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LDM100 KULLANIM KILAVUZU

Daha fazla destek için lütfen yerel bayinizle veya e-posta adresimiz 
[ reps@precaster.com.tw] üzerinden bizimle irtibata geçin.

Servis Desteği

Güvenlik Bilgileri

Kutu İçeriği
a. Lazer Metre (1 adet)
b. aşıma Çantası (1 adet)
c. AAA Pil (2 adet)
d. Güvenlik Kayışı (1 adet)
e. Hızlı Başlangıç Kartı (1 adet)

a. Bu ürün bir Sınıf 2 lazer cihazdır. Ürün lazer radyasyonu yayar ve IEC 60825-1: 2007, EN 

60825-1:2007, EN 61326-1:2013 ve CRF21 Kısım 1040.10 ve 1040.11 ile uyumlu olacak şekilde 

üretilmiştir.

b. Ürün EN61 000-6-3:2001 +A11 :2004, EN61000-6-1:2001, EN61326-1:2013 ve IEC 61326:2012 

uyarınca EMC Testiyle ve KISIM 15 uyarınca FCC Testiyle uyumludur.

c. Bu kılavuzda belirtilenlerden farklı işlemler veya ayarlamaların yapılması radyasyon 

maruziyetine neden olabilir.

d. Asla lazer ışınına doğrudan bakmayın veya ışını başkalarına doğrultmayın.

e. Ürün, 650 nanometre dalga boylarına sahip yarı iletken lazer diyotları içerir.

f.  Lazer ışınlarının kesintisiz toplam çıkışı 1,0 miliwatt'ı kesinlikle aşmaz.

Hata Kodları

Teknik Özellikler

Err01

Err02

Err03

Uygunsuz ölçüm aralığı Uygun aralıkta ölçüm yapın

Yansıma çok zayıf

Pisagor hesaplama hatası

Pil Zayıf

Çalışma sıcaklığı aşımı

Ortam ışığı çok güçlü

Değerler ve adımların 
doğruluğundan emin olun

Yeni piller takın

Belirtilen çalışma sıcaklığı 
aralığında olan bir ortamda 
ölçüm yapın

Daha karanlık bir yerde 
ölçüm yapın (aydınlık bir 
hedef seçmeyin)

Daha iyi bir yüzey seçin

Uygunsuz ölçüm aralığı (Maks Değer:
99999); örneğin alan veya mesafe sonucu 
görüntüleme aralığının dışındadır.

Hesaplamayı birkaç
adımda gerçekleştirin

Err04

Err05

Err06

Err07

Kod Açıklama Çözüm

Model

Ölçüm Aralığı

Hassasiyet

Doğruluk

Ölçüm Hızı

Lazer Tipi
Pil

Pil Ömrü

Ebatlar

Çalışma Sıcaklığı

Saklama Sıcaklığı

Otomatik Kapanma

LDM100

0.05m~100m

0.001m

±1.5mm

0.5 saniye

650nm, Sınıf II, <1mW
2 adet AAA Pil

10.000 ölçüme kadar

116 * 48 * 31 mm

-5°C ila 40°C

-20°C ila 60°C

-Lazer için 30 saniye

-Cihaz için 180 saniye

LDM100 KULLANIM KILAVUZU

Genel Bakış
A. LCD

B. Toplama

C. Çıkarma

D. Tek ölçüm / Güç / Basılı tutarak sürekli 

ölçüm

E. Alan/Hacim ölçümü / Mesafe tayini

F. Geri sayım (3-1 5s) / Basılı tutun

G. Dolaylı yükseklik (Dolaylı yükseklik ölçümü 

l-> II -> lll-> IV-> V-> VI -> tek ölçüm) / Birim 

değiştirmek için basılı tutun

H. Silme / Cihazı kapatmak için basılı tutun

 I. Referans belirleme (cihazın üst kısmı -> 

tripod yuvası-> cihazın alt kısmı -> uç) / 

Bluetooth'u açmak/kapatmak için basılı 

tutun

 J. Ölçüm Ucu

K. Alıcı Lens

L. Lazer Penceresi

LCD
 1. Lazer Göstergesi
 2. Dolaylı Ölçüm
 3. Ölçüm Referansı
 4. Alan / Hacim
 5. Bellekler
 6. Zamanlayıcı
 7. Bluetooth
 8. Pil Durumu
 9. Toplama / Çıkarma
 10. Min ve Maks Ekranı
 11. Mesafe Tayini
 12. Birimler
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1. Ölçüm için dört referans konum vardır. Bunlar cihazın arkasında, önünde, tripod 
yuvasında ve uçtadır.

