
Laser LA-5P
Instrukcja obsługipl
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Uruchomienie
Urządzenie włącza się przyciskiem wyłącznika (1). Jednocześnie boczne 
otwory wyjściowe (3a) zostają aktywowane dla poziomego promienia lasera. 
Za pomocą zasuwanej pokrywy (5) otwór wyjściowy (3b) zostaje aktywowany 
dla kolejnego poziomego promienia lasera. 
Ustawić laser na płaskiej powierzchni. W celu wyrównania laser musi 
znajdować się w zakresie samoczynnej niwelacji ±4,5°.

Ustawienie lasera i przeniesienie punktu
Funkcja pionowania:
Poluzować zacisk (7), wyjąć stopkę (6) i z powrotem zablokować.
Ustawić i włączyć LA-5P -> włącznik (1 ). Skierowany do dołu promień lasera 
odpowiednio wyrównuje się na obiekcie lub oznaczeniu. Zaznaczyć pozycję 
pionowego promienia lasera u góry na suficie pomieszczenia.
Proszę pamiętać, że zawsze oznaczony zostaje środek punktu lasera !

Pionowe ustawianie ściany
Poluzować zacisk (7), wyjąć stopkę (6) i z powrotem zablokować.
Wypozycjonować laser w taki sposób, aby stopka (6) znalazła się 
na przedniej krawędzi profilu podłogi
Włączyć urządzenia -> Przełącznik (1 ). 
LED (2) świeci na zielono -> laser jest eksploatowany. 
Wyrównać górny koniec przegrody, aż pionowy promień lasera u góry 
dosięgnie przedniej krawędzi linii sufitu.

Wskazania stanu eksploatacji i zgłoszenia błędu 
za pośrednictwem diody świecącej
Dioda świeci się na zielono -> laser jest eksploatowany
Dioda świeci się na czerwono -> Mocny spadek napięcia baterii

Wymiana baterii
Należy otworzyć wieczko schowka na baterie (4) w kierunku strzałki i włożyć 
nowe baterie zgodnie z oznaczeniem symboli w schowku na baterie. Można 
również użyć odpowiednich akumulatorów.

Kontrola kalibracji
5-punktowy laser LA-5P jest zaprojektowany do użytku na budowach i 
opuścił nasz zakład w nienagannie wyregulowanym stanie. Jednak, jak w 
przypadku każdego innego precyzyjnego urządzenia, należy regularnie 
kontrolować jego kalibracje. Przed każdym rozpoczęciem pracy, szczególnie 
jeśli wcześniej przyrząd był narażony do silne wstrząsy, należy 
przeprowadzić taką kontrolę.

laser mruga ->  Urzą dzenie stoi zbyt krzywo
+ znajduje się poza obszarem samo niwelacji 
+ laser nie może się automatycznie zniwelować
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Długość pomieszczenia 
lub odcinek pomiędzy 
punktami A i C

Kąt 90° pomiędzy poziomym a prostokątnym 
promieniem lasera nie jest skalibrowany 
odpowiednio, jeśli odcinek pomiędzy 
punktami A i E wynosi następująco:

10 m  >   2,0 mm
20 m  >   4,0 mm
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Zmierzyć pionową odległość między 
punktem 1 i punktem 3. Różnica nie 
powinna przy tym wynosić więcej niż:

S zmierzona wartość:
5 m  3,0 mm

10 m  6,0 mm
15 m  9,0 mm
20 m 12,0 mm

Dane techniczne  
Typ lasera:  Czerwony laser diodowy, długość fali 635 nm
Moc wyjściowa: < 1 mW, klasa lasera 2

 wg  IEC 60825-1:2007 
Zakres niwelacji samoczynnej*: 
       ( poziomej )

ca. ± 4,5°

Dokładność niwelacji :
Pozioma linia lasera*:  L1 =  ± 0,3 mm/m         Środek linii lasera
Promień lasera o kącie 90°*: L2 =  ± 0,2 mm/m Linii lasera
 Promień pionujący w górę*: L3 =   ± 0,3 mm / m
 Promień pionujący w dół*: L4 =   ± 0,4 mm / m

Baterie :                           3 x 1,5 V ogniwa Mignon alkalicznych, wielkość AA, LR6
Czas pracy: ok. 20 godzin (alkalicznych)
Zakres temperatury roboczej: -10 °C  do   +50 °C
Zakres temperatury
przechowywania :

-20 °C  do  +60 °C

Techniczne zmiany zastrzeżone.
*  Przy działaniu w czasie podanego zakresu temperatury




