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Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената 
брошура „Гаранционна и допълнителна информация “. Следвайте 
съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези документи.!

Автоматичен ротационен лазер с функция за наклон
–  Хоризонтално самонивелиране чрез магнитно затихваща система с махало, 

вертикално подравняване с регулируеми крака.

–  За всякакви работи по хоризонтално и вертикално подравняване.

–  Допълнителният вертикален референтен лъч е подходящ за проверка с 
отвес или за ориентиране на преградни стени.

–  Чрез конзолата за Стена/Под може да се извърши вертикално нивелиране 
или да се закрепи уредът на стена.

–  Режимът „Наклон“ позволява задаване на наклонени равнини.

–  Защита от прах и водни пръски съгласно IP 54
–  Точност 2 mm / 10 m, Диапазон на самонивелиране 3,5° 

с функцията Out-Off-Level

Общи инструкции за безопасност

Внимание: Не гледайте директно в лазерния лъч! Не допускайте лазерът да 
попада в ръцете на деца. Не насочвайте излишно лазера към хора. Уредът 
е качествен лазерен измервателен уред и се настройва 100% в зададения 
допуск в завода. Във връзка с надеждността на продукта, желаем да Ви 
обърнем внимание на следното: Редовно проверявайте калибровката на 
прибора преди употреба, след транспортиране и след продължително 
съхранение. Освен това обръщаме внимание, че абсолютно калибриране е 
възможно само в професионална работилница. Калибриране от Ваша страна 
е само приближение и точността на калибрирането зависи от вниманието, с 
което е изпълнено.

Лазерно лъчение!
Не гледайте срещу 

лазеpния лъч!
Лазер клас 2

< 1 мВт · 635 нм
EN 60825-1:2007-10
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Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
Бутон за избор на скорост 
на въртене
Индикатори за скорост 
на въртене
Изход за еталонен лазер
Призмена глава
Вертикален нивелир
Транспортно обезопасяване
Батерийното отделение
Резба 5/8 цола
Регулируем крак

Конзола за вертикално 
използване/стена
Лост за застопоряване
Избор за работа с мрежово 
захранване (Постоянно 
напрежение 6 V)
Опора за закрепване на 
регулируем крак
Опора за закрепване на конзола 
за вертикално използване/стена
Работна индикация / 
Индикация за батерията
Индикатор за зареждане

При транспортиране и вертикална работа установете транспортната 
блокировка (G) задължително на „Lock“ , в противен случай може 
да се получи повреда на уреда.!

BG
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Специални характеристики на продукта

   Автоматично подравняване на уреда чрез магнитно затихваща 
махова система. Уредът се поставя в основно положение и се подравнява 
самостоятелно.

  Транспортна БЛОКИРОВКА: Уредът се защитава при транспорт 
чрез махова блокировка.

BG

Електрозахранване
Устройството може също да работи с намиращите се на пазара алкални 
батерии (6 бр. тип АА). Поставете батериите според символите за монтаж. 
При това се уверете в правилната им полярност.

Опция: Зареждане на акумулатор

auto man man

Пространствени решетки: Те показват равнините на лазера и функциите.
аuto (автом): Автоматично подравняване / man (ръч): Ръчно подравняване

Хоризонтално 
нивелиране

Вертикално 
нивелиране

Наклони Ъгъл 90° Функция отвес

Преди да използвате уреда, заредете изцяло 
акумулаторната батерия. 
–  Отворете гнездото за батерии (H), поставете 

акумулаторните-батерии и свържете щекера с 
присъединителната букса. Щекерите влизат само в 
една позиция в буксите (вижте фигурите вдясно). 
Отново затворете гнездото на батериите.

–  Свържете зарядното устройство/външния източник 
на захранване с електрическата мрежа и буксата 
(M). Моля използвайте само приложеното зарядно 
устройство/външен източник на захранване. Ако се 
използва друго устройство, гаранцията се анулира.

–  Ако LED (Q) мига постоянно, батериите трябва да 
се разменят, а акумулаторните батерии трябва да се 
заредят.
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Когато уредът се намира извън автоматичния диапазон на нивелиране 
(> 3,5°), се чува предупредителен сигнал и призмената глава не се 
движи. Тогава уредът трябва да бъде поставен върху хоризонтална 
повърхност. При вертикално използване уредът не се нивелира 
автоматично.

!

Хоризонтално използване на AquaPro
–  Поставете уреда върху възможно най-хоризонтална повърхност или го 

закрепете на статив.
–  Завъртете транспортната блокировка (G) по посока на стрелката към 

„Unlock“  до упор. Освобождава се блокировката, която предпазва при 
транспорт системата на махалото от повреждане.

–  Натиснете бутона Вкл/Изкл (A).
–   Уредът се нивелира автоматично в диапазон ± 3,5 ° и призмената глава 

започва да се върти.
–   Оборотите могат да се променят чрез бутона за превключване (B), 

H = 600 об/мин, M = 400 об/мин, L = 200 об/мин.

