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Popis produktu a výkonu
Používanie podľa určenia
Tento merací prístroj je určený na meranie vzdialeností, 
dĺžok, výšok, odstupov, sklonov (zošikmení) a na výpočet 

plôch a objemov. Tento merací prístroj je vhodný na meranie 
v rámci vnútorných aj vonkajších objektov.

Technické údaje

Digitálny laserový diaľkomer GLM 80
Professional

GLM 80+R60
Professional

Vecné číslo 3 601 K72 3.. 3 601 K72 3..
Meranie vzdialenosti
Merací rozsah 0,05–80 m A) 0,05–80 m A)

Presnosť merania (typicky) ±1,5 mm B) ±1,5 mm B)

Minimálna indikovaná jednotka 0,1 mm 0,1 mm
Nepriame merania vzdialeností a libela
Merací rozsah –60 ° – +60° –60 ° – +60 °
Meranie sklonu
Merací rozsah 0 ° –360 °  (4x90°)C) 0 ° –360 °  (4x90 °)C)

Presnosť merania (typicky) ±0,2 ° D) ±0,2 ° D)

Minimálna indikovaná jednotka 0,1° 0,1 °
Všeobecné údaje
Prevádzková teplota –10 °C ...+50 °C E) –10 °C ...+50 °C E)

Skladovacia teplota –20 °C ...+50 °C –20 °C ...+50 °C
Prípustný rozsah teploty nabíjania +5 °C ...+40 °C +5 °C ...+40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max. 90 % 90 %
Laserová trieda 2 2
Typ lasera 635 nm, <1 mW 635 nm, <1 mW
Priemer laserového lúča (pri teplote 25 °C) cca
– vo vzdialenosti 10 m
– vo vzdialenosti 80 m

6 mm
48 mm

6 mm
48 mm

Presnosť nastavenia lasera k telesu cca
– vertikálne
– horizontálne

±2 mm/m F)

±10 mm/mF)
±2 mm/m F)

±10 mm/mF)

Vypínacia automatika po cca
– Laser
– Merací prístroj (bez merania)

20 s
5 min

20 s
5 min

Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 0,14 kg 0,14 kg
Rozmery 51 x 111 x 30 mm 51 x 111 x 30 mm
Druh ochrany IP 54 (ochrana proti prachu a

proti striekajúcej vode)
IP 54 (ochrana proti prachu a

proti striekajúcej vode)
Meracia lišta
Vecné číslo – 3 601 K79 000
Rozmery – 58 x 610 x 30 mm
Akumulátor lítiovo-iónový lítiovo-iónový
Menovité napätie 3,7 V 3,7 V
Kapacita 1,25 Ah 1,25 Ah
Počet akumulátorových článkov 1 1
Počet jednotlivých meraní na jedno nabitie akumulátorov cca 25000 G) 25000 G)

Nabíjačka
Vecné číslo 2 609 120 4.. 2 609 120 4..
Nabíjacia doba cca3 h cca3 h
Nabíjacie napätie 5,0 V 5,0 V
Nabíjací prúd 500 mA 500 mA
Trieda ochrany /II /II
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Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa 
vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej 
strane tohto Návodu na používanie.

1 Displej
2 Tlačidlo meranie
3 Tlačidlo Meranie sklonu / Kalibrácia **
4 Tlačidlo Zmena funkcie / Základné nastavenia **
5 Tlačidlo Mínus
6 Tlačidlo Výsledok / Funkcia časovača (timer) **
7 Tlačidlo Zoznam nameraných hodnôt / Uloženie 

konštanty do pamäte **
8 Tlačidlo Vymazanie pamäte / tlačidlo vypínača **
9 Dorazový kolík

10 Tlačidlo Voľba vzťažnej roviny
11 Tlačidlo Plus
12 Tlačidlo na meranie vzdialenosti (dĺžky), plochy a 

objemu
13 Kryt zdierky na nabíjanie
14 Zásuvka pre zástrčku nabíjačky
15 Upevňovací otvor pre slučku na nosenie
16 Výstup laserového žiarenia
17 Prijímacia šošovka
18 Sériové číslo
19 Závit 1/4"
20 Výstražný štítok laserového prístroja
21 Nabíjací kontakt
22 Nabíjačka
23 Ochranná taška
24 Meracia lišta
25 Aretačná páčka meracej lišty
26 Statív*
27 Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča*
28 Laserová cieľová tabuľka*

* Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do základnej 
výbavy produktu.
** Podržte tlačidlo v stlačenej polohe na vyvolanie ďalších 
rozširujúcich funkcií.

Zobrazovacie (indikačné) prvky
a Riadky pre namerané hodnoty
b Indikácia poruchy „ERROR“
c Riadok pre výsledok
d Digitálna libela / Položka zápis do zoznamu nameraných 

hodnôt
e Indikátor Zoznam nameraných hodnôt
f Meracie funkcie

g Indikácia stavu nabitia akumulátora
h Laser zapnutý
i Vzťažná rovina merania

k Výstraha nevhodnej teploty

Montáž
Nabíjanie akumulátorov

Nepoužívajte žiadnu inú nabíjačku. Dodávaná nabíjačka 
je priamo konštruovaná na nabíjanie lítiovo-iónových 
akumulátorov zabudovaných do vášho meracieho 
prístroja.
Prekontrolujte napätie siete! Napätie zdroja 
elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom 
štítku nabíjačky.

