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Laser Distance Meter 

Introducere 
Fluke 414D/419D/424D Laser Distance Meter (dispozitiv 
de măsurare sau produs) sunt dispozitive de măsurare a 
distanţei cu fascicul laser de nivel profesional. Utilizaţi 
aceste dispozitive de măsurare pentru a obţine rapid şi 
precis distanţa până la o ţintă, suprafaţa şi măsurători de 
volum. 

Acest dispozitiv de măsurare este mai bun decât un 
dispozitiv ultrasonic, deoarece utilizează unde de lumină 
laser şi măsoară reflexia acestora. Dispozitivul de măsură 
include: 

• Cea mai avansată tehnologie pentru măsurări de 
distanţă 

• Măsurare mai precisă 

• Distanţă de măsurare mai lungă – în funcţie de 
model 

Acest manual identifică dacă o caracteristică depinde de 
model. Dacă nu este identificată, toate modelele includ 
caracteristica respectivă. 

Contactarea Fluke 
Pentru a contacta Fluke, apelaţi unul dintre următoarele 
numere de telefon: 

• Asistenţă tehnică S.U.A.: 1-800-44-FLUKE  
(1-800-443-5853) 

• Calibrare/Reparare S.U.A.: 1-888-99-FLUKE  
(1-888-993-5853) 

• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• Europa: +31 402-675-200 

• Japonia: +81-3-3434-0181 

• Singapore: +65-6799-5566 

• Orice locaţie: +1-425-446-5500 

Sau vizitaţi site-ul Web al companiei Fluke la adresa 
www.fluke.com. 

Pentru a vă înregistra produsul, vizitaţi 
http://register.fluke.com. 

Pentru a vizualiza, a tipări sau a descărca ultimul 
supliment al manualului, vizitaţi 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 
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Informații privind siguranța 
O Avertizare identifică procedurile şi condiţiile riscante 
care sunt periculoase pentru utilizator. O Atenţie 
identifică procedurile şi condiţiile care pot cauza 
deteriorarea Produsului sau pot cauza pierderea 
permanentă de date. 

 Avertizare 

Pentru a preveni leziunile oculare şi vătămarea 
corporală, nu priviţi în fasciculul laser. Nu 
îndreptaţi fasciculul laser direct spre persoane 
sau animale sau indirect, din suprafeţe 
reflectorizante. 

 Avertizare 

Pentru a preveni vătămarea corporală: 

• Citiț ţ i informațiile privind siguranța înainte de 
a utiliza Produsul. 

• Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile. 

• Folosiţi Produsul numai aşa cum este 
specificat, în caz contrar protecţia furnizată de 
Produs ar putea fi compromisă. 

• Înlocuiți bateriile atunci când este afișat 
indicatorul pentru baterii descărcate, pentru a 
împiedica apariția unor măsurători incorecte. 

• Nu folosiţi Produsul în apropierea gazelor 
explozive. 

• Nu folosiți Produsul dacă acesta funcționează 
incorect. 

• Nu folosiți Produsul și dezactivați-l dacă este 
deteriorat. 

Tabelul 1 este o listă de simboluri utilizate pe produs şi în 
acest manual. 

Tabelul 1. Simboluri 

Simbol Descriere 

 Starea bateriei. 

 Baterie sau compartimentul bateriei. 

 Informaţii importante. Consultaţi manualul. 

 Avertizare. Fascicul laser. 

 Conform cu standardele relevante 
australiene. 

 Conform cu cerinţele Uniunii Europene şi ale 
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. 

 
Nu casaţi acest produs împreună 
cu deşeurile urbane nesortate. Accesaţi site-
ul Web Fluke pentru informaţii despre 
reciclare. 
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Compatibilitatea electromagnetică (EMC) 
Termenul „compatibilitate electromagnetică” identifică 
faptul că Produsul funcţionează fără probleme într-un 
mediu în care radiaţia electromagnetică şi descărcările 
electrostatice sunt prezente şi nu provoacă interferenţe 
electromagnetice cu alte echipamente. 

 Avertizare 

Produsul respectă cele mai stricte cerinţe ale 
standardelor şi reglementărilor relevante. 
Totuşi, nu poate fi exclusă complet 
posibilitatea ca acesta să producă 
interferenţe cu alte dispozitive. 

 Atenţie 

Nu reparaţi singur produsul. Pentru 
defecţiuni, contactaţi Fluke www.fluke.com. 

Declaraţie FCC (numai pentru S.U.A.) 
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că respectă 
limitele pentru un dispozitiv clasa B, în conformitate cu 
prevederile din Regulamentul FCC, partea 15. Aceste 
limitări au fost impuse pentru a asigura o protecţie 
rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare ale unei 
instalaţii din locuinţă.  

Dispozitivul generează, foloseşte şi poate emite energie 
de frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în 
conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe 
dăunătoare comunicaţiilor radio. 

Totuşi, nu există nicio garanţie că interferenţele nu se vor 
produce la nivelul unei instalaţii. 

Dacă dispozitivul provoacă interferenţe dăunătoare 
pentru recepţia undelor radio şi a semnalului TV, care pot 
fi identificate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, 
recomandăm utilizatorului să încerce să corecteze 
interferenţele prin una sau mai multe dintre următoarele 
metode: 

• reorientarea sau repoziţionarea antenei; 

• creşterea distanţei dintre dispozitiv şi receptor; 

• conectarea dispozitivului la o priză dintr-un circuit 
diferit de cel la care este conectat receptorul; 

• consultarea distribuitorului sau a unui tehnician 
radio/TV experimentat pentru ajutor. 

 Avertizare 

Schimbările sau modificările a căror 
conformitate nu a fost expres aprobată de 
Fluke pot anula dreptul utilizatorului de a 
folosi dispozitivul. 
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Clasificarea fasciculelor laser 

Distance Meter integrat 
Dispozitivul de măsură produce un fascicul laser vizibil în 
partea din faţă a acestuia. Figura 1 prezintă avertizarea 
care este pe partea din spate a Dispozitivului de măsură. 

Acesta este un produs cu fascicul laser Clasa 2, în 
conformitate cu IEC60825-1: 2007 „Siguranţa radiaţiei 
produselor laser”. 