Вертикално използване на AquaPro
–   Завъртете транспортната блокировка (G) по посока на стрелката към 

„Lock“  до упор.
–    Закачете конзолата за вертикално използване/стена на опората (O). Лостът 

за застопоряване (L) трябва да се намира в долна позиция и да е щракнал. 
За да освободите конзолата, натиснете надолу лоста за застопоряване (L).

–    Подравнете уреда с регулируемия крак (J) и вертикалния нивелир (F).
–    Натиснете бутона Вкл/Изкл (A). Призмената глава започва да се върти.
–    Оборотите могат да се променят чрез бутона за превключване (B), 

H = 600 об/мин, M = 400 об/мин, L = 200 об/мин.

При хоризонтално нивелиране, винаги се активира функцията Out-
Off-Level. Същата е активна, когато уредът е включен и транспортната 
блокировка е завъртяна на „Unlock“ . Когато уредът се намира 
извън автоматичния диапазон на нивелиране (> 3,5°), се чува 
предупредителен сигнал и призмената глава не се движи. Тогава 
уредът трябва да бъде поставен върху по-равна хоризонтална 
повърхност. 

!
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Режимът „Наклон“ 
За задаване на наклони, функцията Out-Off-Level 
трябва да бъде изключена.
–  Завъртете транспортната блокировка (G) по 

посока на стрелката към „Lock“  до упор. Сега 
функцията Out-Off-Level не е активирана и уредът 
не се насочва автоматично.

–  Натиснете бутона Вкл/Изкл (A). Призмената глава 
започва да се върти.

–  Оборотите могат да се променят чрез бутона за 
превключване (B), H = 600 об/мин, 
M = 400 об/мин, L = 200 об/мин.

–  Наклонете уреда на желания от вас ъгъл. Чрез 
допълнителната ъглова планка, Кат. №: 080.75, 
наклонът може да се настройва точно и бързо. 
За целта е най-добре да се използва колянов 
статив, напр. Кат. №: 080.30.

В режим „Наклон“ не може да се извършва 
хоризонтално нивелиране и затова уредът 
не се подравнява автоматично. Вижте също 
„Хоризонтално използване на AquaPro“.

!

Редовно проверявайте калибровката
на прибора преди употреба, след
транспортиране и след продължително
съхранение. Калибрирайте винаги
всички оси.

!

Оси
X / Y / Z

BG

Кат. №: 
080.75

Кат. №:  
080.30
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Технически характеристики (Запазва се правото за технически изменения)

Диапазон на само-нивелиране ± 3,5° (хоризонтално)

Точност ± 2 мм / 10 м

Хоризонтално нивелиране автоматично

Вертикално нивелиране ръчно

Вертикален референтен лъч 90° към равнината на ротация

Скорост на въртене 200, 400, 600 об/мин

Дължина на вълната на лазера 635 нм

Клас на лазера 2 (EN60825-1:2007-10)

Изходна мощност на лазера < 1 мВт

Продължителност на работа с 
акумулатор / с батерии

прибл. 20 ч / прибл. 45 ч, 
6 бр. - тип AA

Време на зареждане на 
акумулаторната батерия прибл. 14 ч

Работна температура - 10 °C … + 40 °C

Клас на защита IP 54

Тегло 1,7 кг

ЕС-разпоредби и изхвърляне 

Уредът изпълнява всички необходими стандарти 
за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се 
събира и изхвърля съгласно европейската директива 
относно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни 
указания ще намерите на адрес: www.laserliner.com/info

BG
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Подготовка за проверка на калибровката
Можете да управлявате калибрирането на лазера. Изправете уреда в cредата 
между две стени, които са на разстояние най-малко 5 м една от друга. За 
оптимална проверка, моля, използвайте статив. Включете уреда и определете 
маркиращите точки със SensoLite. При SensoLite работете с финия диапазон.
1. Маркирайте т. A1 на стената.
2.  Завъртете уреда на 180° и маркирайте т. A2. 

Между A1 и A2 имате сега хоризонтална референция.

Проверка на калибровката
3.  Поставете уреда възможно най-близко до стената на височината 

на маркираната точка A1, подравнете уреда с оста X.
4.  Завъртете уреда на 180°, подравнете уреда върху оста X и маркирайте 

точката A3. Разликата между A2 и. A3 е отклонението на оста X.
5. Повторете 3. и 4. за проверката на оста Y съотв. оста Z.

Когато при ос X, Y или Z точките A2 и A3 се намират на повече от 
2 мм / 10 м една от друга, е необходимо калибриране. Влезте във 
връзка с Вашия дилър или се обърнете към сервизния отдел на 
UMAREX-LASERLINER.

!

BG

Anl_AquaPro_Rev.0711.indd   148 25.07.11   15:39


