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Εγχειρίδιο χρήσης και ασφάλειας για μετρητή αποστάσεων με Laser 

Χρήση μηχανήματος 
-Εσωτερική μέτρηση αποστάσεων 
-Υπολογισμός εμβαδόν και όγκου 
 
Οδηγίες Ασφάλειας 
-Μην χρησιμοποιήσετε το παρόν μετρητή χωρίς να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης. 
-Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή εκτός του πεδίου εφαρμογής. 
-Μην καταστρέψετε το σύστημα ασφαλείας, μην αφαιρέσετε προειδοποιητικές πινακίδες. 
-Μην ανοίγετε τον μετρητή με άλλα εργαλεία (πχ. κατσαβίδι).  
-Μην τροποποιήσετε το μετρητή. 
-Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν προτείνει ο κατασκευαστής. 
-Όταν βρίσκεστε πάνω σε σκάλα ή σκαλωσιά μην χρησιμοποιείτε το μετρητή χωρίς τις 
απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας. 
-Μην σημαδεύετε με το μετρητή τον ήλιο. 
-Μην χρησιμοποιείτε το μετρητή ως φακό σε χώρους σκοτεινούς. 
-Μην χρησιμοποιείτε το μετρητή σε χώρους χωρίς ασφάλεια (όπως για παράδειγμα στο 
δρόμο κλπ. ) 
 
Laser 
Το μηχάνημα αυτό δεν έχει εμφανή λέιζερ. Μεταδίδεται από το μπροστινό μέρος του 
μηχανήματος μια ακτίνα laser που δεν είναι εμφανής στο ανθρώπινο μάτι.  
Το προϊόν αυτό είναι προϊόν λέιζερ δευτέρου βαθμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές : 
EC60825-1:2007 
 
Laser δευτέρου βαθμού:   
Μην κοιτάτε μέσα στην ακτίνα του λέιζερ. Μην σημαδεύετε άλλους με το λέιζερ.  
Προσοχή! Μέσα από οπτικό φακό (όπως γυαλιά, τηλεσκόπιο κλπ.) η ακτίνα του λέιζερ θα 
κάνει ζημιά στα μάτια.   
Δώστε προσοχή! Θα προκαλέσει ζημιά στα μάτια εάν κοιτάτε μέσα στην ακτίνα του λέιζερ. 
Μην κοιτάτε μέσα στην ακτίνα του λέιζερ. Δώστε προσοχή στο που σημαδεύετε την ακτίνα 
του laser.   
 
 
 
 
 
 
 
Τοποθεσία της ετικέτας που αναγράφει την προειδοποίηση να μην κοιτάτε στην ακτίνα του 
laser.   
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Χρήση  
Εκκίνηση  
Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταρίας (εικόνα Α) 
 
1. Ανοίξτε το κάλυμμά της μπαταρίας 
2. Τοποθετήστε την μπαταριά σας σωστά 

προσέχοντας την πολικότητα. 
3. Κλειστέ το κάλυμμά της μπαταρίας 

 
*Αντικαταστήστε την μπαταριά σας όταν στην οθόνη σας εμφανιστεί η ένδειξη:  

*Αφαιρέστε την μπαταριά αν υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιήσετε τον μετρητή για μεγάλό 
χρονικό διάστημα.  

 
Μπουτάν και διακόπτες (εικόνα Β) 
1. Μπουτάν μέτρησης 
2. Μπουτάν μέτρησης όγκου/ εμβαδού 
3. Πλήκτρο μέτρηση βάση πυθαγορείου θεωρήματος. 
4. Πλήκτρο πρόσθεσης 
5. Πλήκτρο καταγραφής 
6. Πλήκτρο αφαίρεσης 
7. Πλήκτρο αναφοράς (Φωτισμός οθόνης) 
8. Πλήκτρο ακύρωσης / απενεργοποίησης 
9. Πλήκτρο αλλαγής μονάδας μέτρησης 

 
 
