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 .Kapro אנו מודים לכם שרכשתם מד טווח לייזר של חברת
המוצר שברשותך שייך למגוון כלים חדשניים ועדכניים ביותר. כלים 

אלו כוללים טכנולוגיית לייזר חדשנית המאפשרת לאנשי מקצוע 
ומשתמשי "עשה זאת בעצמך" להשיג תוצאות מדויקות במהירות

הערה

יש לשמור מדריך זה לשימוש עתידי. 

2AAA
70m/230' INCLUDEDכלולות 
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תכונות

בשטח סגור מודד למרחק של עד 70 מ' )230 אינץ'(.  •
בשטח פתוח מודד למרחק של עד 10 מ'.  •

מדידת המרחק הקצר ביותר ליעד באמצעות מדידה   •
דינמית )רציפה(.

תצוגת LCD מוארת.  •
מדידת שטח ונפח.  •

מדידה בלתי ישירה באמצעות משפט פיתגורס.  •
3 נקודות התייחסות לבחירה.  •

פונקציית זיכרון מתקדמת.  •
תבנית מוגנת בגומי למניעת זעזועים.  •

תבריג 1/4 אינץ' לחצובה.  •
•   דיוק: 1.5 מ"מ )0.00492126 אינץ'(.

אביזרים תקניים
.Kaprometer K5 מכשיר  •
תיבה עם רצועה לנשיאה.  •

.AAA 2 סוללות  •
מדריך למשתמש.  •
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.Class II מוצר זה הוא מוצר לייזר בסיווג
קרינת לייזר: פגיעה חמורה בעיניים עלולה להיגרם 
עקב מבט ישיר לתוך הקרן או עקב הקרנת הקרן 

לעיניהם של אחרים.

מומלץ לחבוש ציוד הגנה מתאים לעיניים  •
אין להביט ישר לקרן הלייזר או לכוון אותה לעיניים   •

של אחרים, בגלל סכנה לנזק חמור לעיניים.
יש תמיד להניח את הלייזר במצב בו אין צורך להביט   •

ישר לתוך הקרן.
אין להפעיל את מד טווח הלייזר סמוך לילדים ואין   •

לאפשר להם להפעיל את מד הטווח הלייזר.
אין להביט לתוך קרן הלייזר באמצעות ציוד הגדלה   •

אופטי כמו משקפת או טלסקופ – מכשירים כאלו 
מגדילים את הנזק לעיניים.

אזהרה

הוראות בטיחות



6

אין לפרק את היחידה.  •
אין להפיל את מד הלייזר.  •

אין לנקות את מד הלייזר בחומרים ממסים.  •
.C°40 או מעל -C°5 אין להפעיל מתחת לטמפרטורה של  •

.C°60 או מעל C°20- אין לאחסן מתחת לטמפרטורה של מעל  •
אין להפעיל בתנאי רטיבות או לחות גבוהה.  •

אין להפעיל בסביבת חומרים דליקים כמו נוזלים, גזים או אבק   •
שעלולים להתלקח.

יש להסיר את הסוללות ולאחסן במקום יבש כאשר המכשיר   •
לא בשימוש.
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התקנת סוללות

אין לפרק את היחידה.  •
אין להפיל את מד הלייזר.  •

אין לנקות את מד הלייזר בחומרים ממסים.  •
.C°40 או מעל -C°5 אין להפעיל מתחת לטמפרטורה של  •

.C°60 או מעל C°20- אין לאחסן מתחת לטמפרטורה של מעל  •
אין להפעיל בתנאי רטיבות או לחות גבוהה.  •

אין להפעיל בסביבת חומרים דליקים כמו נוזלים, גזים או אבק   •
שעלולים להתלקח.

יש להסיר את הסוללות ולאחסן במקום יבש כאשר המכשיר   •
לא בשימוש.

.AAA מכשיר מד טווח לייזר 375 מופעל בעזרת שתי סוללות  •
חיווי מצב הסוללה מוצג בסמל    על גבי מסך הפתיחה.  •

כאשר סמל    מופיע באופן רציף, נותרו בערך 1,000 מדידות.  •
כאשר סמל   מהבהב, הסוללה חלשה.  •

הסוללה ממוקמת בחלק האחורי של המכשיר. פתח את הכיסוי   •
והחלף בעת הצורך.