2. Uygun konumu seçmek için          butonuna basın.

 · Hacim Ölçümü
1. Hacim ölçümü moduna geçmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik, uzunluk ve yüksekliği ölçün. 

Sonuç ekranda görüntülenecektir.
3.          veya         butonuna basarak hacim Toplama/Çıkarma yapabilirsiniz.

 · Alan Ölçümü
1. Alan ölçümü moduna geçmek için        butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik ve uzunluğu ölçün. Sonuç 

ekranda görüntülenecektir.
3. Alan Toplama/Çıkarma yapmak için         veya         butonuna basın.

1. Lazer metre 8 birime sahiptir. Birimi istediğiniz anda değiştirebilirsiniz 
    [m -> 10/33m]
2. İstediğiniz anda         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak birim 

değiştirebilirsiniz; ayrıca ekrandaki veri de otomatik olarak yeni birime 
dönüştürülür. Arzu ettiğiniz birim ekranda görününce, elinizi butondan çekin.

1. Ölçümün ardından,          veya          butonuna basarak ölçüm toplama veya 
çıkarma yapabilirsiniz.

2. Bu durumda ikinci bir ölçüm (toplama/çıkarma amaçlı) gerçekleştirilebilir. 
Sonrasında cihaz istediğiniz hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirecek ve 
işlemi ve sonucu ekranda görüntüleyecektir.

1. Sürekli Ölçüm "kesintisiz ölçüm" olarak da adlandırılır ve uygun mesafeyi 
bulmak için kullanılması tavsiye edilir.

2.              butonunu basılı tutun; 2 saniye sonra sürekli ölçüm modu başlayacaktır.
3. Ölçümü başlatmak için lazer noktasını hedefe doğrultun ve sabit tutun. Sürekli 

ölçümü durdurmak için             veya         butonuna basın. Sürekli ölçüm 
modundan çıkmak için        butonuna tekrar basın.

1. Lazer noktası belirmiyorsa,             butonuna basarak lazeri açın.
2. Lazer noktasını görüyorsanız, konumunuzu sabit tutup             butonuna basarak 

ölçümü başlatabilirsiniz.
3. Mesafe ekranda görüntülenecektir. Tekrar ölçüm yapmak isterseniz, 1. adımı 

tekrarlayın.

1. Cihazı açmak için             veya         butonuna basın (dokunun).
2. Cihaz açıldıktan sonra lazeri açarak ölçüm yapabilirsiniz.

5 6

3 4

 · Birinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü I
1. Birinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü I) girmek için         butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüsü (hipotenüsleri) ve dik mesafeyi 

ölçün; ardından yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · İkinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü II - Toplam yükseklik için
1. İkinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü II) girmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Üçüncü mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü III - Rakım yüksekliği için
1. Üçüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü III) girmek için        butonuna üç kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

rakım yüksekliği değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Dördüncü mod bir tür gelişmiş Pisagor hesaplamasına dayalı olup, 
cihazın açı değişiminden yükseklik farkını ölçer.
1. Dördüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü IV) girmek için        butonuna dört kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 uzunluğunu ölçün; ardından 

yükseklik ve açı değerleri ekranda görüntülenecektir.

 · Beşinci modda da gelişmiş Pisagor hesaplamasından yararlanılır 
ve bu kez iki hipotenüsün yükseklikleri toplanır.
1. Beşinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü V) girmek için         butonuna beş kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

yükseklik ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Altıncı mod gelişmiş Bishop teoremine dayalıdır. Bu mod iki eğik 
kenar arasındaki yükseklik farkını ölçer.
1. Altıncı moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü VI) girmek için         butonuna altı kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

rakım yüksekliği ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.
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 i. Cihaz 2 adet AAA Pil ile çalışır.
ii. Pilleri takmak için pil kapağını çıkarın ve kutupların doğruluğuna dikkat ederek pilleri 

yuvaya yerleştirin.
iii.           simgesi belirdiğinde, piller tam olarak şarj olmuş demektir.
iv.           simgesi belirdiğinde, yaklaşık 1000 ölçüm daha yapılabilir.
 v. Zayıf pil simgesi            yanıp söndüğünde, pilleri değiştirin.