1

 
gwo20.gif 

 

Produse din clasa laser 2 
Nu priviţi direct la fasciculul laser şi nu îl îndreptaţi direct 
către alte persoane. Protecţia ochilor se manifestă, în 
general, prin reacţii adverse, inclusiv reflexul de clipire. 

 Avertizare 

Nu vă uitaţi direct în raza laser cu ajutoare 
optice. Este periculos să priviţi direct în raza 
laser cu alte mijloace optice (de ex. binocluri, 
telescoape). 

 Atenţie 

Poate fi periculos pentru ochi să priviţi direct 
în fasciculul laser. 

Nu priviţi în fasciculul laser. Asiguraţi-vă că laserul este 
îndreptat mai sus sau mai jos de nivelul ochilor, în special 
la instalaţiile fixe din maşini şi din configuraţii similare. 
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Caracteristici 
Tabelul 2 prezintă o listă de caracteristici pentru 
Dispozitivul de măsură după model. 

 

Tabelul 2. Comparaţie caracteristici model 

Caracteristică 414D 419D 424D Caracteristică 414D 419D 424D 

Linii ecran 2 3 4 Temporizator  • • 

Memorie[1]  20 20 Iluminare ecran/tastatură  • • 

Adunare/Scădere • • • Blocare tastatură  • • 

Suprafaţă • • • Măsurare cu trepied  • • 

Volum • • • Busolă   • 

Măsurare continuă  • • Suprafaţă triunghiulară   • 

Calcule Pitagora 1+2 Complet Complet Modul orizontal inteligent (înclinare)   • 

Delimitare[2]  • • Urmărire înălţime   • 

Piesă terminală 
multifuncţională 

 • • Unghi la colţ încăpere   • 

Sonerie  • • Curea de mână • • • 
[1] 419D şi 424D memorează maxim 20 de citiri complete de pe ecran. 

[2] 419D utilizează 1 valoare. 424D utilizează 2 valori. 
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Înainte de a începe 
Această secţiune conţine informaţii de bază despre baterii 
şi punctul de referinţă pentru măsurare. Aceasta descrie, 
de asemenea, tastatura şi ecranul Dispozitivului de 
măsurare. 

Baterii 
Înlocuiţi bateriile atunci când  clipeşte pe ecran. 

Pentru a instala sau a înlocui bateriile: 

1. Scoateţi capacul compartimentului bateriei. 
Consultați Figura 2. 

2. Ataşaţi cureaua de mână. 

3. Instalaţi două baterii AAA (LR03) cu polaritatea 
corectă. 

Notă 
Nu utilizaţi baterii zinc-carbon. 

4. Închideţi compartimentul bateriei.  

 Atenţie 

Pentru a preveni coroziunea, scoateţi 
bateriile înainte de o perioadă lungă de 
neutilizare. 

2

 
gwo01.eps 
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Piesă terminală multifuncţională 

Dispozitivele de măsură 419D şi 424D se adaptează la 
situaţii de măsurare multiple cu ajutorul piesei terminale 
multifuncţionale, a se vedea Figura 3: 

• Pentru măsurători de la o margine, extindeţi piesa 
terminală (90 °) până când se fixează în poziţie. 
Consultați Figura 4. 

• Pentru măsurători dintr-un colţ, extindeţi piesa 
terminală (90 °) până când se fixează în poziţie. 
Împingeţi piesa terminală uşor în partea dreaptă 
pentru a se extinde complet. Consultaţi Figurile 3 
şi 5. 

• Un senzor încorporat detectează automat orientarea 
piesei terminale şi reglează punctul de zero. 

3

1

2
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Tastatura 

Figura 6 prezintă locaţia fiecărui buton de funcţie de pe tastatură. 
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 Măsurare/Pornire  Ştergere/Oprire  Suprafaţă/Volum  Triunghi 

 Plus (+)/Minus (-)  Referinţă/Modificarea unităţilor  Memorie  Busolă 

 Plus (+)/Defilare în sus  Arie/Volum/Măsurare indirectă (Pitagora)  Temporizator   

 Minus (-)/Defilare în jos  Măsurare indirectă (Pitagora şi Delimitare)  Înclinare   
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Afişaj 
Figura 7 prezintă locaţia citirii de pe ecran pentru fiecare funcţie. 
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 Starea bateriei  Unităţi de măsură   Al 2-lea rezultat disponibil  Temporizator/Busolă  
(doar 424D) 

 Informaţii  Pitagora  Delimitare  Nivelare 

 Suprafaţă/Volum  Memorie  Unghi de înclinare  Arie triunghi 

 Referinţă de măsurare  Circumferinţa  Distanţă pantă   

 Măsurare min/max (modul de urmărire)   Aria unui perete  Înălţime indirectă   

 Citire măsurare   Adunare/scădere  Aria unui plafon   
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Funcţii butoane 
Această secţiune prezintă modul de utilizare a butoanelor 
şi identifică dacă o funcţie depinde de model. Când nu 
este identificată, toate modelele includ funcţia. 

Pornit/Oprit 
Apăsaţi  pentru a porni Dispozitivul de măsură şi 
fasciculul laser. Ecranul afişează simbolul bateriei până 
când apăsaţi pe un buton diferit. 

Apăsaţi  timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul 
de măsurare. 

Notă 

Dispozitivul de măsurare se opreşte automat 
dacă nu este utilizat timp de 180 de secunde. 

Noţiuni de bază 

414D 

Buton de măsurare 

Apăsaţi : 

• 1x = Fascicul laser pornit 

• 2x = Măsurare 

În modul de calcul Pitagora: 

• 2 secunde = Urmărire (măsurare min/max) 

Butoane funcţie 

Apăsaţi : 

• 1x = Arie 

• 2x = Volum 

• 3x = Pitagora 1 

• 4x = Pitagora 2 

419D/424D 

Buton de măsurare 

Când este oprit, apăsaţi  pentru 2 secunde = Fascicul 
laser pornit continuu 

Apăsaţi : 

• 1x = Fascicul laser pornit 

• 2x = Măsurare 

• 2 secunde = Urmărire (măsurare min/max) 

Butoane funcţie 

Apăsaţi : 

• 1x = Pitagora 1 

• 2x = Pitagora 2 

• 3x = Pitagora 3 

• 4x = Delimitare (419D: 1 valoare / 424D: 2 valori) 
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Apăsaţi : 

• 1x = Arie 

• 2x = Volum 

• 2 secunde = Al 2-lea rezultat 

Doar 424D 
Apăsaţi : 

• 1x = Mod orizontal inteligent 

• 2x = Urmărire înălţime 

• 3x = Nivelare 

Apăsaţi : 

• 1x = Unghi la colţ încăpere (arie triunghiulară) 

• 2 secunde = Al 2-lea rezultat 

Unităţi de măsură 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat  (414D) sau  (419D/424D) 
timp de 2 secunde pentru a comuta între unităţile de 
măsură a distanţei, consultaţi Tabelul 3. 

