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AquaPro

Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger  
og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte  
instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med laserenheden,  
hvis denne overdrages til en ny bruger.

!

Automatisk rotorlaser med hældningsfunktion
– Vandret selvnivelleringsfunktion med magnetdæmpet pendulsystem,  

lodret opretning med justérfod.
– Til alle vandrette og lodrette afsætningsopgaver.

– Den ekstra - lodrette - referencestråle egner sig specielt til afsætning af  
skillevægge.

– Med væg-/gulvsoklen kan nivelleres lodret, eller AquaPro kan sættes  
fast på væggen.

– „Tilt“-funktion tillader laseren at lægge fald eller skrå linier.
– Nøjagtighed 2 mm / 10 m, Selvnivelleringsområde 3,5° med tilt-funktion

Almindelige sikkerhedsforskrifter
– Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden  

for de givne specifikationer.

Laserstråling!
Se  ikke ind i strålen!

Laser  klasse2
< 1 mW · 635 nm
EN 60825-1:2014

– Pas på: Undgå at se ind i en direkte eller reflekterende stråle.
– Undgå at rette laserstrålen mod personer.

– Hvis laserstråling i klasse 2 rammer en person i øjnene, skal ved-kommende  
bevidst lukke øjnene og straks fjerne hovedet fra strålen.

– Laserstrålen eller dens refleksioner må aldrig betragtes gennem optisk  
udstyr (lup, mikroskop, kikkert, ...).

– Undlad at anvende laseren i øjenhøjde (1,40 ... 1,90 m).

– Godt reflekterende, spejlende eller skinnende overflader skal tildækkes,  
så længe der bruges laserudstyr.

– I områder med offentlig færdsel skal strålebanen så vidt muligt begrænses  
af afspærringer og skillevægge, og laserområdet skal afmærkes med  
advarselsskilte.

– Manipulation (ændring) af laserenheden er ikke tilladt.
– Denne enhed er ikke legetøj og hører ikke hjemme i hænderne på børn.
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A. Tænd/Sluk kontakt

B. Knap til valg af  
rotationshastighed

C. Angivelse af rotationshastighed

D. Laseråbning for  
referencelaserstrålen

E. Prismehoved

F. Lodret libelle

G. Transportsikring

H. Batterihus

I. 5/8" UNC gevind til stativskrue

J. Justerfod

K. Lodret-/vægsokkel

L. Fastspændingshåndtag

M. Tilslutning til lysnettet (DC 6V)

N. Tilkobling af justerfod

O. Tilkobling af lodret-/vægsokkel

P. Drifts-/batterilampe

Q. Stikdåse til opladning

Under transport og ved lodret anvendelse skal låseknappen (G) være  
på „Lock“ . I modsat fald kan laseren tage skade.!



Strømforsyning

AquaPro kan også anvendes med uopladelige batterier (f.eks. Alkaline 6 x  
Type AA). Læg batterierne i og vær opmærksom på polernes symboler.

Flere typer: Akkus laden

Inden apparatet tages i brug, skal batterierne lades  
helt op.

– Åbn låget til batterihuset (H), læg batterierne i  
og forbind stikkene med bøsningerne. Stikkene  
passer kun på en måde i bøsningen (se billeder  
til højre). Luk låget til batterihuset.

– Tilslut opladeren til henholdsvis el-nettet og  
stikdåsen (M). Kun den medleverede oplader  
må benyttes, ellers bortfalder garantien.

– Hvis kontrollampen (Q) blinker uafbrudt, skal  
batterierne udskiftes eller de opladelige batterier  
oplades.

Vandret  

nivellering

Lodret  

afsætning

Hældninger 90° vinkel Lodfunktion

AquaPro

Særlige produktegenskaber

Automatisk indjustering af apparatet via et magnetisk dæmpet  
pendulsystem. Apparatet nulstilles og indstiller sig automatisk.

Transport LOCK (LÅS): Under transport beskyttes apparatet  
af en pendullås.

Rumgitre: Disse viser laserniveauerne og funktionerne.  
auto: automatisk indstilling / man: manuel indstilling

auto man man



Hvis instrumentet befinder sig udenfor selvnivelleringsområdet på

± 3,5°, lyder et advarselssignal og prismehovedet standser sin  
rotation. Instrumentet må så stilles på en mere jævn overflade.

!

Vandret nivellering med AquaPro

– Stil instrumentet på et jævnt underlag eller sæt det fast på et stativ.

– Drej transportsikringen (G)  i pilens retning på „Unlock“ . Derved  
løsnes sikringen, som beskytter pendulsystemet under transport.

– Tryk på tænd-/slukkontakten (A).

– Instrumentet retter sig automatisk op indenfor selvnivelleringsområdet
± 3,5° og prismehovedet begynder at rotere.