Pillerin Takılması ve Güç Durumu

Ölçüm Referansı

Açma - Kapatma

Tek Ölçüm Modu

Sürekli Ölçüm Modu

Ölçüm Toplama ve Çıkarma

Birim Ayarı

Alan ve Hacim Ölçümü ve Mesafe Tayini

metre
Uzunluk

Alan

Hacim

m

m²

m³

ft

ft²

ft³

inç

ft²

ft³

0’0”1/32

ft²

ft³

1/32inç

ft²

ft³

1/16inç

ft²

ft³

1/8inç

ft²

ft³

10/33

P

m³

fit inç inç inç inç 尺0’0”1/32

 · Mesafe Tayini
1. Mesafe tayini moduna geçmek için        butonuna üç kez basın.
2. Mesafe uzunluğunu belirlemek için         veya         butonuna basın. Ayrıca ilgili 

butonu basılı tutarak değerlerin hızlıca toplanmasını da sağlayabilirsiniz.
3.             butonuna basarak tam ve ondalık basamaklar arasında geçiş 

yapabilirsiniz.
4. Uzunluğu belirledikten sonra, Mesafe tayinini başlatmak için            butonunu 

basılı tutun.
5. Ölçümde, alt sıradaki değer mevcut mesafedir (hareket yönünün yanındaki ok).
           -Üst sıradaki değer, mesafe tayini ile belirlenen mesafedir. 
           -Orta sıradaki değer, tayin edilen mesafenin bir katıdır.
6.             veya        butonuna basarak ölçümü durdurabilir ya da        butonuna 

tekrar basarak Sürekli Ölçüm Modundan çıkabilirsiniz.

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı) 6 tiptir. Pisagor teoremi ile ilgili Wikipedia 
kaynaklarına bakarak Dolaylı Yükseklik Ölçümü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
(https://zh.wikipedia.org/zh-tw/)

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı)

Ses seviyesini ayarlama ve ölçümü belleğe kaydetme
 · Ses seviyesini ayarlama

1. Cihazın ses seviyesini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesi ayarına 
girmek için         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutun.

2. Seviye 1, seviye 2 ve sessiz olmak üzere 3 ses seviyesi vardır.          ve         
butonlarını kullanarak seçiminizi yapın ve çıkmak için         butonuna basın.

 · Ölçümü Belleğe Kaydetme
1. Cihaz son 20 ölçümü belleğine otomatik olarak kaydeder.
2.          butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak bellek ayarına girebilir ve basılı 

tutmaya devam ederek ölçüm belleğine girebilirsiniz.
3.          ve         butonlarını kullanarak seçim yapabilir ve ardından         butonunu 

kullanarak bellekten çıkabilirsiniz.

1. iM2 uygulamasını kullanarak resim, not, video vs. üzerine veri kaydedebilirsiniz.
2. Daha sonra bu verileri Line, WhatsAPP, Facebook vb. uygulamalar vasıtasıyla 

arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.
3. QR kodunu tarayarak uygulamayı akıllı telefon ve tabletinize indirebilirsiniz.
4. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin: http://www.precaster.com.tw/im2

iM2 - Ölçüm verilerinizi akıllı telefon üzerinden 
paylaşın



1. Ölçüm için dört referans konum vardır. Bunlar cihazın arkasında, önünde, tripod 
yuvasında ve uçtadır.

2. Uygun konumu seçmek için          butonuna basın.

 · Hacim Ölçümü
1. Hacim ölçümü moduna geçmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik, uzunluk ve yüksekliği ölçün. 

Sonuç ekranda görüntülenecektir.
3.          veya         butonuna basarak hacim Toplama/Çıkarma yapabilirsiniz.

 · Alan Ölçümü
1. Alan ölçümü moduna geçmek için        butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik ve uzunluğu ölçün. Sonuç 

ekranda görüntülenecektir.
3. Alan Toplama/Çıkarma yapmak için         veya         butonuna basın.

1. Lazer metre 8 birime sahiptir. Birimi istediğiniz anda değiştirebilirsiniz 
    [m -> 10/33m]
2. İstediğiniz anda         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak birim 

değiştirebilirsiniz; ayrıca ekrandaki veri de otomatik olarak yeni birime 
dönüştürülür. Arzu ettiğiniz birim ekranda görününce, elinizi butondan çekin.

1. Ölçümün ardından,          veya          butonuna basarak ölçüm toplama veya 
çıkarma yapabilirsiniz.