Tabelul 3. Unităţi de măsură 

414D  419D/424D  

0,000 m 0,000 m 

0 00″ 1/16* 0,0000 m 

0 in 1/16 0,00 m 

* Implicit 0,00 ft 

 0′00″ 1/32* 

 0,000 in 

 0 in 1/32 

 * Implicit 
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Temporizator (419D/424D) 
Fluke vă recomandă să utilizaţi o întârziere pentru cele 
mai precise măsurători la distanţe lungi. Acest lucru 
previne mişcarea dispozitivului de măsură atunci când 
apăsaţi . 

Pentru a porni cronometrul: 

1. Apăsaţi  1 dată pentru a porni cronometrul de 5 
secunde. Acesta este intervalul de timp implicit 
pentru a elibera fasciculul laser pentru o măsurare. 

2. Apăsaţi  pentru a creşte până la 60 de secunde. 

3. Apăsaţi  pentru a reduce secundele. 

4. Apăsaţi  pentru a porni temporizatorul.  

Secundele până la măsurare (de exemplu, 59, 58, 
57...) seamănă cu o numărătoare inversă. Simultan 
cu numărarea ultimelor 5 secunde se vor emite 
semnale sonore scurte. După ultimul semnal sonor 
scurt, dispozitivul de măsurare efectuează 
măsurarea şi valoarea este afişată pe ecran. 

Notă 

Temporizatorul este util pentru toate 
măsurătorile. 

Sonerie (419D/424D) 
Apăsaţi   în acelaşi timp de 2 secunde pentru a 
porni şi opri soneria. Pe ecran se afişează starea ca 
  sau  . 

Lumină fundal (419D/424D) 
Apăsaţi   în acelaşi timp de 2 secunde pentru a 
porni şi opri lumina de fundal. Pe ecran se afişează 
starea ca   sau  . 

Blocarea tastaturii (419D/424D) 

Pentru a bloca: 

1. Apăsaţi   în acelaşi timp, pentru a bloca 
tastatura.  

Pentru a debloca: 

1. Apăsaţi . 

2. Apăsaţi  timp de 2 secunde pentru a debloca 
tastatura. 
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Busolă (424D) 
Caracteristica busolă vă permite să cunoaşteţi vederea 
sau direcţia în timp ce efectuaţi măsurători. Acest lucru 
este util în interior pentru a seta planurile de construcţie 
în direcţia corectă. De asemenea, este util să cunoaşteţi 
direcţia corectă atunci când calculaţi eficienţa pentru un 
panou solar. 

Sfaturi: 

• Asiguraţi-vă că piesa terminală este pliată  

• Când utilizaţi caracteristica busolă, dispozitivul de 
măsurare indică un mesaj de calibrare. Consultaţi 
Calibrarea busolei pentru mai multe informaţii. 

• Săgeţile busolei clipesc pe ecran, dacă Dispozitivul de 
măsură este înclinat > 20 ° de la un capăt la celălalt 
sau > 10 ° dintr-o parte în cealaltă. 

• Când porniţi busola, Dispozitivul de măsură indică 
mesajul de calibrare. Consultaţi Calibrarea manuală 
pentru mai multe informaţii. 

Apăsaţi : 

• 1x = Săgeata indică nordul 

• 2 secunde = Săgeata este îndreptată în direcţia 
fasciculului laser şi ecranul arată direcţia în grade şi 
un simbol alfa. 

 Atenţie 

Pentru a preveni citiri incorecte de direcţie, 
nu utilizaţi în apropiere magneţi şi dispozitive 
magnetice. 

Calibrarea busolei 

Calibrarea automată 
Senzorul busolei colectează şi salvează continuu valori 
de calibrare noi în intervale de 60 de secunde. 

Calibrarea manuală 
Când porniţi busola, Dispozitivul de măsură indică 
mesajul de calibrare: 

1. Pentru nu, apăsaţi . Busola utilizează date vechi, 
care pot fi inexacte. 

2. Pentru da, apăsaţi .  

Pentru a continua calibrarea: 

3. Rotiţi Dispozitivul de măsură 180 ° în jurul axei Z. 
Consultați Figura 8. 

4. Rotiţi Dispozitivul de măsură 180 ° în jurul axei X. 

5. Rotiţi Dispozitivul de măsură 180 ° în jurul axei Y. 

Dispozitivul de măsură numără de la 1 la 12 în timpul 
calibrării.   este afişat pe ecran când 
calibrarea este finalizată. 
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Declinaţia magnetică 
Diferenţa dintre Polul Nord geografic şi Polul Nord 
magnetic este cunoscută sub numele de declinaţie 
magnetică sau, mai clar, declinaţie. Unghiul de declinaţie 
este diferit în locaţii diferite de pe glob. Polii geografici şi 
magnetici sunt aliniaţi, astfel încât declinaţia să fie 
minimă. Din unele locaţii, unghiul dintre cei doi poli poate 
fi destul de mare.  

Tabelul 4 prezintă o listă a unghiurilor de declinaţie 
actuale în funcţie de locaţie. Pentru alte valori de 
declinaţie, contactaţi institutul geomagnetic local. 

Pentru a seta Dispozitivul de măsură cu compensarea 
corectă pentru locaţia dvs: 

1. Apăsaţi   în acelaşi timp.  

Pe ecran se afişează  şi setarea curentă. 
Valoarea implicită este 0 °. 

