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Laserstråling!

Se ikke ind i strålen!

Laser klasse2

< 1 mW · 515 nm

EN60825-1:2014

– 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.

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.

!

90° Linjelaser

– De 2 meget skarpe laserlinjer egner sig fremragende  

til indjustering af fliser.

– Lodret og vandret nivellering på væggen

– Med de anbragte anlægskanter og kontaktfladen bliver  

det nemt at positionere gulvfliserne.

– Fremragende anvendelse på alle overflader –

også med stifter

– Libeller til justering af apparatet

– Vinkelnøjagtighed: ± 0,5 mm / m

Almindelige sikkerhedshenvisninger

– Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål  

inden for de givne specifikationer.
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SuperSquare-Laser 2G

1 Ilægning af batterier

Åbn låget til batterihuset (8)  

og læg batterierne i som vist  

på symbolerne. Vær  

opmærksom på, at

polerne vender rigtigt.

1 Tænd- & slukkontakt

2 Libeller til vægnivellering

3 Laserstråle udgange

4 90° anlægskant

5 Kontaktflade

6 Anlægskant

7 Stifter

8 Batterihus

2 Anvendelse på gulv

Tænd for kontakten (1). Laserlinjerne  

afsætter nu 2 markeringer i en 90°-

vinkel på gulvet. Dermed kan fliser  

let lægges helt nøjagtigt. Den 90°

anlægskant (4) og kontaktfladen (5)  

gør det nemmere at indjustere den  

første gulvflise.



Kontrollér regelmæssigt – og altid ved påbegyndelse af ny  

opgave – laserens retvisning i begge akser (se senere).!

Grøn laserteknologi

Lasermodulerne i DLD-versionen står for en høj  

linjekvalitet, et rent, klart og dermedsærdeles  

synligt linjebillede. I modsætning til tidligere  

generationer er denne mere temperaturstabil  

og energieffektiv.

Det menneskelige øje har desuden en højere  

følsomhed i den grønne lasers bølgeområde  

end fx i den røde lasers. Dermed fremstår den  

grønne laser-diode meget klarere end den røde.

Grøn laser  – særligt i DLD-versionen–

har desuden fordele, hvad angår laserlinjens  

synlighed under mindre gode forhold.

Ca. 6 gange kraftigere end en typisk laser  

med 630 - 660 nm

3 Anvendelse på væg

Til horisontal og vertikal nivellering skal apparatet sættes på  
væggen. Herefter indjusteres apparatet ved hjælp af libellerne.

4 Montering direkte på væggen

1. Sæt apparatet mod væggen.
2. Sæt specialstifterne ind i de  

hertil indrettede huller.



Ret til ændringer forbeholdt 12.2016

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

Tekniske Data

Vinkelnøjagtighed ± 0,5 mm / m

Rækkevidde

(afhængig af lysforhold)
25 m

Laserbølgelængde 515 nm

Laserklasse 2 / < 1 mW

Strømforsyning / Driftstid 2 x 1,5V AA / 3 h

Arbejdstemperatur 0°C...+50°C

Lagertemperatur -10°C...+70°C

Mål (b x h x l) 200 x 48 x 100 mm

Vægt (inkl. batterier) 272 g

SuperSquare-Laser 2G

5 Kontrol af lodret laserlinje

Hæng et lod på væggen i en min. 2,5 m lang snor. Loddet skal  

kunne svinge frit. Tænd apparatet, indstil linjerne på loddet,  

og indjustér libellerne (2). Nøjagtigheden ligger indenfor  

tolerancen, når afvigelsen mellem laserlinje og lodsnor ikke  

overstiger 0,5 mm / m.

http://www.laserliner.com/info


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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