2. Bu durumda ikinci bir ölçüm (toplama/çıkarma amaçlı) gerçekleştirilebilir. 
Sonrasında cihaz istediğiniz hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirecek ve 
işlemi ve sonucu ekranda görüntüleyecektir.

1. Sürekli Ölçüm "kesintisiz ölçüm" olarak da adlandırılır ve uygun mesafeyi 
bulmak için kullanılması tavsiye edilir.

2.              butonunu basılı tutun; 2 saniye sonra sürekli ölçüm modu başlayacaktır.
3. Ölçümü başlatmak için lazer noktasını hedefe doğrultun ve sabit tutun. Sürekli 

ölçümü durdurmak için             veya         butonuna basın. Sürekli ölçüm 
modundan çıkmak için        butonuna tekrar basın.

1. Lazer noktası belirmiyorsa,             butonuna basarak lazeri açın.
2. Lazer noktasını görüyorsanız, konumunuzu sabit tutup             butonuna basarak 

ölçümü başlatabilirsiniz.
3. Mesafe ekranda görüntülenecektir. Tekrar ölçüm yapmak isterseniz, 1. adımı 

tekrarlayın.

1. Cihazı açmak için             veya         butonuna basın (dokunun).
2. Cihaz açıldıktan sonra lazeri açarak ölçüm yapabilirsiniz.

5 6

3 4

 · Birinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü I
1. Birinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü I) girmek için         butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüsü (hipotenüsleri) ve dik mesafeyi 

ölçün; ardından yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · İkinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü II - Toplam yükseklik için
1. İkinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü II) girmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Üçüncü mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü III - Rakım yüksekliği için
1. Üçüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü III) girmek için        butonuna üç kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

rakım yüksekliği değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Dördüncü mod bir tür gelişmiş Pisagor hesaplamasına dayalı olup, 
cihazın açı değişiminden yükseklik farkını ölçer.
1. Dördüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü IV) girmek için        butonuna dört kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 uzunluğunu ölçün; ardından 

yükseklik ve açı değerleri ekranda görüntülenecektir.

 · Beşinci modda da gelişmiş Pisagor hesaplamasından yararlanılır 
ve bu kez iki hipotenüsün yükseklikleri toplanır.
1. Beşinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü V) girmek için         butonuna beş kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

yükseklik ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Altıncı mod gelişmiş Bishop teoremine dayalıdır. Bu mod iki eğik 
kenar arasındaki yükseklik farkını ölçer.
1. Altıncı moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü VI) girmek için         butonuna altı kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

rakım yüksekliği ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.
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 i. Cihaz 2 adet AAA Pil ile çalışır.
ii. Pilleri takmak için pil kapağını çıkarın ve kutupların doğruluğuna dikkat ederek pilleri 

yuvaya yerleştirin.
iii.           simgesi belirdiğinde, piller tam olarak şarj olmuş demektir.
iv.           simgesi belirdiğinde, yaklaşık 1000 ölçüm daha yapılabilir.
 v. Zayıf pil simgesi            yanıp söndüğünde, pilleri değiştirin.

Pillerin Takılması ve Güç Durumu

Ölçüm Referansı

Açma - Kapatma

Tek Ölçüm Modu

Sürekli Ölçüm Modu

Ölçüm Toplama ve Çıkarma

Birim Ayarı

Alan ve Hacim Ölçümü ve Mesafe Tayini

metre
Uzunluk

Alan

Hacim

m

m²

m³

ft

ft²

ft³

inç

ft²

ft³

0’0”1/32

ft²

ft³

1/32inç

ft²

ft³

1/16inç

ft²

ft³

1/8inç

ft²

ft³

10/33

P

m³

fit inç inç inç inç 尺0’0”1/32

 · Mesafe Tayini
1. Mesafe tayini moduna geçmek için        butonuna üç kez basın.
2. Mesafe uzunluğunu belirlemek için         veya         butonuna basın. Ayrıca ilgili 

butonu basılı tutarak değerlerin hızlıca toplanmasını da sağlayabilirsiniz.
3.             butonuna basarak tam ve ondalık basamaklar arasında geçiş 

yapabilirsiniz.
4. Uzunluğu belirledikten sonra, Mesafe tayinini başlatmak için            butonunu 

basılı tutun.
5. Ölçümde, alt sıradaki değer mevcut mesafedir (hareket yönünün yanındaki ok).
           -Üst sıradaki değer, mesafe tayini ile belirlenen mesafedir. 
           -Orta sıradaki değer, tayin edilen mesafenin bir katıdır.
6.             veya        butonuna basarak ölçümü durdurabilir ya da        butonuna 

tekrar basarak Sürekli Ölçüm Modundan çıkabilirsiniz.

