
Model: AR861

CYFROWY DALMIERZ LASEROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis:
Ten cyfrowy dalmierz laserowy jest łatwym w obsłudze narzędziem służącym do szybkiego i dokładnego 
pomiaru.

* pomiar odległości od 0.3 do 60 m z dokładnością do +/- 2mm
* cyfrowy dalmierz laserowy przeznaczony jest do pomiaru odległości, długości, szerokości, wysokości 
i odstępów 
* tryb Twierdzenia Pitagorasa do podjęcia pomiarów w trudnych sytuacjach
* oblicza powierzchnię i objętość
* wykorzystywany do pomiarów na zewnątrz i wewnątrz
* czytelny wyświetlacz LCD, podświetlenie jest wyraźne, zapewniające odczyt zarówno na zewnątrz jak 
i wewnątrz, w ciemnościach
* funkcja automatycznego wyłączania po 2 minutach bezczynności

1. Działanie

1. Wyświetlacz LCD- duży wyświetlacz z podświetleniem umożliwia wyraźny odczyt nawet w 
ciemnych, trudnych warunkach.

2. Klawiatura  
3. Laser- odbiór przez obiektyw odbicia lasera umożliwia określenie odległości
4. Otwór wyjścia lasera plamki lasera
5. Komora baterii- 2 baterie alkaliczne AA

2. Specyfikacja techniczna:

Model AR861
Zakres pomiaru(M) 0.3-60m

Dokładność pomiaru(MM) ±2mm
Najmniejsza wyświetlana 

jednostka 1

Przechowywanie pamięci 
(razy) 30

Klasa lasera 2
Typ lasera Fala= 635 nm p≤1nW

Automatyczne wyłączanie Po 2 minutach
Automatyczne wyłączanie 

lasera Po 20 sekundach

Bateria 2 x 1.5 V LR6 (AA)

Żywotność baterii Do 5000 pojedynczych pomiarów 
(baterie alkaliczne 2xAA)

Temperatura pracy -10 ° C  ~ +50° C

0,05-30m

Temperatura 
przechowywania -20 ° C  ~ +60° C

Wymiary 130 x 68 x 35.5mm

* WAŻNE: w niekorzystnych warunkach (np. w pełnym słońcu lub podczas pomiaru na słabo odblaskowych 
powierzchniach chropowatych) zakres pomiarowy i dokładność zostaną obniżone. Testy na odległość do 30m 
bez użycia płytki obserwacji- pojawią się rozbieżności w zakresie ±10mm.

Instrukcja bezpieczeństwa
! Niewłaściwe posługiwanie się urządzeniem może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie, 
porażenie prądem lub uszkodzenie ciała.
! Nie próbuj zmienić wydajności urządzenia laserowego w jakikolwiek sposób, może to spowodować narażenie 
na niebezpieczne promieniowanie laserowe.
! Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych, wymienionych w niniejszej 
instrukcji może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
! Nie należy patrzeć na promień laserowy ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Trójkąt wskazuje miejsce, z którego cyfrowy dalmierz laserowy emituje światło laserowe

Należy unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego, promień lasera może spowodować ślepotę.
Cyfrowy laserowy miernik odległości nie jest zabawką. Należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci.
Nie używać narzędzia przy dzieciach i nie pozwalać dzieciom na użytkowanie tego dalmierza. 
Nie należy umieszczać urządzenia w pozycji, która może powodować, że ktoś może patrzeć na promień lasera.
Nie stosować na powierzchniach takich jak blachy, które mają błyszczącą, odbijającą powierzchnię,  może ona 
odbijać promień lasera z powrotem w kierunku użytkownika.
Zawsze wyłączaj urządzenie laserowe, gdy nie jest używane.
Nie próbuj zmieniać wydajności tego urządzenia w jakikolwiek sposób, może to spowodować narażenie na 
niebezpieczne promieniowanie laserowe.
Nie próbuj naprawiać lub demontować lasera narzędzia pomiarowego.
Nie należy używać urządzenia w obszarach palnych, w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
Użycie innych akcesoriów, które są przeznaczone do innych narzędzi może spowodować poważne szkody.

