GIANT
SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU
MĚŘÍCÍM PAPRSKEM

SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ)
PŘÍRUČKA
MODEL: CR-LIM02
Děkujeme Vám za Váš nákup!
Přečtěte si pečlivě tuto příručku před použitím přístroje.
Dodržujte správné provozní a údržbové postupy na základě pochopení schopností a
charakteristik tohoto výrobku.
Po přečtení této příručky ji laskavě řádně uschovejte pro případné budoucí nahlédnutí.

NEBEZPEČÍ
LASEROVÉ ZÁŘENÍ – NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ
NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO OPTICKÝMI PŘÍSTROJI.
Maximální výkon 0,9 mW
Vlnová délka 35 nm
Laserový výrobek třídy III
Toto zařízení splňuje předpis 21 CFR, kapitola 1, část J, CFR 1040.10 a
1040.11.
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SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU
MĚŘÍCÍM PAPRSKEM
MODEL: CR-LUM02

Názvy hlavních součástí
laser window – laserové okénko; leveling bubble – nivelační bublina; controlling switch –
ovládací spínač; point of beaming downward – bod zaměřování hloubky; switch of power
supply – vypínač přívodu napájení; knob for fine tuning – knoflík jemného ladění; baterry
case – bateriová skříň; foot tuning knob – knoflík vyrovnání podpěrných nožek
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Funkce a vlastnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Je použit polovodičový laser, přístroj je snadno přenosný.
Je použit nový typ impulsní laserové technologie se zvýšením intenzity až o 30 %.
Pro umožnění 3D provozu jsou použity 4 délkové svislé paprsky, 2 symetrické
rovnoběžné paprsky, klenbový obdélníkový paprsek a 2 skupiny profilových
obdélníkových paprsků.
Přístroj obsahuje body zaměřování hloubky a knoflík jemného vyladění, takže je
snadnější zaměřit referenční paprsek na zem.
Při měření rovnoběžného paprsku mohou být polohy vodorovného paprsku
seřízeny pomocí speciálního podstavce.
Výrobek může být instalován na tento podstavec přímo (pomocí šroubů 5/8 palce).
Elektromagnetický buffer může seřídit rovnováhu automaticky a rychle.
Jestliže se přístroj nakloní o více než ± 2°, tedy mimo možný rozsah změny
polohy, laser se automaticky vypne.
Otočný o 360°.
Nastavitelné podpěrné nožky.
Laserový paprsek je rozdělen do 3 skupin pro oddělené ovládání.
Automatické zajištění při vypnutí napájení.
Přístroj je vhodný pro architekty, vnitřní vybavení, instalaci přístrojů a
elektro-inženýry.
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Technické parametry
-

Výstupní výkon laserového paprsku: 1 mW (třída 2)
Vlnová délka: 635 nm
Bod zaměřování hloubky laseru: 650/1mW
Přesnost podélného paprsku: 5 m / ± 2 mm
Přesnost svislého paprsku: 5 m / ± 2 mm
Přesnost pravého úhlu: ± 0,05“
Přesnost svislého průsečného bodu: 3 m / ± 2 mm
Rozsah automatické úpravy polohy: ± 2°
Způsob brždění: elektromagnetický buffer
Napájení: 4 x 1,5 V AA
Výdrž baterií: 5 hodin
Provozní teplota: -5 °C – 40 °C
Výstraha nízkého nabití baterií: bliká laserový paprsek
Rozsah jemného vyladění: 140 mm na poloze 5 m
Rozměry: 270 mm (V) x 150 mm (Š)
Hmotnost: čistá hmotnost (včetně baterií) je 2,0 kg
Celková hmotnost včetně litinové skříně a příslušenství: 4 kg.
Úhel vyzařování podélného paprsku: 130 °
Úhel vyzařování vodorovného paprsku: 130 °
Šířka paprsku: 3 mm v poloze 5 m.

Skutečný vzhled výrobku se může od popisu v této příručce lišit vlivem neustálého zlepšování výrobku.
Děkujeme Vám za pochopení
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Způsob použití
1.
2.

Před zapnutím umístěte 4 alkalické baterie 1,5 V AA správně do bateriové skříně.
Umístěte přístroj vodorovně a otočte ladicím knoflíkem tak ,aby se vzduchové
bubliny v nivelační baňce dostaly do červeného kroužku.

Jestliže se přístroj nakloní o více než ± 2°, tedy mimo možný rozsah změny polohy, laser
se automaticky vypne.
3.

Zajištění přístroj se uvolní po zapnutí napájení.

Laserový paprsek začne blikat, je-li nabití baterií nedostatečné. V tom případě laskavě
vyměňte baterie za nové.
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Způsob použití
4.

Tři skupiny laserových paprsků je možno ovládat odděleně a provozovat současně.

Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko H, pak bude emitovat skupina symetrického horizontálního paprsku. Po
dalším stisku tlačítka H tento paprsek zmizí.
Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko V1, pak bude emitovat první skupina obdélníkového paprsku. Po dalším
stisku tlačítka V1 tento paprsek zmizí.
Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko V2, pak bude emitovat druhá skupina obdélníkového paprsku. Po dalším
stisku tlačítka V2 tento paprsek zmizí.

