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pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání

sk Pôvodný návod na použitie

hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство 

по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 
експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale

bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за 
работа

sr Originalno uputstvo za rad

sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend

lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
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Română

Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia 
muncii

Toate instrucţiunile trebuie citite şi respectate pentru 
a lucra nepericulos şi sigur cu aparatul de măsură. Da-
că aparatul de măsură nu este folosit conform prezen-
telor instrucţiuni, dispozitivele de protecţie integrate 
în acesta pot fi afectate. Nu deterioraţi niciodată indi-

catoarele de avertizare de pe aparatul dumneavoastră de măsură, fă-
cându-le de nerecunoscut. PĂSTRAŢI ÎN CONDIŢII BUNE PREZENTE-
LE INSTRUCŢIUNI ŞI DAŢI-LE MAI DEPARTE ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII 
APARATULUI DE MĂSURĂ.

Atenţie – în cazul în care se folosesc alte dispozitive de comandă 
sau de ajustare decât cele indicate în prezenta sau dacă se execută 
alte proceduri, acest lucru poate duce la o expunere periculoasă la 
radiaţii. 
Aparatul de măsură se livrează cu o plăcuţă de avertizare (în schiţa 
aparatului de măsură de la pagina grafică marcată cu numărul 7).

Dacă textul plăcuţei de avertizare nu este în limba ţării dumnea-
voastră, înainte de prima utilizare, lipiţi deasupra acesteia etiche-
ta autocolantă în limba ţării dumeavoastră, din setul de livrare.

Nu îndreptaţi raza laser asupra persoanelor sau ani-
malelor şi nu priviţi nici dumneavoastră direct raza 
laser sau reflexia acesteia. Prin aceasta aţi putea pro-
voca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătăma 
ochii.

În cazul în care raza laser vă nimereşte în ochi, trebuie să închideţi 
voluntar ochii şi să deplasaţi imediat capul în afara razei.

Nu aduceţi modificări echipamentului laser.
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Nu folosiţi ochelarii pentru laser drept ochelari de protecţie. Oche-
larii pentru laser servesc la mai buna recunoaştere a razei laser, dar nu 
vă protejează totuşi împotriva radiaţiei laser.
Nu folosiţi ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau în tra-
ficul rutier. Ochelarii pentru laser nu vă oferă protecţie totală împo-
triva razelor ultraviolete şi vă diminuează gradul de percepţie a culori-
lor.
Nu permiteţi repararea aparatului de măsură decât de către perso-
nal de specialitate corespunzător calificat şi numai cu piese de 
schimb originale. Numai în acest mod poate fi garantată siguranţa de 
exploatare a aparatului de măsură.
Nu permiteţi copiilor să folosească nesupravegheaţi aparatul de 
măsură cu laser. Ei pot provoca în mod accidental orbirea persoane-
lor.
Nu lucraţi cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în 
care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. În aparatul de mă-
sură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii.

Descrierea produsului şi a performanţelor
Utilizare conform destinaţiei
Aparatul de măsură este destinat măsurării depărtărilor, lungimilor, înăl-
ţimilor şi distanţelor. Aparatul de măsură este adecvat pentru măsurători 
în mediu interior.

Elemente componente
Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa de la pagina gra-
fică.

1 Întrerupător pornit/oprit
2 Tastă „HOLD“
3 Display
4 Capac compartiment baterie
5 Dispozitiv de blocare compartiment baterie
6 Număr de serie
7 Plăcuţă de avertizare laser
8 Lentilă receptoare
9 Ieşire radiaţie laser
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Elemente afişaj
a Avertizare baterii descărcate
b Avertizare temperatură
c Laser conectat
d Măsurătoare fixată
e Valoare anterioară măsurată
f Unitate de măsură
g Valoare curentă măsurată

Date tehnice

Telemetru digital cu laser Zamo
Număr de identificare 3 603 F72 4..
Domeniu de măsuare (normal) 0,15–20,000 m
Precizie de măsurare (normală) ±3,0 mm
Cea mai mică unitate afişată 1 mm
Timp de măsurare
– normal
– maxim