A) Dosah prístroja je tým väčší, čím lepšie sa laserové svetlo odráža od povrchovej plochy cieľa (rozptýlené, nie zrkadliace) a čím je laserový bod v 
porovnaní s jasom okolia svetlejší (vnútorné priestory, pri stmievaní). Za nepriaznivých podmienok (napr. pri meraní vonku pri silnom slnečnom 
žiarení) sa môže ukázať potrebné použitie cieľovej tabuľky.

B) Pri meraniach od zadnej strany meracieho prístroja. Za nepriaznivých vonkajších podmienok, ako napr. za silného slnečného žiarenia alebo v 
prípade zle odrážajúcej povrchovej plochy je maximálna odchýlka ±10 mm na 80 m. Za priaznivých podmienok treba počítať s rozpätím odchýlky 

±0,05 mm/m.

C) Pri meraniach s referenciou zadná strana prístroja je maximálny merací rozsah ±60°

D) Po kalibrácii pri 0 °  a 90 °  pri dodatočnej chybe stúpania maximálne ±0,01 ° /stupňov do 45 ° .

E) Vo funkcii Trvalé meranie je maximálna prevádzková teplota +40 °C.

F) pri 25 °C

G) Keď je akumulátor nový a nabitý, bez podsvietenia displeja a bez zvukového signálu.

Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojej nabíjačky. Obchodné názvy jednotlivých nabíjačiek sa môžu odlišovať.

Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku Vášho produktu, pretože obchodné názvy meracích prístrojov sa môžu odlišovať.

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo 18 na typovom štítku.

Meranie dĺžky

Meranie plochy

Meranie objemu

Trvalé meranie

Nepriame meranie výšky

Dvojité nepriame meranie výšky

Neriame meranie dĺžky

Funkcia časovača (timer)

Meranie plochy stien

Meranie sklonu

1

1

2

1

OBJ_DOKU-30937-001.fm  Page 153  Tuesday, June 5, 2012  3:45 PM



154 | Slovensky 

2 609 140 807 | (5.6.12) Bosch Power Tools

Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom 
stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým 
použitím akumulátor v nabíjačke úplne nabite.
Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez 
toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie 
nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.
Keď začne blikať dolný segment indikácie stavu nabitia 
akumulátora g, dá sa s prístrojom vykonať už len niekoľko 
meraní. Nabite akumulátor.
Nabíjací proces sa začína v tom okamihu, keď sa zástrčka 
sieťovej šnúry nabíjačky zasunie do zásuvky a keď sa potom 
nabíjacia zástrčka 21 zasunie do zdierky 14.
Indikácia stavu nabitia akumulátora g zobrazuje postup 
nabíjania. Počas nabíjacieho procesu sa rozblikajú segmenty 
jeden po druhom. Keď sú indikované všetky segmenty 
indikácie stavu nabitia akumulátora g je akumulátor úplne 
nabitý.
Pri dlhšom nepoužívaní odpojte nabíjačku od elektrickej 
siete.
Merací prístroj sa počas nabíjania nedá používať.

Nabíjačku chráňte pred vlhkom!

Pokyny pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom
Skladujte akumulátor len v rozsahu prípustných teplôt, pozri 
odsek „Technické údaje“. Nenechávajte akumulátor napríklad 
v lete položený v automobile.
Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po nabití 
signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť 
za nový.
Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.

Používanie
Uvedenie do prevádzky

Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po 
použití merací prístroj vždy vypnite. Laserový lúč by 
mohol oslepiť iné osoby.
Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym 
slnečným žiarením.
Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani 
žiadnemu kolísaniu teplôt. Nenechávajte ho odložený 
dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho 
rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho 
použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho 
budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade 
kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená precíznosť 
meracieho prístroja.
Zabráňte prudkým nárazom alebo pádom meracieho 
prístroja. V prípade intenzívnejšieho vonkajšieho 
mechanického pôsobenia na merací prístroj by ste mali 
predtým, ako budete pokračovať v práci, vždy vykonať 
skúšku presnosti (pozri odsek „Kontrola presnosti a 
kalibrácia merania sklonu“ a „Kontrola presnosti merania 
vzdialenosti“, strana 158).

Zapínanie/vypínanie
Ak chcete merací prístroj zapnúť, máte na výber nasledujúce 
možnosti:
– Stlačte tlačidlo vypínača 8: Merací prístroj sa zapne a bude 

sa nachádzať vo funkcii Meranie dĺžky. Laser sa nezapne.
– Stlačte tlačidlo Meranie 2: Merací prístroj a laser sa zapnú. 

Merací prístroj sa nachádza vo funkcii Meranie dĺžky. Pri 
meracom prístroji vloženom do meracej lišty 24 sa bude 
aktivovať funkcia Meranie sklonu.
Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa 
sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z 
vačšej vzdialenosti.

Ak chcete merací prístroj vypnúť, stlačte na dlhšiu dobu 
tlačidlo vypínača 8.
Ak sa počas cca 5 min. nestlačí žiadne tlačidlo meracieho 
prístroja, merací prístroj sa kvôli úspore spotreby energie 
batérií automaticky vypne.
Ak sa pri režime prevádzky „Meranie sklonu“ počas doby 
5 minút nezmení uhol, merací prístroj sa kvôli šetreniu batérií 
automaticky vypne.
V prípade automatického vypnutia meracieho prístroja 
zostanú všetky hodnoty uložené do pamäte zachované.