3 skupiny laserových paprsků je možno zapínat i vypínat současně, a také provozovat
odděleně.
5.
6.
7.

V případě použití podélného paprsku křižujícího paprsek směřující nahoru, seřiďte
laskavě zaměřovací bod dolů od přístroje pro zajištění toho, že je vyrovnán
s referenční čarou vůči zemi.
Pomocí knoflíku jemného ladění můžete nastavit zkušební referenční čáru rychleji
a přesněji.
Po použití přístroje vypněte napájení a umístěte jej do k tomu určené krabice.
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Ověřování přesnosti
-

Ověřte laskavě přesnost dle následujícího postupu před i po každém použití přístroje.
Provozujte přístroj dle zjištěné přesnost tak, aby se zamezilo nesprávnému provozu
vlivem selhání přístroje.

UPOZORNĚNÍ! Nedívejte se přímo do laserového paprsku.
Nemiřte laserovým paprskem přímo na jiné osoby.
Dlouhodobé dívání se do laserového paprsku může způsobit poškození
zraku.

Ověření přesnosti podélného paprsku

1.
2.
3.
4.
5.

Vyberte zeď, která není příliš poškozena povětrnostními vlivy; udělejte na zdi
značku ve výšce 3 m, jde o bod A.
Pomocí svislice z bodu A určete svislý bod, jde o bod B (viz obr. 1).
Postavte přístroj do polohy, který leží 5 m od bodu B.
Nastavte laserový paprsek na bod B.
Při zachování polohy nazvěte polohu laserového bodu od bodu A bodem C. Je-li
odchylka mezi body A a C menší než 5,0 mm, je přístroj v pořádku.
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Ověřování přesnosti
-

Ověřte laskavě přesnost dle následujícího postupu před i po každém použití přístroje.
Provozujte přístroj dle zjištěné přesnost tak, aby se zamezilo nesprávnému provozu
vlivem selhání přístroje.

UPOZORNĚNÍ! Nedívejte se přímo do laserového paprsku.
Nemiřte laserovým paprskem přímo na jiné osoby.
Dlouhodobé dívání se do laserového paprsku může způsobit poškození
zraku.

Ověření přesnosti horizontálního paprsku

1.
2.
3.
4.

Umístěte přístroj doprostřed mezi dvě stěny, jež jsou od sebe vzdáleny asi 6 m.
Vyberte bod a udělejte značku na stěně pro vyzařovaný horizontální paprsek,
otočte přístroj a pak vyberte jiný bod, udělejte značku na druhé zdi; pojmenujte
body A a A1.
Umístěte přístroj do bodu ve vzdálenosti 1 m od jedné ze stěn (P2), označte
stejným způsobem body na obou stěnách B a B1.
Změřte Q1 (vzdálenost mezi A a B), Q2 (vzdálenost mezi A1 a B1); rozdíl Q1 –
Q2 by měl být v rozsahu 5 mm, jinak není přístroj přesný.
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Ověřování přesnosti
-

Ověřte laskavě přesnost dle následujícího postupu před i po každém použití přístroje.
Provozujte přístroj dle zjištěné přesnost tak, aby se zamezilo nesprávnému provozu
vlivem selhání přístroje.

UPOZORNĚNÍ! Nedívejte se přímo do laserového paprsku.
Nemiřte laserovým paprskem přímo na jiné osoby.
Dlouhodobé dívání se do laserového paprsku může způsobit poškození
zraku.

Ověření přesnosti horního průsečného paprsku

1.
2.
3.

Umístěte přístroj do místnosti ve výšce asi 3 m, zapněte laserový paprsek.
S vertikálním křížovým paprskem jako středem udělejte značku pro každou
skupinu laserového paprsku v poloze 1 m od středu (nazvané A, B, C, D).
Otočte přístroj o 90°a nechte nyní laserový paprsek V1 na bodě C; vzdálenost mezi
skupinou laserového paprsku V1 a bodem D, vzdálenosti mezi skupinou
laserového paprsku V2 a A, B musí být nejvýše 3 mm, jinak je přístroj nepřesný.
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Ověřování přesnosti
-

Ověřte laskavě přesnost dle následujícího postupu před i po každém použití přístroje.
Provozujte přístroj dle zjištěné přesnost tak, aby se zamezilo nesprávnému provozu
vlivem selhání přístroje.

UPOZORNĚNÍ! Nedívejte se přímo do laserového paprsku.
Nemiřte laserovým paprskem přímo na jiné osoby.
Dlouhodobé dívání se do laserového paprsku může způsobit poškození
zraku.

Ověření přesnosti vertikálního bodu

1.
2.
3.

