
ИНСТРУКЦИИ   ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА  УЛТРАЗВУКОВА  РОЛЕТКА   MS-6450   No. 030896 
 

ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ 

- Не насочвайте лазерния показалец към очите или към силно отразяващи повърхности, намиращи се на 
нивото на очите! 

- Прочетете внимателно иснтрукциите за ползване. 
- Неточно измерване може да се получи в следствие: 

• на изтощена батерия 

• измерване на дистанция по-малко от 0,6m или повече от 15m 

• успоредна работа на дрига ултразвукова ролетка 

• когато ролетката не е поставена перпендикулярно на повърхноста към която е насочена за измерване 

• когати резултатът от изчисляването надвишава максимални възможен за ролетката 

• когато повърхността към която е насочена ролетката не осигурява добро отразяване на ултразвуковия 
сигнал 

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ  
Обхват на измерване:  в затворени помещения 0.6-15m 
Точност:   ±0.5%±1 значеща цифра 
Захранване:   9V 
Живот на батерията:  10 часа 
Размери:   137 х 59 х 39 
Тегло:    150 g 
Обхват на калкулатора: 
Дължина:   9999m 
Площ:    9999m2 
Обем:    9999m3 

Работна темпертаура:  0°C÷40°C 
 
ИЗМЕРВАНЕ 

• Застанете перпендикулярно на повърхността. Тя трябва да е чиста, 
без материали, които може да попречат на отразяването на 
ултразвуковия сигнал. 

• Желателно е повърхността да е плоска. 

• Ролетката не може да мери през стъклени витрини, прозорци или 
други прегради. 

• Изберете единици за измерване – натиснете бутон FT/M.  

• Насочете към стената и натиснете бутон READ. 

• За динамично отчитане, натиснете и задръжте бутон READ, така 
ако се движите ролетката ще отчита изменението в дистанцията. 

• Всяко следващо измерване изтрива прехождащото го. 

• Резултатът от измерванията се показва на LCD дисплея. 

• Ролетката се изключва автоматично след окол 30 секунди. 

• За да добавите към текущото измерване резултатът от следващото (сумиране на дължина) натиснете 
бутон +/=.  

• За да запаметите текущия резултат натиснете бутон MEM INPUT.  

• За да изчислите площ натиснете бутон LW, на дисплея ще се покаже картинка на четириъгълник с 
мигаща страна L. Натиснете бутон READ и измерете 

дължината. На дисплея ще започне да мига другата 
страна на четириъгълника H. Натиснете бутон READ и 

измерете ширината на помещението. Ролетката 
автоматично ще изчисли площта.    

• За да изчислите обем натиснете бутон LWH, на 
дисплея ще се покаже картинка на кубична фигура с 
мигаща страна L. Натиснете бутон READ и измерете 

дължината. На дисплея ще започне да мига другата 
страна W. Натиснете бутон READ и измерете 

височината на помещението. На дисплея ще започне 
да мига другата страна H. Натиснете бутон READ и 

измерете ширината на помещението. Ролетката автоматично ще изчисли обема. 
ГРИЖИ  ЗА  УРЕДА 

• Ролетката е прецизен електронен елемент и с нея трабва да се работи внимателно. 

• Пазете от удар или силни вибрации. 

• Пазете от прах и омасляване. 



Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
    Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                           факс:  852-70-03       
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС) тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 95    тел.  84-22-00 

 

• Проверявайте батерията редовно. 

• Изваждайте батерията ако няма да използвате ролетката за дълго време. 
 

  
 

 
 
 
 
 


