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Especificação

Informações de Segurança

Conteúdo

LDM60 
LASER DISTANCE METER
OPERATION MANUAL

Modelo

Faixa de Medição

Resolução

Precisão

Velocidade de Medição

Tipo do Laser
Baterias

Duração das Baterias

Dimensão

Temperatura de Operação

Temperatura para armazenar

Desligar automático

LDM60

0,05m~60m

0,001m

±1,5mm

0,5 segundos

650nm, Classe II, <1mW
2 x AAA Baterias

acima de 10.000 medições

105 x 48 x 21 mm

-5°C~40°C

-20°C~60°C

-Laser 30 segundos

-Equipamento 180 segundos

LDM60 OPERATION MANUAL

LDM60 OPERATION MANUAL

PRECASTER ENTERPRISES CO., LTD.
Add: No. 204, Sec. 2, Fu-Hsing Rd., Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-2262 1000.    Fax: 886-4-2261 6565
Http://www.precaster.com.tw
Email: service@precaster.com.tw

Entre em contato com o revendedor local ou entre em contato conosco através do e-mail de 
serviço: [support@precaster.com.tw] para mais informações.

Suporte de serviço

1. LDM60 | Equipamento de Medição - Trena Laser

2. Case para transporte

3. 2 x pilhas AAA

4. Alça de Segurança

5. Guia rápido de uso

1. Equipamento laser classe 2, radiação laser emitida por esse produto, manufaturado 

atendendo as normas: IEC 60825-1: 2007, EN 60825-1:2007, EN 61326-1:2013 e CRF21, parte 

1040.10 e 1040.11.

2. O produto atende o Teste EMC conforme EN61000-6-3:2001+A11:2004, EN61000-6-1:2001, 

EN61326-1:2013, IEC 61326:2012 e Teste FCC conforme PART 15.

3. Uso de controles, procedimentos de ajustes diferente dos especificados neste documento 

pode resultar em exposição à radiação laser.

4. Nunca olhe diretamente para o feixe ou aponte o raio laser para outras pessoas ou animais.

5. O Produto contém diodo laser semicondutor com comprimento de onda de 650 nm.

6. A geração contínua do feixe nunca excede 1.0 miliWatts.

7. O dispositivo dispõe de Bluetooth que está em conformidade com a parte 15 das Regras da 

FCC.

A operação desse equipamento está sujeita às duas condições: (1) este dispositivo não causa 

interferência prejudicial e (2) este dispositivo não está isento de interferências, incluindo 

aquelas que possam causar operação indesejada. OBSERVAçÃO: Este equipamento foi 

testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, 

de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer 

proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este 

equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for utilizado de 

acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. 

No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em uma instalação específica.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que 

pode ser resolvido desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente 

corrigir a interferência usando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.

- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor. 

- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor 

está conectado. 

— Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio / TV para obter ajuda. 

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável podem 

anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industria 

do Canada. A operação está sujeita às duas condições: (1) este dispositivo não pode causar 

interferência e (2) este dispositivo pode sofrer interferência, incluindo as que possam causar 

operação indesejada do dispositivo.

4. Mantenha pressionado          por 2 segundos para abrir o bluetooth. Selecione o dispositivo 

apropriado no Connection Manager do APP.

Códigos de Erro
Código Descrição Solução

Err01

Err02

Err03

Err04

Err05

Err06

Err07

Fora do alcance de medição

O sinal refletido muito fraco

Acima do máximo do display 
(máximo: 99999)

Erro no Cálculo de Pitágoras

Bateria com pouca carga

Equipamento fora da temperatura 
de trabalho

Luminosidade ambiente muito forte

Medir dentro do alcance do equipamento

Selecione uma superfície melhor para medir

exemplo: O resultado da área ou dimensão 
está acima dos dígitos do display. Dividir a 
medida em partes intermediárias

Verificar se os valores e sequencia estão 
corretosworking temperature

Troque as baterias

Realizar a medição dentro da temperatura de 
trabalho do equipamento

Medir em local mais escuro (alvo na sombra)
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Visão geral do equipamento

