
1 
 

                                   

   ÖNBEÁLLÓ KERESZT ÉS VONAL LÉZER 

     HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 

3D ZÖLD LÉZER MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 

Lézersugár:…………………………………………………1x360°H+2x360°V 

Lézerdióda………………………………………………….520 nm 

Lézerosztály………………………………………………   2, 1<mW 

Pontosság……………………………………………………±3mm /10 m 

Önbeállás……………………………………………………±4° 

Hatótávolság 

(jelfogó nélkül/jelfogóval)………………………………… 40m /70m 

Áramellátás………………………………………………….4/AA  elemek, 1,5 V 

Tripod rögzítés………………………………………………1/4”” 

Víz- és porálló védelem……………………………………...IP54 

Üzemhőmérséklet…………………………………………    -10°C +40°C 

Súly………………………………………………………….. 0,270 kg 

 

ALKALMAZÁS 

A 3D vonallézer az épületszerkezeti elemek különböző felületeinek vízszintes és 

függőleges elhelyezkedésének ellenőrzését szolgálja, valamint a szerkezeti 

elemek dőlésszögének beállítását építkezési és beszerelési munkálatoknál. 

FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐK 

• 2x360° függőleges lézervonal, 1x360° vízszintes lézervonal 

• jelfogó üzemmód kültéri munkálatokhoz  

• dőlési mód 

• kompenzátoros gyors önszintezés ±4° tartományban 

• riasztó funkció (a vonallézerek villogni és rezegni kezdenek) amennyiben a 

készülék kívül esik a ±4° vízszintes síkon 

• a lézervonalak egymástól független be- és kikapcsolásának lehetősége 

• a készülék kikapcsolásakor a beépített zárrendszer automatikusan lezárja a 

kompenzátort, hogy a készülék ne rezegjen a szállításkor 
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LÉZER VONALAK 

TULAJDONSÁGOK 

 

1. Vízszintes és függőleges lézerablak 

2. Külső tápegység 

3. Billentyűzet 

4. Bekapcsoló (kompenzátor lezáró) 

5. Rögzítési pont 

6. Elemtartó 

7. Dőlési mód jelző led 

8. Függőleges vonalak és dőlési mód  

Ki/Bekapcsoló gomb 

9. Jelfogó üzemmód jelző 

10. Vízszintes vonalak és jelfogó üzemmód  

Ki/Bekapcsoló gomb 

HASZNÁLATA 

1. Nyissa ki az elemtartót, majd ezt követően helyezze be az elemeket. 

Figyeljen a megfelelő polaritásra. Zárja be a fedelet. Megjegyzés: 

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az 

elemeket. 

 

2. Áramellátás: A vonallézer tápegységgel is használható. Újratölthető 

elemek/akkumulátorok használata esetén egy töltő segítségével töltheti az 

elemeket. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja soha a töltőt hagyományos 

elemekkel. Ne hagyja a készüléket töltés során felügyelet nélkül. A töltő 

paramétereinek meg kell felelnie a háztartási villamosenergia hálózat 

paramétereinek. Kimenő feszültségnek tilos meghaladnia az 5 V-ot. 

 

3. Kapcsolja be a készüléket a (4) kapcsoló balra húzásával. Szállítás során 

mindig állítsa vissza a kapcsolót. Amennyiben a vonallézer villogni vagy 

rezegni kezd bekapcsoláskor, a vonallézer a ±4° tartományon kívül esik. 

Állítsa be megfelelően be a vonallézert.  

 

4. A kapcsoló jobbra való elhúzásával egy vízszintes lézer vonal jelenik meg  

 

5. V/ (8) gomb megnyomásával válassza ki a függőleges lézer vonalakat. 

Egyszeri megnyomásra egy függőleges, második megnyomásra másik 

függőleges vonal, harmadik megnyomásra minkét függőleges vonal 

jelenik meg. A függőleges vonal kikapcsolása négyszeri gombnyomással 

történik. A V/ (8) gomb 2 másodpercnél hosszabban tartó lenyomásával 

dőlési mód választható ki. A dőlési mód kijelző (7) zöldre vált és 

megszűnik a figyelmeztető jelzés. A vonallézer 5 másodpercenként 

egyszer ad jelzést. Ebből az üzemmódból a V/ (8) gomb 2 másodpercnél 

hosszabban tartó lenyomásával lehet kilépni. A dőlési mód kijelző (7) 

kikapcsol. 

 

6. A vízszintes lézervonal kiválasztása a H (10) gomb megnyomásával 

történik: Egyszeri megnyomás esetén egy vízszintes vonal jelenik meg, a 

gomb újbóli megnyomása esetén kialszik a fény. Erős fény esetén, 

amennyiben a lézersugár halványan látható kapcsolja be a jelfogó 

üzemmódot. A jelfogó mód kiválasztásához tartsa nyomva 2 

másodpercnél tovább a (10) gombot. Lézervonal jelző led pirosra vált, és 

a lézersugár bemérhető a jelfogóval (nem tartozik a készülékhez). Ebből 

az üzemmódból a (10) gomb 2 másodpercnél hosszabban tartó 

lenyomásával tud kilépni. A jelző led kialszik. 