0,5 s
4 s

Temperatură de lucru – 10 °C ... +40 °C
Temperatură de depozitare – 20 °C ... +70 °C
Umiditate relativă maximă a aerului 90 %
Clasa laser 2
Tip laser 635 nm, <1 mW
Diametru rază laser (la 25 °C) aprox.
– la o distanţă de 20,000 m 18 mm
Baterii 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Durată de funcţionare baterii în modul de 
măsurare aprox. 5 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003 0,08 kg
Dimensiuni 100 x 36 x 23 mm

Numărul de serie 6 de pe plăcuţa indicatoare a tipului serveşte la identificarea apara-
tului dumneavoastră de măsură.
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Indicaţie
Indicaţie privind domeniul de măsurare: Raza de acţiune creşte în 
funcţie de cât de bine este redirecţionată înapoi lumina laserului de că-
tre suprafaţa ţintă (prin difuzare, nu prin reflexie) şi în funcţie de cât de 
puternică este luminozitatea punctului laser comparativ cu lumina am-
biantă (spaţii interioare, amurg). În caz de condiţii nefavorabile ca de 
exemplu iluminat interior foarte puternic sau o suprafaţă cu proprietăţi 
de reflexie slabe, domeniul de măsurare poate fi limitat.
Indicaţie privind precizia de măsurare: În caz de condiţii nefavorabi-
le ca de exemplu iluminat interior foarte puternic, suprafaţă cu propri-
etăţi de reflexie slabe sau temperatură ambiantă mult inferioară sau su-
perioară valorii de 25 °C marja de eroare maximă poate fi de ±8 mm la 
20,000 m. În caz de condiţii favorabile se poate lua în calcul o abatere 
de ±0,05 mm/m.

Montare
Montarea/schimbarea bateriilor
Pentru buna funcţionare a aparatului de măsură se recomandă folosirea 
bateriilor alcaline cu mangan.
Pentru deschiderea capacului compartimentului de baterii 4 apăsaţi dis-
pozitivul de blocare 5 în direcţia săgeţii şi scoateţi capacul compartimen-
tului de baterii. Introduceţi bateriile. Respectaţi polaritatatea corectă 
conform schiţei de pe partea interioară a compartimentului de baterii.
Când simbolul de baterie  apare pentru prima dată pe display, atunci 
mai sunt posibile măsurări încă timp de aprox. 15 minute. Dacă simbolul 
de baterie clipeşte, bateriile trebuie schimbate, nemaifiind posibile alte 
măsurări.
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Folosiţi numai baterii 
de aceeaşi fabricaţie şi capacitate.

Extrageţi bateriile din aparatul de măsură în cazul în care nu-l veţi 
folosi un timp mai îndelungat. În caz de depozitare mai îndelungată 
bateriile se pot coroda şi autodescărca.
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Funcţionare
Punere în funcţiune

Nu lăsaţi nesupraveghiat aparatul de măsură pornit şi deconec-
taţi-l după utilizare. Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.
Feriţi aparatul de măsură de umezeală şi de expunere directă la ra-
diaţii solare.

Nu expuneţi aparatul de măsură unor temperaturi sau unor variaţii 
extreme de temperatură. De ex. nu-l lăsaţi prea mult timp în autotu-
rism. În cazul unor variaţii mai mari de temperatură lăsaţi mai întâi apa-
ratul să se acomodeze înainte de a-l pune în funcţiune. Temperaturile 
sau variaţiile extreme de temperatură pot afecta precizia aparatului de 
măsură.
Evitaţi şocurile puternice sau căderile aparatului de măsură. După 
influenţe exterioare puternice exercitate asupra aparatului de măsură, 
înainte de a continua lucrul cu acesta, ar trebui să efectuaţi întotdeau-
na o verificare (vezi „Verificarea aparatului de măsură“, pagina 83).

