změřené hodnoty. Stiskněte krátce toto tlačítko, abyste vystoupili z režimu souvislé 
měření.
Při procesu výpočtu plochy, objemu a při využívání Pythagorovy věty je kontinuální měření pro uživatele 
užitečné, aby získali přesnou nejdelší a nejkratší hranu.

Sčítací a odečítací měřicí funkce
Měření vzdálenosti jednoho segmentu může být akumulováno sčítáním a odečítáním. Stiskněte tlačítko , na 
displeji se objeví „+“ a přístroj vstoupí do režimu kumulativního sčítacího měření. Znovu stiskněte tlačítko měření 
a přístroj sečte výsledky aktuálního a předchozího posledního měření. Toto měření může být prováděno postupně 
za sebou.
Stiskněte tlačítko , na displeji se objeví „-“ a přístroj vstoupí do režimu kumulativního odečítacího měření. Znovu 
stiskněte tlačítko měření a přístroj odečte výsledky aktuálního od předchozího posledního měření. Toto měření 
může být prováděno postupně za sebou.

Metoda měření plochy/objemu
1. Stiskněte jednou tlačítko  a na displeji se objeví ikona .
 Nyní bliká první hrana, stiskněte tlačítko měření, abyste získali vzdálenost první hrany. Potom bude blikat 

druhá hrana, stiskněte tlačítko měření, abyste získali vzdálenost druhé hrany. Plocha bude automaticky 
vypočítána a zobrazena na hlavním řádku displeje.

2. Stiskněte jednou tlačítko  a na displeji se objeví ikona .
 Nyní bliká první hrana, stiskněte tlačítko měření, abyste získali vzdálenost první hrany. Potom bude blikat 

druhá hrana, stiskněte tlačítko měření, abyste získali vzdálenost druhé hrany. A potom bude blikat třetí hrana, 
stiskněte tlačítko měření, abyste získali vzdálenost třetí hrany. Objem bude automaticky vypočítán a zobrazen 
na hlavním řádku displeje.

Základní nastavení
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Nepřímé měření pomocí Pythagorovy věty
1. Stiskněte tlačítko  třikrát a na displeji se objeví ikona .
 Nyní bude blikat pravoúhlá hrana, stiskněte tlačítko měření, abyste získali vzdálenost první hrany. Potom 

bude blikat přepona, stiskněte tlačítko měření, abyste získali vzdálenost přepony. Další pravoúhlá hrana bude 
vypočítána automaticky a bude zobrazena na hlavním řádku displeje.

2. Stiskněte tlačítko  čtyřikrát a na displeji bude zobrazena ikona . Změřte blikající hrany jednu po druhé 
a tento přístroj vypočítá vzdálenost (1).

Funkce pro měření
Stiskněte tlačítko F pětkrát, abyste vstoupili do funkce pro ukládání, a potom stiskněte tlačítko +/-, abyste zobrazili 
předchozích 20 změřených dat.

5. TECHNICKÉ PARAMETRY
1 Rozsah měření 50 m

2 Minimální rozsah měření 0,05 m

3 Přesnost měření ± 1,5 mm

4 Rychlost měření 0,3–1 s

5 Volba data měření Ukazatel přední/zadní

6 Volba jednotek měření m / ft / in

7 Hlasová funkce Ano

8 Metoda výpočtu plochy Ano

9 Metoda výpočtu objemu Ano

10 Metoda výpočtu Hook stock Ano

11 Výškový rozdíl Ano

12 Sčítací a odečítací funkce Ano

13 Souvislé měření Ano

14 Ukládání změřených dat 20 skupin

15 Typ baterie AAA

16 Životnost baterie 5 000 měření

17 Typ laseru Třída II

18 Provozní teplota -5 ~ 40 °C

19 Skladovací teplota -20 ~ 60 °C

20 Rozměry výrobku 113 50 27 mm

Základní nastavení l Technické parametry
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6. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci 
odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazené 
elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního 
odpadu. Odevzdejte tyto produkty na určených sběrných místech, kde bude provedena 
jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo 
v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového produktu vrátit 
vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit 
cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další 
podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné 
likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními 
předpisy.

Pro společnosti v zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace 
od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li 
tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace 
o způsobu likvidace.

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si 
právo na provádění těchto změn.

Likvidace







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