– Rotationshastigheden varieres med tasten (B) til H = 600 o/m,  
M = 400 o/m, L = 200 o/m.

Lodret nivellering med AquaPro

– Drej transportsikringen (G)  i pilens retning på „Lock“ til den er låst.

– Hæng væg-/gulvsoklen fast i bøjlen (O). Fastspændingshåndtaget (L) skal  
herunder være i den nederste position og skal ved fastspændingen give et  
tydeligt klik. For at løsne soklen trykkes fastspændingshåndtaget (L) nedad.

– Instrumentet oprettes med justerfoden (J) og den lodrette libelle (F).

– Tryk på tænd- /slukkontakten (A). Prismehovedet begynder at rotere.

– Rotationshastigheden kan varieres med knappen (B). H = 600 o/m,  
M = 400 o/m og L = 200 o/m.

Ved vandret nivellering skal tilt-funktionen altid aktiveres. Denne  
er aktiv når instrumentet er tændt og transportsikringen drejes på
„Unlock“ . Hvis AquaPro nu befinder sig udenfor det automatiske  
selvnivelleringsområde (> 3,5°), lyder et advarselssignal og prisme-
hovedet står stille. Så må instrumentet stilles på en mere lige flade.

!
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Når instrumentet er indstillet på hældnings-
funktionen, kan ikke nivelleres vandret, da  
AquaPro ikke retter sig automatiskop.

!

Hældningsfunktion
Til lægning af faldmå tilt-funktionen ikke være  
aktiveret.

– Transportsikringen (G) drejes i pilretningen på

„Lock“ . Nu er tilt-funktionen ikke aktiveret,  
og instrumentet retter sig ikke automatisk op.

– Tryk på tænd-/sluk knappen (A). Prismehovedet  
begynder at rotere.

– Omdrejningshastigheden kan varieres med  
tasten (B) til H = 600 o/m, M = 400 o/m og  
L = 200 o/m.

– Sæt instrumentet i den ønskede hældnings-
vinkel. Med vinkelpladen Art. nr.: 080.75 kan  
hældningen indstilles nøjagtigt og hurtigt.
Dertil anvendes med fordel et elevatorstativ  
Art. nr. 080.30.

Man skal regelmæssigt kontrollere  
justeringen inden brug, efter transport  
og efter længere tids opbevaring. Man  
skal da altid kontrollere alle akser.

!

Art. nr.:  
080.30

X- /  Y- / Z-
akser

Art. nr.:  
080.75



Tekniske data (Forbehold for tekniske ændringer)

Selvnivelleringsområde ± 3,5° (vandret)

Nøjagtighed ± 2 mm / 10 m

Nivellering vandret automatisk

Nivellering lodret manuel

Lodret referencestråle 90° til rotationsplan

Omdhejningstal 200, 400, 600 o/min

Laserbølgelængde 635 nm

Laser Klasse 2 (EN60825-1:2014)

Udgangsydelse for laserstråle < 1 mW

Driftstid for akku / batteri ca. 20 timer / ca. 45 timer, 6 x type AA

Opladningstid for akku ca. 14 timer

Arbejdstemperatur -10°C … +40°C

Beskyttelsesklasse IP 54

Vægt 1,7 kg

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for  
fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og  
bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for  
(brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:
www.laserliner.com/info

http://www.laserliner.com/info
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Kontrol af retvisning

3. Stil apparatet så tæt som muligt til væggen i samme højde som det  
markerede punkt A1, indjustér enheden i henhold til X-aksen.

4. Drej apparatet 180°, og markér punktet A3. Forskellen mellem A2  
og A3 er tolerancen for X-aksen.

5. Gentag pkt. 3. og 4. til kontrol af Y-eller Z-aksen.

3.

Hvis det på X-, Y- eller Z-aksen viser sig, at punkt A2 og A3 ligger  
mere end 2 mm / 10 m fra hinanden, skal der foretages en justering.  
Indlevér laseren til forhandleren, som sørger for det videre fornødne.

!

Forberedelse til kontrol af retvisning

Man kan kontrollere kalibreringen af laseren. Opstil apparatet midt mellem  
2 vægge, som er mindst 5 m fra hinanden. Til optimal kontrol bør bruges et  
stativ. Tænd for apparatet, og bestem markeringspunkterne med Sensolite.  
Benyt finområdet ved SensoLite.

1. Markér laserplanet A1 på væggen.

2. Drej laseren nøjagtig 180° og marker laserplanet A2 på den modstående  
væg. Da laseren er placeret nøjagtig midt mellem de 2 vægge, vil  
markeringerne A1 og A2 være nøjagtig vandret overfor hinanden.

1.  

A1

2.



AquaPro

SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co. KG  

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com
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