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DIGIROLLER™ PLUS II
DIGITAL MEASURING WHEEL

MODEL 6425



PRIMII PAȘI

Pornirea DigiRoller ™ Plus II On/Off

On/Off Tasta - Pornit/Oprit 

Porniti DigiRoller ™ Plus II apasand tasta [On/Off] . Pentru inchidere,
apasati tasta din nou. 

Oprire automata  

DigiRoller ™ Plus II este proiectata sa se deconecteze dupa 8-12 minute de 
neutilizare. Valorile afisate pe display vor fi sterse.  

Cu toate acestea, atunci când porniți din nou aparatul, valoarea afișată anterior 
se va re-afișa. Toate valorile stocate vor fi păstrate.
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sistem blocare

picior reglabil

maner/baterii
compartiment

roata
(1 metru circumferinta)

butuc roata

curea de mână

LCD display

DigiRoller Plus™ II Elemente componente



Aspect tasta & Definiții

DigiRoller ™ Plus II

Tasta Pornit/Oprit — Porneste sau opreste 

Tasta Lungime— Introduce si stochează valoarea lungimii masurate.

Tasta Latime — Introduce si stochează valoarea lățimii masurate.

Tasta Suprafata— Calculeaza si afiseaza suprafata masurata.

CALCULATED INDUSTRIES®

AREA #

este unic pentru roți de măsurare, deoarece are taste care vă permit să 
stocați și să utilizeze distanțele măsurate.

Următoarea este o listă de taste pe care le pot folosi în timp ce 
funcționează unitatea: (a se vedea pagina 10 pentru o listă de afisari 

Înmulțește valoarea lungimii introduse cu valoarea introdusă a 
lățimii.



6 — DigiRoller™ Plus II

Tasta unitate de Masura

Stergere/Curatare Valori

Tasta Reamintire

Tasta Adaugare la Memorie

Tasta scadere Memorie

Selectează formatul dorit al unității: Picioare-inch, picioare 
zecimale, inchi zecimale, Yards, metri, iar Acres (Zona de afișare 
a numai). Fiecare apăsare a acestei taste va converti măsurare 
afișat într-un alt format de unitate

șterge, sau renunta, valorile stocate apasand tasta următoare (de 
exemplu, [Del] [L] sterge de măsurare curentă stocată ca lungime, 
[DEL] [W] sterge de măsurare curent stocată ca lățimii, etc). Pentru 
a efectua o Ștergere totala, apăsați pe [Set] [DEL] [DEL]. Această 
secvență taste va șterge toate datele stocate și registre de memorie

Reamintere tasta - reamintește și afișează valoarea apasand 
tasta următoare (de exemplu, [RCL] [W] afișează valoarea 
stocată în cheia Lățime). [RCL] [RCL] va aduce înapoi sau nu-
șterge o valoare anterioara, masurate, care a fost eliminat sau 
șters

 - Stochează orice valoare afișată în memoria permanentă. Când 
stocați o valoare în memorie, se adaugă la valorile anterior stocate 
in memorie. Rețineți că nu puteți adăuga două măsurători de niveluri 
diferite de dimensiuni (de exemplu, nu puteți adăuga picioare-inch și 
picioare pătrate)

Scade valoarea afișată din memoria permanentă
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Tasta Setari — Utilizata pentru accesare functii speciale

Tasta Adăugare Raza roată -

Tasta resetarea, stergere display
Sterge ecranul afisand 0. Nu sterge valorile masurate

Tasta Start/Stop

Tasta Contor Manual — 

Tasata Memorare Arii Multiple

 Adaugă raza roții (apăsați mai întâi) sau diametrul (a doua 
apăsare) pentru a masura liniară totală, pentru a permite 
masurarea corecta a distantei perete-la-perete.

