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VTUSD2 – ULTRADŹWIĘKOWY DALMIERZ Z LASEREM 
 
 
 
 
1. Wstęp 
 
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.  
Ważne informacje dotyczące środowiska. 

 Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu oznacza, że wyrzucenie produktu może być 
szkodliwe dla środowiska. Nie umieszczać zużytych urządzeń bądź baterii w zwykłych pojemnikach na 
odpady. W tym celu należy skontaktować się z firmą zajmującą się recyklingiem. 
Urządzenie można przekazać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem. 

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotycząch ochrony środowiska. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów. 
 
Dziękujemy za zakup produktu VTUSD2! Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z 
instrukcją obsługi. 
 
2. Ogόlne zasady bezpieczeństwa 
 
 

 
 
 
 
3. Instalacja baterii 
 
Optymalne działanie urządzenia gwarantują baterie alkaliczne 9V (brak w zestawie). Wysunąć pokrywę gniazda 
baterii w kierunku, jaki wskazuje strzałka. Czarna wstążka powinna znajdować się pod baterią. Należy zwrócić 
uwagę na symbole biegunowości (+ i 5) zaznaczone wewnątrz gniazda i włożyć baterie zgodnie z nimi. Zamontować 
z powrotem pokrywę. 
 
Baterie należy wymienić, jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat “LOW 
BAT”. Baterie należy również wymienić, jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres, gdyż przeciekająca 
bateria może uszkodzić części elektroniczne. 
 
4. Stabilizacja odległościomierza 
 
Urządzenie jest wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności. Przed rozpoczęciem użytkowania należy odczekać ± 
15 minut, aby urządzenie przystosowało się do temperatury otoczenia.  
 
5. Włączanie / wyłączanie 
 
Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić suwak LD/NORMAL/OFF, który znajduje się na bocznej stronie 
urządzenia, w pozycji LD lub NORMAL. Laser działa zarówno w ustawieniu LD, jak i NORMAL. Wyświetlacz wyłączy 
się automatycznie, jeżeli przez 4 minuty urządzenie nie wykona żadnych pomiarów. Laser nie wyłącza się 
automatycznie. Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć suwak w położenie OFF. 
Po wyłączeniu urządzenia wyniki wszystkich wykonanych pomiarów zostaną wykasowane. 
 
6. Wykonywanie pomiarów  
 

 
UWAGA 5 Laser emitujący promienie 5 Nie patrz na wiązkę lasera  
Urządzenie zawiera laser klasy 2 5 Moc nie przekracza: < 1 mW 5 EN60825 – 1:1994 + A1 + A2 
Długość fal: 630~680nm. 
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a. W przypadku pomiaru odległości < 10,67m (35 stóp) należy ustawić suwak LD/NORMAL/OFF na pozycji 
NORMAL. W przypadku pomiarów odległości powyżej 10,67 m (35 stóp) należy przesunąć go w położenie LD 
(Long Distance, ang. duża odległość). 

b. Skierować wiązkę lasera na docelowy obiekt pomiaru. 
c. Wciskać przycisk FEET/METER dopóki nie wyświetli się napis FEET (stopy) lub METER (metry), w zależności 

od żądanej jednostki pomiarowej. 
d. Umieścić urządzenie spodem na ścianie w połowie drogi pomiędzy podłogą a sufitem. Upewnić się, że rękoma 

nie blokujemy przedniej strony urządzenia. 
e. Wcisnąć przycisk MEASURE/ON. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LCD wyświetli się 

odległość od urządzenia do mierzonego obiektu. 
 
Uwagi: 
 
• Wynik pomiaru wyświetlany jest przez ± 4 minuty. 
• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu (ERROR), jeżeli mierzona odległość wynosi ponad 18 metrów (60 

stóp), lub jest większa niż wybrany zakres pomiarowy. 
 
7. Wskazówki 
 
• Pewne rodzaje zasłon, żaluzji lub rolet pochłaniają fale dźwiękowe, co ujemnie wpływa na dokładność pomiarów. 

W razie potrzeby przed wykonaniem pomiarów odległości od zasłoniętego okna zasłony należy rozsunąć i 
upewnić się, że okno jest zamknięte. 

