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Felicitări pentru achiziţia telemetrului cu laser ADA COSMO 50! 

 

Utilizare permisă 
 

·  măsurare distanţe 

· calcul funcţii – de exemplu: arii, volume, scăderi,  calcul pitagoreic 

· stocare rezultate măsurători  

 
Reglementările şi instrucţiunile în materie de siguranţă împreună  cu manualul de exploatare are 
trebui să fie citite cu grijă înainte de prima utilizare. Persoana care răspunde de instrument 
trebuie să se asigure de faptul că echipamentul. este utilizat în conformitate  cu instrucţiunile. 
Această persoană poate fi trasă la răspundere şi în privinţa detaşării personalului şi pentru 
instruirea salariaţilor şi în privinţa siguranţei echipamentului – atunci când este în uz. 
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INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA 
 

Utilizare interzisă 

Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile indicate în manualul de exploatare . 

Nu utilizaţi instrumentul în medii explozive (staţie de umplere,  echipamente gaz, producţie substanţe chimice, ş.a.m.d.)  

Nu îndepărtaţi  etichetele cu rol de avertizare sau instrucţiunile privind siguranţa /în exploatare/.   

Nu deschideţi carcasa instrumentului, nu îi modificaţi construcţia, nu operaţi modificări.  

Nu priviţi în fasciculului laser. Fasciculul laser poate provoca leziuni oculare (chiar şi la distanţe mai mari).   

Nu îndreptaţi fasciculul laser către persoane sau către animale.  

Deschiderea echipamentului utilizând scule (şurubelniţe, etc.) este interzisă, atâta timp cât nu s-a permis acest lucru în cazuri 

specifice.  Se vor evita măsurile inadecvate  de precauţie în locul de supraveghere (de exemplu, când se efectuează măsurători pe 

şosele, şantiere de construcţii, ş.a.m.d.)  

Nu utilizaţi instrumentul în locuri în care aceasta ar putea reprezenta un pericol: pe mijloacele de transport aeriene, lângă fabrici, 

stabilimente de producţie, în locuri în care funcţionarea telemetrului cu laser ar putea avea efecte negative asupra oamenilo r sau 

animalelor. 
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4 

Clasificare laser 

 Instrumentul este un produs  laser cu laser  de Clasa 2 având o 

putere de < 1 mW şi o lungime de undă de 635 nm. Laser ul este 

sigur în condiţii ordinare /obişnuite/ de utilizare. 

PORNIRE 
5 

2 
Tastatură 

1) ON /Pornit/ / Măsurare/ Măsurare continuă 

2) Arie / Volum/ Calcul pitagoreic 

3) Referinţă/ 

4) Ştergere / OFF /Oprit/ 

5) Adunare/ Scădere/ Unităţi 

1 
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7 

 

9 8 Afişaj 
1) Laser ON /Pornit/ 

1 2) Referinţă (faţă/ spate/ piesa capăt) 
3) Arie/  volum/ calcul pitagoreic 

2 4) Linie principală 

6 5)    Linia 2 

6) Linia 1 
7) Unităţi 

8) Nivel baterie 

9) Eroare 

4 

3 
5 
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Introducere / schimbare baterii 
Îndepărtaţi piesa de capăt la 180º. Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii.  
Introduceţi bateriile. Fiţi atenţi la polaritate. Închideţi compartimentul pentru baterii.  

Bateriile ar trebui să fie înlocuite atunci când pictograma acesteia pâlpâie constant pe afişaj.   

Dacă nu aveţi de gând să utilizaţi instrumentul de măsură pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateţi 

bateriile (pericol de coroziune).  

 

FUNCŢII MENIU 
 

Pornire şi oprire 

Apăsaţi butonul (1) pentru a porni instrumental şi laserul. 

Apăsaţi şi menţineţi astfel tasta timp de cca. 2 /două/ secunde pentru a începe măsurarea continuă.   

De asemenea, dispozitivul se opreşte/decuplează automat după 3 /trei/ minute de inactivitate – adică nu a fost apăsată nici o tastă în 

intervalul respectiv. Pentru a opri instrumentul  apăsaţi şi menţineţi astfel butonul  (4) timp de cca. 2 /două/ secunde.
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Setare planuri de referinţă  

Setarea planului de referinţă implicit este: partea posterioară a dispozitivului. Apăsaţi butonul  (3) pentru a seta planul de referinţă: partea posterioară sau 

partea anterioară. 

