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Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte

„Garantioplysninger og supplerende anvisninger“  

grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser.  

Dette dokument skal opbevares og følge med laser-

enheden, hvis denne overdrages til en ny bruger.

!

– 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.

Laserstråling!
Se ikke ind i strålen!

Laser klasse 2
< 1 mW · 510 nm
EN 60825-1:2014

Den automatiske krydslinjelaser til indjustering af fliser,

rammekonstruktioner, vinduer, døre, osv.

Almindelige sikkerhedsforskrifter

– Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål  

inden for de givne specifikationer.
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Under transport skal laseren være slukket, og  

transportsikringen on/off skal stå på „OFF“.!
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

+

–

+ –

1 Isætning af batterier  

Åbn batterihuset og læg  

batterierne (2 x Type AA) i.

Vær opmærksom på de  

angivne poler.
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1 1 Tast til valg af laserlinje

2 LED Nivellering
rød: Nivellering FRA

2 grøn: Nivellering TIL

3 3 Batterirum (bagside)

4 TIL/FRA-kontakten

med transportsikring

5 Lasers udgangsrude

6 1/4” gevindbøsning  

(underside)

6

2 Horisontal og vertikal nivellering

Man løsner transportsikringen og stiller TIL/FRA-kontakten på  

“ON”. Laserkrydset vises. Med valgtasten kan man aktivere  

laserlinjerne enkeltvis.

Til horisontal og vertikal nivellering skal transport-

sikringen være løsnet. LED lyser konstant grøn. Så snart  

apparatet er uden for det automatiske nivellerings-

område på 5°, blinker laserlinjerne, og lysdioden (LED)  

løser rødt. Apparatet skal positioneres således, at det  er 

inden for nivelleringsområdet. Lysdioden skifter

igen til grønt, og laserlinjerne lyser konstant.

!
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3 Hældningsmodus

Undlad at løsne transportsikringen, og stil TIL/FRA-kontakten  

på “OFF”. Aktivér og vælg laserne via valgtasten. Nu kan der  

anlægges skæve niveauer. I denne modus kan der hverken  

nivelleres horisontalt eller vertikalt, da laser-linjerne ikke  

længere indjusterer sig automatisk. Lysdioden lyser konstant  

rødt.

Kontrol af vandret laserlinie

Laseren opstilles ca. 5 m fra en  

væg, og det vandrette laserkryds  

tændes. Krydspunktet markeres  

på væggen, hvorefter laser-

krydset drejes ca. 2,5 m til højre.  
Den vandrette streg må ikke

afvige mere end ± 2,5 mm fra markeringen af krydspunktet.  

Proceduren gentages med laserkrydset drejet 2,5 m til venstre.

Kontrol af lodret laserlinie

Laseren opstilles ca. 5 m fra en væg. På væggen ophænges et  

snorelod med 2,5 m snor, således at det hænger frit. Den lodrette  

laserstråle tændes, laseren sigtes ind, så den lodrette laserstråle  

flugter med snoren, og det kontrolleres, at linien ikke afviger  mere 

end ± 2,5 mm fra snoren.

Kontrollér regelmæssigt – og altid før påbegyndelsen  

af en ny opgave laserens retvisning.!
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Kontrol af retvisning

3. Anbring apparatet så tæt til væggen som muligt i højde  

med det markerede punkt A1.

4. Drej apparatet 180°, og markér punktet A3. Forskellen  

mellem A2 og A3 er tolerancen.

3.

Forberedelse til kontrol af retvisning

Skal laserens retvisning kontrolleres - hvilket bør gøres  
med jævne mellemrum - opstilles laseren midt mellem 2  
vægge med en indbyrdes afstand på mindst 5 meter og

tændes. Slå transportsikringen fra og tænd for instrumentet

(LASER-KRYDSET AKTIVERES). Brug hertil et stativ.

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.

Hvis A2 og A3 ligger mere end 0,5 mm / m fra  

hinanden, skal der foretages en justering. Indlevér  

laseren til forhandleren, som sørger for det videre  

fornødne, eller kontakt serviceafdelingen hos  

UMAREX-LASERLINER.

!
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Tekniske data Forbehold for tekniske ændringer. 10.16

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed ± 0,5 mm /m

Rækkevidde

(afhængig af lysforhold)
20 m

Laserbølgelængde 510 nm

Laserklasse /  
udgangseffekt linjelaser

2 / <  1 mW

Strømforsyning
2 x 1,5 V alkalibatterier  
(type AA, LR6)

Drifttid 6 timer (alkalibatterier)

Arbejdstemperatur 0°C ... +40 °C

Opbevaringstemperatur -10 °C ... +70 °C

Mål (b x h x l) 60 x 90 x 77 mm

Vægt (inkl. batterier) 275 g

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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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

mailto:laserliner@umarex.de
http://www.laserliner.com/

