SLO ‐ NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 82 67 98

www.conrad.si

NAVODILA ZA UPORABO

Laserski sprejemnik za vse linijske laserje z
RX‐READY tehnologijo Laserliner
Kataloška št.: 82 67 98

KAZALO
SESTAVNI DELI NAPRAVE .......................................................................................... 3
VSTAVLJANJE BATERIJE ............................................................................................. 3
DELO Z LASERSKIM SPREJEMNIKOM RX .................................................................... 3
UPORABA Z IZRAVNALNIMI NAPRAVAMI ................................................................. 5
TEHNIČNI PODATKI ................................................................................................... 5
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE....................................................................... 6
GARANCIJSKI LIST ....................................................................................................7

2

SESTAVNI DELI NAPRAVE
Model RX 30:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Model RX 51:

Model RX 52:

Vklop/izklop zvoka
Polje sprejema laserskega žarka
Univerzalni nastavek
Prostor za baterijo
LED indikatorji za znak laserja (model RX 30: spredaj / RX 51 in RX 52: spredaj,
zadaj ob strani)
Stikalo za vklop/izklop naprave
LED indikator statusa naprave
Stikalo za preklop med območji občutljivosti: kratek doseg / dolg doseg
Stikalo za preklop območja tolerance: območje natančnosti / prostoročno
območje
LED indikator občutljivosti: zelen = kratek doseg do največ 15 m / rdeč = dolg
doseg do največ 50 m
LED indikator območja tolerance: izklop, območje natančnosti / rdeč, prostoročno
območje
Magnet
Viala

VSTAVLJANJE BATERIJE
Model RX 30:

Model RX 51:

DELO Z LASERSKIM SPREJEMNIKOM RX
3

Model RX 52:

Laserski sprejemnik uporabite za izravnavo na daljših razdaljah ali kadar laserske linije
niso več vidne. Napravo vklopite z gumbom F. Zasveti kontrolni indikator G.
Linijski laserji: s tem gumbom vklopite in izklopite način ročnega sprejema.
RX 30 / RX 52: S tem gumbom vzpostavite tolerančno območje.
RX 51: S tem gumbom nastavite občutljivost.
Linijski laser nastavite v način ročnega sprejema. Laserske linije začnejo utripati z
visoko frekvenco, zato postanejo temnejše. Laserski sprejemnik lahko te utripajoče
linije zazna do razdalje največ 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51, RX 52). Najkrajša razdalja iz
laserske naprave je približno 3 m.
Sedaj polje sprejemnika B premaknite skozi laserske linije navzgor in navzdol
(vodoravna laserska linija) in/ali vstran (navpična laserska linija), dokler ne zasveti
sredinski LED indikator. Nato označite vodoravno in/ali navpično referenčno
dimenzijo.
Najkrajša razdalja z laserske naprave je približno 3 m. Pazite, da laserske linije
niso le odsev zaradi odbojnih površin. Takšni odsevi lahko vodijo do
nepravilnih označb.
RX 30 / 52

Hitro piskanje
(spodnji LED indikator)

Neprekinjen pisk
(sredinski LED indikator)
= označite referenčno linijo

RX 51
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Počasno piskanje
(zgornji LED indikator)

Hitro piskanje
(spodnji LED indikator)

Neprekinjen pisk
(sredinski LED indikator)
= označite referenčno linijo

Počasno piskanje
(zgornji LED indikator)

Svetlobna intenzivnost laserskih linij je največja v sredini in se zmanjšujejo
proti koncem. To lahko zmanjša največje območje dosega laserskega
sprejemnika.

UPORABA Z IZRAVNALNIMI NAPRAVAMI
Laserski sprejemnik RX lahko s pomočjo univerzalnega
nastavka prislonite ob merilno izravnalno napravo. Flexi
merilna naprava (št. Izdelka 080.50) je priporočljiva pri
merjenju iz talnih višin. Omogoča vam neposredno določitev
višine brez potrebnih izračunov.

TEHNIČNI PODATKI
Območje laserskega sprejema:

RX 30: največ 30 m
RX 51/52: največ 50 m
1 x 9V baterija
RX 30: 0,13 kg
RX 51/52: 0,2 kg
0°C ‐‐‐ + 50°C
0°C ‐‐‐ + 70°C
RX 30: 60 x 110 x 26 mm
RX 51: 52 x 150 x 27 mm
RX 52: 52 x 164 x 27 mm
RX 30: 033.25A
RX 51: 033.20‐1
RX 52: 033.20‐2
11/2010

Napajanje:
Teža (vključno z baterijo):
Temperaturno območje delovanja:
Temperaturno območje shranjevanja:
Dimenzije (Š x V x D):

Št. Naročila:

Predmet tehničnih sprememb:
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OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Ta naprava je skladna z vsemi potrebnimi standardi za prosti pretok blaga v EU.

Ta izdelek je električna naprava in jo je v skladu z evropsko direktivo o odpadni
električni in elektronski opremi potrebno zbirati in odlagati ločeno od drugih
odpadkov.
Dodatne varnostne napotke
www.laserliner.com/info.

in

obvestila
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najdete

na

spletni

strani:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Laserski sprejemnik za vse linijske laserje z RX‐READY tehnologijo Laserliner
Kat. št.: 82 67 98
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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