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Laserstråling!

Se ikke ind i strålen!

Laser klasse2

< 1 mW · 515 nm

EN60825-1:2014

Funktion / Anvendelse

Digitalt elektronisk vaterpas med grøn laserteknologi

– Væglinjelaser til optisk forlængelse af målefladen

– Horisontal og vertikal vinkelvisning

– Fra oplagrede målinger kan let overføres en ønsket vinkel

Almindelige sikkerhedshenvisninger
– Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål  

inden for de givne specifikationer.

– Måleapparaterne og tilbehøret er ikke legetøj. Skal opbevares  

utilgængeligt for børn.

– Ombygning eller ændring af apparatet er ikke tilladt og vil medføre,  

at godkendelsen og sikkerhedsspecifikationerne bortfalder.

– Undgå at udsætte apparatet for mekaniske belastninger, meget  

høje temperaturer, fugt eller kraftige vibrationer.

– Apparatet må ikke anvendes længere, hvis en eller flere funktioner  

svigter, eller hvis batteriladningen er svag.

Sikkerhedshenvisninger
Omgang med lasere i klasse 2

Du bedes venligst læse betjeningsvejledningen, det vedlagte  

hæfte „Garanti- og supplerende anvisninger“ samt de aktuelle  

oplysninger og henvisninger på internet-linket i slutning af  

denne vejledning fuldstændigt igennem. Følg de heri inde-

holdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge  

med apparatet, hvis dette overdrages til en ny ejer.

!

– 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  

vedkommende 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.



DigiLevel Laser G40/G80

Laser on

Laserudgang
Laser off

1 Isætning af batterier  

Åbn batterihuset og læg  

batterierne i. Vær opmærksom  

på de angivne poler.

Laser  

515nm

Sikkerhedsanvisninger
Omgang med elektromagnetisk stråling

– Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne  

for elektromagnetisk

kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU.

– Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller

i nærheden af personer med pacemaker, skal iagttages. Risikoen  

for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til  

stede.

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 lysere end en typisk, rød laser  

med 630 - 660 nm
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2. Drej nu vaterpasset 180° horisontalt, og anbring det præcist på  

den markerede flade (omslagsmåling). Tryk igen på REF-knappen  

(2), indtil CAL 2 blinker. Den efterfølgende signaltone afslutter  

operationen.

Apparatet er korrekt kalibreret, når det viser de samme  

måleværdier i begge positioner (0° og 180°).!

DigiLevel Laser G40 / G80 kan måle kontinuerligt op til 360°.

– Tænd for apparatet med kontakten (4).

– Hældningsvinklen vises i displayet (12). Hvis målingen foretages  

med anlægsfladen opad, vendes tal og symboler i displayet,

så de stadig læses retvendt.

– Samtidig viser symbolet (7) den øjeblikkelige hældningsretning.

3 Valg af måleenhed

Med tasten (1) vælges den ønskede måleenhed ° grader, % procent  

eller mm/m.

4 Kalibrering
1. Anbring apparatets måleflade (18) på et jævnt, markeret underlag

(se Ill. nedenfor). Tænd for apparatet (4) og tryk på REF-knappen

(2), indtil det viser et blinkende CAL 1. Kort efter høres en signal-

tone, og apparatet viserCAL 2.

Inden hver måling skal man sikre sig, at referencefunktionen  

er deaktiveret.!
2 Tænd for instrumentet og mål

D ig iLev el

Laser



9 Baggrundsbelysning

Når man holder knappen (6) inde i længere tid, hhv. tændes  

og slukkes baggrundsbelysningen.

Autosluk-funktion
Måleapparatet slukker automatisk efter 3 minutter inaktivitet  

for at spare batteri.

Anmærkninger vedr. vedligeholdelse og pleje

Alle komponenter skal rengøres med en let fugtet klud, og man skal  

undlade brug af rengørings-, skure- og opløsningsmidler. Batterierne  

skal tages ud inden længere opbevaringsperioder. Apparatet skal  

opbevares på et rent og tørt sted.

Hvis du arbejder med en ændret vinkelreference, bliver  

signalet aktiveret med den nye værdi for 0°, 45° og 90°.!

6 Måleværdi °C / °F

Når man trykker kortvarigt på CAL-knappen (3), vises omgivelse-

stemperaturen i °C og °F. Man returnerer til måleværdien ved at

trykke på knappen igen.

7 HOLD

Man kan fastholde den aktuelle måleværdi på displayet ved at trykke  

på Hold-knappen (5).

8 Akkustisk signal

Med tasten (6) kobles signalet til og fra. Når hældningsvinklen er  0°, 

45°, 90° eller den sidst indlæste hældningsværdi står i displayet,  

lyder det akustiske signal.

Hvis man slukker apparatet, deaktiveres vinkel-reference-

værdien ikke.!

5 Ændring af vinkelreference

Med tasten (2) kan hældningsvinkler overføres. Anbring DigiLevel  

Plus i den ønskede hældning og tryk derefter på tast (2). Herefter  

skifter indikatoren til „0,0°”, „REF“ blinker på displayet, og den  

ønskede referencevinkel er indstillet. Nu kan denne hældningsvinkel  

overføres til andre objekter.

Når man trykker endnu en gang på knappen (2), deaktiveres vinkel-

referenceværdien.
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Tekniske data

Nøjagtighed elektronisk måling

± 0,1° ved 0° … 1°

± 0,1° ved 89° … 90°
± 0,2° ved 1° … 89°

Visningsnøjagtighed 1 decimal

Libellenøjagtighed ± 0,5 mm/m

Laserklasse 2 / < 1 mW

Laserbølgelængde 515 nm

Arbejdsbetingelser

0 ... 40°C, luftfugtighed  

maks. 80% rH, Ikke-konden-

serende, arbejdshøjde maks.  

2000 m.o.h.

Opbevaringsbetingelser
-10°C ... 60°C,
luftfugtighed maks. 80% rH

Strømkilde 2 x 1,5V (AAA/LR03)

Mål (B x H x D) G40 400 x 66 x 30 mm

Mål (B x H x D) G80 800 x 66 x 30 mm

Vægt (inkl. batterier) G40/ G80 566 g / 966 g

Forbehold for tekniske ændringer. 18W44

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:

http://laserliner.com/info?an=AHH

Fare pga. stærke magnetfelter

Stærke magnetfelter kan have skadelige virkninger på personer  med 

implantater (fx pacemakere) og på elektromekaniske apparater  (fx 

magnetkort, mekaniske ure, finmekanik, harddiske).

Med hensyn til stærke magnetfelters virkning på personer skal man

iagttage de relevante nationale regler og bestemmelser; dette vil fx i

Tyskland sige brancheforeningens forskrift BGV B11 §14 „Elektro-

magnetiske felter“.

For at undgå generende påvirkninger skal man altid holde magne-

terne i en afstand på mindst 30 cm fra enhver form for følsomme  

implantater og apparater.

http://laserliner.com/info?an=AHH
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

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

info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co.KG  

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

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

www.laserliner.com
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