• Pomiędzy urządzeniem VTUSD2 a obiektem docelowym nie mogą znajdować się żadne inne obiekty. Fale 
dźwiękowe odbijają się od krzeseł, stołów itp. i mogą powodować błędy pomiarowe. W razie wątpliwych wyników 
należy powtórzyć pomiar. 

• Ściany o nierównej powierzchni lub wąskie korytarze mogą powodować błędne odczyty. Należy znaleźć płaski 
fragment ściany lub umieścić urządzenie na środku korytarza. 

• Podczas ustawiania suwaka LD/NORMAL/OFF w pozycji LD: upewnić się, że w promieniu 2,5 m (8,2 stóp) od 
urządzenia nie znajdują się żadne obiekty, które mogą zakłócić pomiar odległości. 

• Może zaistnieć potrzeba pomiaru odległości powyżej 18,288m (60 stóp) należy wybrać punkt na środku pokoju, 
zmierzyć odległość z obu stron i dodać do siebie wyniki. 

 
8. Zapisywanie pomiarów 
 
a. Wykonać pomiar (patrz punkt “Wykonywanie pomiarów ” na poprzedniej stronie). 
b. Wcisnąć przycisk STORE (zapis) i jeden z przycisków pamięci (M1, M2 lub M3). Po lewej stronie ekranu wyświetli 

się wybrana lokalizacja pamięci. Wynik pomiaru został zapisany. 
c. Proces ten można powtarzać, aż wszystkie trzy lokalizacje pamięci zostaną zapełnione. 
d. Wcisnąć przycisk M1, aby wyświetlić wynik pomiaru w danej lokalizacji pamięci. Do tego samego służą przyciski 

M2 i M3. 
 
Zapisany wynik można usunąć zapisując w jego miejsce nowy wynik. Aby usunąć wszystkie zapisane pomiary, 
należy wyłączyć urządzenie lub przytrzymać przycisk ALL MEMORY CLEAR przez trzy sekundy. Symbol lokalizacji 
pamięci (“M1” i/lub “M2” i/lub “M3”) przestanie być widoczny na ekranie. 
 
9. Obliczanie objętości 
 
Wykonać pomiar długości, szerokości i wysokości pokoju oraz zapisać każdy z trzech pomiarów w poszczególnych 
lokalizacjach pamięci (patrz punkt “Zapisywanie pomiarów”). Wcisnąć przycisk VOL, aby obliczyć objętość. 
Wcisnąć przycisk FEET/METER, aby wyświetlić pojemność w stopach lub metrach. 
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10.  Obliczanie powierzchni 
 
Zmierzyć długość i szerokość pokoju i zapisać wyniki pomiarów w lokalizacjach pamięci M1 i M2 (patrz punkt 
„Zapisywanie pomiarów”). Wcisnąć przyciski AREA, M1, M2, a następnie FEET/METER, aby wyświetlić wynik. 
Wcisnąć przycisk FEET/METER, aby zmienić ustawienia na m² lub ft². 
 
11. Dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów 
 
a. Wykonać pomiar dwóch wymiarów pomieszczenia i zapisać pomiary w lokalizacjach M1 i M2. 
b. Wcisnąć przycisk ALL MEMORY CLEAR. 
c. Wcisnąć przyciski M1, +, M2, +, aby dodać pomiary, lub M1, L, M2, +, aby odjąć wartości pomiarów. Na 

wyświetlaczu pojawi się wynik obliczeń. 
d. Wcisnąć ALL MEMORY CLEAR, aby wyczyścić ekran i wykonać nowy pomiar. 
 
12.  Podświetlanie 
 
Wcisnąć przycisk LIGHT, aby podświetlić wyświetlacz na ok. 5 sekund. 
 
13.  Specyfikacja 
 
Źródło zasilania 1 x bateria alkaliczna 9V 
Jednostka pomiaru ft lub m 
Dokładność 0,5% (± 1 cyfra) 

Częstotliwość robocza 40KHz 

Temperatura robocza 0°C 5 43°C (32°F – 109,4°F) 
Zakres 0,91 – 18,288m // 3 5 60ft 
 
Więcej informacji o produkcie znajduje na stronie www.velleman.eu. 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
 


