
Falke produkter er dækket af en 5 års ombytningsgaranti, gældende 

fra købsdatoen. Garantien dækker ved ikke-erhvervsmæssig, 

dvs. privat, brug. 

Hvis der er mangler eller fejl ved Falke produktet, vil det blive ombyttet 

med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for at kræve 

erstatning, forholdsmæssigt afslag eller mulighed for at kræve pengene 

tilbage. Ombytningsgarantien dækker dog kun ved forevisning af kasse-

bon; hvis denne ikke kan fremvises, kan produktet ikke ombyttes. 

Kassebonen fungerer som garantibevis, og skal derfor opbevares gennem 

hele produktets levetid.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller 

er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller 

ændring af produktet, samt fejl opstået i forbindelse med erhvervs-

mæssig brug af produktet. 

5 års ombytningsgarantiDK
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LASERAFSTANDSMÅLER MED MÅLEHJUL
ADVARSEL! 

Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt 

før brug af apparatet. Apparatet bør kun udleveres til andre 

sammen med denne vejledning.

1. LCD-display

2. Måleknap

3. Funktionsvælger

4. Omskifter for referencepunkt

5. + (læg til)

6. - (træk fra)

7. Omskifter for måleenhed

8. Sluk/nulstil

9. Vaterpas

10. Laser

11. Målehjul

12. Batteridæksel
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Måleområde:  0,1-70 m

Nøjagtighed:  ±1,5 mm/meter

Enhed:   meter/fod/tommer

Lasertype:  630-670 nm

Lasereffekt:  <1 mW

Driftstemperatur:  0-40 °C

Opbevaringstemperatur: -10 – 60 °C

IP-klasse:   IP54

Strømforsyning:  2×1,5 V AAA-batterier

Mål:   130×51×28 mm

Vægt:   128,5 g

Måleområde for målehjulet: 0-10 m

Overholder relevante EU-direktiver og standarder.

Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at 

reducere risikoen for skader

Bemærk fare for skade. 

Læs instruktionerne grundigt.

Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald.

SYMBOL FORKLARING
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BRUG

Måling

Tryk på knappen (2) for at tænde for apparatet. Tryk på knappen igen for 

at måle afstand.

Tænd for apparatet, og hold knappen (2) nede for at lave kontinuerlig 

måling. Se figur 1.

Skift målefunktion

Tryk på knappen (3) for at skifte mellem måling af areal, volumen, 

indirekte måling og forsinket måling.

(1) Måling af areal

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 2. 

Apparatet kan nu måle areal.

(2) Måling af volumen

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 3. 

Apparatet kan nu måle volumen.

(3) Pythagoras-måling

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 4. 

Apparatet kan nu måle ved hjælp af Pythagoras’ læresætning, metode 1.

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 5. 

Apparatet kan nu måle ved hjælp af Pythagoras’ læresætning, metode 2.

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 6. 

Apparatet kan nu måle ved hjælp af Pythagoras’ læresætning, metode 3.

(4) Trapezmåling

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 7. 

Apparatet kan nu måle trapezer.

(5) Forsinket måling

Tryk på knappen (3), indtil displayvisningen er som på figur 8. 

Apparatet begynder først målingen efter 10 sekunder. Tryk på 

knappen (2) for at igangsætte målingen, som først foretages 10 sekunder 

senere. Resultatet vises på displayet. Du kan øge tidsforsinkelsen ved at 

trykke på knappen (3) eller forkorte den ved at trykke på knappen (6).

(6) Læg måling til

Når det første måleresultat vises på displayet, kan du trykke på

knappen (5) for at lægge det sammen med det næste måleresultat. Se 

figur 9.

(7) Træk måling fra

Når det første måleresultat vises på displayet, kan du trykke på 

knappen (6) for at trække det fra det næste måleresultat. Se figur 10.

 

Skift enhed og måling med målehjulet

Når du har tændt for apparatet, kan du trykke på knappen (7), så 

displayvisningen er som på figur 11. Rul hjulet hen over den afstand, der 

skal måles. Den maksimale længde er 10 meter. Tryk på knappen (8) for 

at afslutte denne funktion.