Meranie
Po zapnutí stlačením tlačidla Meranie 2 sa nachádza merací 
prístroj vždy vo funkcii meranie dĺžky resp. meranie sklonu, v 
prípade, že je merací prístroj vložený do meracej lišty 24. 
Ostatné meracie funkcie môžete nastavovať stlačením 
tlačidla príslušnej funkcie (pozri odsek „Meracie funkcie“, 
strana 155).
Ako vzťažná rovina pre meranie bude po zapnutí prístroja 
vybraná zadná hrana meracieho prístroja. Stlačením tlačidla 
Vzťažná rovina 10 môžete vzťažnú rovinu zmeniť (pozri „Výber 
vzťažnej roviny“, strana 155).
Priložte merací prístroj zvolenou vzťažnou rovinou k 
požadovanému štartovaciemu bodu merania (napr. k stene).
Na zapnutie laserového lúča stlačte nakrátko tlačidlo Meranie 
2.

Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa 
sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z 
vačšej vzdialenosti.

Zamerajte laserovým lúčom cieľovú plochu. Na spustenie 
merania opäť stlačte krátko tlačidlo Meranie 2.
Ak je zapnutý Permanentný laserový lúč, začína meranie 
ihneď po stlačení tlačidla Meranie 2. Vo funkcii Trvalé meranie 
začína prístroj meranie ihneď po zapnutí tejto funkcie.
Nameraná hodnota sa objaví obyčajne po 0,5 sek., najneskôr 
však po uplynutí 4 sek. Doba merania závisí od vzdialenosti, 
od svetelných pomerov a od reflexných vlastností meranej 
plochy. Koniec merania je signalizovaný zvukovým signálom. 
Po skončení merania sa laserový lúč automaticky vypne.
Ak sa cca do 20 sekúnd po zameraní laserového lúča 
neuskutoční žiadne meranie, laserový lúč sa kvôli šetreniu 
batérií automaticky vypne.
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Výber vzťažnej roviny (pozri obrázok A)
Na uskutočnenie merania si môžete vyberať spomedzi 
štyroch rôznych vzťažných rovín:
– zadnú hranu meracieho prístroja resp. prednú hranu 

dorazového kolíka 9 vyklopeného o 90°  (pri priložení k 
nejakému vonkajšiemu rohu),

– hrot o 180 °  smerom dozadu vyklopeného dorazového 
kolíka 9 (napr. pri meraní z kútov),

– prednú hranu meracieho prístroja (napr. pri meraní od 
hrany stola),

– stred závitu 19 (napr. pri meraniach so statívom).
Ak chcete zvoliť vzťažnú rovinu, stláčajte tlačidlo 10 dovtedy, 
kým sa na displeji zobrazí požadovaná vzťažná rovina. Po 
každom zapnutí meracieho prístroja je ako vzťažná rovina 
prednastavená zadná hrana meracieho prístroja.
Dodatočná zmena vzťažnej roviny meraní, ktoré už boli 
uskutočnené, nie je možná (napr. pri zobrazení nameraných 
hodnôt v zozname nameraných hodnôt).

Menu „Základné nastavenia“
Aby ste sa dostali do menu „Základné nastavenia“, stlačte a 
podržte v stlačenej polohe tlačidlo Základné nastavenia 4.
Stlačte krátko tlačidlo Základné nastavenia 4, aby ste zvolili 
jednotlivé body menu.
Stlačte tlačidlo Mínus 5 resp. tlačidlo Plus 11, aby ste zvolili 
nastavenie v rámci bodov menu.
Ak chcete opustiť menu „Základné nastavenia“, stlačte 
tlačidlo Meranie 2.

S výnimkou nastavenia „Permanentný laserový lúč“ zostávajú 
pri vypnutí všetky základné nastavenia zachované.

Permanentný laserový lúč
Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa 
sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z 
vačšej vzdialenosti.

Pri tomto nastavení zostáva laserovú lúč zapnutý aj medzi 
jednotlivými meraniami a na uskutočnenie merania je 
potrebné iba jednorazové krátke stlačenie tlačidla Meranie 2.

Meracie funkcie
Jednoduché meranie dĺžky
Na meranie dĺžky stláčajte tlačidlo 12 dovtedy, kým sa na 
displeji objaví indikácia pre meranie dĺžky .

Ak chcete zapnúť laser a vykonať 
meranie, stlačte každý raz jedenkrát 
krátko tlačidlo Meranie 2.
Nameraná hodnota sa zobrazí v riadku 
pre výsledok c.
V prípade viacnásobného merania dĺžky 

za sebou sa výsledky posledných meraní zobrazia v riadkoch 
pre namerané hodnoty a.

Meranie plochy
Na meranie plochy stláčajte tlačidlo 12 dovtedy, kým sa na 
displeji objaví indikácia pre meranie plochy .
Potom postupne premerajte za sebou dĺžku a šírku ako pri 
meraní vzdialenosti. Laserový lúč zostáva medzi oboma 
meraniami zapnutý.

