TURVALLISUUSOHJEET
Turvallinen työskentely mittausvälineellä on mahdollista vain, kun
käyttö- ja turvallisuusohjeet on luettu kokonaisuudessaan ja tässä
esitettyjä ohjeita noudatetaan tarkkaan. Älä milloinkaan muuta
mittausvälineen varoitustarroja tunnistamattomiksi. SÄILYTÄ
NÄMÄ OHJEET
Huomio – Jos laitetta, käyttötarkoitusta tai käyttötapaa
muokataan tai käytetään muulla tavalla kuin tässä on esitetty,
seurauksena voi olla vaarallinen säteilyaltistus.

<1.0mW @ 620-690nm
IEC/EN 60825-1: 2014
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LASERSÄTEILYÄ Älä katso säteeseen. Luokan II laserlaite. Laita
lasersäde päälle vain, kun käytät tätä työkalua.
• Älä poista tai vaurioita tuotteen etikettejä.
• Vältä suoraa altistusta silmiin. Lasersäde voi aiheuttaa
sokeutumisvaaran.
• Älä käytä työkalua lasten läheisyydessä äläkä anna lasten käyttää
työkalua.
• Älä sijoita työkalua niin, että joku voi katsoa lasersäteeseen joko
tahallaan tai vahingossa.
• Älä käytä heijastavilla pinnoilla, kuten teräslevyllä, lasilla tai
kiillotetulla metallilla, joiden pinta on kiiltävä ja heijastava. Kiiltävä
pinta saattaa heijastaa säteen takaisin laitteen käyttäjää kohti.
• Sammuta lasertyökalu aina, kun se ei ole käytössä. Jos työkalu
jätetään päälle, se lisää riskiä, että joku voi vahingossa katsoa
lasersäteeseen.
• Älä yritä muuttaa tämän laserlaitteen toimintaa millään tavalla. Se
voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen lasersäteilylle.
• Älä yritä korjata tai purkaa lasermittausvälinettä. Jos henkilö, jolla ei
ole pätevyyttä, yrittää korjata tätä laitetta, seurauksena voi olla
vakava henkilövahinko. Tätä laserlaitetta saa korjata vain siihen
pätevöitynyt huoltohenkilöstö.
• Jos käytetään tarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muiden
lasertyökalujen kanssa, seurauksena voi olla vakava
henkilövahinko.
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• Älä käytä työkalua ulkona.
• Älä altista työkalua äärilämpötiloille tai säilytä sitä äärilämpötiloissa.
• Älä käytä työkalua ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, kuten
helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Työkalussa saattaa syntyä kipinä, joka voi sytyttää pölyn tai huurut.
• Pidä työkalu poissa sydämentahdistimien läheisyydestä. Laitteen
sisällä oleva magneetti synnyttää kentän, joka voi häiritä
sydämentahdistimen toimintaa.
• Pidä työkalu poissa magneettisten tallennusvälineiden ja
magneettikentälle herkkien laitteiden läheisyydestä.
Magneettikenttä voi aiheuttaa peruuttamattoman tietojen
tuhoutumisen.
• Mittaus ei välttämättä ole tarkka, jos laitetta käytetään sen
toimintasäteen ulkopuolella.
• Optisten laitteiden käyttö tämän tuotteen kanssa lisää
silmävaurioiden vaaraa.
• Varmista aina, että kaikki paikallaolijat ymmärtävät vaaran, joka
aiheutuu suoraan mittaustyökaluun katsomisesta.
• Älä käytä laserkatselulaseja suojalaseina, ne eivät suojaa silmiä
lasersäteilyltä.
• Poista aina paristot, kun puhdistat laserlinssin aukkoa.

BESCHRIJVING

PAKKAUKSEN AVAAMINEN

KEN UW LASERWATERPAS EN HAAKSE HOEK
Dit is een zeer veelzijdig gereedschap. Het kan op de vloer worden
geplaatst of gemonteerd op een deurkozijn, een werkbank, enz.
• Een accuraatheid van ±3/8IN@30FT (±1mm@m).
• AA alkaline batterijen.

Nosta lasermittausväline varovasti pois pakkauksesta ja aseta se
vakaalla, tasaiselle alustalle.
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TEKNISET TIEDOT
AIHE
Laser

TEKNISET TIEDOT
λ=620–690 nm, luokan II laserlaite,
maksimilaserteho < 1 mW

Toimintasäde (tyypillisesti)

10M (30FT)*

Tarkkuus (tyypillisesti)

±8 mm @ 10 m (±5/16IN @30FT)

Itsevaaittuvuusalue

±4º

Arvioitu paristojen kesto

20 tuntia (alkaliparistoilla)

Optimikäyttölämpötila

0–40 ºC

Säilytyslämpötila

-10 – 60 ºC)

Paristot

2 x 1,5 V AA -alkaliparistot

*Tärkeää: Tarkkuus on määritetty 10 metrin mittausalueen rajoissa.
Huonoissa mittausolosuhteissa, kuten kirkkaassa sisävalaistuksessa,
läpinäkyvillä pinnoilla (kuten lasi ja vesi), huokoisilla pinnoilla (kuten
eristemateriaalit), heijastavilla pinnoilla (kuten kiillotettu metalli ja lasi)
sekä erittäin karkeilla pinnoilla (kuten karkea betonivalu ja
luonnonkivi), työkalun toimintasäde ja tarkkuus pienenevät.
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Kun avaat pakkauksen, älä heitä pois mitään pakkausmateriaaleja,
ennen kuin pakkauksen koko sisältö on purettu pakkauksesta:
• Itsevaaittuva ristilinjalasertyökalu
• Puristin
• 2 x AA-alkaliparistot
• Pika-aloitusopas