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı) 6 tiptir. Pisagor teoremi ile ilgili Wikipedia 
kaynaklarına bakarak Dolaylı Yükseklik Ölçümü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
(https://zh.wikipedia.org/zh-tw/)

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı)

Ses seviyesini ayarlama ve ölçümü belleğe kaydetme
 · Ses seviyesini ayarlama

1. Cihazın ses seviyesini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesi ayarına 
girmek için         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutun.

2. Seviye 1, seviye 2 ve sessiz olmak üzere 3 ses seviyesi vardır.          ve         
butonlarını kullanarak seçiminizi yapın ve çıkmak için         butonuna basın.

 · Ölçümü Belleğe Kaydetme
1. Cihaz son 20 ölçümü belleğine otomatik olarak kaydeder.
2.          butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak bellek ayarına girebilir ve basılı 

tutmaya devam ederek ölçüm belleğine girebilirsiniz.
3.          ve         butonlarını kullanarak seçim yapabilir ve ardından         butonunu 

kullanarak bellekten çıkabilirsiniz.

1. iM2 uygulamasını kullanarak resim, not, video vs. üzerine veri kaydedebilirsiniz.
2. Daha sonra bu verileri Line, WhatsAPP, Facebook vb. uygulamalar vasıtasıyla 

arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.
3. QR kodunu tarayarak uygulamayı akıllı telefon ve tabletinize indirebilirsiniz.
4. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin: http://www.precaster.com.tw/im2

iM2 - Ölçüm verilerinizi akıllı telefon üzerinden 
paylaşın



1. Ölçüm için dört referans konum vardır. Bunlar cihazın arkasında, önünde, tripod 
yuvasında ve uçtadır.

2. Uygun konumu seçmek için          butonuna basın.

 · Hacim Ölçümü
1. Hacim ölçümü moduna geçmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik, uzunluk ve yüksekliği ölçün. 

Sonuç ekranda görüntülenecektir.
3.          veya         butonuna basarak hacim Toplama/Çıkarma yapabilirsiniz.

 · Alan Ölçümü
1. Alan ölçümü moduna geçmek için        butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik ve uzunluğu ölçün. Sonuç 

ekranda görüntülenecektir.
3. Alan Toplama/Çıkarma yapmak için         veya         butonuna basın.

1. Lazer metre 8 birime sahiptir. Birimi istediğiniz anda değiştirebilirsiniz 
    [m -> 10/33m]
2. İstediğiniz anda         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak birim 

değiştirebilirsiniz; ayrıca ekrandaki veri de otomatik olarak yeni birime 
dönüştürülür. Arzu ettiğiniz birim ekranda görününce, elinizi butondan çekin.

1. Ölçümün ardından,          veya          butonuna basarak ölçüm toplama veya 
çıkarma yapabilirsiniz.

2. Bu durumda ikinci bir ölçüm (toplama/çıkarma amaçlı) gerçekleştirilebilir. 
Sonrasında cihaz istediğiniz hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirecek ve 
işlemi ve sonucu ekranda görüntüleyecektir.

1. Sürekli Ölçüm "kesintisiz ölçüm" olarak da adlandırılır ve uygun mesafeyi 
bulmak için kullanılması tavsiye edilir.

2.              butonunu basılı tutun; 2 saniye sonra sürekli ölçüm modu başlayacaktır.
3. Ölçümü başlatmak için lazer noktasını hedefe doğrultun ve sabit tutun. Sürekli 

ölçümü durdurmak için             veya         butonuna basın. Sürekli ölçüm 
modundan çıkmak için        butonuna tekrar basın.

1. Lazer noktası belirmiyorsa,             butonuna basarak lazeri açın.
2. Lazer noktasını görüyorsanız, konumunuzu sabit tutup             butonuna basarak 

ölçümü başlatabilirsiniz.
3. Mesafe ekranda görüntülenecektir. Tekrar ölçüm yapmak isterseniz, 1. adımı 

tekrarlayın.

1. Cihazı açmak için             veya         butonuna basın (dokunun).
2. Cihaz açıldıktan sonra lazeri açarak ölçüm yapabilirsiniz.

