
TriStar Etäisyysmittari 

1) etäisyyttä mittaava linssi 2) linssi 3) ON-nappula Φ 4) 

säädettävä okulaari 5) MOD-nappula 6) patterikotelo  

Pattereiden paikalleen laitto: Avaa patteriluukku esimerkiksi 

kolikolla kääntämällä nuolen osoittamaan suuntaan. Laita patteri 

sisään oikein päin. Katso patterikotelon sisältä kuvalliset ohjeet. 

Käytettävä patterimalli on 3 V CR2 (ei tule paketin mukana). Sulje 

luukku. On suositeltavaa vaihtaa patteri ainakin kerran vuodessa. 

Poista paristo laiteesta säilytyksen ajaksi. Takuu ei korvaa pariston vuotamisesta aiheutuneita ongelmia. 

LCD-näyttö: (katso kuvaa englanninkielisestä ohjeesta sivulta 3) 

1) mittausyksikkö 2) laserin mittaus käytössä 3) kulmakerroin 4) kertoo millä kulmakertoimella kohde on 

5) vakiomoodi 6) metsästysmoodi 7) pariston varaustila 8) kohdistusalue 9) etäisyys lukuna 

Etäisyysmittarissa on kaksi nappulaa: toinen mittarin päällä (Φ) ja toinen sivulla (MOD).  

Mittarin käynnistäminen: paina päällä olevaa nappulaa (Φ) kerran.  

Kohdista mittarin näytössä olevan ristikon keskelle kohde, jonka etäisyyden haluat mitat ja paina mittarin 

päällä olevaa nappulaa muutama sekunti. Mittari osoittaa välimatkan metreinä näytön oikeassa yläkulmassa.  

Vapauttamalla nappulan mittari lopettaa mittaamisen.  

MOD-nappulasta valitaan käyttömoodit: metsästysmoodi (hirven pää), golfmoodi (lippu) ja vakiomoodi (ei 

mitään kuvaa).  

Painamalla MOD-nappulaa kauemmin kuin kolme sekuntia, voit valita seuraavista kolmesta vaihtoehdosta 

kulmaetäisyys, pysty-      tai vaakasuuntainen       etäisyys tai pisteestä-pisteeseen PPV oleva etäisyys. 

Etäisyys näkyy aina näytön yläosassa. 

Huomioitavaa on, että erilaiset olosuhteet, kuten kohteen heijastusominaisuudet, muoto ja väri, ympäristön 

olosuhteet vaikuttavat myös etäisyyslukuihin. Lukuihin voivat vaikuttaa myös kulman suuruus ja 

valaistusolosuhteet. 

Mittausyksikön muuttaminen tapahtuu painamalla MOD-nappulaa ja samalla painamalla Φ -nappulaa sekunnin 

ajan. Voi valita jalat (feet), metrit (meter.) Valitset yksikön vapauttamalla MOD-nappulan. 

Tuotteen takuu valmistus tai materiaalivirheille 1 vuosi (12kk). Tuote CE, FCC ja ROHS hyväksytty. 
 
* Älä altista laitetta iskuille tai älä pudota sitä 
* Laite on säänkestävä (IPX4), ei vesitiivis. Älä upota laitetta veteen 
* Älä avaa laitteen kiinnitysruuveja, sillä se mitätöi 1 vuoden takuun 
* Liikuteltaessa laitetta ulko- ja sisätilojen välillä laitteeseen voi kerääntyä kondenssi kosteutta. Anna laitteen 
kuivua sisätiloissa kunnolla ennen käytön jatkamista ja poista tarvittaessa paristo 
* Poista paristo aina säilytyksen ajaksi. Takuu ei korvaa laitteen vaurioitumista pariston akkuhapon 
aiheuttamilta vahingoilta 
 
 

 
 


