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Stimate Client,

Vă mulțumim pentru increderea dvs. în noi, după ce ați cumpărat un instrument geo-FENNEL.

geo-FENNEL
Precision by tradition.

Pentru performanța optimă a instrumentului, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l într-un loc convenabil pentru 
referințe viitoare. Acest manual conține informații importante privind siguranța, care trebuie citite și înțelese înainte 
de utilizare.
Specificațiile și designul tehnic sunt supuse modificarii fără notificare.

· Cu laser încorporat a distanței în bandă 5m 
· ergonomic si un design modern 
· Remarcabil de calitate, robust și de dimensiuni de 
buzunar 
· Ușor de utilizat, cu un singur buton 
· cârlig de prindere auto magnetic 
· Ecran alb pe negru cu iluminare din spate
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 · GeoTape 2in1
 · USB cablu incarcare
 · Integrate Li-Ion baterii
 · Manual Utilizare

CARACTERISTICI

SET LIVRARE Date tehnice

pana la 20 m

Precizie ± 2 mm

Rezolutie 1 mm

Lungime banda 5 m

Precizia benzii ± 1,5 mm

Latime banda 19 mm

Autodeconectare
laser / instrument

30 / 180 Secunde

Timp operare approx. 5 h

Laser clasa 2

Laser dioda 630-670 nm; < 1 mW

Interval Temperatura 0 - 40°C

Sursa alimentare 3,7 V Li-Ion baterii, 
incarcare via USB port

Dimensiuni 83 x 79 x 54 mm

Greutate cu baterii) 275 g

· Cu laser încorporat pentru masurarea distanței, bandă 
5m
 · ergonomic si un design modern 
· Calitate remarcabila, robust și dimensiuni de buzunar 
· Ușor de utilizat, cu un singur buton 
· cârlig de compensare auto magnetic 
· Clear ecran alb pe negru cu iluminare din spate

Distanta Masurare
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INDICATII DISPLAYCARACTERISTICI

1. Buton de măsurare: apăsați scurt pentru o 
singură măsurare, apăsați lung pentru măsurarea 
zonei 
2. Afișaj LCD 
3. Buton de blocare a benzii: apăsați pentru a 
elibera banda 
4. Fereastra de primire 
5. Fereastra de emitere a laserului 
6. Magneți de bandă 
7. Clip de curea 
8. ON Buton / OFF 
9. Port micro USB

1. Indicarea stării bateriei 
2. Indicarea punctului de pornire (zero) - 
întotdeauna în spate 
3. Memoria ultimei măsurători 
4. Valoarea curentă măsurată
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SURSA ALIMENTARE

UTILIZAREA

MASURAREA SUPRAFETEI

INCARCARE BATERII

MASURAREA LUNGIMII

Împingeți capacul (9) al portului USB. Acum bateria 
încorporată poate fi încărcată prin intermediul 
conectorului USB. 

Când procesul de încărcare 
este finalizat, împingeți din nou 
capacul

Porniți unitatea cu butonul (8), vizați punctul laser spre 
ținta selectată și apăsați scurt butonul (1) pentru a 
efectua o singură măsurare. 

Valoarea măsurată va fi afișată în 
linia de afișare inferioară. Odată 
c u  u r m ă t o a r e a  m ă s u r a r e , 
valoarea precedentă va aluneca o 
linie în sus.

Porniți unitatea cu butonul (8) și apăsați lung butonul (1) 
pentru a activa măsurarea SUPRAFETEI. Simbolul zonei 
va fi afișat; partea care trebuie măsurată (adică lungimea) 
va lumina. Acum orientați punctul laser la prima țintă 
selectată și apăsați butonul de măsurare (1). Prima 
valoare măsurată (adică lungimea) va fi afișată pe linia 
inferioară de afișare. Vizați la următoarea țintă și apăsați 
din nou butonul (1) pentru a determina a doua valoare 
(adică lățimea). A doua parte care va fi măsurată si va 
clipi pe ecran.
Cu această a doua măsurătoare, valoarea precedentă va 
aluneca o linie. A doua valoare măsurată va fi afișată în 
scurt timp până când zona și circumferința vor fi afișate 
automat.
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BANDA NOTE DE SIGURANTA

UTILIZAREA PROIECTĂ A INSTRUMENTULUI

Îngrijire și curățare

Banda de măsurare este echipată cu un cârlig magnetic 
mobil. Astfel, punctul de plecare pentru măsurători este 
corectat și întotdeauna în poziția zero exactă.

Când efectuați măsurători, banda se blochează 
automat când opriți tragerea. Prin apăsarea butonului 
de blocare a benzii banda va fi retrasă din nou.

Instrumentul emite un fascicul laser vizibil pentru a 
îndeplini următoarele sarcini de măsurare: măsurarea 
distanțelor, înălțimilor și unghiurilor.