Conectare/deconectare
Pentru conectarea aparatului de măsură împingeţi spre spate întrerupă-
torul pornit/oprit 1. În momentul conectării aparatului de măsură se co-
nectează şi raza laser. Indicatorul LASER clipeşte pe display.
Pentru deconectarea aparatului de măsură împingeţi înainte întrerupăto-
rul pornit/oprit 1.

Procesul de măsurare
După conectarea aparatului de măsură are loc o măsurare continuă. Vizaţi 
cu raza laser suprafaţa ţintă. Valoarea curentă măsurată g va fi afişată pe 
rândul de jos al displayului (vezi figura A). În timpul măsurării contiue, a-
paratul de măsură poate fi deplasat în raport cu ţinta, valoarea curentă 
măsurată g fiind actualizată pe rândul de jos al displayului, la interval de 
aprox. 0,5 secunde (vezi figura B). Vă puteţi, de exemplu, îndepărta de un 
perete până la distanţa dorită, depărtarea curentă putând fi oricând citită. 
Indicatorul LASER cliăeşte pe display.
Planul de referinţă pentru măsurare este muchia posterioară a aparatului 
de măsură .
De exemplu, pentru o măsurare de la un perete la altul, puneţi aparatul de 
măsură cu muchia posterioară sprijinită pe primul perete.
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Nu îndreptaţi raza laser asupra persoanelor sau animalelor şi nu 
priviţi direct în raza laser, nici chiar de la distanţă mai mare.

Funcţia „HOLD“ (vezi figura B)
Apăsaţi tasta „HOLD“ 2 pentru blocarea proce-
sului de măsurare. Raza laser se deconectează 
iar pe display apare indicatorul HOLD. Valoa-
rea curentă măsurată va continua să fie afişată 
pe rândul de jos al displayului, dar nu va mai fi 
actualizată continuu.
Apăsaţi din nou tasta „HOLD“ 2, pentru a reco-
necta laserul. Indicatorul LASER clipeşte pe 
display. Pe rândul de sus va fi afişată valoarea 
anterioară măsurată. Pe rândul de jos va fi afi-
şată valoarea curentă măsurată/actualizată 
continuu.
Apăsaţi din nou tasta „HOLD“ 2 pentru a bloca 
din nou procesul de măsurare. Raza laser se 
deconectează iar pe display apare indicatorul 
HOLD. Pe rândul de sus va fi afişată valoarea 
anterioară măsurată. Valoarea curentă măsu-
rată va continua să fie afişată pe rândul de jos 
al displayului, dar nu va mai fi actualizată conti-
nuu.

Dacă timp de aprox. 5 min. nu se apasă nicio tastă la aparatul de măsură, 
acesta se deconectează automat, pentru menajarea bateriilor.
Dacă o valoare măsurată a fost reţinută prin funcţia „HOLD“, aceasta va fi 
memorată în momenul deconectării automate. După reconectarea apara-
tului de măsură prin apăsara tastei „HOLD“ 2, valoarea anterioară măsu-
rată e va fi afişată pe rândul de sus al displayului.

Instrucţiuni de lucru

Indicaţii de ordin general
Lentila receptoare 8 şi orificiul de ieşire a radiaţiei laser 9 nu trebuie să fie 
acoperite în timpul măsurării.
Măsurarea are loc în centrul razei laser, chiar în cazul suprafeţelor ţintă vi-
zate oblic.
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Influenţe asupra domeniului de măsurare
Domeniul de măsurare depinde de luminozitate şi de praticularităţile de 
reflexie ale suprafeţei ţintă.

Influenţe asupra rezultatului măsurării
Din cauza fenomenelor fizice, nu este exclus ca la măsurarea pe diferite 
suprafeţe să se ajungă la măsurători eronate. Printre acestea enumerăm:
– suprafeţele transparente (de ex. sticla, apa),
– suprafeţele tip oglindă (de ex. metal lustruit, sticlă),
– suprafeţele poroase (de ex. materialele de izolaţie),
– suprafeţele structurate (de ex. tencuiala rugoasă, piatra naturală).
Deasemeni straturile de aer cu temperaturi diferite sau reflexii recepţio-
nate indirect pot influenţa rezultatele măsurării.