Start / Stop tasta - Această tastă comută între al unității pornire 
și oprire moduri. Veți apăsa această tastă pentru a începe 
măsurarea. Când vă aflați în modul stop, un semn de oprire 
avertizare () va afișa și măsurarea se va opri. Apăsați pe [Start 
/ Stop] pentru a relua măsurarea de unde ați rămas, sau 
[RESET] pentru a porni de la zero.

De fiecare dată când apăsați această tastă, va afișa numărul de la 
stânga sus a ecranului. Unitatea va conta 1 la 199, iar apoi vor fi 
reportate și a continua începând de la 1. Cu toate acestea, dacă 
apăsați [RCL] [Count], total acumulat se va afișa (de exemplu, 203) 
pe partea dreaptă a ecranului. Apăsați pe [Del] [Count] pentru a 
șterge numărul de la zero.

Această tastă permite stocarea de până la nouă zone de 
camere diferite (lungime și lățime). După ce stocați primele 
valori din zona, apăsarea acestei taste va permite stocarea de 
valori suplimentare. Acest lucru poate fi repetat de până la 
nouă intrări. Aceasta tasta este, de asemenea, utilizat pentru a 
comuta între diferite domenii de camere
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Inaltimea

Volume

Mod Numarare Auto

Tasta Lumina — Apasati pentru comutare intre luminat si neluminat

Preferinte

[Set] [Light] — Derulează prin DigiRoller ™ Plus II
Setări preferențiale, care includ:

— Bell On/Off - avertizare pornit/oprit 
— Wheel Size - dimensiune roata
— LCD Contrast Control - controlul contrastului

— Calibration and Percentage Calibration - Calibrare și calibrare procentuală

Stochează o valoare de înălțime (masurata sau introdusă ) pentru 
calcularea volumelor cubice și a zonelor de perete.Valoare de 
înălțime vor fi reportate pentru zona de camera de alături, cu 
excepția cazului în care este schimbată de utilizator.

Calculează măsurătorile de volum din lungimea introdusa sau 
stocată, lățimii, înălțime și valori

Plasează în unitatea "Auto-Count" Mode, permițându-vă să 
programați o distanță fixă care urmează să fie numărate în mod 
automat la fiecare apariție.DigiRoller
Plus II va crește automat numărul de fiecare dată când ajunge la 
distanța pe care ați setat (de exemplu, acesta va conta numărul 
de ori vă rola 5 metri), și arată de câte ori le-a măsurat această 
distanță pe partea din stânga sus a afișa
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Utilizarea afișajului

Stergere Display

Pentru stergere valori de pe display [RESET]apasati tasta. Se vor sterge toate valorile
si va intra  DigiRoller ™ Plus II in mod de masurare.

Modificarea nivelului de contrast display

Aveți posibilitatea de a controla luminozitatea ecranului prin ajustarea setarea nivelul 
de contrast. 

1. Apăsați [Set], apoi [Light] pentru a introduce setarea preferințelor.

2. Apăsați [Set] pentru a defila la Preferințe 3, "Contrast" setare.

3. Apasati [M+] sau [M–] taste pentru ajustarea contrastului

4. Apasati  [RESET] pentru iesire
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Testul de afișare / Afisari

Pentru a efectua un test de ecran și lumină toate afisarile , apăsați[Rcl]
[Start/Stop]. Apasati [RESET] pentru stergere test.

(1) set de simboluri
(2) Numar contor
(3) Oprire 
  (4)  Raza roată
  (5) Memorie 
(6) Numărarea / Autocontor simboluri
(7) fixă distanta simbol
(8) Suprafata Număr Simbol
(9) Suprafata Număr indicatorul
(10) Total simbol
(11) Cubic simbol
  (12) Latime, Lungime, simboluri Înăltime
(13) Patrat simbol
(14) Unitătile de măsurare
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Schimbarea Unităților de măsură

DigiRoller ™ Plus II poate afișa și sa converteasca între următoarele
unitati de masurare:

n Picioare -Inch  

n Picioare Zecimale 
n Inchi

n Yarzi
n Metri

n Acri (pentru afișarea valorilor suprafață numai)

Puteți selecta unitatea de măsură preferată cu tasta [Units]
Fiecare apasare va avansa prin setările unitatea de mai sus.

