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R193 – Laserový dálkoměr LR600P 5-600m 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst! 
 
Parametry:  
 
Měřící rozsah vzdálenosti: 5 - 600 m 
Měřící rozsah rychlosti: 0 - 300 km/h 
Maximální zvětšení: 6x 
Přesnost měřícího rozsahu: ± 1m (± 0,2%) 
Přesnost měření rychlosti: ± 5 km / h 
Provozní teplota: -10°C/+50°C 
Rozměry: 105 x 82 x 43 mm 
Měřící úhel: ± 60° 
Baterie: 2 x AAA 
 
Díky 6 násobnému přiblížení, které je možné doostřit okulárem bude scéna ostrá a jasně prokreslená díky 
antireflexním vrstvám skel. Dálkoměr je možné ovládat pomocí dvou tlačítek z nichž každá funkce je 
zobrazena na průhledu dálkoměru.  
 
Přepínat můžete mezi měřením vzdálenosti, skenování, měřením rychlosti, a režimem pro golf nebo mlhu.  
 
Ovládání:  
 

 
 
 

1) Objektiv / vysílač laseru 
2) Přijímač laseru 
3) Tlačítko pro změnu módu 
4) Napájecí tlačítko 
5) Okulár 
6) Ostření 
7) Baterie (ze spodní strany výrobku.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Použití:  
Stiskněte napájecí tlačítko pro zapnutí přístroje. Zkontrolujte nabití baterií zobrazení na displayi. Přepnutím 
tlačítka pro změnu módu vyberte měření v metrech, yardech, golfový režim, režim mlhy nebo měření 
rychlosti. Namiřte na objekt, který chcete měřit, umístěte jej doprostřed viditelného pole a krátce stiskněte 
tlačítko napájení pro měření. Vzdálenost se objeví na displayi. Zařízení se samo vypne po cca 15 
sekundách nečinnosti.  
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Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a 
přispějte k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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