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MasterLevel Compact Plus

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 indeholdte instrukser.
Dette dokument skal opbevares og følge med apparatet, hvis dette  
overdrages til en ny ejer.

!

Funktion / Anvendelse

Dette digitale elektronik-vaterpas har en 360°-vinkelvisning samt en

referencefunktion til overvågning af vinkler. Måledata kan overføres

via Bluetooth®-interfacet.

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.

Sikkerhedsanvisninger
Omgang med elektromagnetisk stråling

– Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for elektro-

magnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktivet 2014/30/EU, som er omfattet  

af RUD-direktivet 2014/53/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.

– Ved anvendelse i nærheden af høje spændinger eller under høje elektro-

magnetiske vekselfelter kan måleapparatets nøjagtighed blive påvirket.
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5 Batterihus (Bagside)

6 Omstilling af måleenhed /  

indlæsning af referencevinkel

7 Måleenheder

8 Hældningsvinkel

9 Hold-funktion aktiv

1 Hold-funktion tænd / sluk /  

akustisk signalgiver tænd /sluk

2 Kalibrering

3 Tænd- /sluk-knap /

READ: Overførsel af måledata  

via Bluetooth®-interface

4 Magnetisk måleflade

Sikkerhedsanvisninger
Omgang med RF-radiostråling

– Måleapparatet er udstyret med et radio-interface.

– Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for elektro-

magnetisk kompatibilitet og radiointerferens iht. RUD-direktivet 2014/53/EU.

– Hermed erklærer Umarex GmbH & Co. KG, at radioanlægstypen MasterLevel  

Compact Plus overholder de væsentlige krav og øvrige bestemmelser

i EU-direktivet om radioudstyr 2014/53/EU (RED).

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes

på følgende internetadresse: http://laserliner.com/info?an=malecopl
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MasterLevel Compact Plus

+–

–

– Tænd for apparatet med kontakten (3).

– Hældningsvinklen (8) vises i displayet. Hvis målingen foretages med anlægs-

fladen opad, vendes tal og symboler i displayet, så de stadig læses retvendt.

3 Kalibrering

1. Målefladen (4) på apparatet lægges

på et lige underlag med positionsmarkering.

Tænd apparatet (3). Gå til kalibreringsmodus

ved at trykke på tasterne 1 og 3 samtidigt.

-1- vises pådisplayet.

2. Tryk endnu en gang på TIL/FRA-knappen(3).

-1- blinker. Derefter skifter visningen til -2-.

3. Drej vaterpasset 180°, og sæt det nøjagtigt  

på den markerede flade. Tryk derefter på  

TIL/FRA-knappen (3). -2- blinker. Kalibreringen  

er færdig, når måleværdien vises på displayet.

Inden hver måling skal man sikre sig, at referencefunktionen  

er deaktiveret (ingen REF i displayet).!

+

2 Tænd for instrumentet og mål

1 Isætning af batteri

Åbn batterihuset og læg  

batteriet i. Vær opmærksom  

på de angivne poler.



5. REFsluk4. REFtænd

5 HOLD

Man kan fastholde den aktuelle måleværdi på displayet ved at trykke  

på old-knappen (9).

Autosluk-funktion

Måleapparatet slukker automatisk efter 5 minutter inaktivitet for at spare batteri.

Fejlkode

– – – – Indstillingen af den vertikale akse ligger uden for toleranceområdet

Kalibrering

Måleapparatet skal regelmæssigt kalibreres og afprøves for at sikre,

at måleresultaterne er nøjagtige. Vi anbefaler et kalibreringsinterval på et år.

4 Referencefunktion til overførsel af vinkler

1. REF sluk 2. REF sluk 3. REFtænd



MasterLevel Compact Plus

Efter start af applikationen og aktiveret Bluetooth®*-funktion kan der etableres  

forbindelse mellem en mobil enhed og måleapparatet. Hvis applikationen  

registrerer flere aktive måleapparater, vælger man det passende måleapparat.

Ved næste opstart kan dette måleapparat så forbindes automatisk.

*  Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Kontrollér, at Bluetooth®*-interfacet i den mobile enhed er aktiveret.!

Dataoverførsel

Apparatet har en Bluetooth®*-funktion, som muliggør dataoverførsel  

via radioteknik til mobile enheder med Bluetooth®*-interface

(f.eks. smartphone, tablet).

Systemkravet til en Bluetooth®*-forbindelse finder du på

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

Apparatet kan etablere en Bluetooth®*-forbindelse med Bluetooth 4.0  

kompatible enheder.

Rækkevidden er dimensioneret til max 10 m afstand fra enheden og er meget

afhængig af de givne lokale forhold som fx væggenes tykkelse og sammensæt-

ning, radiostøjkilder samtenhedens sende-/modtagelses-karakteristika.

Bluetooth®* er altid aktiveret, så snart apparatet tændes, da radiosystemet

er dimensioneret til et meget lavt strømforbrug.

Enmobil enhed kan forbindes med det tændte måleapparat via en app.

* Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Applikation (app)

Der kræves en applikation (app), for at man kan udnytte Bluetooth®*-

funktionen. Denne kan man downloade fra den pågældende netbutik

afhængig af enheden:

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


Tekniske data Forbehold for tekniske ændringer. 18W11

Nøjagtighed  

elektronisk måling

± 0,05° ved 0° og 90°
± 0,1° ved1°…89°

Visningsnøjagtighed 2 decimaler

Arbejdsbetingelser
0...50°C, 85%rH, ikke-kondenserende,  

arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h.

Opbevaringsbetingelser -20...70°C, 85%rH, ikke-kondenserende

Driftsdata radiomodul

Interface Bluetooth LE4.x;

frekvensbånd: ISM-bånd 2400-2483,5 MHz,  

40 kanaler; sendeeffekt: max 10 mW;

båndbredde: 2 MHz; bitrate: 1 Mbit/s;  

modulation: GFSK / FHSS

Strømforsyning 2 x 1,5V (AAA/LR03)

Mål (B x H xD) 152 x 60 x 33 mm

Vægt (inkl. batteri) 290 g

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.

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 „Elektromagnetiske felter“.

For at undgå generende påvirkninger skal man altid holde magneterne  

i en afstand på mindst 20 cm fra enhver form for følsomme implantater  

og apparater.



MasterLevel Compact Plus

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=malecopl

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

mailto:info@laserliner.com
http://www.laserliner.com/