Schimbați în modul Metric

Orice masura pe ecran poate fi convertit la unitatea de măsură dorită apăsând 
[Units] tasta. De exemplu, în cazul în care pe ecran se afișează:

și ați vedea mai degrabă valoarea afișată în inci, apăsați [Units] tasta. Veți vedea:

Puteți selecta unități de măsură diferite pentru fiecare măsură de convenții (liniar, pătrat, 
cub), doar prin apăsarea [Units] tasta în timp ce se afișează nici o valoare liniar, pătrat 
sau cub. Unitățile de măsură pe care o alegeți va rămâne așa cum au fost ultima dată 
afișate până când le schimbați (chiar dacă opriți DigiRoller ™ Plus II)

Pentru a utiliza modul de măsurare metric, apăsați [SET], apoi [RESET] și [Units] 
împreună. DigiRoller Plus II va măsura în unități metrice până când nu apăsați aceste 
taste din nou
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Pornirea Clopoțel On / Off 

DigiRollerPlus II ™ are încorporat un sunetul clopoțelului, pe care le puteți activa sau 
dezactiva.Clopotelul este auzit doar atunci când utilizați funcțiile Contorizarea / Auto 
Contorizarea. Pentru a activa sau a dezactiva clopoțel, apăsați următoarele taste:

1. Apăsați pe [Set], apoi [Light] pentru a introduce modul Preferințe.

2.Afișajul va arăta Preferințe 1, "Bell On" setare. Apăsați [M +] sau [M-] dacă doriți să 
porniți sunetul clopoțelului oprit.

3. Apăsați [RESET] pentru a ieși.

Notă: Este posibil să aveți probleme cu auzul clopotului în setările zgomotoase 
în aer liber.
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 Efectuarea de măsurători

Masurare prin Rulare

Iată cum să luați o măsurare cu DigiRoller ™ :Plus II

1. Porniți aparatul prin apăsarea [On / Off] tasta. Dacă afișajul nu arată zero (0), 
apăsați [Resetare] pentru a șterge afișajul.

2. Începeți mersul pe jos în timp ce rulati DigiRoller
Plus II. Veți vedea ecranul înregistrarea măsurătorilor.

Notă: Dacă vă mutați mânerul în sus sau în jos în timp ce utilizați 
unitatea, veți adăuga sau scădea o distanta mica (0 "- 4") la orice 
vot. Din acest motiv, este important să încercați să păstrați unitatea 
în aceeași poziție de-a lungul ruloului.
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3. Când ați terminat măsurarea, apăsați pe [Start / Stop] tasta. .

4. Dacă doriți să stocați măsurarea, apăsați [L] pentru lungime, [W] pentru 
lățimea sau [H] pentru înălțime. Apăsați pe [Start / Stop] pentru a începe o 
nouă mișcare.

5. Dacă nu doriți să stocați măsurarea, puteți apăsa fie [Start / Stop] pentru a 
continua de unde ați rămas sau apăsați [RESET] pentru a începe măsurarea de 
la zero.
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Memorare sau apelare valori

Masuratori Stocarea în memoria permanentă 

DigiRoller Plus ™ II are mai multe taste care pot fi utilizate pentru a stoca și 
amintesc valori:

™ DigiRoller Plus II poate stoca, de asemenea, și amintesc valori în [H], 
[LxWxH], [AutoCount], și [Area #] taste.

Pentru a reapela oricare dintre valorile de mai sus, apăsați [RCL] și apoi apăsați 
tasta tasta care are valoarea pe care doriți să o afișați. De exemplu, să amintim 
lungimea care a fost rostogolit, apăsați [RCL] [L].

