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Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu odległościomierza ultradźwiękowego i 
jesteśmy przekonani, że to nowoczesne urządzenie przyniesie 
Państwu wiele zadowolenia. Urządzenie spełnia wymagania odpo-
wiednich przepisów bezpieczeństwa.
Aby zapewnić długotrwałe optymalne działanie i dyspozycyjność 
tego urządzenia oraz zagwarantować bezpieczeństwo osobiste 
użytkownika, mamy następującą prośbę.
Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj niniejszą instrukcję i 
przestrzegaj w szczególności opisanych w niej zasad bezpieczeństwa!
Wszelkie działania na lub za pomocą tego urządzenia mogą być 
wykonywane tylko w zakresie odpowiadającym opisowi w niniejszej 
instrukcji.
Przekazując odległościomierz ultradźwiękowy innej osobie, 
przekaż razem z nim także tę instrukcję.

 Opakowanie 
Opakowania służą do zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trans-
porcie. Opakowania stanowią surowce nadające się do ponownego 
wykorzystania lub przetworzenia w ramach recyklingu.
Przed uruchomieniem urządzenia wyjmij wszystkie części z opako-
wania.
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Użycie zgodne z przeznaczeniem

Uniwersalny elektroniczny przyrząd pomiarowy określa 
odległość, w jakiej znajduje się obiekt, przez elektroniczne emi-
towanie sygnałów o dużej prędkości. Wynik jest pokazywany na 
wyświetlaczu. Urządzenie jest wyposażone w chip komputerowy 
oraz funkcje wskaźnika kluczy i zapisywania, które umożliwiają 
wykonywanie nieprzerwanych pomiarów z kumulacją wyników 
oraz automatyczne obliczanie powierzchni i objętości. Dzięki temu 
może być stosowany w budownictwie oraz urządzaniu wnętrz i 
nadaje się do użytku przez sprzedawców nieruchomości, projek-
tantów mebli i rzemieślników itd.
Funkcja orientacji laserowej umożliwia namierzenie określonego 
obiektu za pomocą wysyłanej przez urządzenie wiązki czerwonych 
promieni laserowych. Automatyczne wyrównywanie temperatury 
zapewnia precyzyjne wyniki, a aktualna temperatura otoczenia jest 
wskazywana na wyświetlaczu.
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Gwarantujemy zgodność produktu z wymaganymi ustawowo nor-
mami. 
Kompletną deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod 
adresem www.gt-support.de.

Uniwersalny elektroniczny przyrząd pomiarowy GT-UDM-10 jest 
urządzeniem laserowym klasy 2 i spełnia wymogi międzynarodowych 
wytycznych bezpieczeństwa wg. EN 60825-1-1:2007.
Nie zdejmować etykiet znajdujących się na urządzeniu.

Ostrzeżenie!
 •  Używając urządzeń zasilanych bateriami należy przestrzegać pod-

stawowych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć niebezpieczeństwa 
pożaru oraz urazów ciała i szkód materialnych, a w szczególności 
wymienionych niżej przepisów.

 •  Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj 
dokładnie niniejszą instrukcję.

 •  Proszę przechować instrukcję i w razie przekazywania urządzenia 
innym użytkownikom dołączyć ją do urządzenia.

Promieniowanie 
lasera

Nie patrz na wiązkę 
światła lasera

EN 60825-1:2007
Maks. moc 1 mW przy 650 nm

Produkt laserowy klasy 2

 

UWAGA

Zasady bezpieczeństwa
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Zasady bezpieczeństwa