LCD

A. Tela de LCD

B. Medição simples / Mantenha 
pressionado para medida continua

C. Adição de medida

D. Subtração de medida / Mantenha 
pressionado para alterar a unidade 
de medida

E. Limpar as medições / Ligar e desligar 
o equipamento

F. Área e Volume (Área -> Volume -> 
Stake out -> Medida Simples / 
Mantenha pressionado para ajustar 
nível do Bip -> Ver as últimas 20 
medições -> Ligar o Bluetooth

G. Altura indireta (Medida indireta da 
altura I -> II -> III) / Mantenha 
pressionado para configurar a 
medida (frente da unidade -> 
traseira)

1. Laser Indicator

2. Área / Volume

3. Memórias 

4. Status da bateria

5. Referência de Medição

6. Medição indireta

7. Claridade da tela

8. Adicione e subtração

9. Bluetooth

1

5
8

6

2 3

4

7

9

A

B

D

G

C
E

F

1. Esta unidade é alimentada por 2 pilhas AAA.

2. Remova a tampa da bateria e observe a polaridade correta antes de instalar as baterias.

3. Quando o ícone            aparece, significa bateria totalmente carregada.

4. Quando o ícone            aparecer, restão energia para aproximadamente 1000 medições.

5. Substitua as pilhas quando o ícone de pilha fraca            piscar na tela.

Instalação da bateria e status da carga

Medição e Aplicações

 · Referência de Medição
1. Aperte para mudar a posição de referência de medição ser a frente ou atrás.

2. Mantenha pressionado        por 2 segundos, para selecionar a posição necessária.

 · Configuração da unidade
Existem 8 unidades de medida no medidor de distância a laser. Você pode alterar a unidade 

[m -> pés].  Mantenha pressionado         por 2 segundos para selecionar a unidade desejada.

 · Ligue e desligue o aparelho
1. Clique no botão        ou        para ligar o aparelho.

2. O laser será ligado automaticamente quando o dispositivo estiver pronto para medir.

 · Modo de medição única
1. Se o laser não estiver ativado, clique em         para ligar.

2. Aponte com o laser no alvo e mantenha a unidade firme, clique em        para obter a medida.

3. A distância será mostrada na tela.

 · Modo de Medição Contínua
1. A medição contínua (medição de rastreamento) usado para procurar a distância desejada.

2. Mantenha pressionado        por 2 segundos para permitir a medição contínua

3. Clique em        ou        para interromper a medição.

4. Clique em        para retomar a medição.

5. Clique em        para sair do modo de medição contínua.

LDM60 OPERATION MANUAL
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 · Adição e Subtração de Medição
1. Clique em        ou        para adicionar ou subtrair os dados de medição.

2. Você pode calcular a soma ou a diferença de 2 ou mais medidas: comprimento, área, 

volume, altura e assim por diante.

 · Altura indireta I (2 pontos)
1. Toque em         para acessar [Altura indireta I].

2. Siga as instruções na tela para medir o comprimento da hipotenusa e da base.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta II (3 pontos, resumo da altura)
1. Toque em         duas vezes para entrar em [Altura indireta II].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta III (3 pontos, diferença de altura)
1. Toque em         três vezes para entrar em [Altura indireta III].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A diferença de altura será mostrada na tela.

1. Toque em        e         para iniciar a medição.

2. Siga as instruções na tela para medir a largura e o comprimento.

3. Você obterá o resultado da área automaticamente.

4. Você pode clicar em         ou         para adicionar ou subtrair várias áreas medidas.

 · Medição de área

1. Toque em        duas vezes e em        .

2. Siga as instruções na tela para medir a largura, comprimento e altura.

3. Você obterá o resultado do volume automaticamente.

4. Você pode clicar em        ou        para adicionar ou subtrair vários volumes medidos.

 · Medição de volume

Você pode usar marcações para dividir um comprimento em vários segmentos igualmente, 

inserir o comprimento predefinido e iniciar a medição contínua. Você pode ver o 

comprimento predefinido, o múltiplo da predefinição e o comprimento atual na tela.