Puteți stoca măsurătorile laminate în memorie standard de tipul de calculator, prin 
apăsarea [M +] tasta după laminare. Pentru a scădea o măsurare dintr-o valoare 
stocat anterior, apăsați tasta [M-] după laminare. Pentru a aminti totală stocată în 
memorie, apăsați pe [RCL] [M +].

Notă: Această caracteristică de memorie acționează la fel ca o functie 
standard, limitată memoria calculatorului; acesta va acumula și totaliza 
măsurătorile adăugate la ea.
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Ștergerea Masuratori stocate

Utilizare Contor

Pentru a șterge definitiv o valoare stocată, apăsați tasta delete [DEL] și apoi tasta 
care are valoarea pe care doriți să o ștergeți. Fiți atenți atunci când apăsarea 
[DEL] cheie, deoarece aceasta va șterge permanent de stocare a valorii tasta 
apasata următoare.

Dacă apăsați accidental [DEL] tasta, apăsați [RESET] pentru a preveni orice 
valoare stocată de a fi șterse.

DigiRoller ™ Plus II are "numărătoare", manuala funcție care vă permite să 
numeri diverse elementece ar putea fi urmărirte în timp ce rola măsurarea (de 
exemplu, locuri de parcare, hidranți de incendiu, etc.)

Când doriti să contorizati ceva, apăsati [Count] tasta. Dacă clopotelul este pornit, 
unitatea va emite de fiecare dată când este apăsat si numărul total de în coltul din 
stânga sus al ecranului va creste cu 1. Pentru a scădea un număr, apăsati pe [Set], 
apoi tasta [Count] tasta.
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Masuratori perete in perete

Spre deosebire de alte roți de masurare, DigiRoller ™ Plus II are o funcție 
încorporată, în care vă permite să măsurați corect distantele perete-la-perete (luând 
în considerare raza roții atunci când măsurarea de până la un perete).Tasta Raza 
roților va adăuga raza roții de măsurare.

Pentru a măsura cu precizie o camera, apăsați tasta de raza roții ori de 
câte ori măsurătorile dumneavoastră începe sau a termina un zid (a se 
vedea instrucțiunile de mai jos).

Când apăsați această tastă, DigiRoller ™ Plus II se vor adăuga distanta de de 
măsurare. În funcție de dimensiunea roților selectat și unități de măsură, în 
prima și a doua prese de această cheie nu pot par să fi adăugarea distanțe egale 
datorate pentru a afișa rotunjire. Cu toate acestea, aceasta este o valoare afișare 
numai, calcule interne vor fi corecte.



18 — DigiRoller ™ Plus II

Efectuarea de măsurători Arie

Roata de masurare a dumneavoastră DigiRoller ™ Plus II calculeaza automat aria 
odată ce ați rulat o lungime și lățime. Amintiți-vă, apăsați [RESET] pentru a 
începe fiecare nouă măsurătoare.

1. Rulati prima distanta. Apăsați tasta de lungime [L] și distanța de rulare va 
fi în mod automat stocată ca lungime.

2. Apăsați [RESET]. Rulati distanta a doua și apăsați tasta lățimea [W].

3. Apăsați [RESET]. Apăsați [L x W] pentru a calcula aria.
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Calculul ariile complexe

Pasul 1 - Găsiți suprafața totală:

Pas:                                      Tasta:

[RESET]
Rulati & salvati 
al primei secțiuni [L]

Puteți calcula aria complexe, utilizând DigiRoller Plus ™ II cu ușurință. Folosind 
tastele de memorie [M +], [M-], puteți adăuga și scădea masuratori din zona dvs. 
total. A se vedea diagrama de mai jos.