E

PARISTON ASETTAMINEN/VAIHTO
Mittausvälineessä suositellaan käytettäväksi AA-alkaliparistoja.
Paristokotelon kansi avataan painamalla sen salpaa ja avaamalla se.
Aseta sisään mukana toimitetut paristot. Aseta paristojen navat oikein
kannen sisäpinnan metallilevyssä esitetyllä tavalla.
Vaihda aina kaikki paristot samalla kertaa. Käytä vain saman valmistajan
paristoja, joiden kapasiteetti on keskenään sama.
HUOMAA: Poista mittausvälineestä paristot, kun sitä ei käytetä pitkään
aikaan. Kun laitetta säilytetään käyttämättä pitkään, paristot saattavat
hapettua ja niiden lataus voi purkautua itsestään.
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WERKING
1. HOE HET LASERAPPARAAT AAN EN UIT TE SCHAKELEN
De aan/uit-knop bevindt zich aan de bovenkant van de behuizing
van het apparaat. Druk eenmaal kort de aan/uit-knop in om het
apparaat aan te schakelen.
Onmiddellijk na het aanschakelen projecteert het apparaat de twee
laserlijnen 90° van de laseropening.
WAARSCHUWING: Let bij het aanschakelen van het
laserapparaat altijd op de bescherming van uw ogen en die van
anderen in uw omgeving. Richt de laser nooit op iemands gezicht,
inclusief uw eigen gezicht..
2. GEBRUIK MET DE STELPLAAT
Met de stelplaat kan het apparaat worden gebruikt in meerdere
toepassingen. Zoals op een muur, een hellend oppervlak enz.
a. Bevestig de stelplaat aan een muur of hellend oppervlak met
behulp van bijv. standaard schroeven. Gebruik een waterpas om de
stelplaat vlak op het oppervlak te bevestigen.
b. Plaats het apparaat met de magneten aan de onderkant van de
stelplaat.
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BELANGRIJK:
Lezen vóór gebruik

AA
AA

3. TOEPASSINGEN
Het apparaat kan op de vloer worden geplaatst, gemonteerd op een
werkbank / deurkozijn enz. voor het markeren van een punt en
eenvoudige uitlijning op zicht. Het is ideaal voor de volgende
toepassingen:
• Leggen van tegels en vloeren
• Controleren van rechte hoeken
• Behangen en sjabloonwerk
• Stijl- en regelwerk van deuren en ramen
• Installeren van elektrische bedrading en leidingen
• Monteren van wandarmaturen, stopcontacten, schakelaars en
verlichting
• Installeren van een verlaagd plafond
• Schilderwerk
• Plaatsen van kasten

HUOLTO

Tämä kompakti lasermittausväline on suunniteltu vain vähän huoltoa
tarvitsevaksi. Jotta sen toimintakyky säilyy moitteettomana, noudata
aina näitä helppoja ohjeita:
• Älä altista työkalua iskuille, jatkuvalle värinälle tai äärilämpötiloille.
• Säilytä työkalu aina sisätiloissa.
• Pidä työkalu aina puhtaana pölystä ja nesteistä. Puhdista vain
puhtaalla, pehmeällä liinalla. Tarvittaessa liinaa voi hieman
kostuttaa puhtaalla alkoholilla tai vedellä.
• Älä pura lasermittausvälinettä, sillä se altistaa käyttäjän vaaralliselle
lasersäteilylle.
• Älä yritä vaihtaa laserlinssin mitään osaa.

VIANETSINTÄ
ONGELMA

SYY

RATKAISU

Projisoitu laserviiva on
heikko.
Laserviivaa on vaikea
erottaa.

Paristot ovat heikkoja.

Vaihda paristot uusiin.

Työkalu on
toimintasäteensä
ulkopuolella.

Siirrä työkalu lähemmäksi
niin,
että se on toimintasäteensä
sisäpuolella.

Laserviivaa ei
projisoida.

Paristoja ei ole asennettu,
tai ne ovat tyhjät.

Asenna uudet paristot.

Laserviiva vilkkuu
varoituksena.

Pinta, jolle työkalu on
asetettu on epätasainen tai
työkalu ei ole
itsevaaittuvuusalueen
rajoissa.

Aseta työkalu tasaiselle
pinnalle, joka on +/-4 astetta
vaakasuorasta.

KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU
Prexiso PTL10:llä on yhden vuoden takuu. Kysy lisätietoja myyjältäsi.
Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.
Takuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Takuu ei kata tuotteita, jotka
ovat vahingoittuneet väärän käytön, huolimattomuuden tai
onnettomuuden seurauksena, joihin on tehty muutoksia tai joita on
käytetty tai huollettu käyttöohjeen vastaisesti. Takuu ei kata mitään
kulutusosia, jotka voivat kulua normaalissa käytössä. Takuu ei kata
mitään tarvikkeita eikä lisälaitteita.

ONDERDELEN BESCHRIJVING
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Aan/Uit-knop
Laseropening
Libel
Richtlijn voor 90° lay-out
Batterijvakdeksel
Vergrendeling batterijvak
Magneten
Stelplaat
Borggaten in de stelplaat
AA batterijen
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Painettu Kiinassa

Prexiso AG
Europastrasse 27
CH-8152 Glattbrugg
Internet: www.prexiso-eu.com
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