Οθόνη LCD (εικόνα C)  
1. Ενεργοποίηση του laser  
2. Μέτρηση με σημείο εκκίνησης την μπροστινή άκρη  
3. Μέτρηση σημείο εκκίνησης την πίσω άκρη  
4. Πολλαπλή μέτρηση   

Μέτρηση Όγκου 
Μέτρηση εμβαδού 
 

5. Χρήση του πυθαγόρειου θεωρήματος για μέτρηση  
6. Συνεχής μέτρηση  
7. Επίπεδο μπαταρίας  
8. Μνήμη  
9. Απεικόνιση του σήματος εκπομπής  
10. Απεικόνιση της ισχύος του σήματος  
11. Τρίτη γραμμή ένδειξης  
12. Δεύτερη γραμμή ένδειξης  
13. Πρώτη γραμμή ένδειξης  
14. Αποτέλεσμα 
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Η πρώτη λειτουργία και ρύθμιση 
 
Ενεργοποίηση μετρητή  
Ενεργοποίηση μετρητή και laser 
 

 
Συνεχής πίεση θα απενεργοποιήσει το μετρητή,  
Ο μετρητής θα σβήσει αυτόματα εάν δεν χρησιμοποιείται για 3 λεπτά συνεχόμενα.   
 
Πλήκτρο ακύρωσης, για να ακυρώσετε την τελευταία οδηγία ή για να σβήσετε την 
οθόνη ένδειξης. Πιέστε το πλήκτρο μνήμης και το πλήκτρο ακύρωσης συγχρόνως για να 
διαγράψετε όλες τις καταγραφές μέτρησης.   
 

.   
Η θέση του σημείου εκκίνησης μέτρησης (βλέπε εικόνα D)  
Το προεπιλεγμένο σημείο εκκίνησης της μέτρησης 
του μετρητή είναι το πίσω  μέρος.   
Η πολυλειτουργική βάση, η τρύπα για το τρίποδο, η 
μπροστά άκρη και η πίσω άκρη θα επιλεγούν 
αντιστοίχως ως σημεία αναφοράς μέτρησης. Όταν 
αλλάζετε το σημείο αναφοράς μέτρησης, θα 
ακουστούν διαφορετικοί ήχοι για να σας 
προειδοποιήσει.   
Μετά την επανεκκίνηση το σημείο αναφοράς 
μέτρησης θα επιστρέψει στην πίσω άκρη του 
μηχανήματος.   
 
 
Οπισθεν φωτισμος της οθονης:  
Κρατηστε πατημενο το κομβιο συνεχόμενα και ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται. 
Με ένα πάτημα σύντομου χρόνου δηλώνετε το σημείο αναφοράς της μέτρησης.   
 
Πώς να ρυθμίσετε την μονάδα μέτρησης στο μηχάνημα.   
Πιέστε το πλήκτρο για να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης μέχρι να εμφανίσει την μονάδα που 
χρειάζεστε.: m, in, ft, ft+in. 
 

 

Μέτρηση  
  
Μέτρηση μονής απόστασης 

Πιέστε το πλήκτρο: Ενεργοποιηστε τον μετρητη σας. Πιέστε ξανά και η μέτρηση ξεκινά. Τα 
στοιχεία μέτρησης θα παρουσιαστούν στην οθόνη αμέσως.   
 

Συνεχης μετρηση αποστασης 
Συνεχόμενη μέτρηση,  η τιμή max/min θα εμφανιστεί στην οθόνη (βλέπε εικόνα Ε)  
Η συνεχόμενη μέτρηση επιτρέπει στον χρήστη να μετρήσει την μέγιστη ή ελάχιστη 
απόσταση από ένα σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα: Κατά την διαγώνια απόσταση 

(μέγιστη τιμή) ή την οριζόντια απόσταση (μικρότερη τιμή). Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να ακουστεί ο 
ήχος, αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία συνεχόμενης μέτρησης.   
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Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να σταματήσετε την συνεχόμενη μέτρηση. Οι αντίστοιχες μέγιστες / 
ελάχιστες τιμές και η τελευταία τιμή μέτρησης θα εμφανιστούν στην οθόνη. Το 
μηχάνημα θα σταματήσει αυτόματα την συνεχόμενη μέτρηση αφού μετρήσετε 
συνεχόμενα για 1000 φορές.   