Defecţiuni – cauze şi remedieri

Cauză Remediere
Indicatorul de avertizare pentru temperatură (b) clipeşte, măsura-
rea nu este posibilă
Aparatul de măsură se situează în afara 
limitelor temperaturii de funcţionare 
de la –10 °C până la +40 °C.

Aşteptaţi până când aparatul de 
măsură revine la temperatura de 
lucru

Apare indicatorul de avertizare pentru baterii descărcate (a)
Tensiunea bateriilor începe să scadă 
(mai este încă posibilă măsurarea)

Schimbaţi bateriile

Indicatorul de avertizare pentru baterii descărcate (a) clipeşte, mă-
surarea nu este posibilă
Tensiunea bateriilor este prea scăzută Schimbaţi bateriile
Toate indicatoarele clipesc pe display
Aparatul de măsură este defect. Contactaţi centrul de asistenţă 

service post-vânzări
Ieşirea radiaţiei laser 9 respectiv lenti-
la receptoare 8 este aburită (de ex. din 
cauza unei schimbări rapide de 
temperatură).

Ştergeţi cu o lavetă moale ieşirea 
radiaţiei laser 9 respectiv lentila 
receptoare 8
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Aparatul de măsură îşi monitorizează funcţionarea corectă pentru fiecare 
măsurare. Dacă constată un defect, pe display vor clipi toate indicatoare-
le. În acest caz, sau dacă defecţiunea nu a putut fi înlăturată prin măsurile 
de remediere enumerate mai sus, trimiteţi aparatul de măsură prin distri-
buitorul dumneavoastră, centrului de asistenţă service post-vânzări 
Bosch.

Verificarea aparatului de măsură
Puteţi verifica precizia aparatului de măsură după cum urmează:
– Alegeţi un tronson de măsurare care rămâne constant, lung de aprox. 

3 până la 10 m, a cărei lungime o cunoaşteţi cu exactitate (de ex. lăţi-
mea camerei, deschiderea uşii). Măsurarea ar trebui efectuată în con-
diţii favorabile, adică tronsonul de măsurare ar trebui să se afle într-un 
spaţiu interior iar suprafaţa ţintă ar trebui să fie netedă şi cu reflexie bu-
nă.

– Măsuraţi acest tronson de 10 ori consecutiv.
În condiii favorabile, marja de eroare admisă la fiecare măsurare este de 
maximum ±3,5 mm pentru întreg tronsonul de măsurare. Consemnaţi 
măsurătorile, pentru ca la o măsurare ulterioară să puteţi compara preci-
zia de măsurare.

Mesajul „Err“ apare după apăsarea tastei „HOLD“
Rezultatul măsurării nu este fiabil
Suprafaţa ţintă nu reflectă clar (de ex. 
apă, sticlă).

Acoperiţi suprafaţa ţintă

Ieşirea radiaţiei laser 9 respectiv lenti-
la receptoare 8 este acoperită.

Ţineţi descoperită ieşirea radia-
ţiei laser 9 respectiv lentila re-
ceptoare 8

Rezultatul măsurării nu este plauzibil
Obstacol pe traiectoria razei laser Punctul laser trebuie să fie situat 

în întreigime pe suprafaţa ţintă.

Cauză Remediere
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Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Păstraţi întotdeauna curat aparatul de măsură.
Nu cufundaţi aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.
Ştergeţi-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiţi detergenţi sau 
solvenţi.
Întreţineţi în special lentila receptoare 8 cu aceeaşi grijă cu care trebuie 
întreţinuţi ochelarii sau lentila unui aparat fotografic.
Pentru reparaţii trimiteţi aparatul de măsură la centrul mai sus menţionat.

Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind repararea şi 
întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi piesele de schimb. Găsiţi 
desenele de ansamblu şi informaţii privind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind 
produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicaţi ne-
apărat numărul de identificare format din 10 cifre, conform plăcuţei 
indicatoare a tipului aparatului dumneavoastră de măsură.

România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
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