
Návod MEASURE KING 3V1 

BATERIE 

1. Odstraňte šrouby ze zadní strany a položte kryt stranou  

2. Vložte 4 x AAA baterie, jak je znázorněno v oddílu  

3. Nasaďte kryt a zašroubujte zpět na místo.  

 

NASTAVENÍ 

Stisknutím tlačítka POWER zapněte. Poté zvolte měřicí jednotku současným stisknutím tlačítek 

MODE/SAVE a CLEARI <>.  

 

Můžete si vybrat z 

Stopa a palec se zlomky 

Palce se zlomky  

Palce s desetinnými místy  

Centimetry s desetinnými místy  

 

 

„Measure King "zhasne po několika sekundách pro nečinnost. Podržte tlačítko POWER / MEMORY po 

dobu 2 sekund  

 

MÓDY 

Provázkový mód 

Vhodný pro: Ploché povrchy, Kruhové povrchy, Měření těla 

JAK NA TO: Stiskněte tlačítko MODE / SAVE, dokud se nezobrazí ikona režimu ŠNŮRKA. 

 Vytáhněte šňůrku na délku potřebnou k měření povrchu nebo objektu. Zkontrolujte, zda se na displeji 
nezobrazuje vaše měření. Navíjejte kabel regulovanou rychlostí, abyste se ujistili, že se správně vrací do 
jednotky. 

 

Rolovací mód 

Vhodný pro: Zakřivené objekty, Nepravidelné tvary, Dlouhé ploché povrchy 

JAK NA TO: Stiskněte tlačítko MODE / SAVE, dokud se ikona režimu Roller nedrží tlačítko MEASURE a 
pootočte Measure King podél objektu, který chcete změřit. Po dokončení uvolněte tlačítko MEASURE. a 
zkontrolujte své měření na displeji Roller Mode Display  

TIP: V roletovém režimu se můžete pohybovat dopředu i dozadu. Pokud jste příliš daleko pokračujte v držení 
MASURE tlačítka a otáčejte v opačném směru Pause/Restart Můžete začít měření, pozastavení a opětovné 
spuštění l Podržením uvolnění tlačítka měření pozastavíte a opakované měření je dokončeno. 

 

Laserový mód 

Vhodný pro: obtížně dosahující oblasti, až 25 stop 

JAK NA TO: Stiskněte tlačítko MODE / SAVE, dokud se červené záření(laser) nezobrazí směrem k objektu 
nebo povrchu, který chcete změřit. Stiskněte tlačítko MEASURE a pomocí vestavěné laserové cívky umístěte 
své měření 

TIP: Držte měřič ve výškové poloze pro simulaci povrchu. Nejlepší je stát přímo před objektem, který chcete 
To vám pomůže získat co nejvíce měření. Podržte tlačítko CLEAR> po dobu 2 sekund a zvolte měření, které 
začíná od přední strany (strana kabelu) nebo zpět (odvíjení jednotky, pokud se rozhodnete začít od zadní 
strany bude přidáno k vašemu měření automaticky, aby se změnila délka. 
 

 

 



UKLÁDÁNÍ MĚŘENÍ 

SAVE = ULOŽIT: V jakémkoli režimu, zatímco je vaše měření zobrazeno, podržte tlačítko MODE / SAVE po 

dobu 2 sekund "Ikonka bude blikat. Poslední měření bude umístěno do pozice M1. 

REVIEW = PŘEHLED: Stiskněte POWER / Tlačítko MEMORY pro prohlížení uložených měření Vaše poslední 

měření se bude nejdříve zobrazovat (M1) Stiskněte znovu tlačítko POWER / MEMORY pro opakování všech 

uložených měření. 

DELETE = ODSTRANIT: Stiskněte tlačítko POWER / MEMORY, dokud najdete měření, které chcete vymazat 

Držte tlačítko CLEAR> na 2 sekundy Všechna měření se nyní posunou nahoru na další dostupnou polohu 

Například, pokud je M3 smazáno, M4 se přesune do polohy M3, M5 se přesune do polohy M4 atd. 

 

DISPLEJ A TLAČÍTKA  
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