2. Apăsaţi  şi  pentru a schimba valoarea. 

3. Apăsaţi  pentru a accepta valoarea nouă. 
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Tabelul 4. Valorile estimate ale câmpului magnetic 

Ţară Oraş 

Declinaţie 

în grade 

(+E | -W) 

Ţară Oraş 

Declinaţie 

în grade 

(+E | -W) 

Ţară Oraş 

Declinaţie 

în grade 

(+E | -W) 

Argentina Buenos Aires -7 Groenlanda Godthab -29 Spania Madrid -1 

Australia Darwin 3 Islanda Reykjavik -15 Elveţia Zurich 1 

Australia Perth -1 Italia Roma 2 Thailanda Bangkok 0 

Australia Sidney 12 India Mumbai 0 Ucraina Donetsk 7 

Austria Viena 3 Japonia Tokio -7 Emiratele Arabe Unite Dubai 1 

Brazilia Brasilia -20 Kenia Nairobi 0 Regatul Unit Londra -1 

Brazilia Rio de Janeiro -22 Norvegia Oslo 2 Statele Unite ale Americii Anchorage 18 

Canada, BC Vancouver 17 Panama Panama -3 Statele Unite ale Americii Dallas 3 

Chile Santiago de Chile 2 Rusia Irkutsk -3 Statele Unite ale Americii Denver 8 

China Beijing -6 Rusia Moscova 10 Statele Unite ale Americii Honolulu 9 

Egipt Cairo 3 Rusia Omsk 11 Statele Unite ale Americii Los Angeles 12 

Franța Paris 0 Senegal Dakar -8 Statele Unite ale Americii Miami -6 

Germania Berlin 2 Singapore Singapore 0 Statele Unite ale Americii New York -13 

Grecia Atena 3 Africa de Sud Cape Town -24 Venezuela Caracas -11 
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Ştergere 
Apăsaţi : 
• 1x = Şterge ultima valoare 

• 2x = Şterge toate 

• 2 secunde = Opreşte Dispozitivul de măsură 

Măsurători cu un trepied 
Măsurătorile cu 419D şi 424D care utilizează un trepied 
trebuie să aibă un set de referinţă pentru trepied. Când 

este setat,  apare pe ecran. 

Punct de referinţă 
Pe ecran se afişează punctul de referinţă pentru o 
măsurare. Punctul de referinţă implicit este de la capătul 
Dispozitivului de măsură. În cazul în care soneria este 
pornită, Dispozitivul de măsură emite semnale sonore 
scurte în timp ce schimbaţi punctul de referinţă. 
Consultaţi Figura 9 pentru mai multe informaţii. 

414D 
Apăsaţi  1 dată pentru a schimba punctul de referinţă 
între partea din faţă şi partea din spate a Dispozitivului de 

măsură. Pe ecran se afişează  sau . 

419D/424D 
Dispozitivul de măsură ajustează în mod automat punctul 

de referinţă atunci când utilizaţi piesa terminală şi  este 
afişat pe ecran. 

Apăsaţi : 

• 1x = Măsurare din faţă  
• 2x = Măsurare de la şurubul trepiedului  
• 3x = Măsurare de la capăt  

Notă 

Modul trepied suprascrie alte puncte de 
referinţă. Dispozitivul de măsură rămâne în 
modul trepied până când schimbaţi la un punct 
de referinţă diferit. 

1x

2x

Implicit

Detectare 
automată

9
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Măsurători 
Dispozitivul de măsură măsoară distanţa la o ţintă, zona 
delimitată de două distanţe sau volumul în trei măsurători. 
Acest manual identifică dacă o caracteristică depinde de 
model. Când nu este identificată, toate modelele includ 
caracteristica. 

Măsurătoare simplă de distanţă 
Pentru a măsura distanţa: 

1. Apăsaţi  pentru a porni fasciculul laser.  

2. Apăsaţi  din nou, pentru a efectua măsurarea 
distanţei. 

Măsurarea apare pe ecran. 

Notă 

Erorile de măsurare pot apărea dacă îndreptaţi 
fasciculul laser spre lichide incolore, sticlă, 
polistiren, suprafeţe semi-permeabile şi 
suprafeţe lucioase. Timpul de măsurare creşte 
atunci când îndreptaţi laserul spre suprafeţele 
întunecate. 

O placă ţintă este utilă pentru măsurători pe distanţe 
lungi, în cazul în care reflexia ţintă şi iluminarea 
reprezintă o problemă. 

Urmărire minimă/maximă 
Funcţia de urmărire măsoară diagonala camerei 
(valoarea maximă) şi distanţa orizontală (valoare minimă), 
dintr-un punct de măsurare stabil. De asemenea, aceasta 

poate calcula distanţa dintre obiecte. Consultați 
Figura 10. 

Min. Max.

10
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Pentru a măsura: 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat  pentru 2 secunde. 

 este afişat pe ecran pentru a confirma faptul că 
Dispozitivul de măsură este în modul de urmărire. 

2. Deplasaţi fasciculul laser dintr-o parte în cealaltă, în 
sus şi în jos pe zona ţintă (de exemplu, în colţul unei 
camere). 

3. Apăsaţi  pentru a opri modul de urmărire.  

Ultima valoare măsurată apare pe rândul de sumar.  

Notă 

Numai 419D/424D: Valorile pentru distantele 
minime şi maxime sunt afişate pe ecran. Ultima 
valoare măsurată apare pe rândul de sumar. 
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Adunare/scădere 
Dispozitivul de măsură adaugă la şi scade o valoare dintr-
o singură distanţă, o arie şi din măsurătorile de volum. 

414D 
Pentru a adăuga sau a scădea: 

Apăsaţi : 

• 1x = Adaugă următoarea măsurătoare 

• 2x = Scade următoarea de măsurătoare 

419D/424D 
Pentru a adăuga sau a scădea: 

1. Apăsaţi  pentru a adăuga următoarea măsurătoare 
la măsurătoarea precedentă. 

2. Apăsaţi  pentru a scădea următoarea măsurătoare 
din măsurătoarea precedentă. 

3. Faceţi aceşti paşi din nou, pentru fiecare 
măsurătoare.  

Rezultatul total al măsurătorii va fi întotdeauna afişat 
pe rândul de sumar, împreună cu valoarea anterioară 
pe al doilea rând. 

4. Apăsaţi  pentru a anula ultimul pas. 

Suprafaţă 
Pentru a măsura aria: 

414D 
1. Apăsaţi  o dată. Pe afişaj apare simbolul . 

2. Apăsaţi  pentru a efectua prima măsurătoare (de 
exemplu, lungime). 

3. Apăsaţi  pentru a efectua a doua măsurătoare 
(de exemplu, lăţime). 

Rezultatul este afişat pe rândul de sumar. 