Po skončení druhého merania sa plocha 
automaticky prepočíta a zobrazí sa na 
displeji v riadku pre výsledok c. 
Jednotlivé namerané hodnoty sú 
zobrazené v riadkoch pre namerané 
hodnoty a.

Meranie objemu
Na meranie objemu stláčajte tlačidlo 12 dovtedy, kým sa na 
displeji objaví indikácia pre meranie objemu .
Potom postupne premerajte za sebou dĺžku, šírku a výšku ako 
pri meraní vzdialenosti. Laserový lúč zostáva medzi týmito 
troma meraniami zapnutý.

Po skončení tretieho merania sa objem 
automaticky prepočíta a zobrazí sa na 
displeji v riadku pre výsledok c. Jed-
notlivé namerané hodnoty sú zobrazené v 
riadkoch pre namerané hodnoty a.
Hodnoty vyššie ako 999999 m3 sa 
nadajú zobraziť, v takom prípade sa na 

displeji zobrazí indikácia „ERROR“. Rozdeľte objem, ktorý 
potrebujete odmerať, na jednotlivé merania, ktorých hodnoty 

Základné nastavenia
Zvukový signál

Zap

Vyp

Osvetlenie displeja
Zap

Vyp

Automatické 
zapnutie/vypnutie

Digitálna libela Zap

Vyp

Rotácia displeja
Zap

Vyp

Permanentný laserový lúč
Zap

Vyp

Jednotka vzdialenosti 
(podľa verzie pre konkrétnu 
krajinu)

m, ft, inch, ...

Jednotka uhla ° , %, mm/m

Základné nastavenia
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vypočítate osobitne a potom ich zhrniete (spočítate) 
dohromady.

Trvalé meranie / Meranie minima/maxima 
(pozri obrázok B)
Pri trvalom meraní sa môže merací prístroj relatívne 
pohybovať k cieľu, pričom nameraná hodnota sa aktualizuje 
každých 0,5 sek. Môžete sa napríklad vzďaľovať od nejakej 
steny až do požadovanej vzdialenosti, na prístroji sa dá v 
každom okamihu odčítať aktuálna vzdialenosť.
Na zapnutie trvalého merania stláčajte tlačidlo Zmena funkcie 
4 dovtedy, kým sa na displeji objaví indikácia  pre trvalé 
meranie. Na spustenie trvalého merania stlačte tlačidlo 
Meranie 2.
Meranie minimálnej hodnoty slúži na meranie najkratšej 
vzdialenosti od nejakého pevného bodu. Pomáha napríklad 
pri zameriavaní zvislíc alebo vodorovných čiar.
Meranie maximálnej hodnoty slúži na meranie najväčšej 
vzdialenosti od nejakého pevného vzťažného bodu. Pomáha 
napríklad pri zameriavaní diagonál.

V riadku pre výsledok c sa zobrazuje 
aktuálna namerané hodnota. V riadkoch 
pre namerané hodnoty a sa zobrazuje 
maximálna nameraná hodnota („max“) 
sa zobrazuje minimálna nameraná 
hodnota („min“). Táto hodnota sa 
prepíše vždy vtedy, keď bude aktuálna 

nameraná hodnota dĺžky menšia alebo väčšia ako doterajšia 
minimálna resp. maximálna hodnota.
Stlačením tlačidla Vymazanie pamäte 8 sa doterajšia 
minimálna resp. maximálna hodnota vymažú z pamäte.
Stlačením tlačidla Meranie 2 trvalé meranie ukončíte. 
Posledná nameraná hodnota sa zobrazí v riadku pre výsledok 
c. Nové stlačenie tlačidla Meranie 2 spustí trvalé meranie 
znova.
Trvalé meranie sa po 5 minútach automaticky vypne. 
Posledná nameraná hodnota sa zobrazí v riadku pre výsledok 
c.

Nepriame meranie vzdialenosti 
Nepriame meranie vzdialenosti slúži na zisťovanie takých 
vzdialeností, ktoré sa nedajú merať priamo, pretože laserový 
lúč by bol prerušený prekážkou, alebo v takom prípade, ak nie 
je k dispozícii žiadna cieľová plocha, ktorá by poslúžila ako 
reflexná plocha. Táto metóda merania sa dá použiť iba vo 
vertikálnom smere. Každá odchýlka v horizontálnom smere 
má za následok chyby merania.
Laserový lúč zostáva medzi týmito jednotlivými meraniami 
zapnutý.
Pre nepriame meranie vzdialenosti sú k dispozícii tri meracie 
funkcie, pomocou ktorých sa dajú zisťovať príslušné rozdielne 
trasy.

a) Nepriame meranie výšky (pozri obrázok C)
Stláčajte tlačidlo Zmena funkcie 4 dovtedy, kým sa na displeji 
zobrazí nepriame meranie výšky .
Dávajte pritom pozor na to, aby bol merací prístroj v rovnakej 
výške, ako dolný merací bod. Preklopte potom merací prístroj 

okolo vzťažnej roviny a podľa rovnakého postupu ako meraní 
dĺžky odmerajte trasu „1“.