Dbaj o porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy zwiększa ryzyko wypadku!
Zwracaj uwagę na wpływ czynników!
Nie narażaj urządzenia na działanie deszczu. Nie używaj urządzenia 
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zapewnij dobre oświetlenie 
w miejscu pracy. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których 
występuje zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, np. w pobliżu 
palnych cieczy lub gazów.
Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt!
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługiwania przez osoby 
(także dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub 
umysłowej oraz nie posiadające odpowiedniego doświadczenia 
i/lub wiedzy, chyba że pod nadzorem osób odpowiadających za 
ich bezpieczeństwo albo na podstawie otrzymanych od tych osób 
wskazówek.
Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
Zwracaj uwagę na pewną i bezpieczną postawę ciała!
Przyjmij taką postawę, aby zachować równowagę w każdej pozycji 
roboczej.
Bądź zawsze uważny!
Koncentruj sie na wykonywanej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie 
używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Nie patrzeć bezpośrednio w promień laserowy.
Nie kieruj promienia laserowego bezpośrednio w oczy innych osób 
lub zwierząt. Nie ustawiaj urządzenia na wysokości oczu i w pobliżu 
powierzchni odbijających światło, ponieważ mogą one odbijać 
promień lasera w kierunku oczu użytkownika, innych osób lub 
zwierząt. Nie patrz w promień laserowy przez lornetkę ani lupę.

Używaj odpowiedniego urządzenia!
Użycie zgodne z przeznaczeniem zostało opisane w niniejszej 
instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie!
Używanie przystawek i akcesoriów innych niż zalecane w niniejszej 
instrukcji lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem 
urządzenia może być przyczyną wypadku.
Sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone!
Nie dopuszczaj do upadku urządzenia. Przed przystąpieniem do 
pracy sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
Upewnij się, czy urządzenie jest sprawne. Nie używaj urządzenia, 
jeżeli jakakolwiek jego część jest uszkodzona.
Przechowuj urządzenia w bezpiecznym miejscu!
Nieużywane urządzenia i baterie przechowuj w suchym miejscu, 
niedostępnym dla dzieci.
Naprawy
Urządzenie spełnia wymagania odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanych specjalistów, z wykorzystaniem oryginalnych 
części zamiennych – w przeciwnym razie może dojść do zagrożeń 
dla użytkownika.
Przestrzegaj również następujących zasad:
Używanie urządzenia w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją 
obsługi może spowodować, że zabezpieczenia nie będą działać 
zgodnie z przeznaczeniem.

Zasady bezpieczeństwa
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Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas używania 
laserów

Uwaga! Promienie laserowe!

Nie patrzeć bezpośrednio w promień laserowy.

Nie patrzeć w promień laserowy przez instrumenty 
optyczne.

 •  Niniejszy laser odpowiada klasie 2 zgodnie z normą EN 60825-
1:2007. Nie wymieniaj diody laserowej na diodę innego typu.  
Uszkodzony laser należy oddać do naprawy do warsztatu serwiso-
wego.

 •  Używaj lasera wyłącznie do wskazywania.
 •  Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy.
 •  W momencie kontaktu promienia laserowego z okiem natychmiast 

zamknij oczy i odwróć wzrok.
 •  Nie obserwuj promienia laserowego przez urządzenia optyczne.
 •  Nie ustawiaj urządzenia w pozycji, w której promień laserowy może 

stykać się z ciałem na wysokości głowy.
 •  Nie zostawiaj dzieci w pobliżu lasera.

Utylizacja wyeksploatowanego urządzenia
Po zaprzestaniu użytkowania urządzenia należy zwrócić się 
do właściwej organizacji zajmującej się utylizacją odpadów. 
Tu można otrzymać informacje o tym, jak należycie utylizować 
urządzenie.

Przed użyciem … 

Uwagi dotyczące baterii
 •  Baterii nie wolno wyrzucać do domowego śmietnika. Każdy 

użytkownik jest zobowiązany ustawowo do oddawania baterii w 
wyznaczonych punktach zbiorczych.

 •  Baterii nie wolno ładować! Niebezpieczeństwo wybuchu!
 •  Baterie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie wrzucaj 

w ogień ani nie rozbieraj.
 •  Zakładaj, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
 •  W razie potrzeby przed założeniem oczyść styki baterii i urządzenia.
 •  Zużyte baterie jak najszybciej wyjmij z urządzenia. Zwiększone 

niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu!
 •  Nie narażaj baterii na działanie skrajnych warunków, na przykład 

nie kładź na grzejnikach lub bezpośrednio nasłonecznionych mie-
jscach! Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu!