Hold knappen (7) inde for at skifte mellem måleenhederne m (meter), ft 

(fod), in (tommer) og ft+in (fod+tommer).

Referencepunkt og målehukommelse

Tryk på knappen (4) for at skifte mellem apparatets forkant og bagkant 

som referencepunkt ved målingerne.

På figur 12 er bagkanten referencepunkt, og på figur 13 er forkanten 

referencepunkt.

Hold knappen (4) inde for at se tidligere målinger i apparatets 

hukommelse. Se figur 14. Tryk på knapperne (5) og (6) for at skifte 

mellem de tidligere målinger.

Sluk og nulstil

Tryk på knappen (8) for at nulstille måleresultaterne eller gå tilbage til 

forrige funktion.

Hold knappen (8) inde for at slukke for apparatet.

Vaterpas

Læg apparatet på den flade, der skal tjekkes. Hvis boblen er midt i libellen, 

er fladen vandret.
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MILJØ 

Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt 

husholdningsaffald. El-værktøj som ikke længere er anvendelig skal 

indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde. Spørg på den 

lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse.

SERVICE OG HOTLINE
Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål 

vedr. korrekt brug og/eller reservedele.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk

203 For høj temperatur Brug apparatet i egne-
de omgivelser

220 Lav batteristand Udskift batterierne

254 Beregningsfejl Foretag en ny måling 
iht. anvisningerne

255 Svag lasermod-
tagelse eller lang 
måletid

Gør reflektionen af 
laserstrålen bedre, 
f.eks. ved at sætte et 
stykke hvidt papir på 
målepunktet. 

256 Kraftigt lys Gør reflektionen af 
laserstrålen bedre, 
f.eks. ved at sætte 
et stykke hvidt papir 
på målepunktet. Ret 
ikke laserstrålen mod 
kraftigt lys.

258 Rækkevidde over-
skredet 

Mål inden for appara-
tets rækkevidde

301 Fejl på apparatet Genstart apparatet. 
Hvis det ikke løser 
problemet, skal du 
kontakte forhandleren.

FEJLAFHJÆLPNING 



Falke-produkterna omfattas av 5 års bytesgaranti med start från 

inköpsdatum.

Garantin omfattar endast icke-kommersiellt, dvs. privat bruk. 

Om det är brister eller fel på Falke-produkten kommer den att bytas ut 

mot motsvarande produkt.

Garantin ger inte möjlighet till ersättning, avdrag eller möjlighet att kräva 

pengarna tillbaka.

Bytesgarantin gäller endast mot uppvisande av kvitto, om sådant inte kan 

uppvisas kan produkten inte bytas.

Kvittot fungerar som garantibevis och ska därför sparas under hela 

produktens livslängd.

Garantin omfattar inte fel på produkten som uppstår som en följd av 

felaktig användning, bristande underhåll eller modifiering av produkten, 

samt fel som uppstår i samband med kommersiell användning av 

produkten.

5 års UtbytesgarantiS
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LASERAVSTÅNDSMÄTARE MED MÄTHJUL
VARNING! 

Läs denna bruksanvisning och alla säkerhetsvarningar nog-

grant innan användning av apparaten.

Apparaten får endast överlämnas till andra tillsammans med 

denna bruksanvisning.

1. LCD-skärm

2. Mätknapp

3. Funktionsknapp

4. Referensknapp

5. Plus

6. Minus

7. Enhetsknapp

8. Stäng av / rensa

9. Vattenpass

10. Lasergenerator

11. Måthjul

12. Batterilucka
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SPECIFIKATIONER
Mätintervall:   0,1–70 m

Precision:   ±1,5 mm

Enhet:    m/ft/ft+in

Lasertyp:    630–670 nm

Lasereffekt:   < 1 mW

Drifttemperatur:   0–40 °C

Förvaringstemperatur:  –10–60 °C

Vattenskydd:   IP54

Strömförsörjning:   2×1,5 V AAA-batteri

Storlek:    130×51×28 mm

Vikt:    128,5 g

Hjulintervall:   0-10 m

Uppfyller relevanta EU-direktiv och standarder.

Läs och förstå denna bruksanvisning före användning av 

maskinen för att minska risken för skador.