Po skončení merania sa výsledok pre 
hľadanú trasu „X“ zobrazí v riadku pre 
výsledok c. Namerané hodnoty pre trasu 
„1“ a pre uhol „α“ budú zobrazené v 
riadkoch pre namerané hodnoty a.

b) Dvojité nepriame meranie výšky (pozri obrázok D)
Stláčajte tlačidlo Zmena funkcie 4 dovtedy, kým sa na displeji 
zobrazí indikácia pre dvojité nepriame meranie výšky .
Postupom ako pri meraní dĺžky odmerajte trasy „1“ a „2“ v 
uvedenom poradí.

Po skončení merania sa výsledok pre 
hľadanú trasu „X“ zobrazí v riadku pre 
výsledok c. Namerané hodnoty pre trasy 
„1“ a „2“ a pre uhol „α“ budú zobrazené 
v riadkoch pre namerané hodnoty a.
Dávajte pritom pozor na to, aby sa 
vzťažný bod merania (napríklad zadná 

hrana meracieho prístroja) nachádzal pri všetkých 
jednotlivých meraniach v rámci jedného meracieho úkonu 
presne na tom istom mieste.

c) Neriame meranie dĺžky (pozri obrázok E)
Stláčajte tlačidlo Zmena funkcie 4 dovtedy, kým sa na displeji 
zobrazí indikácia pre nepriame meranie výšky .
Dávajte pritom pozor na to, aby bol merací prístroj v takej istej 
výške, ako hľadaný merací bod. Preklopte potom merací 
prístroj okolo vzťažnej roviny a podľa rovnakého postupu ako 
meraní dĺžky odmerajte trasu „1“.

Po skončení merania sa výsledok pre 
hľadanú trasu „X“ zobrazí v riadku pre 
výsledok c. Namerané hodnoty pre trasu 
„1“ a pre uhol „α“ budú zobrazené v 
riadkoch pre namerané hodnoty a.

Meranie plochy steny (pozri obrázok F)
Meranie plochy stien slúži na to, aby sa zistil súčet 
jednotlivých plôch, ktoré majú rovnakú výšku.
Na zobrazenom príklade treba odmerať celkovú plochu 
viacerých stien, ktoré majú rovnakú výšku miestnosti A, ale 
súčasne majú rozdielne dĺžky B.
Ak chcete merať plochu stien, stláčajte tlačidlo Zmena funkcie 
4 dovtedy, kým sa na displeji objaví indikácia pre meranie 
plochy stien .
Odmerajte výšku miestnosti A ako pri meraní dĺžky 
(vzdialenosti). Nameraná hodnota („cst“) sa zobrazí v 
hornom riadku pre nameranú hodnotu a. Laser zostáva 
zapnutý.

Potom odmerajte dĺžku B1 prvej steny. 
Plocha sa vypočíta automaticky a zobrazí 
sa v riadku pre výsledok c. Nameraná 
hodnota dĺžky sa zobrazí v strednom 
riadku pre nameranú hodnotu a. Laser 
zostáva zapnutý.

1

1

2

1
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Potom odmerajte dĺžku B2 druhej steny. 
Hodnota jednotlivého merania zobrazená 
v strednom riadku pre nameranú hodnotu 
a sa pripočíta k dĺžke B1. Súčet oboch 
dĺžok („sum“, zobrazený v dolnom riadku 
pre nameranú hodnotu a) sa vynásobí 
hodnotou výšky A uloženou v pamäti. 

Hodnota celej plochy sa zobrazí v riadku pre výsledok c.
Môžete odmeriavať ľubovoľné množstvo ďalších dĺžok BX, 
ktoré sa budú automaticky spočítavať a násobiť výškou A.
Predpokladom pre korektný výpočet plochy je to, aby bola 
prvá odmeraná dĺžka (napríklad výška miestnosti A) rovnaká 
pre všetky ďalšie čiastkové plochy.

Meranie sklonu (pozri obrázok G)
Keď stlačíte tlačidlo Meranie sklonu 3 objaví sa na displeji 
indikácia pre meranie sklonu . Ako vzťažná rovina bude 
slúžiť zadná strana meracieho prístroja. Opätovným 
stlačením tlačidla Meranie sklonu 3 sa využijú bočné steny 
meracieho prístroja ako vzťažné roviny a obraz na displeji sa 
zobrazí pootočený o 90 ° .
Stlačte tlačidlo Meranie 2, aby ste nameranú hodnotu fixovali 
a uložili ju do pamäte nameraných hodnôt. Ďalším stlačením 
tlačidla Meranie 2 sa bude pokračovať v meraní.
Keď počas merania indikácia bliká, bol merací prístroj 
naklonený priveľmi nabok.
Keď ste v základných nastaveniach zapli funkciu „Digitálna 
libela“, hodnota sklonu sa bude zobrazovať aj v prípade iných 
meracích funkcií v riadku d na displeji 1.

Funkcia časovača (timer)
Funkcia časovača (timer) pomôže v takom prípade, keď treba 
zabrániť pohybom meracieho prístroja počas merania.
Podržte v zapnutej polohe tlačidlo Funkcia časovača (timer) 6 
dovtedy, kým sa na displeji objaví príslušná indikácia .
V riadku pre nameranú hodnotu a sa zobrazí časový úsek od 
spustenia až do merania. Tento časový úsek sa dá stláčaním 
tlačidla Plus 11 resp. tlačidla Mínus 5 nastaviť v rozsahu 
1 sek. až 60 sek..