 •  Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować głębokie 
rozładowanie baterii i wyciek elektrolitu! Takie baterie natychmiast 
usuwaj, aby uniknąć uszkodzeń.

 •  Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kon-
taktu z elektrolitem odpowiednie miejsca natychmiast spłucz dużą 
ilością czystej wody i jak najszybciej udaj się do lekarza.

 •  Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa
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 1. Nadajnik/odbiornik ultradźwiękowy
 2. Laser namierzający do nakierowywania na punkt pomiarowy
 3. Dwuwierszowy wyświetlacz LCD
   Informacje wyświetlane w górnym wierszu wskazują wynik aktual-

nego pomiaru, a informacje w dolnym wierszu – wynik zapisany/
obliczony.

 4. Wyłącznik główny ON/OFF 
 5.  FT/M  - naciśnij lekko ten przycisk, aby przełączać się między metra-

mi a stopami. Przy ustawieniu FT (stopy) wyniki są wyświetlane w 
stopach i calach. Przytrzymaj przycisk wciśnięty przez ok. 2 sekun-
dy, aby wyświetlić aktualną temperaturę otoczenia.

 6.  MODE - naciśnij krótko ten przycisk, aby skasować pomiar lub 
aby powrócić do menu w celu przełączenia się do trybu długości, 
powierzchni albo objętości. Przytrzymaj przycisk wciśnięty przez 
ok. 2 sekundy, aby zapisać zmierzoną długość, powierzchnię lub 
objętość.

 7.  +/= - naciśnij krótko ten przycisk, aby zsumować zmierzoną 
długość, powierzchnię lub objętość. Przytrzymaj przycisk wciśnięty 
przez ok. 2 sekundy, aby odczytać i wyświetlić ostatnią zmierzoną 
długość, powierzchnię lub objętość.

 8.  READ - naciśnij ten przycisk, aby zacząć pomiary. Przytrzymaj przy-
cisk wciśnięty i poruszaj przyrządem podczas wykonywania pomi-
arów, aby umożliwić sczytanie wartości dynamicznych.

 9. poziomica
 10.  Odniesienie pomiarów --- odległość jest mierzona od końca 

urządzenia.
 – Pojemnik na baterię z tyłu (nie pokazane na ilustracji)
 – Bateria blokowa 9 V w rozmiarze 6F22 (nie pokazane na ilustracji)

Oznaczenia części / Zawartość opakowania Oznaczenia części /Zawartość opakowania
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3

4

5 7

9

10

6 8



 12 

SERWIS
 00800 45622000   MODEL: GT-UDM-10, II/03/10, E42369 12  13 

SERWIS
 00800 45622000   MODEL: GT-UDM-10, II/03/10, E42369 13

Obsługa

Zakładanie baterii
Zdejmij wieczko pojemnika na baterie 
znajdujące się na spodzie urządzenia, 
wyciągnij nieco końcówkę złącza i wciśnij 
baterię (bateria blokowa 9 V w rozmiarze 
6F22/6LR61) na końcówkę. Włóż baterię do 
pojemnika i zamknij wieczko.

Wskazania na wyświetlaczu

A_ Plus
B_ Długość/Powierzchnia/Objętość L=długość W=szerokość  
  H=wysokość
C_ Pamięć
D_ Pamieć, wynik obliczenia
E_ Aktualny pomiar
F_  Wyświetlane w przypadku niewystarczającego  

stanu zasilania prądem
G_ Stopa kwadratowa
H_ Stopa sześcienna
I_ Metr/metr kwadratowy/metr sześcienny

Eliminowanie błędów pomiaru
W celu uniknięcia błędów pomiaru należy przestrzegać poniższych 
zaleceń.