Manevrați cu atenție instrumentele de măsurare. Curățați 
cu o cârpă moale după orice utilizare. Dacă este necesar, 
umeziți cârpa cu puțină apă. Dacă instrumentul este 
umed, curățați-l și uscați-l cu atenție. Împachetați-l doar 
dacă este perfect uscat. Transportati-l în container / cutie 
originală.

MOTIVE SPECIFICE PENTRU REZULTATELE MĂSURĂRII 
EROARE

Măsurători prin ferestre din sticlă sau plastic; ferestrele 
emitente a laserului murdare; după ce instrumentul a fost 
aruncat sau lovit. Vă rugăm să verificați exactitatea. 
Fluctuarea mare a temperaturii: Dacă instrumentul va fi 
utilizat în zonele reci după ce a fost păstrat în zone calde 
(sau invers), vă rugăm să așteptați câteva minute înainte 
de a efectua măsurători.
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INSTRUCTIUNI SIGURANTA

ACCEPTABILITATE ELECTROMAGNETICĂ (EMC)

CE-CONFORMITATE

GARANTIE

Nu se poate exclude complet faptul că acest instrument 
va perturba alte instrumente (de exemplu, sisteme de 
navigație); va fi perturbat de alte instrumente (de 
exemplu, radiații electromagnetice intensive în 
apropierea instalațiilor industriale sau a emițătorilor 
radio).

Acest instrument are marcajul CE conform EN 61326-1: 
2013, EN 61326-2-2: 2013

Acest produs este garantat de către producător cumpărătorului 
inițial pentru a nu avea defecte de material și manopera în mod 
normal pentru o perioadă de doi (2) ani de la data cumpărării. În 
perioada de garanție și după dovada achiziției, produsul va fi 
reparat sau înlocuit (cu același model sau similar la opțiunea 
producătorilor), fără a percepe nicio taxă pentru piese sau 
manopera. În caz de defect, contactați dealerul de la care ați 
cumpărat inițial acest produs. Garanția nu se va aplica acestui 
produs dacă a fost utilizată greșit, abuzată sau modificată.

Fără a limita cele de mai sus, scurgerea bateriei, îndoirea sau 
căderea unității se presupune a fi defecte rezultate din abuz sau 
abuz.

· Urmați instrucțiunile date în manualul de utilizare. 
· Nu priviți în grindă. Fasciculul laser poate duce la 
vătămarea ochilor. O privire directă a fasciculului (chiar și 
de la distanță mai mare) poate provoca deteriorarea 
ochilor. 
· Nu vizați raza laser către persoane sau animale. 
· Planul laser ar trebui să fie stabilit peste nivelul ochilor 
persoanelor. 
· Folosiți instrumentul numai pentru măsurarea lucrărilor. 
· Nu deschideți carcasa instrumentului. Reparațiile 
trebuie efectuate numai de către atelierele autorizate. Vă 
rugăm să contactați distribuitorul local. 
· Nu înlăturați etichetele de avertizare sau instrucțiunile 
de siguranță. 
· Țineți instrumentul departe de copii. 
· Nu folosiți instrumentul în medii explozive. 
· Manualul utilizatorului trebuie păstrat întotdeauna cu 
instrumentul.
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EXCEPȚII DIN RESPONSABILITATE LASER CLASIFICARE

Laser 
2

IEC 60825-1:2014
P ≤ 1 mW @ 635 - 670 nm

www.geo-fennel.deGERMANY

1. Utilizatorul acestui produs trebuie să urmeze 
instrucțiunile din manualul de utilizare. Deși toate 
instrumentele au părăsit depozitul în perfectă stare și 
ajustare, utilizatorul este de așteptat să efectueze 
verificări periodice ale exactității și performanței 
generale a produsului. 
2. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă 
nicio responsabilitate asupra rezultatelor unei utilizări 
defectuoase sau intenționate sau a unei utilizări 
necorespunzătoare, inclusiv a unor daune directe, 
indirecte, consecințe și pierderi de produse. 
3. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă 
nicio responsabilitate pentru daune și consecințe 
pierdute prin orice dezastru (cutremur, furtună, inodare 
etc.), incendiu, accident sau un act al unei terțe părți și / 
sau o utilizare în în afară de condițiile obișnuite 
4. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă 
nicio responsabilitate pentru daune și pierderi de 
produse datorate schimbării datelor, pierderii de date și 
întreruperii activității etc., cauzate de utilizarea 
produsului sau a unui produs inutilizabil. 
5. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă 
nicio responsabilitate pentru daune și pierderi de 
produse cauzate de utilizare, altele decât cele explicate 
în manualul de utilizare. 
6. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă 
nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de 
mișcări sau acțiuni greșite din cauza conectării cu alte 
produse.

 
Instrumentul este un produs cu laser de clasa 2 conform 
DIN IEC 60825-1: 2014. Este permisă utilizarea unității fără 
alte măsuri de siguranță. Protecția ochilor este asigurată în 
mod normal prin răspunsuri de aversiune și reflectarea 
intermitentă.
Instrumentul laser este marcat cu etichete de avertizare de 
clasa a 2-a.