1. Toque em         três vezes para ativar a medição de marcação.

2. Clique em         /        para aumentar ou diminuir o comprimento desejado, mantenha o 

botão pressionado para chegar mais rápido no número.

3. Clique em        para alternar entre o terceiro decimal e os dígitos.

4. Quando o comprimento desejado estiver definido, mantenha pressionado         para iniciar 

a medição.

5. Durante a medição, você pode ver as seguintes informações:

1. O dado na parte superior é a distância definida para marcação.

2. O dado no meio é o múltiplo da marcação.

3. O dado inferior é a distância atual.

4. A seta é a direção da medição.

 · Medição de implantação

Medição indireta da altura
(com base em Pitágoras - para saber mais sobre Pitágoras, consulte a Wikipedia: Teorema de 
Pitágoras.)

Configurações

1. Nível de som da campainha, pressione        /        para selecionar o nível de som, pressione  

para sair da configuração.

2. Nas últimas 20 memórias, pressione        /        para ver os registros, pressione        para sair da 

configuração.

3. Bluetooth: pressione        /        para ativar ou desativar o Bluetooth, pressione        para sair da 

Configuração.

Você pode verificar as últimas 20 medidas na memória, ajustar o nível do som da campainha e o 

Bluetooth nas configurações. Mantenha pressionado         por 2 segundos para acessar 

Configurações com: Memórias - Nível da campainha - Bluetooth.

metros

Comprimento

Área

Volume

m

m²

m³

ft

ft²

ft³

in

ft²

ft³

0’0”1/32

ft²

ft³

1/32in

ft²

ft³

1/16in

ft²

ft³

1/8in

ft²

ft³

10/33

P

m³

pés polegadas polegadas polegadas polegadas 尺0'0"1/32
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1. A medição contínua (medição de rastreamento) usado para procurar a distância desejada.

2. Mantenha pressionado        por 2 segundos para permitir a medição contínua

3. Clique em        ou        para interromper a medição.

4. Clique em        para retomar a medição.

5. Clique em        para sair do modo de medição contínua.
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 · Adição e Subtração de Medição
1. Clique em        ou        para adicionar ou subtrair os dados de medição.

2. Você pode calcular a soma ou a diferença de 2 ou mais medidas: comprimento, área, 

volume, altura e assim por diante.

 · Altura indireta I (2 pontos)
1. Toque em         para acessar [Altura indireta I].

2. Siga as instruções na tela para medir o comprimento da hipotenusa e da base.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta II (3 pontos, resumo da altura)
1. Toque em         duas vezes para entrar em [Altura indireta II].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta III (3 pontos, diferença de altura)
1. Toque em         três vezes para entrar em [Altura indireta III].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A diferença de altura será mostrada na tela.

1. Toque em        e         para iniciar a medição.

2. Siga as instruções na tela para medir a largura e o comprimento.

3. Você obterá o resultado da área automaticamente.

4. Você pode clicar em         ou         para adicionar ou subtrair várias áreas medidas.

 · Medição de área

1. Toque em        duas vezes e em        .

2. Siga as instruções na tela para medir a largura, comprimento e altura.

3. Você obterá o resultado do volume automaticamente.

4. Você pode clicar em        ou        para adicionar ou subtrair vários volumes medidos.

 · Medição de volume

Você pode usar marcações para dividir um comprimento em vários segmentos igualmente, 

inserir o comprimento predefinido e iniciar a medição contínua. Você pode ver o 

comprimento predefinido, o múltiplo da predefinição e o comprimento atual na tela.

1. Toque em         três vezes para ativar a medição de marcação.

2. Clique em         /        para aumentar ou diminuir o comprimento desejado, mantenha o 

botão pressionado para chegar mais rápido no número.

3. Clique em        para alternar entre o terceiro decimal e os dígitos.

4. Quando o comprimento desejado estiver definido, mantenha pressionado         para iniciar 

a medição.