 
Λειτουργία 

Πρόσθεση / Αφαίρεση  
Μέτρηση απόστασης 

 
Πρόσθεση : Πιέστε μια φορά, το πρώτο νούμερο στην οθόνη θα αναβοσβήνει. Η επόμενη 
μέτρηση θα προστεθεί στην προηγούμενη.   
 
Αφαίρεση: Πιέστε μια φορά, η πρώτη σειρά στην οθόνη θα αναβοσβήνει. Η επόμενη 
μέτρηση θα αφαιρεθεί από την προηγούμενη.   
 
Το τελικό βήμα θα ακυρωθεί.   
 
Θα επιστρέψετε σε μέτρηση μονής απόστασης 
 

 
Λειτουργία εμβαδού 

Πιέστε μια φορά και το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
 
Πιέστε: πραγματοποιείται η πρώτη μέτρηση (πχ. μήκος)  
 
Πιέστε: πραγματοποιείται η δεύτερη μέτρηση (πχ. πλάτος)   
 

Το σύνολο της μέτρησης θα εμφανιστεί στην κεντρική σειρά της οθόνης. 
 

Λειτουργία όγκου 
Πιέστε 3 φορές και το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη.  
Πιέστε: πραγματοποιείται η πρώτη μέτρηση (πχ. μήκος)  
 
Πιέστε: πραγματοποιείται η δεύτερη μέτρηση (πλάτος)   
 
Πιέστε: πραγματοποιείται η τρίτη μέτρηση (πχ. ύψος). 
 

Το συνολικό ποσό της μέτρησης θα εμφανιστεί στην κεντρική σειρά της οθόνης. Οι τιμές από τις 
τρεις προηγούμενες μετρήσεις θα εμφανιστούν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη σειρά.  
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Έμμεση μέτρηση με χρήση πυθαγορείου θεωρήματος.  

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να ολοκληρώσει αυτόματα μετρήσεις βάση του πυθαγόρειου 
θεωρήματος. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιηθεί μέτρηση σε σημεία που δεν 
μπορούμε να φτάσουμε.   

Για παράδειγμα:  Για την μέτρηση του ύψους στην εικόνα F με δυο μετρήσεις:   

1. Πατήστε το πλήκτρο μια φορά και θα εμφανιστεί στο σύμβολο στην οθόνη, και η 
απόσταση θα αναβοσβήνει στην οθόνη.   

2. Πιέστε το πλήκτρο : μετρήστε την δεξιά πλευρά του τριγώνου. Κατά την μέτρηση κρατήστε 
το μηχάνημα σταθερό.   

3. Πιέστε το πλήκτρο και μετρήστε την λοξή γωνία του τριγώνου.   

Εάν τα αποτελέσματα της μέτρησης πληρούν της απαιτήσεις του πυθαγορείου θεωρήματος, το ύψος 
της μέτρησης που θέλετε θα εμφανιστεί στην κεντρική σειρά της οθόνης.   

Έμμεση μέτρηση με χρήση δυο φορές του πυθαγορείου θεωρήματος. 

Χρήση του πυθαγόρειου θεωρήματος δυο φορές για να υπολογίσετε την απόσταση βλέπε εικόνα G.   
 
1. Πιέστε δυο φορές το συγκεκριμένο κομβίο και θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το 

σύμβολο  
Η απόσταση θα αναβοσβήνει στην οθόνη. 

 
2. Πιέστε το πλήκτρο για να μετρήσετε την διάσταση της υποτέμνουσας από το πρώτο 

τρίγωνο.  
 