 1. Pomiary przez szkło są niemożliwe.
 2.  Pomiar odległości obiektów dźwiękochłonnych, np. zasłon, jest 

niemożliwy.
 3.  Charakterystyka powierzchni przeciwległego obiektu może 

powodować błędy pomiarów.
 4.  Przyrząd musi być wypoziomowany pod kątem 90° stopni względem 

przeciwległej powierzchni. W tym celu należy użyć poziomnicy.
 5. Pomiary wykonywane przy silnym wietrze mogą być błędne.
 6.  Obiekty znajdujące się między mierzonym obiektem a urządzeniem 

mogą zakłócać precyzję pomiarów.
 7.  Podczas pomiarów znajdujących się w maksymalnym zakresie 

odległości może dojść do błędów pomiarów (zakres pomiarowy: 
0,6- 16 m lub 2-53 stopy).
 •  Gdy zmierzona odległość znajduje się poza podanym zakresem:

•  Gdy zmierzona odległość znajduje się poza podanym zakresem: 
na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie „Err” w dolnym 
wierszu wyświetlacza.

 8.  Podczas dodawania różnych parametrów, na przykład długości i 
powierzchni, znak plusa jest ignorowany i pokazywany jest ten sam 
wynik z poprzedniego pomiaru.

Obsługa
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 9.  Jeżeli pomiar jest wykonywany w pobliżu innych urządzeń 
ultradźwiękowych lub źródeł dźwięku o wielkich częstotliwościach, 
należy wyłączyć źródło/źródła zakłóceń na czas wykonywania  
pomiaru.

 10.  W warunkach niekorzystnych dla wykonywania pomiarów: tempe-
ratura i wilgotność powietrza mają wpływ na dokładność pomiarów 
- temperatura urządzenia powinna być zgodna z temperaturą oto-
czenia, zwłaszcza w przypadku mierzenia większych odległości (12-
16 metrów / 40-53 stóp), wilgotność względna powietrza powinna 
wynosić ponad 48%, a mierzona powierzchnia powinna mieć wymiary 
co najmniej 3 m x 3 m.

 11.  Pomiary wykonywane w wąskich przejściach lub korytarzach 
mogą być błędne. Im większa odległość, tym większa powinna 
być wolna przestrzeń w kierunku pomiaru. Wskaźnik laserowy jest 
aktywny wyłącznie podczas rzeczywistych pomiarów przy wciśniętym 
przycisku READ i służy do oznaczania przeciwległego punktu pomiaro-
wego. Postępuj zgodnie z następującym rysunkiem: 

Pomiar odległości
•  Za pomocą poziomnicy ustaw urządzenie pionowo w kierunku 

mierzonego obiektu, na przykład ściany.
•  Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Urządzenie jest 

gotowe do pracy.
  Jeżeli ostatnia zmierzona wartość została skasowana, na 

wyświetlaczu pojawi się poniższe wskazanie:

 
•  Naciśnij przycisk READ, aby zmierzyć odległość między obiektem 

referencyjnym a namierzonym obiektem.
•  Trzymając wciśnięty przycisk READ, poruszaj urządzeniem w celu 

uzyskania wartości dynamicznych. Zmierzona odległość jest 
wskazywana w górnej części wyświetlacza.

•  Wciśnij jednocześnie przycisk FT/M, aby wybrać anglosaskie lub 
metryczne jednostki miary (ustawienie domyślne: system metryczny).

Wskazówki:
 A.  Mierzony obiekt powinien mieć twardą powierzchnię i nie może 

być zasłonięty przez żadne przeszkody.
 B.  W celu uzyskania precyzyjnych pomiarów wybierz dużą, gładką i 

twardą powierzchnię.
 C.  Jeżeli mierzona powierzchnia jest zbyt mała, nieregularna lub zbyt 

miękka, to na wierzchu można ułożyć płytkę dociskową.
 D. Urządzenie nie może wykonywać pomiarów przez szkło.
 E.  Podczas wykonywania pomiaru odstęp urządzenia od mierzonego 

obiektu powinien wynosić ponad 60 cm.
 F.  Aby pomiary były dokładne, temperatura urządzenia powinna być 

taka sama jak temperatura otoczenia.