Atunci când piesa de capăt este în întregime extinsă, este setată ca plan de referinţă partea anterioară . Veţi vedea simbolul „Referinţă” pe 

afişaj.  

Selectare unităţi de măsură  

Apăsaţi şi menţineţi astfel butonul (5) timp de 2 sec. până când este afişată unitatea de măsură dorită.   

Tasta „Clear” /ştergere/ 

Anulaţi ultima acţiune.  Apăsaţi butonul  (4). 

 

MĂSURĂTORI  

Măsurarea unei distanţe o dată /măsurare incontinuă/ 

Apăsaţi butonul  (1) pentru a activa laserul. Atunci când se lucrează în regim laser continuu, apăsaţi acest buton pentru a declanşa 

măsurarea directă a  distanţei. Instrumentul va emite un semnal acustic. Rezultatul este afişat  imediat. 
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    Măsurare continuă 

      Apăsaţi şi menţineţi astfel butonul (1) timp de 2 sec. pentru a începe măsurarea continuă.   

 

Măsurare minimum/ maximum  

Această funcţie îi permite utilizatorului să măsoare distanţa minimă sau maximă de la un punct fix de măsurare. Se utilizează  în 

mod comun pentru a măsura diagonalele încăperilor (valori maxime) sau distanţele pe orizontală (valori minime). Apăsaţi şi 

menţineţi astfel butonul (1) până când veţi auzi un semnal acustic. Apoi rotiţi uşor laserul înainte şi înapoi şi în sus şi în jos, 

deasupra punctului stabilit ca obiectiv (de exemplu, colţul unei încăperi). Apăsaţi  butonul (1) pentru a opri măsurarea continuă. 

Valorile pentru distanţele minime şi maxime sunt arătate pe afişaj – iar ultima valoare măsurată apare în linia principală.   

 

FUNCŢII 
 

Adunare/ scădere 

Apăsaţi butonul (5): rezultatul următorii măsurători va fi adunat la rezultatul celei precedente. Apăsaţi butonul (5): rezultatul 

următorii măsurători va fi scăzut din rezultatul celei precedente  
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Pentru a finaliza această funcţie apăsaţi butonul (1). Repetaţi această funcţie pentru a măsura distanţe. Rezultatul este afişat în zona 

principală a afişajului.. Valoarea precedentă măsurată este afişată în prima linie, ultima valoare măsurată este afişată în cea de-a 

doua linie Pentru a ieşi din acest mod de lucru  apăsaţi butonul (4). 

 

Aria 

Apăsaţi butonul (2) o dată. Simbolul “arie” este afişat. Apăsaţi butonul (1) pentru a  efectua prima măsurare (de exemplu, 

lungimea). Valoarea măsurată este afişată în cea de-a doua linie.   

Apăsaţi butonul (1) pentru a  efectua cea de-a doua măsurare (de exemplu, lăţimea). Valoarea măsurată este afişată în cea de-a 

doua linie.  Rezultatul primei măsurări (de exemplu, lungimea) este afişat în prima linie. Rezultatul ariei măsurate este afişat în zona 

principală a afişajului.  

 

Adunări/ scăderi de arii 

Măsurare arie – se va vedea „Aria”. 

Efectuaţi prima măsurare a ariei.  Apăsaţi butonul (5) pentru a intra în modul de lucru „Adunare” sau  apăsaţi butonul (5) încă o 

dată  pentru a intra în modul de lucru „Scădere”. Valoarea ariei este afişată în cea de-a doua linie. 
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Apăsaţi butonul (1) pentru a  efectua prima măsurare (de exemplu, lungimea). Apăsaţi butonul (1) pentru a  efectua cea de-a 

doua măsurare (de exemplu, lăţimea). 

După finalizarea /măsurării/ ariei,  apăsaţi butonul (1) , rezultatul adunării/ scăderii ariilor este afişat în  în zona principală a 

afişajului. Dacă măsurătorile nu sunt finalizate, apăsaţi butonul (5) (adunare) sau apăsaţi butonul (5) încă o dată  (scădere) 

pentru a continua calculele.  

 

Volum 

Pentru măsurarea volumelor, apăsaţi butonul (2) de două ori, până când indicatorul pentru măsurare volum apare pe afişaj.   

Apăsaţi butonul (1) pentru a  efectua prima măsurare (de exemplu, lungimea). Valoarea măsurată este afişată în cea de-a doua 

linie.   