419D/424D 
Pentru a măsura aria: 

1. Apăsaţi  o dată. Pe ecran apare simbolul t. 

2. Apăsaţi  pentru a efectua prima măsurătoare (de 
exemplu, lungime). 

3. Apăsaţi  pentru a efectua a doua măsurătoare 
(de exemplu, lăţime). 

Rezultatul este afişat pe rândul de sumar. 

4. Apăsaţi  şi ţineţi apăsat pentru 2 secunde pentru 
a obţine al 2-lea rezultat ca o circumferinţă. 
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Volum 

414D 

Pentru a măsura volumul: 

1. Apăsaţi  de două ori. Pe ecran apare simbolul . 

2. Apăsaţi  pentru a efectua prima măsurătoare a 
lungimii (de exemplu, lungime). 

3. Apăsaţi  din nou pentru a efectua a doua 
măsurătoare a lungimii (de exemplu, lăţime). 

4. Apăsaţi  din nou pentru a efectua a treia 
măsurătoare a lungimii (de exemplu, adâncime). 

Rezultatul este afişat pe rândul de sumar. 

419D/424D 

Pentru a măsura volumul: 

1. Apăsaţi  de două ori. Pe afişaj apare 
simbolul s. 

2. Apăsaţi  pentru a efectua prima măsurătoare (de 
exemplu, lungime). 

3. Apăsaţi  din nou pentru a efectua a doua 
măsurătoare (de exemplu, înălţime). 

4. Apăsaţi  din nou pentru a efectua a treia 
măsurătoare a lungimii (de exemplu, adâncime). 

Rezultatul este afişat pe rândul de sumar. 

5. Apăsaţi  timp de 2 secunde pentru a afişa 
informaţii suplimentare despre încăpere, cum ar fi 
aria tavanului/podelei, aria suprafeţei pereţilor, 
circumferinţa. 

w Arie tavan/podea (424D) 

v Arie perete (419/424) 

u Circumferinţă (419D/424D) 
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Înclinare (doar 424D) 

Notă 

Inclinometrul detectează înclinări la 360 °. 
Pentru măsurători ale înclinării, ţineţi Dispozitivul 
de măsură fără o înclinare transversală (±10 °). 

Modul orizontal inteligent (doar 424D) 
Funcţia Mod orizontal inteligent (distanţa orizontală 
indirectă) vă permite să găsiţi o distanţă orizontală atunci 
când câmpul vizual este blocat de un obiect sau obstacol. 
Consultaţi Figura 11 pentru mai multe informaţii. 

Înclinarea este afişată continuu în ° sau %. Pentru a 
schimba unităţile, apăsaţi şi ţineţi apăsat   în 
acelaşi timp, pentru 2 secunde. Unitatea implicită este °.  

Pentru a măsura: 

1. Apăsaţi  o dată = Mod orizontal inteligent. ` 
apare pe ecran. 

2. Îndreptaţi fasciculul laser spre ţintă. 

3. Apăsaţi . Pe ecran se afişează toate rezultatele 
ca α (unghi ), x (distanţa diagonală ) şi y 
(distanţa verticală ). Distanţa orizontală z apare 
pe rândul de sumar. 

4. Apăsaţi  pentru a dezactiva modul orizontal 
inteligent. 

11

Z

X

Y

X
Y

Z
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Urmărire înălţime (doar 424D) 
Urmărirea înălţimii este afişată continuu pe ecran pe 
măsură ce Dispozitivul de măsură se roteşte pe un 
trepied. Înclinarea este afişată continuu în unitatea de 
măsură selectată de ° sau %. 

Pentru a măsura: 

1. Apăsaţi  de două ori = Urmărire înălţime.  apare 
pe ecran. 

2. Îndreptaţi fasciculul laser spre ţinta mai joasă. 

3. Apăsaţi .  apare pe ecran cu distanţa şi unghiul 
până la ţinta inferioară. 

4. Deplasaţi fasciculul laser în sus la ţinta superioară. 
Urmărirea înălţimii porneşte automat. Pe ecran se 
afişează unghiul la ţinta reală şi distanţa verticală de 
la ţinta inferioară. 
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5. Apăsaţi  la ţinta superioară. Urmărirea înălţimii se 
opreşte şi pe ecran se afişează distanţa verticală 
dintre cele două ţinte măsurate. Consultaţi Figura 12 
pentru mai multe informaţii. 

Notă 

Urmărirea minimă/maximă este foarte utilă 
pentru măsurarea unghiurilor de 90 °. Consultaţi 
pagina 17 pentru mai multe informaţii. 

h3

h1

X

Y

h2

12
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Nivelare 
Funcţia de nivelare afişează continuu unghiul 
Dispozitivului de măsură. De la un unghi de ±5 °, 
Dispozitivul de măsură începe să emită semnale sonore 
scurte. Pe măsură ce se apropie de ±1 °, Dispozitivul de 
măsură emite mai repede semnale sonore scurte. La 
±0,3 °, Dispozitivul de măsură emite constant semnale 
sonore scurte. 

Pentru nivelare: 

1. Apăsaţi  de trei ori = Nivelare.  apare pe ecran. 

2. Puneţi Dispozitivul de măsură pe obiect pentru a 
efectua un test de nivel.  

Unghiul apare continuu pe ecran în timp ce obiectul 
se mişcă. 
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Calibrarea senzorului de înclinare 
Pentru a calibra senzorul de înclinare: 

1. Apăsaţi   în acelaşi timp, timp de 2 secunde.  

Pe ecran este afişat mesajul  şi instrucţiunile 
pentru prima măsurătoare. Consultați Figura 13. 

2 Sec.1 2 3 4

7 8

5

6 9

13

180°
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2. Puneţi Dispozitivul de măsură pe o suprafaţă 
orizontală plană. 

3. Apăsaţi . 

Pe ecran sunt afişate instrucţiunile pentru 
măsurătoarea următoare. 

4. Rotiţi Dispozitivul de măsură pe orizontală 180 ° pe 
aceeaşi suprafaţă plană orizontală. 

5. Apăsaţi . 

Pe ecran sunt afişate instrucţiunile pentru 
măsurătoarea următoare. 