ObsługaObsługa
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 G.  Odległość jest mierzona od końca urządzenia (10, odniesienie 
pomiarów).

Dodawanie
 •  Naciśnij przycisk READ - zmierzona wartość ukaże się w pobliżu 

górnej części wyświetlacza.

 •  Naciśnij przycisk +/=, aby przejść do trybu dodawania. Na 
wyświetlaczu ukaże się „+” i jednocześnie w dolnej części 
wyświetlacza pojawi się wynik (naciśnij ponownie przycisk +/=, aby 
przerwać dodawanie).

 •  Naciśnij ponownie przycisk READ, aby przeprowadzić drugi 
pomar - zmierzona wartość zostanie wyświetlona w górnej części 
wyświetlacza.

 •  Naciśnij ponownie przycisk +/=, aby wyświetlić sumę w dolnej 
części wyświetlacza.

 • Powtarzanie poniższych kroków umożliwia kontynuację sumowania.

Dodawanie (z pamięcią M)
 •  Przeprowadź pomiar. Zapisz wynik końcowy przez wciśnięcie przy-

cisku MODE na co najmniej 2 sekundy, aż zostanie wyemitowany 
podwójny sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu ukaże się „M+”.

  
 •  Rozpocznij pomiar zgodnie z opisem: naciśnij przycisk READ.

  
 •  Naciśnij przycisk +/=, aby przejść do trybu dodawania − na 

wyświetlaczu ukaże się „+”.

  
 •  Dodaj zawartość pamięci do ostatniego pomiaru: trzymaj wciśnięty 

przycisk +/= przez co najmniej 2 sekundy, aż zostanie wyemitowa-
ny podwójny sygnał dźwiękowy. „M+” zniknie z wyświetlacza. W 
dolnym wierszu wyświetlacza jest wyświetlana tylko wartość zapi-
sana w pamięci. 

ObsługaObsługa
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 •  Naciśnij krótko przycisk +/= - wynik ostatniego pomiaru zsumo-
wany z pomiarem z pamięci ukaże się na wyświetlaczu.

  

Powierzchnia
 •   Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu powierzchni. Pojawi się 

wskazanie                i będzie można rozpocząć obliczanie powierzchni 
pomieszczenia.

  
 •  Wskaźnik długości „L” na wyświetlaczu miga i wyświetla pierwszy 

wykonany pomiar. Naciśnij przycisk READ, aby zmierzyć długość. 
Wynik zostanie wyświetlony w górnej części wyświetlacza (krok 1).

   
 •  Wskaźnik szerokości „W” na wyświetlaczu miga i pokazuje następny 

pomiar, który ma być wykonany. Naciśnij przycisk READ, aby 
zmierzyć szerokość. Wynik zostanie wyświetlony w górnej części 
wyświetlacza (krok 2).

   Powierzchnia zostanie wyświetlona automatycznie w dolnej części 
wyświetlacza.

 •  Aby przełączać się między wskazaniem długości a szerokości w gór-
nej części wyświetlacza, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk READ;

  −  Naciśnij przycisk MODE, aby skasować dane z wyświetlacza. 
Następnie można przeprowadzić kolejny pomiar.

  − Aby wrócić do trybu pomiaru, naciśnij ponownie przycisk

Wskazówki:
Przy użyciu jednokrotnego naciśnięcia przycisku MODE można 
przełączać się między długością, powierzchnią i objętością. Jeżeli 
na wyświetlaczu znajdują się aktualne wskazania, naciśnięcie przycis-
ku MODUS spowoduje ich skasowanie. Tryb pozostaje niezmieniony.