Toto meranie sa uskutoční po 
nastavenom časovom úseku 
automaticky.
Funkcia časovača (timer) sa dá využiť aj 
pri meraniach vzdialenosti v rámci iných 
meracích funkcií (napr. pri meraní 
plochy). Sčítavanie a odčítavanie 

výsledkov merania ani trvalé merania nie sú možné.

Zoznam posledných nameraných hodnôt
Merací prístroj má v pamäti uložených posledných 20 
nameraných hodnôt a ich výpočtov a zobrazuje ich v 
obrátenom poradí (poslednú nameranú hodnotu na prvom 
mieste).

Keď chcete vyvolať merania uložené v 
pamäti, stlačte tlačidlo 7. Na displeji sa 
objaví výsledok posledného merania, k 
tomu indikátor pre zoznam nameraných 
hodnôt e aj s pamäťovým miestom pre 
číslovanie zobrazených meraní.

Ak pri novom stlačení tlačidla 7 nie sú už uložené v pamäti 
žiadne ďalšie merania, merací prístroj sa vráti do pôvodnej 
meracej funkcie. Ak chcete opustiť zoznam nameraných 
hodnôt, stlačte niektoré z tlačidiel pre meracie funkcie.
Ak chcete aktuálne zobrazenú nameranú hodnotu uložiť do 
pamäte natrvalo ako konštantu, stlačte tlačidlo Zoznam 
nameraných hodnôt 7 podržte ho stlačené dovtedy, kým sa 
na displeji zobrazí „CST“. Hodnota už zapísaná v zozname 
nameraných hodnôt sa nedá dodatočne uložiť do pamäte ako 
konštanta.
Aby ste mohli využiť hodnotu zapísanú v zozname 
nameraných hodnôt pri nejakej meracej funkcii (napríklad pri 
meraní plochy), stlačte tlačidlo Zoznam nameraných hodnôt 
7, zvoľte požadovaný zápis v zozname a potvrďte ho 
stlačením tlačidla Výsledok 6.

Vymazanie nameraných hodnôt
Krátkym stlačením tlačidla 8 môžete vo všetkých meracích 
funkciách vymazať naposledy odmerané jednotlivé hodnoty. 
Viacnásobným krátkym stlačením tohto tlačidla sa 
vymazávajú jednotlivé namerané hodnoty v opačnom poradí.
Ak chcete aktuálny zápis zoznamu nameraných hodnôt 
zobrazený na displeji vymazať, stlačte krátko tlačidlo 8. Ak 
chcete vymazať celý zoznam nameraných hodnôt aj konštantu 
„CST“, podržte stlačené tlačidlo Zoznam nameraných hodnôt 
7 a súčasne stlačte krátko tlačidlo 8.
Vo funkcii Meranie plochy stien sa pri prvom krátkom stlačení 
tlačidla 8 vymaže posledná jednotlivá nameraná hodnota, pri 
druhom stlačení sa vymažú všetky dĺžky BX, a pri treťom 
stlačení sa vymaže výška miestnosti A.

Sčítavanie nameraných hodnôt
Keď chcete sčítavať namerané hodnoty, vykonajte najprv 
nejaké ľubovoľné meranie alebo zvoľte niektorý záznam v 
zozname nameraných hodnôt. Potom stlačte tlačidlo Plus 11. 
Na displeji sa na potvrdenie zobrazí „+“. Potom vykonajte 
druhé meranie alebo vyberte nejaký ďalší záznam zo zoznamu 
nameraných hodnôt.

Ak chcete vyvolať súčet oboch meraní, 
stlačte tlačidlo vyvolania výsledku 6. 
Výpočet sa zobrazí v riadkoch pre 
namerané hodnoty a a súčet sa zobrazí v 
riadku pre výsledok c.
Po vypočítaní súčtu sa môžu k tomuto 
výsledku pripočítavať ďalšie namerané 

hodnoty alebo hodnoty zapísané v zozname nameraných hod-
nôt, keď sa pred meraním vždy stlačí tlačidlo Plus 11. 
Spočítanie sa ukončí stlačením tlačidla pre výsledok 6.
Upozornenie k sčítavaniu:
– Hodnoty dĺžok, plôch a objemov sa nedajú sčítavať 

pomiešané dohromady. Ak sa napríklad spočíta nejaká 
hodnota dĺžky a nejaká hodnota plochy, pri krátkom 

OBJ_DOKU-30937-001.fm  Page 157  Tuesday, June 5, 2012  3:45 PM



158 | Slovensky 

2 609 140 807 | (5.6.12) Bosch Power Tools

stlačení tlačidla pre výsledok 6 sa na displeji na chvíľu 
objaví indikácia „ERROR“. Potom prejde merací prístroj 
do tej meracej funkcie, ktorá bola aktivovaná naposledy.

– Pripočítava sa vždy výsledok jedného merania (napr. 
hodnota objemu), pri trvalých meraniach nameraná 
hodnota indikovaná v riadku pre výsledok c. Sčítavanie 
jednotlivých nameraných hodnôt z riadkov pre namerané 
hodnoty a nie je možné.

Odčítavanie nameraných hodnôt
Ak chcete odpočítavať namerané 
hodnoty, stlačte tlačidlo Mínus 5 a na 
potvrdenie sa na displeji objaví indikácia 
„–“. Ďalší postup je analogický ako pri 
„Sčítavanie nameraných hodnôt“.