הרכבת חצובה
באפשרותכם להרכיב חצובה למכשיר 375 באמצעות תבריג

 1/4 אינץ' הממוקם בחלק אחורי של היחידה.

הרכבת חצובה
כיסוי סוללה
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LCD א.  תצוגת
ב.  מדידה עקיפה

III-ו II ,I     
ג.   חיסור

ד.  שעון עצר
ה.  נקודת התייחסות

ו.   מדידה
ז.   תאורה אחורית
ח.  מדידה דינמית

      )רציפה(
ט.  יחידות

י.   שטח/נפח
     יא'. חיבור

     יב'. רשומת זיכרון/אחזור
     יג'.  ניקוי/כיבוי

כ.  חלון קליטת לייזר
ל.  חלון הקרנת לייזר

מ.  תבריג חצובה 
נ.   כיסוי סוללה                                                   
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א.   מחוון לייזר
ב.  שטח ונפח

ג.  אינדקס זיכרון
ד.  שעון עצר

ה.   מצב סוללה
ו.  מדידת נקודת התייחסות

ז.  מדידה עקיפה
ח.   תצוגה מרבית ומזערית

ט.   חיבור וחיסור
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מפרט

מ' 70 - מ' 0.5 טווח מדידה

מ' 0.001 רזולוציה

)0.00492126( מ"מ 1.5 ± דיוק

0.5 שניותמהירות מדידה

ברמה class II, 650 nm, <1mWלייזר

2 סוללות AAAסוללה

עד 10,000 מדידותחיי סוללה

מ"מ 120X  מ"מ x  55  מ"מ 32 ממדים

5°C - 40°C-טמפרטורת עבודה

20°C - 60°C-טמפרטורת אחסון

30 שניותכיבוי אוטומטי: לייזר

180 שניותכיבוי אוטומטי: יחידה

25 מ"מ@30 מ'גודל קרן
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הערה:
• טווח הפעולה והדיוק תלויים באופן בו אנרגיית הלייזר מוחזרת מן 

המשטח וברמת החזרּות )reflectivity( של המטרה. 
ניתן להגביר את הניגודיות בין נקודת/סמן הלייזר מול תאורת 

 Kodak( הסביבה על משטח רפלקטיבי או בעזרת מטרת לייזר
.)white

• יש לקחת בחשבון סטייה של ±0.25מ"מ/מ' בעת מדידה למרחק 
של מעל 10מ' בתנאים לא נוחים. הסטייה גדלה ב- ±10מ"מ במקרה 
של אור שמש בהיר, משטחים מחוספסים, מרחקים קצרים או כאשר 

האות המוחזר חלש או חזק מדי.
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הפעלה
לחץ על   או  •

   מופיע מסך המתנה )סטנד-ביי( וקרן הלייזר מופעלת.
   מדידת מרחק
למדידת מרחק:

כוון את נקודת הלייזר ולחץ על  •
   המרחק שנמדד מופיע על גבי המסך הראשי.

הוספת מדידות
לחישוב סכום של שתי מדידות:

1. בצע מדידה ראשונה.
2. לחץ על        כדי לשמור את המדידה.

3. בצע מדידה שנייה ולחץ שוב על        המדידה השנייה 
וסכום שתי המדידות מוצגים על גבי המסך.

מדידות חיסור
לחיסור סכום מדידה:

1. בצע מדידה ראשונה.
2. לחץ על        כדי לשמור את המדידה.

3. בצע מדידה שנייה ולחץ שוב על 
המדידה השנייה וההפרש בין שתי המדידות מוצגים על 

גבי המסך
הערה: באפשרותך להחסיר ולחבר מדידות של מרחק, שטח   

       ונפח.

עבודה
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מדידה דינמית )רציפה(
להפעלת מדידה דינמית:

כדי להחליף בין מדידה רגילה לדינמית. קרן  1. לחץ על  
הלייזר פועלת.

2. לחץ על    כדי להתחיל מדידה.
הזז את היחידה קדימה/אחורה עבור המדידה רצויה.  .3

היחידה מתחילה לבצע מדידות במרווחי זמן של בערך שתי 
שניות.