Pentru a găsi suprafața totală, va trebui să împartă aria care urmează să fie 
măsurate pe secțiuni (a se vedea schema de mai jos), și pentru a găsi aria pentru 
fiecare secțiune. Apoi, puteți scădea aria goală din suprafața totală.
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Pas: Tasta:

[RESET]

Rulati si salvati cu [W]

Cautati aria [L x W]
Salvati in memorie    [M+] 

Pasul 2 - Găsiți aria care urmează să fie scăzută

Pas: Tasta:

[RESET]
Rulati si salvati
al spațiul liber  [L]

[RESET]

Rulati si salvati latimea                [W]

Gasiti aria [L x W]

Scadeti din memoria
totala                                            [M-] 

Calculati aria actuala  [Rcl] [M+]
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CARACTERISTICI SUPLIMENTARE DIGIROLLER PLUS II ™

™Iluminatul de fundal Ecran DigiRoller Plus II

 

Using the light consumes battery power more rapidly, thus the
DigiRoller ™ Plus II will automatically turn off  the light after approxi-
mately thirty seconds of  inactivity. Use it only when necessary and
turn it off  when you are done. 

DigiRoller ™ Plus II are încorporat-inauntru sistem de lumină pentru a aprinde 
afișajul, astfel încât măsurătorile pot fi observate în medii slab luminate.

1. Apăsați [Light] pentru a aprinde afișajul.

2. Apăsați tasta din nou pentru a stinge lumina.

Utilizarea luminii consumă energia acumulatorului mai rapid, 
astfel DigiRoller ™ Plus II va opri automat lumina după 
aproximativ treizeci de secunde de inactivitate. Folositi-l 
doar atunci când este necesar și nu îl opriți atunci când ați 
terminat.
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Efectuarea de măsurători de volum

Volumul calculeaza folosind o înălțime rulata

Pas: Tasta

Rulati lungimea [L]

[RESET]

Rulati Latimea [W]

[RESET]

Rulati Inaltimea [H]

Aflati volumul [LxWxH]

DigiRoller Plus II este programat pentru a calcula rapid și ușor volumul dacă 
ați rulat la o înălțime sau în cazul în care ați setat o înălțime fixă.

Puteți rula sau pentru a seta o înălțime, pentru fiecare al cele nouă registre zona 
de depozitare Număr. După ce rola sau pentru a seta o înălțime, este folosit 
pentru toate calculele ulterioare de volum dacă nu-l modificați.

Amintiți-vă să apăsați [Resetare] pentru a începe fiecare nouă măsurătoare.
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Volumul calculeaza folosind o mărime fixă

Pas Tasta 

Intrati in modul program [Set] [H]

Accept Feet-Inch ca Unitate [Set]

Introduceti 8 feet [M+] (apasati de 8 ori)
([M-] pentru scadere)

Salvati masura  [Set] 

Introduceti  7 inches [M+] (apasati de 7 ori)
([M-] pentru scadere )

Salvati inaltime/adancime [Set] 

Stergere ecran [RESET] 

Pentru a seta sau a programa o înălțime fixă, de exemplu, 8 picioare-7 inci, 
procedați în felul următor:

Afisajul Picioarele-inch va începe să clipească. Apăsați [M +] dacă doriți să schimbați 
unitățile de măsură. Afișajul va defila prin diferitele unități de măsură. Apăsați pe [Set] 
pentru a selecta unitatea de măsură și începe stocarea. Primul zero (0) va începe să 
clipească.
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Pas Tasta

Rulati lungimea si salvati L]

[RESET]

Rulati latimea [W]

[RESET]

Reapelati inaltimea fixa [Rcl] [H]
(optional)

Aflati volumul       [LxWxH]

Acum puteți găsi volumul cu ajutorul înălțime fixă   tocmai l-ați setat. Amintiți-vă să 
apăsați [RESET] pentru a începe fiecare nouă măsurătoare.
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Memorarea mai multor masuratori

Roata de masurare a dumneavoastră DigiRoller ™ Plus II are o unică [Area #] 
pentru utilizată pentru stocarea și reamintind mai multe masuratori. Puteți stoca 
lungime, lățime, înălțime, suprafață, și volumul pentru fiecare dintre 9 [Area#] 
registre. Puteți aminti aceste măsurători mai târziu, chiar dacă opriți DigiRoller ™