6. Puneţi Dispozitivul de măsură vertical pe o suprafaţă 
orizontală plană. 

7. Apăsaţi . 

Pe ecran sunt afişate instrucţiunile pentru 
măsurătoarea următoare. 

8. Rotiţi Dispozitivul de măsură vertical 180 ° pe 
aceeaşi suprafaţă plană orizontală. 

9. Apăsaţi . 

Pe ecran se afişează rezultatele de calibrare ca 
 . 
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Măsurarea delimitării (419D/424D) 
O distanţă specifică poate fi stabilită în metri şi utilizată 
pentru a demarca lungimi măsurate definite. Un exemplu 
al acestei aplicaţii este construcţia de rame din lemn. 
Consultaţi Figura 14 pentru mai multe informaţii. 

Notă 

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat 
să folosiţi punctul de referinţă final pentru o 
măsurare a delimitării. Consultaţi pagina 16 
pentru mai multe informaţii. 

1
2

3
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b

b

0.625 m

0.625 m

1.012 m
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419D (1 valoare) 

Pentru a afla distanţele de delimitare cu 1 valoare: 
1. Apăsaţi  de patru ori.  apare pe ecran. 

2. Apăsaţi  şi  pentru a mări şi a micşora 
valoarea afişată pe rândul de sumar. 

Notă 

Ţineţi butoanele apăsate pentru a creşte viteza 
de schimbare a valorilor. 

3. Apăsaţi  pentru a accepta valoarea. 

Pe afişaj, pe rândul de sumar, apare distanţa de 
delimitare, între punctul de delimitare şi Dispozitivul 
de măsură (referinţă posterioară). 

4. Deplasaţi Dispozitivul de măsură încet de-a lungul 
liniei de delimitare şi distanţa scade pe ecran. 

Săgeţile de pe afişaj indică direcţia în care trebuie 
deplasat Dispozitivul de măsurare pentru a atinge 
distanţa definită. 

Notă 

În cazul în care caracteristica sonerie este 
pornită, Dispozitivul de măsură începe să emită 
semnale sonore scurte la o distanţă de 0,1 m (4 
in) de la următorul punct de delimitare. Pe 
măsură de Dispozitivul de măsură se apropie de 
punctul de delimitare, semnalul sonor scurt se 
modifică şi săgeţile nu apar pe ecran. 

5. Apăsaţi  pentru a opri funcţia de delimitare. 
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424D (2 valori) 
Aveţi posibilitatea să introduceţi două distanţe diferite (a 
şi b) în Dispozitivul de măsură şi să le utilizaţi pentru a 
marca lungimile măsurate, de exemplu, la fabricarea 
ramelor din lemn. 

Pentru a afla distanţele de delimitare cu 2 valori: 

1. Apăsaţi  de patru ori. r apare pe ecran. 

2. Apăsaţi  şi  pentru a mări şi a micşora 
valorile afişate pe ecran. 

Valoarea (a) şi linia intermediară care corespunde 
clipesc pe ecran. 

3. Apăsaţi  şi  pentru a regla valoarea (a). 

Notă 

Ţineţi butoanele apăsate pentru a creşte viteza 
de schimbare a valorilor. 

4. Apăsaţi  pentru a accepta valoarea (a).  

5. Apăsaţi  şi  pentru a regla valoarea (b). 

6. Apăsaţi  pentru a accepta valoarea (b). 

Pe afişaj, pe rândul de sumar, apare distanţa de 
delimitare, între punctul de delimitare (a şi apoi b) şi 
Dispozitivul de măsură (referinţă posterioară). 

7. Deplasaţi Dispozitivul de măsură încet de-a lungul 
liniei de delimitare şi distanţa afişată scade.  

Săgeata de pe afişaj q indică direcţia în care trebuie 
deplasat Dispozitivul de măsură pentru a atinge 
distanţa definită (fie a, fie b).  

Notă 

În cazul în care caracteristica sonerie este 
pornită, Dispozitivul de măsură începe să emită 
semnale sonore scurte la o distanţă de 0,1 m (4 
in) de la următorul punct de delimitare. Pe 
măsură de Dispozitivul de măsură se apropie de 
punctul de delimitare, semnalul sonor scurt se 
modifică şi săgeţile nu apar pe ecran. 

8. Apăsaţi  pentru a opri funcţia de delimitare. 
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Măsurarea unghiului la colţ (doar 424D) 
Dispozitivul de măsură calculează unghiurile dintr-un 
triunghi cu măsurători din cele trei laturi. Ca un exemplu, 
utilizaţi această funcţie cu un colţ de încăpere în unghi 
drept. Consultaţi Figura 15 pentru mai multe informaţii. 

Pentru a efectua măsurători ale unghiului la colţ: 

1. Apăsaţi  o dată.  (colţ încăpere) apare pe 
ecran. 

2. Puneţi semnele pentru punctele de referinţă la 
dreapta şi la stânga (d1/d2) unghiului de măsurare. 

3. Apăsaţi  pentru a efectua o măsurătoare a primei 
laturi a triunghiului (d1 sau d2). 

4. Apăsaţi  pentru a efectua o măsurătoare a celei 
de-a doua laturi a triunghiului (d1 sau d2). 

5. Apăsaţi  pentru a efectua o măsurătoare a celei 
de-a treia laturi a triunghiului (d3). 

6. Rezultatul este afişat pe rândul de sumar ca aria 
triunghiulară a încăperii. 

15
1 2 3

4 5

2 Sec.
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7. Apăsaţi  timp de 2 secunde pentru a obţine al 
doilea rezultat ca unghi dintre d1 şi d2, circumferinţa 
triunghiului şi aria. 
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Măsurătoare indirectă 
Dispozitivul de măsură poate calcula distanţe folosind 
teorema lui Pitagora. Cu această funcţie, puteţi găsi o 
distanţă cu ajutorul a două măsurători auxiliare, cum ar fi 
măsurătorile înălţimii sau lăţimii clădirii. Este util să folosiţi 
un trepied pentru măsurarea înălţimii care utilizează două 
sau trei măsurători.  

Notă 

Asiguraţi-vă că folosiţi secvenţa corectă de 
măsurare: 

• Toate punctele ţintă trebuie să fie aliniate fie 
în plan orizontal, fie în plan vertical. 

• Pentru cele mai bune rezultate, rotiţi 
Dispozitivul de măsură cu un punct de 
setare. Un exemplu în acest sens este piesa 
terminală complet deschisă şi Dispozitivul 
de măsură pe un perete. 