ערכים מרבי ומזערי מתועדים ומוצגים.
4. להשהיית מדידה דינמית, לחץ        

לחזרה למצב רגיל, לחץ   .5
שעון עצר למדידה

להגדרת שעון עצר למדידה:
לחץ        לכיוון ספירה לאחור לשעון עצר למדידה.  .1

גלול מ- 3 עד 15 שניות בעזרת  .2
להפעלת שעון  כוון את הלייזר למיקום הרצוי ולחץ   .3

העצר.
בעת ביצוע המדידה ישמע צפצוף.



14

מדידת שטח
למדידת שטח:

לחץ        פעם אחת לבחירה והפעלה של קרן הלייזר.  .1
2. פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך הראשי כדי 

למדוד רוחב ואורך

מדידת שטח
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מדידת נפח
למדידת מרחק:

לחץ       פעמיים כדי לבחור מדידות נפח ולהפעיל את קרן   .1
הלייזר.

2. פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך הראשי כדי 
למדוד רוחב, אורך וגובה. 

מדידת נפח
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מדידה עקיפה
 )a2+b2=c2( נעזר במשפט פיתגורס Kaprometer K5 375 מכשיר

כדי למדוד גובה בצורה עקיפה. מדידה עקיפה יכולה לחשב את 
המרחק בין מדידה א' למדידות ב' ו- ג' )עקיפה בודדת( או כסכום 

של שתי מדידות עקיפות )עקיפה כפולה(.
מכשיר K5 יכול לחשב גם את ההפרש בין שתי מדידות עקיפות.

לביצוע מדידה עקיפה בודדת:
1.  לחץ        כדי לבחור מדידה ולהפעיל את קרן הלייזר.

2.  פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך הראשי כדי  
    למדוד את האורך של ב' וג'.

3.  מדידת גובה )א'( מופיעה על גבי המסך.
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I מדידה עקיפה
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II מדידה עקיפה

לביצוע מדידה עקיפה כפולה:
1.  לחץ        פעמיים כדי לבחור מדידה עקיפה כפולה 

    ולהפעיל את קרן הלייזר.
2.  פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך הראשי    

    כדי למדוד את האורך של ג'1, ג'2 וב'.
3.  סכום שתי המדידות לפי משפט פיתגורס עבור א'1 וא'2  

    מוצגות על גבי המסך כמדידות גובה )א'(.
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III מדידה עקיפה

לחיסור החלק של גובה מדידה עקיפה:
1.  לחץ        שלוש פעמים כדי לבחור חיסור מדידה עקיפה  

    כפולה ולהפעיל את קרן הלייזר.
2.  פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך הראשי  

    כדי למדוד את האורך של ג'1, ג'2 וב'.
3.  ההפרש של שתי המדידות לפי משפט פיתגורס מופיע על  

    גבי המסך. 
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הגדרת פריסת יתד
באפשרותך להגדיר הפעלה במהלך ביצוע מדידות שוות 

מרחק.
לדוגמה אם נדרשת פריסה של יתדות במרחק 24 ס"מ, 

באפשרותך להגדיר את המרחק, להזיז את היחידה לאורך 
שורת הפריסה, ומכשיר K5 מציין כאשר אתה במיקום של כל 

יתד.
להגדרת פונקציית הפריסה של היתד:

1.  לחץ והחזק את       כדי להגדיר מרחק.
2.  לחץ       או        כדי להגדיל או להפחית את המרחק

    שהוגדר.
כדי לעבור בין המספרים לפני ואחרי הנקודה    3.  לחץ 

    העשרונית.
4.  לאחר הגדרת המרחק הנכון, יש ללחוץ        ולהחזיק כדי  

    לשמור ולצאת ממצב הגדרה.
להפעלת פונקציית הפריסה של היתד:

כדי להחליף בין מדידה רגילה לדינמית. 1.  לחץ על  
2.  מקם את הלייזר בתחילת שורת הפריסה שלך.

3.  לחץ על   כדי להתחיל מדידה.
4.  הזז את היחידה לאורך שורת הפריסה החל מנקודת 

ההתחלה שבחרת. הסמלים        ו-         מציינים אם יש 
להזיז את היחידה קדימה או אחורה כדי להגיע לאורך הפריסה 
שהוגדר או  לכפולה/מכפל הקרוב/ה ביותר. היחידה משמיעה 

צפצוף כאשר אתה במיקום הנכון.
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5. להשהיית מדידה דינמית, לחץ 
לחזרה למצב רגיל, לחץ

מדידת נקודת התייחסות
למוצר יש שלוש נקודות התייחסות ליחידה: אחורית, אמצעית 

)תבריג חצובה( וקדמית. נקודת התייחסות מוגדרת על אחורית 
כברירת מחדל. 