Apăsaţi butonul (1) pentru a  efectua cea de-a doua măsurare (de exemplu, lăţimea). Valoarea măsurată este afişată în cea de-a 

doua linie.  Valoarea ariei este afişată în prima linie.  

Apăsaţi butonul (1) pentru a  efectua cea de-a treia măsurare (de exemplu, înălţimea). Valoarea măsurată este afişată în cea de -

a doua linie.  Valoarea volumului este afişată în zona principală a afişajului iar valoarea precedentă a ariei este afişată în prima 

 linie.  
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Măsurare indirectă  

Se foloseşte măsurarea pitagoreică în condiţiile în care obiectivul care trebuie măsurat este acoperit sau nu are o suprafaţă reflectoare 

efectivă şi nu poate fi măsurat direct.  

 

Asiguraţi-vă că respectaţi secvenţa prescrisă pentru măsurare: 

Toate punctele stabilite ca ţintă trebuie să fie într-un plan orizontal sau într-un plan vertical.  

Cele mai bune rezultate se obţin atunci când instrumentul este rotit în jurul unui punct fix (de exemplu, cu suportul de 

poziţionare complet desfăşurat şi instrumentul poziţionat pe perete) sau când instrumentul este montat pe un tripod.  

Se poate utiliza funcţia minimum / maximum. Valoarea minimă trebuie să fie utilizată pentru măsurători în unghi drept faţă de 

obiectiv; distanţa maximă se va utiliza pentru toate celelalte măsurătorile.   

Cele mai bune rezultate se obţin atunci când instrumentul es te rotit în jurul unui punct fix (de exemplu, cu suportul de 

poziţionare complet desfăşurat şi instrumentul poziţionat pe perete) sau când instrumentul este montat pe un tripod.  
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Se poate utiliza măsurarea în regim continuu. Funcţia aceasta este utilizată pentru măsurarea valorilor minime/maxime. 

Valoarea minimă trebuie să fie utilizată pentru măsurători în unghi drept faţă de obiectiv; distanţa maximă se va utiliza pentru 

toate celelalte măsurătorile.  Asiguraţi-vă de faptul că prima măsurare şi distanţa sunt măsurate în unghi drept. Utilizaţi funcţia de 

măsurare continuă.   

  

Măsurare indirectă – determinarea unei distanţe utilizând 2 măsurători auxiliare 

Această funcţie este utilizată atunci când înălţimea şi distanţa nu pot fi măsurate direct.   

 

Apăsaţi butonul (2) de 3 /trei/ ori. Se afişează simbolul. “triunghi”. Distanţa de măsurat  pâlpâie în  simbolul „triunghi”.  Apăsaţi 

butonul (1) pentru a efectua măsurarea distanţei (ipotenuza triunghiului). Rezultatul este afişat în cea de-a doua linie. Această 

măsurare se poate efectua cu funcţia de de măsurare indirectă.. Apăsaţi şi menţineţi astfel butonul (1) timp de 2 sec. După cea de-a 

doua apăsare a butonului (1) este stabilită valoarea maximă.  

Cea de-a doua distanţa de măsurat  pâlpâie în  simbolul „triunghi”. Există un unghi drept între fasciculul laser şi lungimea pe care 

trebuie să o măsuraţi. Din această cauză, ar trebui să lucraţi în regim continuu.. Apăsaţi şi menţineţi astfel butonul (1) timp de 2 sec. 

După cea de-a doua apăsare a butonului (1) este  
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stabilită distanţa maximă. Rezultatul măsurătorii este afişat în cea de-a doua linie. Măsurarea precedentă este afişată în prima 

linie. Rezultatul funcţiei este afişat în zona principală a afişajului. 

 

Măsurare indirectă – determinarea unei distanţe utilizând 3 măsurători 

Această funcţie este utilizată atunci când este necesară măsurarea diagonalelor zonelor rectangulare, şi, de asemenea, pentru calculul 

lungimii structurilor, a distanţelor în plan înclinat, ş.a.m.d.   

