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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.

!

Следете за правилен 
поляритет.

–  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.

Общи инструкции за безопасност

Лазерно лъчение!
Не гледайте срещу лазеpния лъч!

Лазер клас 2
< 1 мВт · 650 нм

EN 60825-1:2007-10
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Hепрекъснато измерване / Hold

За да настроите желаната температурна 
единица, натиснете бутона „°C/°F“, 
докато на дисплея се появи съответният 
символ.

За извършването на продължително 
измерване активирайте лазера  
(вижте фигурата) и задръжте  
натиснат бутона. 

Щом желаното място за измерване  
бъде регистрирано с целевия лазер,  
отпуснете бутона. Измерената 
стойност се запазва.

Включен лазерен лъч
Зареждане на батерията
Функция Hold (Задържане)
Показание на измерената стойност
Максимална стойност  
по време на измерването
Осветление на дисплея
Мерна единица °C / °F
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Указания за процедурата на измерване 
Този прибор за измерване на температура с инфрачервени лъчи определя 
температурата на различни повърхности и материали. Вградената сензорна 
глава приема инфрачервеното излъчване на специфичното за всеки 
материал на телата излъчване. Степента на това излъчване се оценява чрез 
коефициент на излъчване (0-1). В прибора е твърдо зададен коефициент 
на излъчване 0.95, който е подходящ за основните органични материали, 
като пластмаса, керамика, дърво, гума и камък. Имайте предвид, че 
в зоната между прибора и повърхността не трябва да има внасящи 
смущения обекти (пара, газ, замърсявания, стъкло). 

Лазер 
Лазерът служи за насочване  
и визуализира мястото на
инфрачервено измерване. 
Измерването на температурата  
се извършва само на повърхността. 
Настройте оптималното разстояние 
за измерване за мястото на 
измерване (12:1) така, че то  
да се намира изцяло вътре в 
измервания обект.

Изход на лазера

Предупредително 
указание за лазер
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Технически 
характеристики

Запазва се правото за  
технически изменения. 04.14

Диапазон на измерване -38 °C … 365 °C (-36,4 °F … 689 °F)

Точност
± 2,5 °C + 0,05 °C / градуса (-38 °C … 0 °C) 
± 2,5 °C (0 °C … 365 °C) или 
± 2,5 % която стойност е по-голяма

Оптика
12:1 (Разстояние на измерване : 
Измерително петно)

Разрешаваща способност 0,2 °C

Степен на излъчване 0,95

Дължина на вълната на 
лазера

650 нм

Тип на лазера Клас 2, < 1 мВт

Работна температура 0 °C … 50 °C

Температура на съхранение -10 °C … 60 °C

Относителна влажност  
на въздуха

20%rH … 80%rH, без образуване на 
конденз

Захранване 2 x 1,5V алкални батерии (тип AAA)

Размери (Ш x В x Д) 40 x 155,5 x 113 мм

Тегло (вкл. батерии) 173 г

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