Observera risk för skada. 

Läs instruktionerna grundligt.

Får inte bortskaffas tillsammans med vanligt hushållsavfall. 

Apparaten ska samlas in och återanvändas på miljövänligt 

sätt..

SYMBOLFÖRKLARING
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ANVÄNDING

Mätning

Tryck på knappen (2) för att slå på apparaten och tryck kort igen för att 

mäta avståndet.

Slå på apparaten och tryck länge på (2) för att starta kontinuerlig mätning 

(bild 1).

Funktionsknappen

Tryck på (3) för att ändra yta, volym, indirekt mätning och timer för 

avståndsmätning.

(1) Ytmätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 2 för att mäta ytan, enligt 

bilden.

(2) Volymmätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 3 för att mäta volymen, 

enligt bilden.

(3) Triangulering

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 4 för att triangulera, enligt 

bilden.

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 5 för att utföra en annan typ 

av triangulering, enligt bilden.

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 6 för att utföra en tredje typ 

av triangulering, enligt bilden.

(4) Parallelltrapetsmätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 7 för att utföra 

parallelltrapetsmätning, enligt bilden.

(5) Fördröjd mätning

Tryck på knappen (3) tills du kommer till bild 8 för att fördröja mätningen, 

standardtiden är 10 sekunder på denna modell. Tryck

på knappen (2) för att starta mätningen, efter 10 sekunder visas 

mätresultatet på skärmen. Timern kan justeras genom ett tryck på (5) för 

att lägga till och (6) för att dra ifrån.

(6) Lägga till 

När du har fått det första mätresultatet trycker du på (5) för att lägga till 

beräkningen till nästa resultat, och detta resultat visas på skärmen. Bild 9

(7) Dra ifrån 

När du har fått det första mätresultatet trycker du på (5) för att dra ifrån 

beräkningen från nästa resultat, och detta resultat visas på skärmen. 

Bild 10

Byta enhet och använda mäthjulet

När du har slagit på apparaten (7) visar skärmen bild 11, rulla på hjulet för 

att mäta, maximal intervall är 10 m, tryck kort på (8) för att lämna.

Tryck länge på (7) för att ändra enhet till m, ft, in, ft+in.

Byte av mätreferens och sparade mätningar.

Tryck kort på (4) för att ändra referenspunkten, bakåt eller framåt.

Bakåt enligt bild 12 och framåt enligt bild 13.

Tryck länge på (4) för att spara resultatet enligt 14, tryck på knappen (5) 

(6) för att läsa nästa eller senaste sparade mätning.

Stäng av/rensa

Tryck på knappen (8) för att rensa senaste resultat.

Tryck länge på knappen (8) för att stänga av apparaten.

Vattenpass

Lägg apparaten på ett bord eller en annan yta för att använda 

vattenpasset. När libellen befinner sig mellan strecken innebär det att ytan 

är plan/rät.
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MILJÖ 

Elektriska apparater får inte kastas bort med vanligt hushållsavfall. 

Elverktyg som är uttjänta ska samlas in separat och återvinnas på ett 

miljövänligt sätt. Rådfråga den lokala återvinningsstationen om korrekt 

kassering.

SERVICE OCH HOTLINE 
Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post om du har frågor gällande korrekt 

användning och/eller reservdelar.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tel.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk

203 För hög tempera-
tur

Använd apparaten i 
lämplig miljö.

220 Lågt batteri Byt ut batterierne

254 Beräkningsfel Gör om proceduren 
enligt anvisningarna

255 Svag ljusåtergiv-
ning eller långsam-
ma beräkningar

Använd bättre reflek-
tor (använd ett vitt 
papper eller en reflek-
tor)

256 Kraftig ljusåtergiv-
ning

Förbättra reflektions-
ytan (använd vitt pap-
per, reflektor osv. Eller 
rikta inte apparaten 
mot kraftig belysning)

258 Intervallet har 
överskridits

Håll mätningen inom 
intervallet

301 Apparatfel Starta om mätningen, 
om problemet fortfa-
rande inte är löst, kon-
takta din återförsäljare.

FEL OCH ÅTGÄRDER 