• Asiguraţi-vă că prima măsurătoare şi 
distanţa de măsurare sunt la unghiuri de 
90 °. 

• Urmărirea minimă/maximă este foarte utilă 
pentru măsurarea unghiurilor de 90 °. 
Consultaţi pagina 17 pentru mai multe 
informaţii. 

414D 
Pentru a afla o distanţă verticală cu două măsurători 
(Pitagora 1): 

1. Apăsaţi  de trei ori.  apare pe ecran. 

2. Îndreptaţi fasciculul laser spre prima ţintă (1). 
Consultați Figura 16. 

3. Apăsaţi  pentru măsurarea primei distanţe 
(diagonală). 

4. Îndreptaţi fasciculul laser spre a doua ţintă (2). 
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5. Asiguraţi-vă că Dispozitivul de măsură este 
perpendicular pe perete. 

6. Apăsaţi  pentru măsurarea celei de-a doua 
distanţe. 

Dispozitivul de măsură indică înălţimea pe rândul de 
sumar. Distanţa celei de-a doua măsurători apare pe 
al doilea rând. 
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Pentru a afla o distanţă totală cu trei măsurători 
(Pitagora 2):  

1. Apăsaţi  de patru ori.  apare pe ecran. 

2. Îndreptaţi fasciculul laser spre prima ţintă (1). 
Consultați Figura 17. 

3. Apăsaţi  pentru măsurarea primei distanţe 
(diagonală). 

4. Îndreptaţi fasciculul laser spre a doua ţintă (2). 

5. Asiguraţi-vă că Dispozitivul de măsură este 
perpendicular pe perete. 

6. Apăsaţi  pentru a doua distanţă. 

7. Îndreptaţi fasciculul laser spre a treia ţintă (3). 

8. Apăsaţi  pentru măsurarea celei de-a treia 
distanţe. 

Dispozitivul de măsură indică înălţimea pe rândul de 
sumar. Distanţa este înălţimea totală verticală de la 
prima la ultima ţintă. A treia măsurare apare pe a 
doua linie. 
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Ca o opţiune, folosiţi modul de urmărire pe una sau mai 
multe ţinte. Pentru a utiliza modul de urmărire: 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat  pentru 2 secunde pentru 
a porni modul de urmărire. 

2. Deplasaţi fasciculul laser dintr-o parte în cealaltă şi în 
sus şi în jos pe punctul ţintă orizontal ideal. 

3. Apăsaţi  pentru a opri modul de urmărire. 
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419D/424D 
Pentru a afla o distanţă cu două măsurători (Pitagora 1): 

1. Apăsaţi  o dată.  apare pe ecran. 

2. Îndreptaţi fasciculul laser spre punctul superior (1). 
Consultați Figura 16. 

3. Apăsaţi . 

4. Îndreptaţi fasciculul laser spre a doua ţintă (2). 

5. Asiguraţi-vă că Dispozitivul de măsură este 
perpendicular pe perete. 

6. Apăsaţi  pentru măsurarea celei de-a doua 
distanţe.  

Dispozitivul de măsură indică înălţimea pe rândul de 
sumar. Distanţa celei de-a doua măsurători apare pe 
al doilea rând. 

Pentru a afla o distanţă totală cu trei măsurători 
(Pitagora 2):  

1. Apăsaţi  de două ori.  apare pe ecran. 

2. Îndreptaţi fasciculul laser spre prima ţintă. Consultați 
Figura 17. 

3. Apăsaţi  pentru măsurarea primei distanţe 
(diagonală). 

4. Îndreptaţi fasciculul laser spre a doua ţintă (2). 

5. Asiguraţi-vă că Dispozitivul de măsură este 
perpendicular pe perete. 

6. Apăsaţi  pentru a doua distanţă. 

7. Îndreptaţi fasciculul laser spre a treia ţintă (3). 

8. Apăsaţi  pentru măsurarea celei de-a treia 
distanţe. 

Dispozitivul de măsură indică rezultatul pe rândul de 
sumar. Distanţa măsurată în timpul celei de-a doua 
măsurători apare pe al doilea rând. 

Pentru a afla o distanţă parţială, consultaţi Figura 18, cu 
trei măsurători (Pitagora 3): 
1. Apăsaţi  de trei ori. Fasciculul laser porneşte şi 
 este afişat pe ecran.  

2. Îndreptaţi-l spre ţinta superioară (1). 
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3. Apăsaţi . Dispozitivul de măsură memorează 
această valoare de măsurare.  

4. Îndreptaţi fasciculul laser spre a doua ţintă 
diagonal (2). 
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5. Apăsaţi  pentru măsurarea celei de-a doua 
distanţe. 

6. Asiguraţi-vă că Dispozitivul de măsură este 
perpendicular pe perete. 

7. Apăsaţi  pentru a declanşa măsurarea ţintei 
inferioare (3). 

Rezultatul este distanţa verticală parţială între ţinta 1 
şi ţinta 2. A treia măsurare apare pe a doua linie. 

Ca o opţiune, folosiţi modul de urmărire pe una sau mai 
multe ţinte. Pentru a utiliza modul de urmărire: 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat  pentru 2 secunde pentru 
a porni modul de urmărire. 

2. Deplasaţi fasciculul laser dintr-o parte în cealaltă şi în 
sus şi în jos pe punctul ţintă orizontal ideal. 

3. Apăsaţi  pentru a opri modul de urmărire. 

Memorie (419D/424D) 
Aveţi posibilitatea să reapelaţi o măsurătoare precedentă 
din memorie, de exemplu, înălţimea unei încăperi. 
Dispozitivul de măsură memorează maxim 20 de ecrane. 

Pentru reapelare: 

1. Apăsaţi  o dată. 

2. Apăsaţi  şi  pentru a vă deplasa prin 
ecranele memorate. 

 şi ID-ul de memorie apar pe ecran. 

3. Apăsaţi  2 secunde pentru a utiliza valoarea 
afişată pe rândul de sumar pentru calcule 
suplimentare. 

Pentru a şterge: 

1. Apăsaţi  şi  în acelaşi timp. 

Dispozitivul de măsură şterge toate valorile salvate în 
memorie. 