Μετά την μέτρηση το μηχάνημα θα δείξει ότι πρέπει να μετρήσει την κάθετά απόσταση, κρατήστε το 
μηχάνημα οριζόντια 
 

3. Πιέστε το πλήκτρο για να μετρήσετε την οριζόντια απόσταση, για την κοινή γωνία των δύο 
τριγώνων 

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης θα μετρήσει την επόμενη άκρη. 
 
4. Πιέστε το πλήκτρο για να μετρήσετε την υποτέμνουσα του δεύτερου τριγώνου. 

 
Εάν οι μετρήσεις ταιριάζουν με το πυθαγόρειο θεώρημα, το ύψος θα εμφανιστεί στην κεντρική 
σειρά της οθόνης μαζί με τις τρεις προηγούμενες μετρήσεις.  
Μνήμη 

Πλήκτρο μνήμης 
Η τελευταία μέτρηση θα φανεί στην κεντρική οθόνη, και οι 20 τελευταίες μετρήσεις θα φανούν 
σε ανάποδη σειρά. Για να σβήσετε όλες τις μετρήσεις πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο μνήμης.   
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μοντέλο BDM9500 (100m) 
Ακρίβεια μέτρησης ±2mm 
Μονάδα Μέτρησης m/ f /in 
Εύρος Μέτρησης 0.05-100m 
Χρόνος Μέτρησης 0.03s-3s 
Κλάση Laser  Ⅱ 

Τύπος Laser 635nm ; p<1mw 
Μέγεθος Οθόνης 2.2 inch screen  
Κλάση προστασίας Ip65 
Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης Laser 10s 
Αυτόματη απενεργοποίηση 180s 
Μέτρηση απόστασης √ 

Μέτρηση Εμβαδού √ 

Μέτρηση Όγκου √ 

Έμμεση Μέτρηση  √ 

Πρόσθεση Αφαίρεση √ 

Αλλαγή Σημείου Εκκίνησης Μέτρησης  √ 

20 θέσεις μνήμης √ 

Όπισθεν φωτισμός οθόνης √ 

Τύπος Μπαταρίας 2* 1.5V;AAA 
Θερμοκρασία Μέτρησης 0℃-40℃ 
Θερμοκρασία Αποθήκευσης  -20℃-60℃ 
Μέγεθος 120*54*29mm 
Βάρος 108g 
Όροι μέτρησης  

Ακτίνα  
Η μέγιστη απόσταση μέτρησης είναι 100μέτρα  

Η επιφάνεια μέτρησης  
Εάν η επιφάνεια μέτρησης είναι από υγρό (νερό) ή εάν είναι διάφανη μπορεί να γίνει λάθος 
στην μέτρηση.   
Εάν η επιφάνεια έχει αντανάκλαση μπορεί να γίνει λάθος στην μέτρηση.   
Όταν μετράτε επιφάνειες χωρίς αντανάκλαση ή σκοτεινές επιφάνειες, θα αυξηθεί ο χρόνος 
μέτρησης.   

Αποθήκευση:   
Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε χώρους με νερό ή υγρασία. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για 
να καθαρίσετε το μηχάνημα, μην χρησιμοποιήσετε διαλυτικά.   

Προβλήματα και λύσεις 
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Technical parameters 
Mode BDM9500 (100m) 
Measuring accuracy ±2mm 
Measuring unit m/ ft /in 
Measuring range 0.05-100m 
Measuring time 0.03s-3s 
Laser grade  Ⅱ 

laser type 635nm ; p<1mw 
Display size 2.2 inch screen  
Water-proof and dust-proof 
grade Ip65 

Laser auto shut-down 10s 
Auto shut-down  180s 
Measures distance √ 

Measures area √ 

Measures volume √ 

Measures Indirect-pythagoras √ 

add,subtract  √ 

change Starting point √ 

20 memories √ 

Backlit screen display √ 

Button’s servive life one million times 
Battery type 2* 1.5V;AAA 
Battery life max 5000 
Working temperature range 0℃-40℃ 
Storage temperature range  -20℃-60℃ 
Product size 120*54*29mm 
Weight 108g 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