•  לשינוי נקודת ההתייחסות, לחץ
   השינוי של כל נקודת התייחסות מתרחש לפי הרצף הבא:   

   קדמית – אמצעית – אחורית.

תאורה אחורית
להפעלה והשבתה של תאורה אחורית, לחץ

מצב סמן לייזר
באפשרותך להפעיל/להשבית את סמן הלייזר בלחיצה 

והחזקה
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יחידת מידה
לשינוי יחידת המידה:

•  לחץ על        לבחירת יחידת המידה המועדפת.
•  באפשרותך לשנות את יחידת המידה באמצעות לחיצה  

   על וגלילה בין האפשרויות השונות בעזרת       ולאחר       
   בחירת היחידות המבוקשות לחץ על        פעם נוספת כדי  

   לחזור למצב המדידה.
•  מחוון עבור יחידת מידה

הגדרות

01/8 01/16 1/32 0’0” 1/32 אינץ' רגל מטר

1/8 1/16 1/32 0’0” 1/32 in ft m אורך

ft² ft² ft² ft² ft² ft² m² שטח

ft³ ft³ ft³ ft³ ft³ ft³ m³ נפח
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זיכרון
למכשיר Kaprometer K5 זיכרון עם יכולת לאחסן עד 20 

מדידות. לתיעוד תוצאת המדידה / החישוב,
לחץ       לאחר ביצוע המדידה.

כדי לאחזר את המדידות בזיכרון, יש ללחוץ ולהחזיק את     
עד שמופיע           “MEM” וגלול בין המדידות שאוחסנו 

בעזרת  ו-
 Memory למחיקת זיכרון יש ללחוץ ולהחזיק את       במצב

Recall )אחזור זיכרון(. 

הערה:
בעת אחסון חישובים באמצעות מדידות מרובות/כפולות, כל 

הערכים נשמרים בזיכרון. לדוגמה, כאשר מבצעים מדידה 
עקיפה ושומרים בזיכרון, כל שלושת הערכים – א', ב' וג' – 

נשמרים בזיכרון.
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• נקה את פתח עדשת מד טווח הלייזר באמצעות מטלית בד  
   רכה בלבד.

   אל תשתמש בחומרים ממסים.
• אם מד הלייזר נרטב, יש ליבש לפני אחסון.

• יש להסיר את הסוללה כאשר מד הלייזר לא בשימוש למשך  
  תקופת זמן ארוכה.

קודי שגיאה

תחזוקה

פתרון תיאור קוד

בחר מטרה בטווח המדידה. מחוץ לטווח המדידה. Err01

בחר משטח מטרה שונה. האות המוחזר חלש מדי Err02

חלק את רווח המדידה 
למקטעים והוסף את 

התוצאות.

מחוץ לטווח התצוגה )ערך 
מרבי: 99999( לדוגמה 

תוצאת השטח או הנפח 
מחוץ לטווח התצוגה.

Err03

ודא שהמדידות בוצעו כראוי. שגיאת חישוב מדידה עקיפה. Err04

התקן סוללה חדשה. סוללה חלשה Err05

בצע מדידה בסביבה 
מתאימה לטווח טמפרטורת 

עבודה של הלייזר.

מחוץ לטווח טמפרטורת 
עבודה.

Err06

בודד את השטח המיועד 
מאור

תאורת סביבה חזקה מדי. Err07
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מוצר זה מכוסה באחריות מוגבלת של שנתיים כנגד פגמים
בחומרים ובייצור. האחריות אינה מכסה מוצרים, שנעשה בהם 

שימוש לא נאות, שבוצעו בהם שינויים או שתוקנו.

במקרה של בעיה בפלס הלייזר שנרכש, יש להחזיר את 
המוצר למקום הרכישה בלוויית הוכחת רכישה

לייזר 375  
מדבקת מספר סידורי ממוקמת על כיסוי הסוללה.

אחריות
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