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Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и 
приложената брошура „Гаранционна и допълнителна 
информация “. Следвайте съдържащите се в тях 
инструкции. Този документ трябва да се съхранява и  
да се предаде при предаване на лазерното устройство.

!
90° линеен лазерен нивелир
–  4-те ясно видими лазерни линии са изключително 

подходящи за нивелиране на плочки.
– Вертикално и хоризонтално нивелиране на стената
–  С вградените опорни ръбове и повърхност е възможно  

лесно позициониране на плочките на пода.
–   Чисто приложение на всички повърхности –  

също със щифтове
– Либели за регулиране на уреда
–  Точност на ъгъла: ± 0,5 mm / 1 m

Общи инструкции за безопасност

Лазерно лъчение!
Не гледайте срещу 

лазеpния лъч!
Лазер клас 2

< 1 мВт · 635 нм
EN 60825-1:2007-10

– Внимание: Не гледайте в директния или отразения лъч.
– Не допускайте лазерът да попада в ръцете на деца!
– Не насочвайте лазерния лъч към хора.
–  Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, очите трябва 

съзнателно да се затворят и главата веднага да се премести 
настрани от лъча.

–  Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни 
температури, влага или прекалено високи вибрации.

–  Използвайте уреда единствено съгласно предназначението 
за употреба в рамките на спецификациите. Не се допускат 
модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до 
невалидност на разрешителното и спецификацията за 
безопасност.
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Поставяне на батериите

Отворете гнездото за батерии (8)
и поставете батериите
според инсталационните
символи. При това следете
за правилна полярност.

1 Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ

2 Либели за стенни
приложения

3 Изходен прозорец на
лазера

4 90° опорен ръб

5 Опорна повърхност

6 Опорен ръб

7 Шифтове

8 Батерийно отделение

Приложения върху пода
Включете уреда с превключвателя 
ВКЛ/ИЗКЛ (1). Сега лазерните линии 
образуват четири маркировки с ъгъл 
90° на пода. С тях може лесно и
точно да се полагат керамични 
подови плочи. 90° опорен ръб (4) и 
опорната повърхност (5) улесняват 
подравняването на първите плочки 
на пода. 
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Приложения върху стената
За хоризонтално и вертикално нивелиране поставете уреда на
стената. След това подравнете уреда с помощта на либелите.

Закрепване към стената
1. Поставете уреда на стената.
2.  Пъхнете специалните щифтове 

през предвидените отвори.

Запазва се правото за технически промени 01.2015

Технически характеристики
Точност на ъгъла ± 0,5 мм / 1 м

Работен диапазон (зависи от
осветеността на помещението)

15 м

Дължина на вълната на лазера 635 нм

Клас на лазера / изходяща
мощност Линеен лазер

2 / < 1 мВт

Електрозахранване /
продължителност на работа

2 x 1,5B AA / 15 ч.

Работна температура 0°C...+ 50 °C

Температура на съхранение -10°C...+ 70 °C

Размери (Ш x В x Д) 200 x 48 x 100 мм

Тегло (вкл. батерии) 240 г

Редовно проверявайте точността преди употреба, след
транспортиране и след продължително съхранение.!

Закрепете към стената отвес с дълъг 2,5 м шнур, отвесът
следва да се движи свободно махово. Включете уреда, 
насочете линиите върху отвеса и подравнете либелите (2).
Точността се намира в рамките на допуска, когато отклонението 
между линията на лазера и шнура на отвеса не е по-голямо от 
0,5 мм / 1 м.

Проверка на вертикалната линия
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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