Plus II (de exemplu, să revizuiască măsurătorile înapoi la birou). Când vă amintiți 
măsurătorile dumneavoastră, puteți vedea, de asemenea, totalurile pentru fiecare (L, 
W, H, L xl, LxWxH, Wall Area).
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Pas: Tasta:

(Area #1)
Rulati si salvati lungimea [L]

[RESET]

Rulati si salvati latimea [W]

[RESET]

Calculati Aria [LxW]

Salvati Aria #1 [Area#]

(Area #2)
Rulati lungimea si salvati               [L]

[RESET]

Rulati si salvati latimea                 [W]

[RESET]

Calculati aria [LxW]

Salvati Area #2 [Area#]

Amintiți-vă să apăsați [RESET] pentru a începe fiecare nouă măsurătoare
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Reamintire Măsurători stocate

Pas: Tasta:

Area# 1 [Rcl] [Area#] (pana cand apare Area# 1 )

Afiseaza lungimea [L]

Afiseaza Latimea [W]

Afiseaza Aria [LxW]

Continua pașii de mai sus pentru fiecare zona pe care doriți să calculeze și să 
stocheze, până la 9 arii.

Dacă încercați să stocați o valoare zecea, cuvântul "FULL" va afișa. Apăsați [RESET] 
pentru a șterge acest mesaj de eroare. Dacă doriți să adăugați această valoare ultima, 
trebuie să ștergeți, apoi și / sau edita valorile stocate în registrele Număr Arie. A se 
vedea "Editarea măsurători stocate" secțiunea pentru informații privind editarea 
valorilor în registrele Număr _Arie.

Pentru a examina aria stocate, apăsați pe [RCL] [Arie #].Ultima Numărul de 
măsurare Arie pe care ați stocat sau amintit va fi afișată. După ce apăsați aceste două 
taste, puteți revizui toate valorile stocate pentru fiecare număr Arie - lungime, lățime, 
înălțime, suprafață, volum, de perete domeniu și totaluri pentru fiecare.
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Afiseaza Area #2 [Area#]

Afiseaza Lungimea                    [L]

Afiseaza Latimea  [W]

Afiseaza Aria [LxW]

Afiseaza Aria Totala [Area#]

Continuați până când ați examinat toate măsurătorile stocate. Pentru a ieși din 
modul de revizuire Număr Ariei, apăsați [RESET].
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Editarea Măsurători stocate

Duplicarea valorilor in Registrul Numar Arie:

Pas Tasta:

Găsiți Număr de înregistrare Zonă cu valoare [Area#]
ce doriti sa duplicati

Găsiți valoarea pe care doriți să duplicati [L]
SAU [W]
SAU [H]

Măsurarea se păstra în memoria permanentă [M+]

Găsiți Numărul Ariei cu valoare   [Area#]
ce doriti sa inlocuiti

Afiseaza valoarea inlocuita [Rcl] [M+]

Înlocuiți vechea valoare cu valoarea duplicat [Set] [L]
SAU [Set] [W]
SAU [Set] [H]

Pentru a înlocui o valoare într-un număr Ariei Registru:

Pas Tasta

Rulati masurarea  [Start/Stop]

Salvati masurarea in Memoria permanenta [M+]

Găsiți Număr de înregistrare Ariei cu valoare [Area#]
ce doriti sa o inlocuiti
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Pas:                                                              Tasta:

Găsiți valoarea pe care doriți să o înlocuiți [L]
SAU [W]
SAU [H]

Afisati valoarea inlocuita                                 [Rcl] [M+]

Inlocuiti valoarea veche cu una noua [Set] [L]
SAU [Set] [W]
SAU [Set] [H]

Stergeti valoare di Registrul Numere Arii:

Pas: Tasta

Găsiți Numărul Ariei Inregistrare cu valoarea [Area#]
care doriti sa stergeti

Stergeti valoarea [DEL] [L]
SAU [DEL] [W]
SAU [DEL] [H]
SAU [DEL] [LxW]
SAU [DEL] [LxWxH]

Ștergerea individuală Numărul Ariei REGISTRU ([L], [W], [H]):

Apasati [DEL] [Area#].