5. Durante a medição, você pode ver as seguintes informações:

1. O dado na parte superior é a distância definida para marcação.

2. O dado no meio é o múltiplo da marcação.

3. O dado inferior é a distância atual.

4. A seta é a direção da medição.

 · Medição de implantação

Medição indireta da altura
(com base em Pitágoras - para saber mais sobre Pitágoras, consulte a Wikipedia: Teorema de 
Pitágoras.)

Configurações

1. Nível de som da campainha, pressione        /        para selecionar o nível de som, pressione  

para sair da configuração.

2. Nas últimas 20 memórias, pressione        /        para ver os registros, pressione        para sair da 

configuração.

3. Bluetooth: pressione        /        para ativar ou desativar o Bluetooth, pressione        para sair da 

Configuração.

Você pode verificar as últimas 20 medidas na memória, ajustar o nível do som da campainha e o 

Bluetooth nas configurações. Mantenha pressionado         por 2 segundos para acessar 

Configurações com: Memórias - Nível da campainha - Bluetooth.
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Visão geral do equipamento

LCD

A. Tela de LCD

B. Medição simples / Mantenha 
pressionado para medida continua

C. Adição de medida

D. Subtração de medida / Mantenha 
pressionado para alterar a unidade 
de medida

E. Limpar as medições / Ligar e desligar 
o equipamento

F. Área e Volume (Área -> Volume -> 
Stake out -> Medida Simples / 
Mantenha pressionado para ajustar 
nível do Bip -> Ver as últimas 20 
medições -> Ligar o Bluetooth

G. Altura indireta (Medida indireta da 
altura I -> II -> III) / Mantenha 
pressionado para configurar a 
medida (frente da unidade -> 
traseira)

1. Laser Indicator

2. Área / Volume

3. Memórias 

4. Status da bateria

5. Referência de Medição

6. Medição indireta

7. Claridade da tela

8. Adicione e subtração

9. Bluetooth

1
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1. Esta unidade é alimentada por 2 pilhas AAA.

2. Remova a tampa da bateria e observe a polaridade correta antes de instalar as baterias.

3. Quando o ícone            aparece, significa bateria totalmente carregada.

4. Quando o ícone            aparecer, restão energia para aproximadamente 1000 medições.

5. Substitua as pilhas quando o ícone de pilha fraca            piscar na tela.

Instalação da bateria e status da carga

Medição e Aplicações

 · Referência de Medição
1. Aperte para mudar a posição de referência de medição ser a frente ou atrás.

2. Mantenha pressionado        por 2 segundos, para selecionar a posição necessária.

 · Configuração da unidade
Existem 8 unidades de medida no medidor de distância a laser. Você pode alterar a unidade 

[m -> pés].  Mantenha pressionado         por 2 segundos para selecionar a unidade desejada.

 · Ligue e desligue o aparelho
1. Clique no botão        ou        para ligar o aparelho.

2. O laser será ligado automaticamente quando o dispositivo estiver pronto para medir.

 · Modo de medição única
1. Se o laser não estiver ativado, clique em         para ligar.

2. Aponte com o laser no alvo e mantenha a unidade firme, clique em        para obter a medida.

3. A distância será mostrada na tela.

 · Modo de Medição Contínua
1. A medição contínua (medição de rastreamento) usado para procurar a distância desejada.

2. Mantenha pressionado        por 2 segundos para permitir a medição contínua

3. Clique em        ou        para interromper a medição.

4. Clique em        para retomar a medição.

5. Clique em        para sair do modo de medição contínua.
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 · Adição e Subtração de Medição
1. Clique em        ou        para adicionar ou subtrair os dados de medição.

2. Você pode calcular a soma ou a diferença de 2 ou mais medidas: comprimento, área, 

volume, altura e assim por diante.

 · Altura indireta I (2 pontos)
1. Toque em         para acessar [Altura indireta I].