5 6

3 4

 · Birinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü I
1. Birinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü I) girmek için         butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüsü (hipotenüsleri) ve dik mesafeyi 

ölçün; ardından yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · İkinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü II - Toplam yükseklik için
1. İkinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü II) girmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Üçüncü mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü III - Rakım yüksekliği için
1. Üçüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü III) girmek için        butonuna üç kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

rakım yüksekliği değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Dördüncü mod bir tür gelişmiş Pisagor hesaplamasına dayalı olup, 
cihazın açı değişiminden yükseklik farkını ölçer.
1. Dördüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü IV) girmek için        butonuna dört kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 uzunluğunu ölçün; ardından 

yükseklik ve açı değerleri ekranda görüntülenecektir.

 · Beşinci modda da gelişmiş Pisagor hesaplamasından yararlanılır 
ve bu kez iki hipotenüsün yükseklikleri toplanır.
1. Beşinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü V) girmek için         butonuna beş kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

yükseklik ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Altıncı mod gelişmiş Bishop teoremine dayalıdır. Bu mod iki eğik 
kenar arasındaki yükseklik farkını ölçer.
1. Altıncı moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü VI) girmek için         butonuna altı kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

rakım yüksekliği ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.

ÖLÇÜMÜN YENİ STANDARDI www.precaster.com.tw

ÖLÇÜMÜN YENİ STANDARDI www.precaster.com.twLDM100 KULLANIM KILAVUZU

LDM100 KULLANIM KILAVUZU

 i. Cihaz 2 adet AAA Pil ile çalışır.
ii. Pilleri takmak için pil kapağını çıkarın ve kutupların doğruluğuna dikkat ederek pilleri 

yuvaya yerleştirin.
iii.           simgesi belirdiğinde, piller tam olarak şarj olmuş demektir.
iv.           simgesi belirdiğinde, yaklaşık 1000 ölçüm daha yapılabilir.
 v. Zayıf pil simgesi            yanıp söndüğünde, pilleri değiştirin.

Pillerin Takılması ve Güç Durumu

Ölçüm Referansı

Açma - Kapatma

Tek Ölçüm Modu

Sürekli Ölçüm Modu

Ölçüm Toplama ve Çıkarma

Birim Ayarı

Alan ve Hacim Ölçümü ve Mesafe Tayini

metre
Uzunluk

Alan

Hacim

m

m²

m³

ft

ft²

ft³

inç

ft²

ft³

0’0”1/32

ft²

ft³

1/32inç

ft²

ft³

1/16inç

ft²

ft³

1/8inç

ft²

ft³

10/33

P

m³

fit inç inç inç inç 尺0’0”1/32

 · Mesafe Tayini
1. Mesafe tayini moduna geçmek için        butonuna üç kez basın.
2. Mesafe uzunluğunu belirlemek için         veya         butonuna basın. Ayrıca ilgili 

butonu basılı tutarak değerlerin hızlıca toplanmasını da sağlayabilirsiniz.
3.             butonuna basarak tam ve ondalık basamaklar arasında geçiş 

yapabilirsiniz.
4. Uzunluğu belirledikten sonra, Mesafe tayinini başlatmak için            butonunu 

basılı tutun.
5. Ölçümde, alt sıradaki değer mevcut mesafedir (hareket yönünün yanındaki ok).
           -Üst sıradaki değer, mesafe tayini ile belirlenen mesafedir. 
           -Orta sıradaki değer, tayin edilen mesafenin bir katıdır.
6.             veya        butonuna basarak ölçümü durdurabilir ya da        butonuna 

tekrar basarak Sürekli Ölçüm Modundan çıkabilirsiniz.

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı) 6 tiptir. Pisagor teoremi ile ilgili Wikipedia 
kaynaklarına bakarak Dolaylı Yükseklik Ölçümü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
(https://zh.wikipedia.org/zh-tw/)

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı)

Ses seviyesini ayarlama ve ölçümü belleğe kaydetme
 · Ses seviyesini ayarlama

1. Cihazın ses seviyesini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesi ayarına 
girmek için         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutun.

2. Seviye 1, seviye 2 ve sessiz olmak üzere 3 ses seviyesi vardır.          ve         
butonlarını kullanarak seçiminizi yapın ve çıkmak için         butonuna basın.

 · Ölçümü Belleğe Kaydetme
1. Cihaz son 20 ölçümü belleğine otomatik olarak kaydeder.
2.          butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak bellek ayarına girebilir ve basılı 

tutmaya devam ederek ölçüm belleğine girebilirsiniz.
3.          ve         butonlarını kullanarak seçim yapabilir ve ardından         butonunu 

kullanarak bellekten çıkabilirsiniz.