Rețineți că ștergerea [LXW] și / sau [LxWxH], de asemenea, șterge măsurătorile 
individuale conținute (lungime, lățime, înălțime).
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Ștergerea tuturor Ariei # Dimensiuni

ATENȚIE: TOATE valorile stocate în [Ariei #] vor fi șterse imediat.

Utilizați următoarele trei speciale secventa de taste pentru a șterge toate valorile 
de măsurare anterior stocate în [Ariei #] pentru: apăsați [Set] [DEL] [Ariei #].
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Efectuarea de măsurători pe perete Arie

([Length x 2] x Height) + ([Width x 2] x Height)

DigiRoller ™ Plus II poate calcula totalul suprafeței peretelui unei camere. 
Aria peretelui este definit ca:

([Lungime x 2] x Inaltime) + ([Latime x 2] x Inaltime)

Veți avea nevoie doar să se ruleze o lungime și lățime, și rotiți sau pentru a seta 
o înălțime. Apoi, puteți calcula totalul suprafața peretelui din camera. A se vedea 
"Utilizarea Măsurători Volume" pentru informații cu privire la rulare sau setarea 
o înălțime fixă.
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Amintiti-va sa apasati [RESET] pentru a incepe orice masuratoare

Pas: Tasta:

Stabiliti sau rulati inaltimea
(Vedeti “Efectuarea de măsurători de volum” sectiune)

Rulati lungimea peretelui     [L]

[RESET]

Rulati latimea             [W]

[RESET]

Afisati inaltimea [H]

Calculati aria peretelui [Set ] [LxWxH]
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Utilizarea modului distante Auto-Count/Fixata

Pas: Tasta:

Intrati in mod AutoCount [Set] [AutoCount]

Acceptati Feet-Inch ca Unitate [Set]

Introduceti 6 feet [M+] 
(0 incepe sa clipeasca) (apasati de 6 ori)

Memorati masura in picioare [Set]
(-00 incepe sa clipeasca)

DigiRoller ™ Plus II are un mod de auto-Numar, care vă permite să numeri de 
câte ori ați rulat o distanță programată (pe care le-ați setat). Dacă clopot este 
pornit, veți auzi un bip scurt de fiecare dată când se rostogolească că distanța și 
contra, în partea din stânga sus al ecranului va crește cu o unitate.

De exemplu, doriți să contorizați numărul de ori pe care le rostogolesc 6 picioare 8 
inch.

(Picioare-Inch începe să lumineze 
intermitent)

Afisajul Picioarele-inch va începe să clipească. Apăsați [M +] dacă doriți 
să schimbați unitățile al afișare measurement.The va defila prin 
diferitele unități de măsură. Apăsați pe [Set] pentru a selecta unitatea 
de măsură și începe stocarea. Primul zero (0) va începe să clipească.
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Introtuceti 8 inches [M+]   
(apasati de 8 ori)

Salvati valoarea in inch [Set]

Stergeti display-ul [RESET]

Stergeti toate valorile memorate

Pentru a curata toate registrele si asterge valorile [Set] [DEL] [DEL].

ATENTIE: Toate valorile memorate vor fi sterse!

Începeți rularea.Unitatea va număra în mod automat numărul al ori vă rola 6 
picioare 8 inch și bip de fiecare dată.