2. Siga as instruções na tela para medir o comprimento da hipotenusa e da base.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta II (3 pontos, resumo da altura)
1. Toque em         duas vezes para entrar em [Altura indireta II].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta III (3 pontos, diferença de altura)
1. Toque em         três vezes para entrar em [Altura indireta III].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A diferença de altura será mostrada na tela.

1. Toque em        e         para iniciar a medição.

2. Siga as instruções na tela para medir a largura e o comprimento.

3. Você obterá o resultado da área automaticamente.

4. Você pode clicar em         ou         para adicionar ou subtrair várias áreas medidas.

 · Medição de área

1. Toque em        duas vezes e em        .

2. Siga as instruções na tela para medir a largura, comprimento e altura.

3. Você obterá o resultado do volume automaticamente.

4. Você pode clicar em        ou        para adicionar ou subtrair vários volumes medidos.

 · Medição de volume

Você pode usar marcações para dividir um comprimento em vários segmentos igualmente, 

inserir o comprimento predefinido e iniciar a medição contínua. Você pode ver o 

comprimento predefinido, o múltiplo da predefinição e o comprimento atual na tela.

1. Toque em         três vezes para ativar a medição de marcação.

2. Clique em         /        para aumentar ou diminuir o comprimento desejado, mantenha o 

botão pressionado para chegar mais rápido no número.

3. Clique em        para alternar entre o terceiro decimal e os dígitos.

4. Quando o comprimento desejado estiver definido, mantenha pressionado         para iniciar 

a medição.

5. Durante a medição, você pode ver as seguintes informações:

1. O dado na parte superior é a distância definida para marcação.

2. O dado no meio é o múltiplo da marcação.

3. O dado inferior é a distância atual.

4. A seta é a direção da medição.

 · Medição de implantação

Medição indireta da altura
(com base em Pitágoras - para saber mais sobre Pitágoras, consulte a Wikipedia: Teorema de 
Pitágoras.)

Configurações

1. Nível de som da campainha, pressione        /        para selecionar o nível de som, pressione  

para sair da configuração.

2. Nas últimas 20 memórias, pressione        /        para ver os registros, pressione        para sair da 

configuração.

3. Bluetooth: pressione        /        para ativar ou desativar o Bluetooth, pressione        para sair da 

Configuração.

Você pode verificar as últimas 20 medidas na memória, ajustar o nível do som da campainha e o 

Bluetooth nas configurações. Mantenha pressionado         por 2 segundos para acessar 

Configurações com: Memórias - Nível da campainha - Bluetooth.
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Visão geral do equipamento

LCD

A. Tela de LCD

B. Medição simples / Mantenha 
pressionado para medida continua

C. Adição de medida

D. Subtração de medida / Mantenha 
pressionado para alterar a unidade 
de medida

E. Limpar as medições / Ligar e desligar 
o equipamento

F. Área e Volume (Área -> Volume -> 
Stake out -> Medida Simples / 
Mantenha pressionado para ajustar 
nível do Bip -> Ver as últimas 20 
medições -> Ligar o Bluetooth

G. Altura indireta (Medida indireta da 
altura I -> II -> III) / Mantenha 
pressionado para configurar a 
medida (frente da unidade -> 
traseira)

1. Laser Indicator

2. Área / Volume

3. Memórias 

4. Status da bateria

5. Referência de Medição

6. Medição indireta

7. Claridade da tela

8. Adicione e subtração

9. Bluetooth
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1. Esta unidade é alimentada por 2 pilhas AAA.

2. Remova a tampa da bateria e observe a polaridade correta antes de instalar as baterias.

3. Quando o ícone            aparece, significa bateria totalmente carregada.

4. Quando o ícone            aparecer, restão energia para aproximadamente 1000 medições.

5. Substitua as pilhas quando o ícone de pilha fraca            piscar na tela.

Instalação da bateria e status da carga

Medição e Aplicações

 · Referência de Medição
1. Aperte para mudar a posição de referência de medição ser a frente ou atrás.