Zliczanie powierzchni w trybie pomiaru powierzchni
 •  Trzymaj wciśnięty przycisk MODE, aby zapisać powierzchnię 

zmierzoną podczas pierwszego pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się 
wskazanie „M+”. Następnie odezwie się podwójny sygnał dźwiękowy.

  
 •  Naciśnij przycisk MODE, aby skasować dane wyświetlane aktualnie 

na wyświetlaczu. Następnie można przejść do wykonania kolejne-
go pomiaru i obliczenia (wykonaj krok 1 i krok 2 opisane w części 
Powierzchnia).

  
 •  Po uzyskaniu sumy powierzchni z drugiego obliczenia naciśnij przycisk 

+/= , aby przejść do trybu dodawania. Na wyświetlaczu ukaże się  „+”.

ObsługaObsługa
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 •  Dodawanie zawartości pamięci do ostatniego pomiaru: przytrzymaj 
wciśnięty przycisk +/= przez co najmniej 2 sekundy, aż zostanie 
wyemitowany podwójny sygnał dźwiękowy. „M+” zniknie, a w dol-
nym wierszu wyświetlacza ukaże się wartość z pamięci. 

   
 •  Naciśnij przycisk +/= - suma obu powierzchni ukaże się w dolnej 

części wyświetlacza.

  
 •  Powtarzaj powyższe czynności, aby dodawać kolejne pomiary 

powierzchni.

Objętość
 •  Naciśnij przycisk READ, aby przejść do trybu powierzchni. Pojawi się 

wskazanie  i będzie można rozpocząć obliczanie objętości 
pomieszczenia.

  
  •  Wskaźnik długości „L” miga na wyświetlaczu i informuje o 

trwającym pomiarze. Naciśnij przycisk READ, aby zmierzyć długość. 

Wynik ukaże się w górnej części wyświetlacza (krok 1).;

  
  •  Wskaźnik szerokości „W” na wyświetlaczu miga i pokazuje następny 

pomiar, który ma być wykonany. Naciśnij przycisk READ, aby 
zmierzyć szerokość. Wynik ukaże się w górnej części wyświetlacza 
(krok 2).

  
 •  Wskaźnik wysokości „W” na wyświetlaczu miga i pokazuje następny 

pomiar, który ma być wykonany. Naciśnij przycisk READ, aby 
zmierzyć wysokość. Wynik ukaże się w górnej części wyświetlacza 
(krok 3).

 •  Objętość zostanie wyświetlona automatycznie w dolnej części 
wyświetlacza.

   
 •  Aby przełączać się między wskazaniem długości, szerokości i 

wysokości w górnej części wyświetlacza, należy kilkakrotnie 
nacisnąć przycisk READ.

 • Naciśnij przycisk MODUS, aby skasować dane z wyświetlacza.
  −  Można teraz wykonać obliczenie objętości. 
  −  Aby przejść do trybu pomiarów, wciśnij kilkakrotnie przycisk 

MODE.

ObsługaObsługa
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maj wciśnięty przycisk +/- przez co najmniej 2 sekundy, aż zostanie 
wyemitowany podwójny sygnał dźwiękowy. „M+” zniknie, a w dol-
nym wierszu wyświetlacza ukaże się wartość z pamięci.

  
 •   Naciśnij przycisk +/- - suma obu objętości ukaże się w dolnej części 

wyświetlacza.

  
 •   Powtarzaj powyższe czynności, aby dodawać kolejne pomiary 

objętości.

Wskaźnik temperatury
Wciśnij przycisk FT/M na ok. 2 sekundy − temperatura ukaże się w dol-
nej części wyświetlacza. Jeżeli jest wybrany system anglosaski (ft/in), 
temperatura jest pokazywana w stopniach Fahrenheita (°F). Przy wybra-
nym systemie metrycznym (m) temperatura jest wskazywana w stopni-
ach Celsjusza (°C).
Naciśnij ponownie przycisk READ , aby przejść do trybu pomiarów.                         