36 — DigiRoller ™ Plus II

ANEXA

Inlocuire baterii

DigiRoller ™ Plus II este alimentat de 4 baterii AAA. Pentru cele mai bune 
rezultate, utilizați Duracell ® (MN-2400) baterii. Bateriile furnizează în mod 
normal, aproximativ 400 de ore de utilizare. Tu ar trebui să înlocuiti bateriile atunci 
când:

■ afișajul devine slab sau neregulat
■ cuvintele "Lo Batt" afișare pe ecran
■ lumina ecranului este de slabă

1. Opriți aparatul și poziționați aparatul astfel încât mânerul este îndreptată. 
Folosind o mică șurubelniță Phillips, deșurubați capacul compartimentului 
bateriei (a se vedea diagrama de mai jos). Scoateți capacul.
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2. Scoateți toate cele patru baterii și introduceți patru noi. Introduceți două 
baterii de pe partea stângă, cu capetele pozitive cu care se confruntă pasivă; 
introduceți celelalte două baterii de pe partea dreaptă, cu capetele negativ cu care 
se confruntă pasivă (vezi diagrama).
3. Înlocuiți capacul compartimentului pentru baterie. Strângeți șurubul de pe 
capacul.

ATENȚIE: Bateriile contin substante chimice periculoase. Vă rugăm 
să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător.
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 Setari de baza

Setari de baza DigiRoller ™ Plus II :
n Feet-Inch Mod
n 1 Meter Circumferinata roata
n 100% Calibrata roata∗
n Display Contrast nivel 4 
n Clopotel pornit

Schimbarea Procentul de calibrare

Pe ™ DigiRoller Plus II, puteți reseta unitatea apăsând [set], apoi apăsați apoi 
[Light] cheie de patru ori. Aceasta va afișa:

Apăsați [Resetare] pentru a șterge afișajul și a începe măsurarea.

Aveți posibilitatea să modificați procentul de calibrare roata trebuie să fie mai 
mică sau mai mare de 100%, pentru a adăuga sau scădea un factor de procent la 
măsurătorile dumneavoastră. Pentru a modifica procentul de calibrare:

1. Apăsați [Set], apoi [Light] taste. 
2. Apăsați [Set] pentru a defila la preferința 4, setarea de calibrare. 
3. Utilizați [M +] și [M-] pentru a muta procentul sus sau în jos.
Apăsați pe [Set].Cifra 0.0 va începe să clipească. Apăsați [M +] și [M-] cheile pentru a 
schimba această cifră. Când ați selectat procentul de calibrare dorit, apăsați pe 
[Set].Procentul de calibrare nouă va afișa pentru scurt timp, iar unitatea va fi gata 
pentru a măsura.
4. Apăsați [RESET] pentru a ieși.
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Product Specifications

Power Source: 4 AAA Duracell ® Batteries

Battery Life: 400 Hours (approximate)

Auto Shut-Off: 8 -12 Minutes

Sensor Resolution: 0.5 inch per 4 ft (12.7mm/1.22m)

Measuring Range: 0 to 999,999.9 (Feet, Yds., Meters)

Wheel Accuracy: 99.5%  

Speed Limit 8 mph

Display Capacity: 999,999.9 (7 digits) 

Internal Math Accuracy: 10 digits

Operating Temperature: -10°C (14°F) – 60°C (140°F)

Length (Extended):

1M Wheel 45" L  (1143mm)

Length (Contracted): 

1M Wheel 29" L  (737mm)

Weight: 3 lbs  (1.3 kg)

Wheel Size (Circumference)

1 Meter (standard)

2 Foot (optional, sold separately)

3 Foot (optional, sold separately)



LOOKING FOR NEW IDEAS

Calculated Industries, a leading manufacturer of  special function cal-
culators and digital measuring instruments, is always looking for new
product ideas in these areas.

If  you have one, or if  you have any suggestions for improvements to
this product or its User’s Guide, please call or write our Product
Development Department. Thank you

4840 Hytech Drive
Carson City, NV 89706 U.S.A.

775-885-4900 • FAX: 775-885-4949
Tech Support Line: 1-775-885-4975

E-mail: techsup@calculated.com
www.calculated.com
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Calculated Industries ® is a registered trademark.
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