2. Mantenha pressionado        por 2 segundos, para selecionar a posição necessária.

 · Configuração da unidade
Existem 8 unidades de medida no medidor de distância a laser. Você pode alterar a unidade 

[m -> pés].  Mantenha pressionado         por 2 segundos para selecionar a unidade desejada.

 · Ligue e desligue o aparelho
1. Clique no botão        ou        para ligar o aparelho.

2. O laser será ligado automaticamente quando o dispositivo estiver pronto para medir.

 · Modo de medição única
1. Se o laser não estiver ativado, clique em         para ligar.

2. Aponte com o laser no alvo e mantenha a unidade firme, clique em        para obter a medida.

3. A distância será mostrada na tela.

 · Modo de Medição Contínua
1. A medição contínua (medição de rastreamento) usado para procurar a distância desejada.

2. Mantenha pressionado        por 2 segundos para permitir a medição contínua

3. Clique em        ou        para interromper a medição.

4. Clique em        para retomar a medição.

5. Clique em        para sair do modo de medição contínua.
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 · Adição e Subtração de Medição
1. Clique em        ou        para adicionar ou subtrair os dados de medição.

2. Você pode calcular a soma ou a diferença de 2 ou mais medidas: comprimento, área, 

volume, altura e assim por diante.

 · Altura indireta I (2 pontos)
1. Toque em         para acessar [Altura indireta I].

2. Siga as instruções na tela para medir o comprimento da hipotenusa e da base.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta II (3 pontos, resumo da altura)
1. Toque em         duas vezes para entrar em [Altura indireta II].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A altura será mostrada na tela.

 · Altura Indireta III (3 pontos, diferença de altura)
1. Toque em         três vezes para entrar em [Altura indireta III].

2. Siga as instruções na tela principal para medir o comprimento da hipotenusa 1, o 

comprimento da hipotenusa 2 e a base compartilhada.

3. A diferença de altura será mostrada na tela.

1. Toque em        e         para iniciar a medição.

2. Siga as instruções na tela para medir a largura e o comprimento.

3. Você obterá o resultado da área automaticamente.

4. Você pode clicar em         ou         para adicionar ou subtrair várias áreas medidas.

 · Medição de área

1. Toque em        duas vezes e em        .

2. Siga as instruções na tela para medir a largura, comprimento e altura.

3. Você obterá o resultado do volume automaticamente.

4. Você pode clicar em        ou        para adicionar ou subtrair vários volumes medidos.

 · Medição de volume

Você pode usar marcações para dividir um comprimento em vários segmentos igualmente, 

inserir o comprimento predefinido e iniciar a medição contínua. Você pode ver o 

comprimento predefinido, o múltiplo da predefinição e o comprimento atual na tela.

1. Toque em         três vezes para ativar a medição de marcação.

2. Clique em         /        para aumentar ou diminuir o comprimento desejado, mantenha o 

botão pressionado para chegar mais rápido no número.

3. Clique em        para alternar entre o terceiro decimal e os dígitos.

4. Quando o comprimento desejado estiver definido, mantenha pressionado         para iniciar 

a medição.

5. Durante a medição, você pode ver as seguintes informações:

1. O dado na parte superior é a distância definida para marcação.

2. O dado no meio é o múltiplo da marcação.

3. O dado inferior é a distância atual.

4. A seta é a direção da medição.

 · Medição de implantação

Medição indireta da altura
(com base em Pitágoras - para saber mais sobre Pitágoras, consulte a Wikipedia: Teorema de 
Pitágoras.)

Configurações

1. Nível de som da campainha, pressione        /        para selecionar o nível de som, pressione  

para sair da configuração.

2. Nas últimas 20 memórias, pressione        /        para ver os registros, pressione        para sair da 

configuração.

3. Bluetooth: pressione        /        para ativar ou desativar o Bluetooth, pressione        para sair da 

Configuração.