 

7. A készülék kikapcsolásához húzza el a kapcsolót (4) balra. 
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VONALLÉZER PONTOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE (DŐLÉSI 

MÓD) 

Helyezze a készüléket két fal közé, 5 méter távolságra. Kapcsolja be a vonallézert, 

majd jelölje a keresztlézer pontját a falon. Forgassa a vonallézert 180 fokban és 

jelölje ismét a keresztlézer pontját. Helyezze a vonallézert 0,5 -0,7 m távolságra a 

faltól majd a fent leírtak alapján jelölje meg ismét a pontokat. Amennyiben a 

különbség {a1-b2} és {b1-b2} kevesebb mint a „pontosság” értéke (lásd műszaki 

paraméterek), nem szükséges a kalibrálás. 

Példa:  A vonallézer pontosságának ellenőrzésekor  a következő különbséget 

kapja:  {a1-a2}= 5 mm és {b1-b2}= 7mm. A hiba értéke: {b1-b2}- {a1-a2}=7-5= 

2mm. Ezt a hibaértéket a standard hibával vetheti össze. Amennyiben a vonallézer 

pontossága nem egyezik meg a beállított pontossággal, keresse fel a hivatalos 

szervizszolgáltatóját. 

  

A VÍZSZINTES VONAL PONTOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE  

Válasszon ki egy falat, majd állítsa a lézert 5 méter távolságra a faltól. 

Kapcsolja be a lézert, és jelölje a keresztvonal pontját.  Forgassa a vonallézert, 

hogy a lézersugarat körülbelül 2,5m balra eltolja és ellenőrizze, hogy a vízszintes 

vonal a „pontosság” értékén belül esik (lásd funkcionális jellemzők) és azonos 

magasságban van a keresztvonal által kijelölt ponttal. Végezze el ugyanezt a jobb 

oldalra is.  

Megjegyzés: Ne mozgassa a forgó tengelyt, amíg a pontosságot ellenőrzi. 

 

 

 

 

 

 

 FÖGGŐÓNOS ELLENŐRZÉS 

Válasszon ki egy falat és állítsa be a vonallézert 5 m-re a faltól. Rögzítsen egy 

függőónt 2,5 m hosszúságban a falon. Kapcsolja be a vonallézert és állítsa be a 

függőleges vonalat úgy, hogy az a függőón pontjával találkozzon. A vonal 

pontossága értéken belül van, amennyiben a függőleges vonal egyik irányban sem 

haladja meg a „műszaki paraméterek” részben feltüntetett pontosság értéket 

(±3mm /10 m). Amennyiben a vonallézer pontossága nem egyezik meg a beállított 

pontossággal, keresse fel a hivatalos szervizszolgáltatóját. 

 

HIBÁS EREDMÉNYEK OKAI 

• Mérés üveg vagy műanyag ablakokon keresztül  

• Piszkos lézerablak 

• A készüléket ütés érte vagy leejtették.  Kérjük, ellenőrizze ebben az 

esetben a pontosságot. 

• Jelentős hőmérsékletváltozás. Amennyiben a készüléket meleg helyen 

való tárolás után hideg környezetben használja vagy ellenkezőleg, kérjük, 

várjon néhány percet, amíg megkezdi a mérést. 

 

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

• Kérjük, óvatosan használja a vonallézert. 

• Használat után kizárólag száraz ruhával törölje meg. Szükség esetén 

nedves ruhával is tisztíthatja. 

• Amennyiben a vonallézer nedves, óvatosan végezze a tisztítását és 

szárítást. 
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ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS (EMC) 

• Nem zárható ki teljesen, hogy a készülék más eszközök (pl. navigációs 

rendszereket) ne zavarjon. 

• Más eszközök (pl. intenzív elektromágneses sugárzás ipari létesítmények 

és rádióadók közelében) is zavarhatják a készüléket. 

 

FIGYELMEZTETŐ CÍMKE: LÉZEROSZTÁLY 2 

 

A vonallézer 2 lézerosztályba sorolható a DIN IEC 60825-1:2014-05 and Class II. 

szabványnak megfelelően. 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

• Kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatóban felsorolt használati 

feltételeket és utasításokat. 

• Ne nézzen bele a lézersugárba. A lézersugárba nézés szemsérülést 

okozhat (nagyobb távolság esetén is) 

• Ne irányítsa más ember vagy állat felé a lézersugarat.  A lézersugár emberi 

szemmagasság alatt vagy felett kell elhelyezni. Kizárólag munka céljából 

használja a készüléket. 

• Ne nyissa fel a készüléket. A készülék hivatalos szervizben javítható. 

Kérjük, keresse fel helyi kereskedőjét. 

• Tartsa távol a készüléket gyermekektől. 

• Ne használja a készüléket gyúlékony és éghető környezetben. 

 

 

EU Megfelelőségi nyilatkozat 

 

Kijelentjük, hogy a fent leírt gép megnevezése: Önbeálló kereszt és vonal lézer 

3D   

Típusa: TG703D 

 

Gyártó neve, címe: Tegu Machinery Manufacture Co. Ltd.   

Changjiang Road,DaQiao Industrial Area,Beibaixiang Town,325000 

A termék megfelel a következő szabványoknak, szabványosított 

dokumentumoknak, illetve Európai irányelveknek:  

EN 61326-1:2013 

Riport szám: 708882075801-00 

Okmány azonosító: E8A 005616 0003 

 
 

 