Klawiatura

1. przycisk READ- odczyt
2. włącznik/wyłącznik
3. pojedynczy pomiar odległości, pomiar twierdzenia Pitagorasa: domyślnie ustawiony jest pojedynczy 

pomiar odległości, naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie między pojedynczym pomiarem a 

*Wysoka dokładność danych pomiarowych do± <3>2 mm,
*Przedni i tylny tryb podwójnego odniesienia. przełącznik 

*Laser klasy II dla bezpieczeństwa ludzi.
pomiaru na żądanie.

*Wysokiej jakości konstrukcja ekranu OLED o niskim poborze 
energii i doskonałej czytelności.
*Komunikacja i ładowanie USB-C

pomiarem twierdzenia Pitagorasa
4. przycisk powierzchni: naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie pomiaru powierzchni 
5. przycisk objętości: naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie pomiaru objętości
6. przycisk „-”: służy do odejmowania pomiaru
7. RECALL/CLEAR: naciśnij ten przycisk aby przypomnieć wartości, naciskając ten przycisk przez około 

2 sekundy zostaną wykasowane wykonane pomiary.
8. Przycisk „+”: służy do dodawania pomiaru
9. punkt odniesienia pomiaru- pomiar od góry bądź od dołu urządzenie (wlicza do pomiaru długość 

dalmierza)
10. przycisk Ft/m: służy do zmiany jednostek pomiaru z metrowych na calowe

Działanie

Cyfrowy dalmierz laserowy jest wysoce precyzyjnym urządzeniem. Należy przestrzegać następujących 
wytycznych, aby zapewnić optymalną wydajność.

 Nie należy kierować cyfrowego dalmierza laserowego w kierunku słońca lub innych źródeł światła, 
może to spowodować błąd odczytu lub niedokładne pomiary.

 Nie należy używać cyfrowego dalmierza laserowego w miejscach narażonych na wilgoć, kurz, piasek 
lub w innych niekorzystnych warunkach, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych 
komponentów i wpływać na dokładność pomiaru.

 Gdy dalmierz ma być używany w temperaturze znacznie wyższej lub niższej niż ta w miejscu 
przechowywania należy odczekać, aż nabierze temperatury otoczenia.

 Błędy mogą wystąpić podczas pomiaru wobec bezbarwnych cieczy (np. woda), czystego szkła, 
styropianu lub podobnych materiałów przezroczystych lub o niskiej gęstości.

 Bardzo jasne otoczenie w połączeniu z bardzo niską powierzchnią odbicia zmniejszy zakres pomiarowy 
i dokładność. 

 Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.  Do czyszczenia nie wolno używać żrących środków. 
Dalmierz przecierać miękką, wilgotną szmatką.

 Należy sprawdzić dokładność wykonywanych pomiarów po upadku urządzenia lub innych 
uszkodzeniach mechanicznych.

1. Instalacja/wymiana baterii
1. Naciśnij hak aby otworzyć pokrywę baterii.
2. Wkładać i zmieniać baterie zgodnie z polaryzacją wskaźników w komorze baterii. Upewnij się, 

że biegunowość (+/-) jest prawidłowa.
3. Zamknąć i zablokować pokrywę baterii.

Uwaga:

 baterie: 2 x AA 5V (bateria alkaliczne)
 nie mieszać starych baterii z nowymi
 wymienić baterię, gdy wskaźnik baterii pokazuje, że jest ona pusta
 wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas

2. Aby włączyć i wyłączyć cyfrowy laserowy miernik odległości
1. Naciśnij przycisk włącznika, aby włączyć urządzenie, na ekranie pojawi się ikona „Smart 

Sensor”, następnie urządzenie automatycznie przejdzie do pojedynczego pomiaru odległości.

Kod QR do pobrania aplikacji znajduje się w instrukcji.

dokonywane pomiary w pamięci.
aplikacją (Mijia APP) dzięki czemu możemy zapisywać 
HOTO Smart Laser Measure, umożliwia synchronizację z 



2. Ponownie naciśnij na włącznik, aby wyłączyć dalmierz.
3. Gdy miernik jest nieaktywny przez 2 minuty, wyłączy się automatycznie.