Você pode verificar as últimas 20 medidas na memória, ajustar o nível do som da campainha e o 

Bluetooth nas configurações. Mantenha pressionado         por 2 segundos para acessar 

Configurações com: Memórias - Nível da campainha - Bluetooth.
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Especificação

Informações de Segurança

Conteúdo

LDM60 
LASER DISTANCE METER
OPERATION MANUAL

Modelo

Faixa de Medição

Resolução

Precisão

Velocidade de Medição

Tipo do Laser
Baterias

Duração das Baterias

Dimensão

Temperatura de Operação

Temperatura para armazenar

Desligar automático

LDM60

0,05m~60m

0,001m

±1,5mm

0,5 segundos

650nm, Classe II, <1mW
2 x AAA Baterias

acima de 10.000 medições

105 x 48 x 21 mm

-5°C~40°C

-20°C~60°C

-Laser 30 segundos

-Equipamento 180 segundos

LDM60 OPERATION MANUAL

LDM60 OPERATION MANUAL

PRECASTER ENTERPRISES CO., LTD.
Add: No. 204, Sec. 2, Fu-Hsing Rd., Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-2262 1000.    Fax: 886-4-2261 6565
Http://www.precaster.com.tw
Email: service@precaster.com.tw

Entre em contato com o revendedor local ou entre em contato conosco através do e-mail de 
serviço: [support@precaster.com.tw] para mais informações.

Suporte de serviço

1. LDM60 | Equipamento de Medição - Trena Laser

2. Case para transporte

3. 2 x pilhas AAA

4. Alça de Segurança

5. Guia rápido de uso

1. Equipamento laser classe 2, radiação laser emitida por esse produto, manufaturado 

atendendo as normas: IEC 60825-1: 2007, EN 60825-1:2007, EN 61326-1:2013 e CRF21, parte 

1040.10 e 1040.11.

2. O produto atende o Teste EMC conforme EN61000-6-3:2001+A11:2004, EN61000-6-1:2001, 

EN61326-1:2013, IEC 61326:2012 e Teste FCC conforme PART 15.

3. Uso de controles, procedimentos de ajustes diferente dos especificados neste documento 

pode resultar em exposição à radiação laser.

4. Nunca olhe diretamente para o feixe ou aponte o raio laser para outras pessoas ou animais.

5. O Produto contém diodo laser semicondutor com comprimento de onda de 650 nm.

6. A geração contínua do feixe nunca excede 1.0 miliWatts.

7. O dispositivo dispõe de Bluetooth que está em conformidade com a parte 15 das Regras da 

FCC.

A operação desse equipamento está sujeita às duas condições: (1) este dispositivo não causa 

interferência prejudicial e (2) este dispositivo não está isento de interferências, incluindo 

aquelas que possam causar operação indesejada. OBSERVAçÃO: Este equipamento foi 

testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, 

de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer 

proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este 

equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for utilizado de 

acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. 

No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em uma instalação específica.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que 

pode ser resolvido desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente 

corrigir a interferência usando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.

- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor. 

- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor 

está conectado. 

— Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio / TV para obter ajuda. 

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável podem 

anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industria 

do Canada. A operação está sujeita às duas condições: (1) este dispositivo não pode causar 

interferência e (2) este dispositivo pode sofrer interferência, incluindo as que possam causar 

operação indesejada do dispositivo.

4. Mantenha pressionado          por 2 segundos para abrir o bluetooth. Selecione o dispositivo 

apropriado no Connection Manager do APP.

Códigos de Erro
Código Descrição Solução

Err01

Err02

Err03

Err04

Err05

Err06

Err07

Fora do alcance de medição

O sinal refletido muito fraco

Acima do máximo do display 
(máximo: 99999)

Erro no Cálculo de Pitágoras

Bateria com pouca carga

Equipamento fora da temperatura 
de trabalho

Luminosidade ambiente muito forte

Medir dentro do alcance do equipamento

Selecione uma superfície melhor para medir

exemplo: O resultado da área ou dimensão 
está acima dos dígitos do display. Dividir a 
medida em partes intermediárias

Verificar se os valores e sequencia estão 
corretosworking temperature

Troque as baterias

Realizar a medição dentro da temperatura de 
trabalho do equipamento

Medir em local mais escuro (alvo na sombra)


