
Praktiku kajalood on seade, mille abil saab mõõta konkreetse koha sügavust siseveekogus.

Kajaloodi kaal: 100 grammi
Sügavuste vahemik: 0,5 kuni 30 meetrit
Patarei: AAA-tüüpi

TÄHTIS! Mõõtmine toimub ainult vilkuva kujutise 
režiimis! Kui ekraanil ei ole kujutist näha, tähendab 
see, et ekraan näitab väljamõeldud sügavuse mõõtu. 
Sellises olekus sügavuse mõõtja uusi mõõtmisi ei tee.

1. Kajaloodi sisselülitamiseks vajuta pikalt juhtnupule. Ekaan  
 näitab (1). Vilkuv kujutis (2) ekraanil näitab, et kajalood on  
 mõõtmiseks valmis ja otsib põhja. 

2. Aseta kajalood vertikaalselt vette. Ekraan näitab sügavust  
	 meetrites.	Et	väärtust	fikseerida,	tuleb	ühe	korra	nupule	 
 vajutada.  

3. Järgmise mõõtmise jaoks tuleb nuppu üks kord veel  
 vajutada, et kujutis hakkaks vilkuma (2). Kui nupule 15   
 minuti jooksul ei vajutata, lülitub kajalood automaatselt  
 välja.

KAJALOOD „ PRAKTIK“
Kasutusjuhend

MUDELI TEHNILISED ANDMED

VIIVITUSEGA MÕÕTMISE FUNTSIOON

Funktsioon on kasulik, kui soovitakse sügavust eemalt mõõta, 
näiteks kaevust või avavees (kaldast/paadist kaugemal).

1. Lülita kajalood sisse. 

2. Vajuta nupul kaks korda. Taimer lülitub sisse (15 sekundiks). 

3. Selle aja jooksul tuleb kajalood (õngeliini otsas) õigesse  
 kohta viia, et sügavust mõõta. 

4. Sügavus	mõõdetakse	15	sekundi	pärast	ja	fikseeritakse	 
 automaatselt. 

5. Tõmba kajalood veest välja. Uuritava ala sügavuse näidud  
 kuvatakse ekraanil.

SÜGAVUSE MÕÕTMISE JUHISED

SEADME KIRJELDUS

Et seade oleks kindlalt suletud, KEERA ANDUR TIHEDALT 
KINNI. TÄHTIS! Kajaloodi ujuvust lihtsustab adapteri ja 
AAA-patarei kasutamine.
Kui sisestad AA-patarei, siis kajalood VAJUB VEE ALLA!
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Andur

• pikk vajutus – kajaloodi sisse-  
 ja väljalülitamine
• lühike vajutus – sügavusmõõdu  
	 fikseerimine
• kaks vajutust – taimeri  
 kasutamine (viivitusega  
 mõõtmise funktsioon)

(1) (2)

OHUTUSREEGLID

Kajaloodi Praktik kasutamisel tuleb järgida alltoodud reegleid. 
Tootja ei vastuta reeglite rikkumisest tekkinud võimalike 
tagajärgede eest.

•	 Kajaloodi kasutades on SOOVITUSLIK käe küljes  
 ohtutsnööri kanda (et seadme vee alla vajumist vältida).
•	 Enne kajaloodi kasutamist veendu, et andur oleks tihedalt  
 kinni keeratud.
•	 Et kajaloodi ujuvus säiliks, kasuta ainult AAA-patareid koos  
 adapteriga.
• ÄRA lase kajaloodil vastu kõva pinda kukkuda, sest nii võib  
 tekkida mehaaniline kahjustus või elektroonikarike.
• ÄRA kasuta kajaloodi, kui korpuses on mõra või seadme  
 sees on vesi. 
• ÄRA võta kajaloodi lahti, reguleeri seda ega tee sellega  
 muid töid.
• SOOVITUSLIK on hoida kajalood lastele kättesaamatus  
 kohas, et seadet ei kasutataks muudel eesmärkidel.
• ÄRA kasuta kajaloodi mingil muul moel, kui ainult nii, nagu  
 on kasutusjuhendis ette nähtud.