3. Zmiana punktu odniesienia pomiaru
Punkt odniesienia pomiarów ustawiony jest domyślnie na pomiar od dołu urządzenia. Naciśnij 
przycisk pomiaru punktu odniesienia (przycisk nr 9 zaznaczony w punkcie 3.- klawiatura) do zmiany 
punktu odniesienia na pomiar od góry urządzenia (do pomiaru nie będzie wliczona długość 
miernika).
Ikona ze strzałką u dołu wskazuje, że do pomiar jest dokonywany od dołu urządzenia, wliczając 
długość dalmierza do pomiaru.
Ikona ze strzałką u góry wskazuje, że pomiar jest dokonywany od góry urządzenia, nie wlicza on 
swojej długości do pomiaru.
Po wyłączeniu urządzenia punkt odniesienia automatycznie przejdzie do pomiaru od  dołu miernika.

4. Zmiana jednostek
Naciśnij przycisk Ft/m w celu zmiany jednostki ze stóp na metryczną.

Ustawienie jednostki Odległość Powierzchnia Objętość 
M Metry m² m³

FT Stopy 
(dziesiętne) stóp² stóp³

Po wyłączeniu urządzenia pomiar będzie dokonywany automatycznie w metrach

5. Podjęcie pomiaru
Laser wyłącza się automatycznie po 20 sekundach bezczynności. Podświetlanie włącza się na 10 
sekund podczas pomiaru. 
1. Pojedynczy pomiar odległości

1. Naciśnij włącznik, aby włączyć urządzenie, domyślnie będzie ustawiony pojedynczy pomiar 
odległości. (Rys.4)

Naciśnij przycisk READ aby włączyć laser, wyświetli się ikona ze wskaźnikiem laserowym.
(Rys. 5)

2. Laser dąży do pomiaru docelowego.
3. Naciśnij ponownie przycisk READ, aby dokonać pomiaru.
4. Dane pomiarowe pojawią się w najniższym wierszu na ekranie w postaci dużych liczb, a 

wiązka laserowa się wyłączy. (Rys. 6)

Wyłączenie automatyczne po 180sek

Długość fali lasera: 630-680nm
Bateria: 3,7-200mAh
Ekran: 0,96 OLED
Łączność BT do 8m
Ładowanie: 5V=1A
Moc robocza: 0,7W
Czas ładowania: 100min

Temperatura pracy: -10C do 50C
Automatyczne wyłączenie lasera po 30sek

Minimalna wyświetlana odległość 0,001m

Temperatura przechowywania: -20C do 60C
Wilgotność przechowywania: 20% do 80%
Rozmiar: 73×33,2×16,8mm
Waga: 36g

Jednostki pomiaru m/f

Odległość pomiaru – 0.05-30m
Dokładność +- 2mm

Model: QWCJY001
Specyfikacja:

5. Do podjęcia drugiego pomiaru naciśnij przycisk READ, laser ponownie się włączy i 
pierwsze dane pomiarowe będą wyświetlane w górnym wierszu ekranu w postaci małych 
liczb.(Rys. 7)

6. Nowy pomiar docelowy.
7. Naciśnij ponownie przycisk READ aby dokonać drugiego pomiaru. 
8. Drugie dane pomiarowe są wyświetlane na dole a następnie wiązka laserowa wyłącza się. 

(Rys. 8)

9. W celu podjęcia nowego pojedynczego pomiaru wykonaj powyższe kroki (5-8).
 

2. Pomiar powierzchni
1. Naciśnij przycisk oznaczony w instrukcji jako 4, aby przejść do pomiaru powierzchni, 

migająca linia na ikonie oznacza pierwszą długość do pomiaru. (Rys. 9)

2. Naciśnij przycisk READ, aby włączyć wiązkę lasera. (Rys. 10)

3. Ustaw laser w kierunku długości, którą chcesz mierzyć jako pierwszą.
4. Naciśnij ponownie na przycisk READ, aby wyświetlić mierzoną długość w pierwszym 

rzędzie na górze ekranu. (Rys. 11)

W komplecie:
Dalmierz Laserowy HOTO smart
Kabel Ładujący USB
Instrukcja