Întreținere 
Întreţinerea şi calibrarea nu este necesară pentru 
Dispozitivul de măsură. Pentru a păstra Dispozitivul de 
măsură în stare bună: 

• Îndepărtaţi murdăria cu o cârpă umedă, moale. 

• Nu introduceţi în apă.  

• Nu folosiţi detergenţi agresivi şi nici soluţii de 
curăţare agresive. 

Dezactivaţi Dispozitivul de măsură 
Dacă este deteriorat, nu utilizaţi şi dezactivaţi Dispozitivul 
de măsură. Pentru a dezactiva, scoateţi bateriile. 
Consultaţi pagina 6 pentru mai multe informaţii. 
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Mesaje codificate 
Tabelul 5 prezintă o listă a tuturor codurilor de mesaj care 
apar pe ecran cu Info sau Eroare.  

Tabelul 5. Coduri de mesaje 

Cod Cauză Rezolvare 

156 Înclinarea transversală este mai 
mare de 10 ° 

Ţineţi Dispozitivul de măsură fără o înclinare transversală. 

162 Eroare de calibrare Asiguraţi-vă că dispozitivul este pe o suprafaţă orizontală şi plană. 
Efectuaţi din nou procedura de calibrare. În cazul în care codul 
continuă, contactaţi Fluke. 

204 Eroare de calcul  Efectuaţi din nou măsurarea. 

252 Temperatura este prea ridicată Lăsaţi Dispozitivul de măsură să se răcească. 

253  Temperatura este prea scăzută Lăsaţi Dispozitivul de măsură să se încălzească. 

255 Semnalul primit este prea mic, 
timpul de măsurare prea mare 

Schimbaţi suprafaţa ţintei (de exemplu, hârtie albă). 

256 Semnalul recepţionat este prea 
puternic 

Schimbaţi suprafaţa ţintei (de exemplu, hârtie albă). 

257 Prea multă lumină în fundal Întunecaţi suprafaţa ţintă. 

258 Măsurătoare în afara intervalului de 
măsurare 

Corectaţi intervalul. 

260 Fasciculul laser este întrerupt Efectuaţi din nou măsurarea. 

Eroare Eroare de echipament Porniţi şi opriţi aparatul de 2 până la 3 ori. Dacă simbolul rămâne pe 
ecran, atunci Dispozitivul de măsură este defect, contactaţi Fluke. 
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Specificaţii 
 414D 419D 424D 

Măsurătoare de distanţă 

Toleranţă de măsurare tipică[1] ± 2,0 mm (± 0,08 in)[3] ± 1,0 mm (± 0,04 in)[3] 

Toleranţă de măsurare maximă[2] ± 3,0 mm (± 0,12 in)[3] ± 2,0 mm (± 0,08 in)[3] 

Interval până la placa ţintă 50 m / 165 ft 80 m / 260 ft 100 m / 330 ft 

Interval tipic[1] 40 m / 130 ft 80 m / 260 ft 

Interval în condiţii nefavorabile[4] 35 m / 115 ft 60 m / 200 ft 

Cea mai mică unitate afişată 1 mm / 1/16 in 1 mm / 1/32 in 

∅ punct fascicul laser la distanţe 6 mm la 10 m / 30 mm la 50 m / 60 mm la 100 m 

0,24 in la 33 ft / 1,2 in la 164 ft / 2,4 in la 328 ft 

Măsurătoare înclinată 

Toleranţă de măsurare la fasciculului 
laser[5] 

nu nu ± 0,2 ° 

Toleranţă de măsurare la carcasă[5] nu nu ± 0,2 ° 

Interval nu nu 360 ° 

Precizie busolă nu nu 8 puncte (± 22,5 °)[6] 
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 414D 419D 424D 

Generalităţi 

Clasa laser  2 

Tip laser  635 nm, < 1 mW 

Clasa de protecţie IP40 IP54 

Fascicul laser automat oprit  90 de secunde 

Oprire automată 180 de secunde 

Durată de viaţă a bateriei (2 x AAA) 

1,5 V NEDA 24 A/IEC LR03 

până la 3.000 de măsurători până la 5,000 de măsurători 

Dimensiuni (Î x l x L) 11,6 cm x 5,3 cm x 3,3 cm  
(4,6 in x 2,1 in x 1,3 in) 

12,7 x 5,6 x 3,3 cm 
(5,0 in x 2,2 in x 1,3 in) 

Greutate (cu baterii)  113 g (4 oz) 153 g (5 oz) 158 g (6 oz) 

Interval de temperaturi:   

Depozitare -25 °C până la +70 °C -25 °C până la +70 °C 
 (-13 °F până la +158 °F) (-13 °F până la +158 °F) 

Utilizare 0 °C până la +40 °C -10 °C până la +50 °C 
 (32 °F până la +104 °F) (14 °F până la +122 °F) 

Ciclu de calibrare Nu se aplică Nu se aplică Înclinare şi busolă 

Altitudine maximă 3500 m 
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 414D 419D 424D 

Umiditate relativă maximă  85 % la 20 °F până la 120 °F (-7 °C până la 50 °C) 

Siguranţă IEC/EN 61010-1:2001 

IEC/EN 60825-1:2007 (Clasa 2) 

EMC EN 55022:2010 
EN 61000-4-3:2010 
EN 61000-4-8:2010 

[1] Se aplică pentru reflexie de 100 % a ţintei (perete vopsit alb), iluminare fundal scăzută, 25 °C. 

[2] Se aplică pentru reflexie de 10 - 500 % a ţintei, iluminarea de fundal este mare, -10 °C până la +50 °C. 

[3] Toleranţele se aplică de la 0,05 m la 10 m, cu un nivel de siguranţă de 95 %. Toleranţa maximă poate scădea până la 0,15 mm/m între 10 m şi 30 m şi 
până la 0,2 mm/m pentru distanţe de peste 30 m. 

[4] Se aplică pentru reflexie de 100 % a ţintei, iluminare fundal ~ 30.000 lux. 

[5] După calibrare de către utilizator. Deviaţie suplimentare legată de înclinare de ±0,01 ° pentru fiecare grad, până la ±45 ° în fiecare cadran. Se aplică la 
temperatura camerei. Deviaţia maximă creşte cu ±0,1 ° pe tot intervalul temperaturii de funcţionare. 

[6]  După calibrare. Nu folosiţi busola pentru navigare. 
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