1. iM2 uygulamasını kullanarak resim, not, video vs. üzerine veri kaydedebilirsiniz.
2. Daha sonra bu verileri Line, WhatsAPP, Facebook vb. uygulamalar vasıtasıyla 

arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.
3. QR kodunu tarayarak uygulamayı akıllı telefon ve tabletinize indirebilirsiniz.
4. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin: http://www.precaster.com.tw/im2

iM2 - Ölçüm verilerinizi akıllı telefon üzerinden 
paylaşın



1. Ölçüm için dört referans konum vardır. Bunlar cihazın arkasında, önünde, tripod 
yuvasında ve uçtadır.

2. Uygun konumu seçmek için          butonuna basın.

 · Hacim Ölçümü
1. Hacim ölçümü moduna geçmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik, uzunluk ve yüksekliği ölçün. 

Sonuç ekranda görüntülenecektir.
3.          veya         butonuna basarak hacim Toplama/Çıkarma yapabilirsiniz.

 · Alan Ölçümü
1. Alan ölçümü moduna geçmek için        butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek genişlik ve uzunluğu ölçün. Sonuç 

ekranda görüntülenecektir.
3. Alan Toplama/Çıkarma yapmak için         veya         butonuna basın.

1. Lazer metre 8 birime sahiptir. Birimi istediğiniz anda değiştirebilirsiniz 
    [m -> 10/33m]
2. İstediğiniz anda         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak birim 

değiştirebilirsiniz; ayrıca ekrandaki veri de otomatik olarak yeni birime 
dönüştürülür. Arzu ettiğiniz birim ekranda görününce, elinizi butondan çekin.

1. Ölçümün ardından,          veya          butonuna basarak ölçüm toplama veya 
çıkarma yapabilirsiniz.

2. Bu durumda ikinci bir ölçüm (toplama/çıkarma amaçlı) gerçekleştirilebilir. 
Sonrasında cihaz istediğiniz hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirecek ve 
işlemi ve sonucu ekranda görüntüleyecektir.

1. Sürekli Ölçüm "kesintisiz ölçüm" olarak da adlandırılır ve uygun mesafeyi 
bulmak için kullanılması tavsiye edilir.

2.              butonunu basılı tutun; 2 saniye sonra sürekli ölçüm modu başlayacaktır.
3. Ölçümü başlatmak için lazer noktasını hedefe doğrultun ve sabit tutun. Sürekli 

ölçümü durdurmak için             veya         butonuna basın. Sürekli ölçüm 
modundan çıkmak için        butonuna tekrar basın.

1. Lazer noktası belirmiyorsa,             butonuna basarak lazeri açın.
2. Lazer noktasını görüyorsanız, konumunuzu sabit tutup             butonuna basarak 

ölçümü başlatabilirsiniz.
3. Mesafe ekranda görüntülenecektir. Tekrar ölçüm yapmak isterseniz, 1. adımı 

tekrarlayın.

1. Cihazı açmak için             veya         butonuna basın (dokunun).
2. Cihaz açıldıktan sonra lazeri açarak ölçüm yapabilirsiniz.

5 6

3 4

 · Birinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü I
1. Birinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü I) girmek için         butonuna bir kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüsü (hipotenüsleri) ve dik mesafeyi 

ölçün; ardından yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · İkinci mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü II - Toplam yükseklik için
1. İkinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü II) girmek için        butonuna iki kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

yükseklik değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Üçüncü mod: Dolaylı Yükseklik Ölçümü III - Rakım yüksekliği için
1. Üçüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü III) girmek için        butonuna üç kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1, hipotenüs 2 ve dik mesafeyi ölçün; 

rakım yüksekliği değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Dördüncü mod bir tür gelişmiş Pisagor hesaplamasına dayalı olup, 
cihazın açı değişiminden yükseklik farkını ölçer.
1. Dördüncü moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü IV) girmek için        butonuna dört kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 uzunluğunu ölçün; ardından 

yükseklik ve açı değerleri ekranda görüntülenecektir.

 · Beşinci modda da gelişmiş Pisagor hesaplamasından yararlanılır 
ve bu kez iki hipotenüsün yükseklikleri toplanır.
1. Beşinci moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü V) girmek için         butonuna beş kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

yükseklik ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.