 

Apăsaţi butonul (2) de 4 /patru/ ori. Se afişează simbolul „triunghi”. Distanţa de măsurat  pâlpâie în  simbolul „triunghi”.  Apăsaţi 

butonul (1) pentru a efectua măsurarea distanţei (lateralul triunghiului). Rezultatul funcţiei este afişat în cea de-a doua linie. Această 

măsurare se poate efectua în regim de măsurare continuă. Apăsaţi şi menţineţi astfel butonul (1) timp de 2 sec. După cea de-a doua 

apăsare a butonului (1) este stabilită valoarea maximă. Cea de-a doua distanţa de măsurat  pâlpâie în  simbolul „triunghi”. Este 

foarte important să aveţi unghi drept între fasciculul laser şi lungimea pe care trebuie să o măsuraţi. Din această cauză, ar trebui să 

lucraţi în regim continuu. Apăsaţi şi menţineţi astfel butonul (1) timp de 2 sec. După cea de-a doua apăsare a butonului (1) este 

stabilită distanţa maximă. Rezultatul funcţiei este afişat în zona principală a afişajului. Măsurarea precedentă este afişată în prima 

linie. 
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CODURI MESAJE 
 

Toate codurile aferente mesajelor sunt afişate fie ca fiind  “Info” sau  “receptor telefon” (eroare). Următoarele erori pot fi 

corectate. 
 

INFO CAUZA REMEDIERE 

204 Depăşiri calcul Repetaţi procedura 

205 În afara intervalului de măsurare Alegeţi distanţa la care măsuraţi în interiorul intervalului de 

măsurare  

252 Temperatura prea ridicată Răciţi instrumentul 

253 Temperatura prea joasă Încălziţi instrumentul 

255 Semnal receptor prea slab Utilizaţi placa obiectiv 



 

 

 
256 Semnal recepţionat prea puternic Utilizaţi placa obiectiv (partea gri) 

257 Măsurare eronată Utilizaţi placa obiectiv (partea maro) 

258 Iniţializare eronată Porniţi/ opriţi instrumentul 
 

 Eroare hardware  Porniţi/ opriţi de mai multe ori dispozitivul şi verificaţi 

dacă mai apare pictograma. Dacă da, vă rugăm să 

apelaţi la vânzătorul dumneavoastră – pentru  a vi se 

acorda asistenţă.  

16 COSMO 50 
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DATE TEHNICE 

 

Interval – fără obiectiv, m de la 0.05 până la 50 

Acurateţe /precizie/ , mm ±1,5* 

Cea mai mică unitate afişată 1 mm 

Clasa laser 2 

Tip laser 635 nm, <1 mW 

Clasa IP  IP 54 

Oprire /decuplare automată 3 minute de inactivitate 

Durata de viaţă a bateriilor, 2 x AAA > 5000 măsurări 
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Dimensiuni, mm 114×50×25 

Greutate 120 g 

Interval temperatură:  

Depozitare 

Utilizare 

 
de la -25º până la +70º 

de la -10º  până la +50º 

* în condiţii favorabile (proprietăţi bune ale suprafeţei obiectivului, temperatura camerei). 

Devierea maximă apare în condiţii nefavorabile – cum sunt: lumină puternică a soarelui, sau atunci când se măsoară 

direcţionând fasciculul către suprafeţe cu o proastă reflecţie sau foarte  aspre. 
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CONDIŢII DE MĂSURARE 
 

Interval de măsurare 

Intervalul este limitat la 50 /cincizeci de/ m. Noaptea, în amurg şi atunci când obiectivul este umbrit, intervalul de măsurare –fără 

placa obiectiv – este majorat. Utilizaţi o placă obiectiv pentru a creşte intervalul de măsurare pe durata zilei sau dacă obiectivul are 

o capacitate proastă de reflecţie.    

 

Suprafeţe măsurate 

Erorile de măsurare apar atunci când se măsoară în direcţia unor lichide incolore (de exemplu: apă) sau a sticlei lipsite de praf, a 

polistirenului expandat sau a suprafeţelor permeabile similare.  Dacă fasciculul este îndreptat către suprafeţe foarte strălucitoare, 

acesta va fi deviat şi pot apărarea erori de măsurare. În cazul suprafeţelor non-reflectoare şi a celor închise la culoare timpul de 

măsurare poate fi crescut.    
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PRECAUŢII 
 

Vă rugăm să manipulaţi instrumentul cu grijă. Evitaţi vibraţiile, loviturile, apa, efectul căldurii. Pe parcursul transportului aşezaţi 

instrumentul în punga moale.  

Notă: instrumentul ar trebui să fie uscat! 
 

Îngrijire şi curăţare 

Nu scufundaţi instrumental în apă. Curăţaţi-l de murdării cu o cârpă umedă, moale. Nu folosiţi agenţi sau soluţii agresive 

pentru curăţare.  