Pokyny na používanie
Všeobecné upozornenia
Prijímacia šošovka 17 a výstup laserového lúča 16 nesmú byť 
počas merania zakryté.
Počas merania nesmiete meracím prístrojom pohybovať (s 
výnimkou funkcie Trvalé meranie a Meranie sklonu). 
Prikladajte preto merací prístroj vždy podľa možnosti k 
pevnej dorazovej alebo podkladovej ploche.

Čo ovplyvňuje merací rozsah
Merací rozsah závisí od svetelných pomerov a reflexných 
vlastností cieľovej plochy. Aby ste laserový lúč lepšie videli, 
použite pri meraní vonku a pri silnom slnečnom žiarení 
okuliare na zviditeľnenie laserového lúča 27 (príslušenstvo) a 
laserovú cieľovú tabuľku 28 (príslušenstvo), alebo cieľovú 
plochu nejakým vhodným spôsobom zatieňte.

Čo ovplyvňuje výsledok merania
Na základe fyzikálnych efektov sa nedá vylúčiť, aby sa pri 
meraní na rozličných povrchových plochách neobjavili chyby 
merania. Sem patria nasledovné:
– priehľadné povrchové plochy (napr. sklo, voda),
– zrkadliace povrchové plochy (napr. leštený kov, sklo),
– porózne povrchové plochy (napr. rôzne izolačné 

materiály),
– štrukturované povrchové plochy (napr. hrubá omietka, 

prírodný kameň).
V prípade potreby použite na týchto povrchových plochách 
laserovú cieľovú tabuľku 28 (príslušenstvo).
Chybné merania sa okrem toho môžu vyskytovať na šikmých 
zameraných cieľových plochách.
Nameranú hodnotu môžu takisto ovplyvňovať vzduchové 
vrstvy s rozlične vysokou teplotou alebo nepriamo prijímané 
reflexie (odrazy) nameranej hodnoty.

Kontrola presnosti a kalibrácia merania sklonu 
(pozri obrázok H)
Pravidelne kontrolujte presnosť merania sklonu. Robí sa to 
meraním s prepínaním (preložením). Položte na tento účel 
merací prístroj na stôl a odmerajte sklon. Otočte merací 
prístroj o 180 °  a znova odmerajte sklon. Rozdiel medzi 
nameranými zobrazenými hodnotami smie byť maximálne 
0,3 ° .

V prípade väčších odchýlok musíte merací prístroj znova 
kalibrovať. Podržte na tento účel tlačidlo Meranie sklonu 3 v 
stlačenej polohe. Potom postupujte podľa pokynov 
zobrazovaných na displeji.

Kontrola presnosti merania vzdialenosti
Presnosť merania vzdialenosti môžete prekontrolovať 
nasledovne:
– Zvoľte trvalo nemennú meraciu trasu v dĺžke cca 1 až 

10 m, ktorej dĺžku presne poznáte (napríklad šírku 
miestnosti, otvor dverí a pod.). Táto meracia trasa sa musí 
nachádzať vo vnútorných priestoroch, cieľová plocha 
merania musí byť hladká a musí mať dobrú odrazivosť.

– Odmerajte túto trasu (vzdialenosť) 10-krát za sebou.
Odchýlka jednotlivých meraní od strednej hodnoty smie byť 
maximálne ±2 mm. Zaprotokolujte si tieto merania, aby ste 
neskôr mohli presnosť meraní porovnávať.

Práca so statívom (Príslušenstvo)
Použitie statívu je nevyhnutné predovšetkým pri väčších 
vzdialenostiach. Umiestnite merací prístroj závitom 1/4" 19 
na rýchlupínaciu platničku statívu 26 alebo nejakého bežného 
fotografického statívu. Aretačnou skrutkou ho dobre 
priskrutkujte na rýchloupínaciu platničku statívu.
Stláčaním tlačidla 10 nastavte príslušnú vzťažnú rovinu pre 
meranie so statívom (vzťažná rovina závit).

Práca s meracou lištou (pozri obrázky I–K)
Meracia lišta 24 sa dá používať na dosiahnutie presnejšieho 
výsledku pri meraní sklonu. Vykonávať meranie vzdialenosti s 
meracou lištou nie je možné.

Založte merací prístroj podľa obrázka do 
meracej lišty 24 a zaaretujte merací 
prístroj pomocou aretačnej páčky 25. 
Stlačte tlačidlo Meranie 2, ak chcete 
aktivovať režim prevádzky „Meracia lišta“.
Pravidelne kontrolujte Presnosť merania 
sklonu pomocou merania s prepínaním 

(preložením) alebo pomocou libely priloženej k meracej lište.
V prípade väčších odchýlok musíte merací prístroj znova 
kalibrovať. Podržte na tento účel tlačidlo Meranie sklonu 3 v 
stlačenej polohe. Potom postupujte podľa pokynov 
zobrazovaných na displeji.
Keď chcete ukončiť režim prevádzky „Meracia lišta“, merací 
prístroj vypnite a vyberte ho z meracej lišty.

Poruchy – príčiny a ich odstránenie

Príčina Odstránenie
Výstraha nevhodnej teploty (k) bliká, meranie nie je 
možné
Merací prístroj sa nachádza mimo 
rámca prevádzkovej teploty od 
– 10 °C do +50 °C (vo funkcii 
trvalé meranie do +40 °C).