  

Wskazówki:
Przy użyciu jednokrotnego naciśnięcia przycisku MODE można 
przełączać się między długością, powierzchnią i objętością. Jeżeli 
na wyświetlaczu znajdują się aktualne wskazania, naciśnięcie przy-
cisku MODE powoduje ich skasowanie. Tryb pozostaje niezmieniony.

Dodawanie objętości w trybie objętości
 •  Trzymaj wciśnięty przycisk MODE, aby zapisać objętość zmierzoną 

podczas pierwszego pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 
„M+”. Następnie odezwie się podwójny sygnał dźwiękowy.

  
 •  Naciśnij przycisk MODE, aby skasować dane wyświetlane aktualnie 

na wyświetlaczu. Następnie można przejść do wykonania kolej-
nego pomiaru i obliczenia (wykonaj kroki 1-3 opisane w części 
Objętość).

   
 •  Po uzyskaniu drugiej obliczonej objętości naciśnij przycisk +/=, 

aby przejść do trybu dodawania. Na wyświetlaczu ukaże się „+”. 
Następnie odezwie się podwójny sygnał dźwiękowy.

  
 •  Dodawanie zawartości pamięci do ostatniego pomiaru: przytrzy-

ObsługaObsługa
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Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Pusta bateria: w tym miejscu jest wyświetlany w sposób ciągły  
symbol , który informuje o konieczności wymiany baterii.

  

Wyłączanie urządzenia
Przytrzymaj wciśnięty przycisk ON/OFF, aż urządzenie się wyłączy. Po 
około 60 sekundach przerwy w użyciu urządzenie wyłączy się auto-
matycznie.

Czyszczenie

Odległościomierz ultradźwiękowy jest bezobsługowy. Urządzenie 
czyść suchą lub lekko zwilżoną szmatką.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed 
mrozem. Urządzenie musi być przechowywane tak, aby dzieci nie miały 
do niego dostępu.

Obsługa

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Trzeba je oddać 
w specjalnym punkcie zbiorczym.
Materiały opakowaniowe to surowce. Utylizując je należycie,  
chronisz środowisko naturalne.
Wyeksploatowane urządzenia oddawaj w punkcie zbiorczym 
złomu elektrycznego. Informacje otrzymasz w lokalnym organie 
administracji.

Utylizacja
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Dane techniczne

Nazwa   Odległościomierz 
ultradźwiękowy

Typ  GT-UDM-10

Zalecane użycie  W zamkniętych pomieszczeniach

Zakres pomiarów  0,6 do 16 m (2’ do 53’)

Zakres obliczeń: Długość 9999,99 m ( 9999’ 11’)

 Powierzchnia 999999,9 m²  
  (999999,9 stóp kwadratowych)

 Objętość 999999 m³  
  (999999 stóp sześciennych)

Rozdzielczość  0,01 m

Długość fal lasera  630~660 nm

Zakres temperatury  0° C do +40° C

Klasa lasera  2

Zasilanie prądowe   Bateria blokowa 9 V rozmiar 
6F22/6LR61

Pobór prądu  < 50 mA

Automatyczne wyłączanie  Po ok. 60 sekundach przerwy w 
użyciu urządzenia wyłącza się 
automatycznie.

Temperatura robocza  0° C do 40° C (32° F do 104° F)

Wielkość  
(długość x szerokość x wysokość) 155 mm x 72 mm x 41 mm

Ciężar  Ok. 137 g (bez baterii)

 INFORMACJE OGÓLNE 
 MODEL: ODLEGŁOŚCIOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY GT-UDM-10 

SZANOWNY KLIENCIE,
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli pomi-
mo tego niniejsze urządzenie posiada wady, chcielibyśmy wyrazić 
ubolewanie. Prosimy wówczas o zwrócenie się do naszego serwisu, 
adresy umieszczono poniżej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod 
poniżej wymienionym numerem telefonu linii Obsługi Klienta. Przed 
odesłaniem uszkodzonego urządzenia, prosimy skontaktować się 
telefonicznie z naszym centrum serwisowym, w celu przyśpieszenia 
realizacji reklamacji.
Okres gwarancji wynosi 3 lata od dnia zakupu urządzenia.
Prosimy przechowywać paragon kasowy jako dowód dokonania 
zakupu.
Dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych obowiązują następujące 
zapisy, które jednocześnie nie ograniczają Państwa praw usta-
wowych z tego tytułu:

