
                    Használati utasítás 

            MINI ÖNBEÁLLÓ KERESZT ÉS VONAL LÉZER 

 

• 1 függőleges + 1 vízszintes lézer vonal kivetítés egy időben (kültér/beltér) 

• Praktikus, ergonomikus kialakítás 

• Egyaránt alkalmas bel,- és kültéri használatra, kapcsolási lézerimpulzus fellépése 

nélkül (a kültéri használathoz a jelfogó opcionális) 

• Stabil belső felépítés, zár funkcióval az automatikus javítási módhoz 

• Kis méret az egyszerűbb hordozhatóságért 

• A Touch Pad kezelőfelületnek köszönhetően könnyen irányítható 

• Állványra telepítve többféle módon is felhasználható 

• Belső terek kialakítása során elengedhetetlen kellék! 

• Hordozható, így bárhol könnyen használható! 

• Könnyen kezelhető 

 

Üzembe helyezés, használat 

 

➢ Vízszintes üzemmód: Nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot egyszer és a vízszintes 

vonal bekapcsol 

➢ Függőleges üzemmód: Nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot kétszer és a függőleges 

vonal bekapcsol 

➢ Vízszintes + függőleges üzemmód: Nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot háromszor 

és a vízszintes + függőleges vonal egyidejűleg bekapcsol 

➢ Manuális üzemmód: Nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot négyszer, és az úgy 

marad, mint rögzített mód 

➢ Villogás: Nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot ötször és a vonalak kikapcsolnak 

➢ Jelfogó használati üzemmód: Nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot egyszer, majd 

tartsa nyomva azt 10 másodpercig, ezt követően a vonal sötétebbé válik, és a jelfogó 

használatra kész. 



Abban az esetben, ha az eszközbe telepített szögmérő  6° szögtúllépést érzékel, a 
lézervonal kikapcsol. 

Ebben az esetben igazítsa a szöget vízszintesen, így az eszköz újból normálisan 
használható. 

Jelfogót akkor alkalmazzon, amikor az érzékelő vonalak világos helyen vagy kültéren 
kerülnek felhasználásra. A jelfogó opcionális. 

 

1. Használatba vétel előtt, nyissa ki az eszköz hátoldalán található elemtartót, majd 
helyezzen bele két, AAA elemet (alkáli elem ajánlott) a megfelelő (+) és (-) 
polaritások szerint. 

2. Az alsó részen található szintező csavar segítségével állítsa be az eszközön lévő 
légbuborékot úgy, hogy az a belső körjelölésen belül helyezkedjen el (az 
automatikus korrekció tartomány ±3°) 

3. Amikor a bekapcsoló gombot BE állásba helyezi, a vízszintes lézer vonal 
aktiválódik, ezzel egyidejűleg pedig az autókorrekció is megtörténik.(Ha a 
lézervonal villog, vagy be sem kapcsol, ellenőrizze a légbuborék pozícióját a körön 
belül) 

 

Funkciók 

 
➢ Két kimeneti lézer vonal: 1 vízszintes vonal és 1 függőleges vonal 

➢ Lézervillogó és hangjelzés ±3° túllépés esetén 

➢ 360°-ban elfordítható és forgatási finomhangoló funkció 

➢ Egyaránt alkalmazható kültéri valamint beltéri felhasználásra, eszerint 

átkapcsolható folytonos és,- vagy impulzus lézerre 

➢ A mágneses csillapító rendszer lerövidíti a kompenzációs időt, így az nem vesz 

több időt igénybe, mint 3-5 másodperc 

➢ Az alsó pont és a buborék (éjszaka is látható) kényelmesen beazonosíthatóvá 

teszik az eszközt üzemeltetés közben 

➢ A háromlábú állvány segítségével magasan is finomhangolható 



 

Műszaki jellemzők 

Lézer típus:  II osztály 

Lézer hullámhossz:  635 nm 

Szintezési tartomány:  ±3° 

Önbeállási idő: <5s 

Vízszintes pontosság: ±1mm/5m 

Függőleges pontosság: <2mm/5m 

Pontvetítési pontosság: ±1mm/5m 

Vetítési szög:  ≥120° 

Jellemző látótávolság: 30m 

Tápegység: 2 db AAA elem 

Folyamatos használat melletti munkaidő: Kb. 10 óra 

Működési hőmérséklet tartomány: -10 ~+40 °C 

Tárolási hőmérséklet: -20~+40 °C 

 