Počkajte, kým merací 
prístroj dosiahne pre-
vádzkovú teplotu

OBJ_DOKU-30937-001.fm  Page 158  Tuesday, June 5, 2012  3:45 PM



 Slovensky | 159

Bosch Power Tools 2 609 140 807 | (5.6.12)

Merací prístroj kontroluje korektné 
fungovanie pri každom meraní. Keď sa zistí 
porucha, na displeji bliká už len symbol, 
ktorý sa nachádza vedľa. V takomto prí-
pade, alebo ak vyššie uvedené opatrenia 
nevedia odstrániť poruchu, doručte merací 

prístroj prostredníctvom svojho predajcu autorizovanému 
servisnému stredisku Bosch.

Údržba a servis
Údržba a čistenie
Merací prístroj skladujte a transportujte v ochrannej taške, 
ktorá sa dodáva spolu s meracím prístrojom.
Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.
Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Indikácia „ERROR“ na displeji
Sčítavanie/odčítavanie 
nameraných hodnôt s rozdielnymi 
meracími jednotkami

Sčítavajte/odčítavajte 
len namerané hodnoty s 
rovnakými meracími 
jednotkami

Uhol medzi laserovým lúčom a 
cieľom je príliš ostrý.

Zväčšite uhol medzi 
laserovým lúčom a 
cieľom

Cieľová plocha reflektuje príliš 
intenzívne (napríklad zrkadlo) 
alebo príliš slabo (napríklad čierna 
látka), prípadne vtedy, ak je 
okolité svetlo príliš silné.

Použite cieľovú tabuľku 
28 (príslušenstvo)

Výstup laserového lúča 16 resp. 
prijímacia šošovka 17 sú zarosené 
(napríklad následkom rýchlej 
zmeny teploty).

Pomocou mäkkej 
handričky vytrite výstup 
laserového lúča 16 resp. 
prijímaciu šošovku 17 
dosucha

Vypočítaná hodnota je väčšia ako 
999999 m/m2/m3.

Výpočet rozdeľte na jed-
notlivé čiastkové kroky

Indikácia „>60°“ alebo „<–60°“ na displeji
Merací rozsah sklonu pre danú 
meraciu funkciu resp. vzťažná 
rovina boli prekročené.

Vykonajte meranie v 
rámci špecifikovaného 
rozsahu uhlov.

Indikácia „CAL“ a indikácia „ERROR“ na displeji
Kalibrácia merania sklonu nebola 
uskutočnená v správnom poradí 
alebo nebola vykonaná v 
správnych polohách.

Zopakujte kalibráciu 
podľa pokynov na 
displeji a v Návode na 
používanie.

Plochy použité na kalibráciu neboli 
nastavené presne do vodorovnej 
roviny alebo presne do zvislej 
roviny.

Zopakujte kalibráciu na 
vodorovnej resp. zvislej 
ploche a prekontrolujte 
prípadne tieto plochy 
vopred pomocou 
vodováhy.

Merací prístroj sa pri stlačení 
niektorého tlačidla pohol alebo 
naklopil.

Zopakujte kalibráciu a 
podržte merací prístroj 
počas stláčania tlačidla 
na ploche tak, aby sa 
nepohol.

Indikácia stavu nabitia akumulátora (g), výstraha 
nevhodnej teplotyg (k) a indikácia „ERROR“ na displeji
Teplota meracieho prístroja leží 
mimo prípustného rozsahu teploty 
pri nabíjaní

Počkajte, kým sa 
dosiahne prípustný 
rozsah teploty nabíjania.

Príčina Odstránenie
Indikácia stavu nabitia akumulátora (g) a indikácia 
„ERROR“ na displeji
Nabíjacie napätie akumulátora nie 
je korektné

Skontrolujte, či bol 
zástrčkový spoj 
vytvorený korektne a či 
nabíjačka správne 
funguje. Ak symbol 
prístroja bliká, je 
akumulátor poškodený a 
treba ho dať vymeniť do 
servisnej autorizovanej 
opravovne Bosch.

Indikácia stavu nabitia akumulátora (g) a symbol hodín 
(f) na displeji
Výrazne predĺžená nabíjacia doba, 
pretože nabíjací prúd je príliš 
nízky.

Používajte výlučne 
originálnu nabíjačku 
značky Bosch.

Výsledok merania je nepravdepodobný
Cieľová plocha nereflektuje 
jednoznačne (napríklad voda, 
sklo).

Zakryte cieľovú plochu

Výstup laserového lúča 16 resp. 
prijímacia šošovka 17 sú prikryté.

Výstup laserového lúča 
16 príjímaciu šošovku 
17 uvoľnite

Nastavená nesprávna vzťažná 
rovina

Vyberte takú vzťažnú 
rovinu, ktorá sa hodí pre 
dané meranie

Na dráhe laserového lúča je 
prekážka

Laserový bod sa musí 
celý nachádzať na 
cieľovej ploche.

Indikácia zostáva nezmenená alebo merací prístroj 
reaguje na stlačenie tlačidla nečakane
Softvérová chyba Stlačte súčasne tlačidlo 

Meranie 2 a tlačidlo 
Vymazanie pamäte / 
tlačidlo vypínača 8 aby 
ste softvér obnovili.

Príčina Odstránenie
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