 

Motive specifice  ale rezultatelor eronate ale măsurării   

- Măsurări efectuate prin geamuri din sticlă, sau din material plastic;  

- Fereastra emitere laser este murdară; 

- După ce nivela cu laser liniar a fost scăpată sau lovită. Vă rugăm să verificaţi acurateţea.  
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- Fluctuaţii mari ale temperaturii; dacă instrumentul va fi utilizat în zone reci după ce a fost conservat în zone calde (sau 

vice-versa), vă rugăm să aşteptaţi câteva minute înainte de a efectua măsurătorile  

- Măsurători efectuate asupra suprafeţelor care nu reflectă lumina şi a celor închise la culoare, sau lipsite de culoare, 

ş.a.m.d.. 

 

Acceptabilitate electromagnetică (EMC) 

Nu se poate exclude complet posibilitatea ca acest instrument să tulbure funcţionarea alte instrumente (de exemplu, sisteme de 

navigaţie), şi nici posibilitatea ca acest instrument să fie tulburat de alte instrumente (de exemplu radiaţie electromagnetică intensă î n 

vecinătatea stabilimentelor industriale sau transmiţătoare radio)   

 

Clasificare laser 

ADA COSMO 50 proiectează un vizibil laser – din partea frontală a instrumentului fascicul. Instrumentul este un produs laser 

din Clasa 2 – în conformitate cu standardul  DIN IEC 60825-1:2007.  Este permisă utilizarea unităţii cu condiţia respectării 

unor precauţii cu titlu de măsuri de siguranţă (se va vedea manualul de exploatare).   
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GARANŢII 

Acest produs este îi este garantat achizitorului original de către fabricant – ca fiind lipsit de defecte ale materialelor şi în privinţa 

manoperei – în condiţiile unei utilizări normale – pentru o perioadă de doi(2) ani de zile după data achiziţionării. Pe parcursul 

perioadei de garanţie, şi cu condiţia prezentării dovezii  privind achiziţionarea, produsul va fi reparat sau substituit (cu acelaşi model 

sau cu unul similar, la libera alegere a fabricantului), fără nici o debitare – pentru nici una din părţile în cauză.  În cazul vreunui defect 
vă rugăm să contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat efectiv acest produs. Garanţia nu se va aplica pentru acest produs dacă va 

fi fiind utilizat în mod eronat, dacă va fi fiind abuzat sau modificat. Fără a limita cele mai sus expuse, scurgerea bateriil or, îndoirea 

sau scăparea unităţii se presupun a fi defecte rezultate din utilizare eronată sau din abuzarea produsului.     

  

EXCEPŢII PRIVIND RESPONSABILITATEA 

Utilizatorului acestui produs i se cere să urmeze instrucţiunile indicate în Manualul Utilizatorului. Deşi toate instrumentel e au părăsit 

depozitul nostru în perfectă stare de funcţionare şi perfect setate, ne aşteptăm ca utilizatorul să efectueze inspecţii periodice  privind 

acurateţea produsului şi performanţele generale ale acestuia.  
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Fabricantul sau reprezentantul său nu îşi asumă nici o responsabilitate  privind rezultatele unei utilizări în mod culpabil  sau în mod 

intenţionat abuzive sau în  cazul unei utilizări eronate  - incluzând orice daune directe, indirecte sau consecvenţiale sau pierderi de 

profit. Fabricantul  sau reprezentantul său nu îşi asumă nici o responsabilitate  privind daune consecvenţiale sau pierderi de profit 

provocate de orice dezastru / calamitate/ (cutremur, furtună, inundaţie…), incendiu, accident, sau un act al vreunei terţe pă rţi şi /sau 

unei utilizări în condiţii diferite de cele uzuale. 

Fabricantul  sau reprezentanţii săi nu îşi asumă nici o responsabilitate  privind orice daune sau pierderi de profit provocat e de o 
modificare a datelor, pierdere a datelor, şi întreruperi ale afacerii, etc. – cauzate de către utilizarea produsului sau de un product 

inutilizabil. Fabricantul  sau reprezentanţii săi nu îşi asumă nici o responsabilitate  privind orice daune sau pierderi de p rofit provocate 

de o utilizare diferită de cea explicată în Manualul Utilizatorului.  

Fabricantul  sau reprezentanţii săi nu îşi asumă nici o responsabilitate  privind orice daune cauzate de o mişcare eronată sau de vreo 

acţiune eronată – urmare conectării /produsului/ la alte produse. 

 



 

 