 · Altıncı mod gelişmiş Bishop teoremine dayalıdır. Bu mod iki eğik 
kenar arasındaki yükseklik farkını ölçer.
1. Altıncı moda (Dolaylı Yükseklik Ölçümü VI) girmek için         butonuna altı kez basın.
2. Ana ekrandaki talimatları izleyerek hipotenüs 1 ve hipotenüs 2 uzunluklarını ölçün; 

rakım yüksekliği ve açı değeri ekranda görüntülenecektir.

ÖLÇÜMÜN YENİ STANDARDI www.precaster.com.tw
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 i. Cihaz 2 adet AAA Pil ile çalışır.
ii. Pilleri takmak için pil kapağını çıkarın ve kutupların doğruluğuna dikkat ederek pilleri 

yuvaya yerleştirin.
iii.           simgesi belirdiğinde, piller tam olarak şarj olmuş demektir.
iv.           simgesi belirdiğinde, yaklaşık 1000 ölçüm daha yapılabilir.
 v. Zayıf pil simgesi            yanıp söndüğünde, pilleri değiştirin.

Pillerin Takılması ve Güç Durumu

Ölçüm Referansı

Açma - Kapatma

Tek Ölçüm Modu

Sürekli Ölçüm Modu

Ölçüm Toplama ve Çıkarma

Birim Ayarı

Alan ve Hacim Ölçümü ve Mesafe Tayini

metre
Uzunluk

Alan

Hacim

m

m²

m³

ft

ft²

ft³

inç

ft²

ft³

0’0”1/32

ft²

ft³

1/32inç

ft²

ft³

1/16inç

ft²

ft³

1/8inç

ft²

ft³

10/33

P

m³

fit inç inç inç inç 尺0’0”1/32

 · Mesafe Tayini
1. Mesafe tayini moduna geçmek için        butonuna üç kez basın.
2. Mesafe uzunluğunu belirlemek için         veya         butonuna basın. Ayrıca ilgili 

butonu basılı tutarak değerlerin hızlıca toplanmasını da sağlayabilirsiniz.
3.             butonuna basarak tam ve ondalık basamaklar arasında geçiş 

yapabilirsiniz.
4. Uzunluğu belirledikten sonra, Mesafe tayinini başlatmak için            butonunu 

basılı tutun.
5. Ölçümde, alt sıradaki değer mevcut mesafedir (hareket yönünün yanındaki ok).
           -Üst sıradaki değer, mesafe tayini ile belirlenen mesafedir. 
           -Orta sıradaki değer, tayin edilen mesafenin bir katıdır.
6.             veya        butonuna basarak ölçümü durdurabilir ya da        butonuna 

tekrar basarak Sürekli Ölçüm Modundan çıkabilirsiniz.

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı) 6 tiptir. Pisagor teoremi ile ilgili Wikipedia 
kaynaklarına bakarak Dolaylı Yükseklik Ölçümü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
(https://zh.wikipedia.org/zh-tw/)

Dolaylı Yükseklik Ölçümü (Pisagor teoremine dayalı)

Ses seviyesini ayarlama ve ölçümü belleğe kaydetme
 · Ses seviyesini ayarlama

1. Cihazın ses seviyesini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesi ayarına 
girmek için         butonunu 2 saniye süreyle basılı tutun.

2. Seviye 1, seviye 2 ve sessiz olmak üzere 3 ses seviyesi vardır.          ve         
butonlarını kullanarak seçiminizi yapın ve çıkmak için         butonuna basın.

 · Ölçümü Belleğe Kaydetme
1. Cihaz son 20 ölçümü belleğine otomatik olarak kaydeder.
2.          butonunu 2 saniye süreyle basılı tutarak bellek ayarına girebilir ve basılı 

tutmaya devam ederek ölçüm belleğine girebilirsiniz.
3.          ve         butonlarını kullanarak seçim yapabilir ve ardından         butonunu 

kullanarak bellekten çıkabilirsiniz.

1. iM2 uygulamasını kullanarak resim, not, video vs. üzerine veri kaydedebilirsiniz.
2. Daha sonra bu verileri Line, WhatsAPP, Facebook vb. uygulamalar vasıtasıyla 

arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.
3. QR kodunu tarayarak uygulamayı akıllı telefon ve tabletinize indirebilirsiniz.
4. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin: http://www.precaster.com.tw/im2

iM2 - Ölçüm verilerinizi akıllı telefon üzerinden 
paylaşın