Umístěte přístroj do místnosti ve výšce asi 3 m, zapněte laserový paprsek.
Udělejte značku paprsku vyzařovaného dolů a vertikálního průsečného bodu, jde o
body A a B.
Otočte přístroj, největší vzdálenost mezi horním průsečným bodem a bodem B by
měla být 5,0 mm.
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Dbejte na zajištění správného provozu přístroje
Následující pokyny jsou důležité pro zajištění bezpečného provozu výrobku. Pečlivě si je
přečtěte a provozujte stroj správně dle těchto požadavků.
A Bezpečnostní pokyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nedívejte se přímo do laserového paprsku.
Nemiřte laserovým paprskem na jiné osoby.
Nepokládejte přístroj na místa dostupná dětem.
Nedemontujte ani neupravujte přístroj.
Není-li přístroj používán, vyjměte baterie.
Nepoužívejte staré baterie, může dojít k vytečení elektrolytu.

B Pokyny pro správný provoz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Před zapnutím a po vypnutí přístroje ověřte laskavě přesnost. Ověření přesnosti
proveďte dle snadného postupu uvedeného v této příručce.
Správná provozní teplota tohoto přístroje je od –5 °C do 40 °C. Provozujete-li
přístroj mimo tento teplotní rozsah, může dojít k vadnému provozu s důsledkem
nepřesného měření.
Při přesunu přístroje laskavě vypněte napájení. Odpojení napájení zablokuje
přístroj. dále pro zamezení poškození stiskněte vypínač dolů.
Při přepravě umístěte přístroj do určené krabice. Netřeste s ní. Během delší
přepravy umístěte přístroj do přepravního kontejneru.
Během provozu přístroje do něj nekopejte, navrážejte a netřeste s ním, nevyvíjejte
přílišnou sílu při obsluze přístroje, jinak může dojít k poškození.
Nevystavujte přístroj působení vlhkosti; výrobek není vodotěsný; nepracujte
s přístrojem za deště, jinak může dojít ke zkratu vnitřních součástí.
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Dbejte na zajištění správného provozu přístroje
Následující pokyny jsou důležité pro zajištění bezpečného provozu výrobku. Pečlivě si je
přečtěte a provozujte stroj správně dle těchto požadavků.
7.
8.

Nedotýkejte se skleněného průhledítka. Může dojít k jeho poškození nebo
nepřesnosti měření.
Při připevňování přístroje na podpěrný stojan se ujistěte o pevném připevnění;
volné připevnění může způsobit upadnutí a poškození přístroje.

C Pokyny k údržbě
1.

2.

3.

Zamezte dlouhodobému používání a uložení přístroje na následujících místech:
místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám; místa
s magnetickým polem; příliš prašná místa; místa s častým chvěním, mokrá místa a
místa o přílišné vlhkosti.
Provoz a skladování za vysokých teplot: přístroj obsahuje polovodičový laser (LD)
s poměrně vysokou životností; tato životnost se ovšem zkracuje provozem za
vysokých teplot. V létě, když je přístroj déle umístěn ve vozidle nebo nákladním
autě o vysoké teplotě, jej laskavě před uvedením do provozu umístěte na chladné
místo, aby vychladl.
Za chladného počasí nebo při zapnutí vyhřívání může docházet ke srážení výparů,
v důsledku čehož nemusí přístroj pracovat. Odpojte napájení a vyčkejte několik
hodin před zapnutím; předtím ověřte, že zde již nedochází ke srážení výparů.

D Pokyny k čištění
1.
2.
3.

Laserový paprsek bude matný, když se krycí sklíčko znečistí. V takovém případě
vyčistěte laskavě čočku volně dostupnými čistícími prostředky.
Je-li přístroj znečištěný, vyčistěte jej laskavě suchým a měkkým hadříkem.
K čištění optiky a přístroje nepoužívejte chemikálie.
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Standardní příslušenství tohoto přístroje
Speciální kufřík z hliníkové slitiny
Filtrační brýle: na příliš světlých místech nebo na místech, kde je obtížné spatřit laser, můžete
sledovat laserový paprsek pomocí filtračních brýlí.
4 kusy alkalických baterií AA
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Řešení častých závad a jejich příčin
Časté závady a jejich řešení:
není laserový paprsek
zkontrolujte stav nabití baterií
zkontrolujte způsob nasazení baterií
zkontrolujte, zda je přístroj umístěn vodorovně (v rozsahu přesnosti)
laserový paprsek je matný
zkontrolujte, zda krycí sklíčka nejsou znečištěná
laserový paprsek bliká
vyměňte baterie
po úderu do přístroje
ověřte přesnost přístroje
chyba ultrazvukového měření
ověřte, že nejsou v trase žádné překážky (úhel rozptylu zvukových vln je asi 5°)
Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,
nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady,
které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z
kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného za
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GIANT
SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU
MĚŘÍCÍM PAPRSKEM

SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ)

V tomto přístroji jsou použity přesné elektronické součásti. Velký náraz bude mít za následek
nepřesné měření. Při provozování a údržbě nástroje tomu laskavě věnujte náležitou pozornost.
Dále nepřejímáme žádnou odpovědnost za problémy způsobené nesprávným používáním
přístroje ze strany uživatele, které neodpovídá požadavkům a pokynům uvedeným v této
příručce. Děkujeme Vám za pochopení.