 •   Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić tylko i wyłącznie pod-
czas 3 lat od daty zakupu urządzenia. Usługi świadczone w ramach 
gwarancji są ograniczone do usuwania wad materiałowych oraz do 
usuwania wad fabrycznych, ewentualnie do wymiany urządzenia.

  Usługi świadczone w ramach gwarancji są bezpłatne.
 •   Roszczeń gwarancyjnych należy dochodzić niezwłocznie po 

stwierdzeniu wady urządzenia.
   Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwaran-

cyjnego nie jest możliwe, chyba że roszczenia gwarancyjne zostaną 
zgłoszone w trakcie 2 tygodni od dnia upływu okresu gwarancyjnego.

WARUNKI GWARANCYJNE
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WARUNKI GWARANCYJNE

 ZWROT 
 MODEL: ODLEGŁOŚCIOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY GT-UDM-10 
Prosimy przesłać uszkodzone urządzenie z załączeniem karty 
gwarancyjnej oraz paragonu kasowego, na koszt odbiorcy, na 
następujący adres serwisu:
 Globaltronics Service Center 
 Telefon: 00800 45622000 (bezpłatny) 
 GT-Support-PL@telemarcom.de        
Jeżeli uszkodzenie będzie objęte naszym świadczeniem gwaran-
cyjnym, wówczas otrzymają państwo naprawione urządzenie lub 
też nowe urządzenie. Wraz z naprawą lub wymianą urządzenia nie 
rozpoczyna się nowy okres gwarancji. Nadal obowiązywać będzie 
okres gwarancji, wynoszący 3 lata od dnia zakupu urządzenia.
Prosimy zwrócić uwagę, iż gwarancja nie obowiązuje w przypad-
ku nadużycia lub nieprawidłowej obsługi urządzenia, w przy-
padku nieprzestrzegania środków ostrożności obowiązujących 
dla tego urządzenia, w przypadku użycia siły, szkód wynikłych z 
tytułu działania siły wyższej lub też w przypadku próby naprawy 
urządzenia nie przez nasz autoryzowany serwis obsługi.
W przypadku konieczności dokonania naprawy, urządzenie 
należy wysłać do serwisu, pamiętając o odpowiednim zapa-
kowaniu i zabezpieczeniu urządzenia. Firma nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody, które powstaną w wyniku transportu.

Uszkodzenia urządzenia, które nie są objęte gwarancją (lub też 
które już nie są nią objęte), uszkodzenia po upływie okresu gwarancji 
lub uszkodzenia, w wyniku których gwarancja wygasła, usuwamy 
odpłatnie.
W tym celu prosimy o wysłanie urządzenia na adres naszego serwisu.

Należy starannie wypełnić kartę gwarancyjną oraz wysłać ją konie-
cznie razem z urządzeniem i paragonem kasowym. Karta zachowu-
je ważność przez okres 3 lat od daty sprzedaży/data stempla pocz-
towego.

 MODEL: ODLEGŁOŚCIOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY GT-UDM-10 

Informacje o usterkach: __________________________________

 ______________________________________________________

Zakupu dokonano w (należy załączyć paragon kasowy): _______

 ______________________________________________________

 Globaltronics Service Center 
 Telefon: 00800 45622000 (bezpłatny) 
 GT-Support-PL@telemarcom.de    

 Nabywca:  

Nazwisko i imię: ________________________________________

Kod pocztowy, miejscowość: ______________________________

Ulica: _________________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Podpis: ________________________________________________

E42369 II/03/10

KARTA GWARANCYJNA 
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