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Apžvalga
Ap ž v a lg a

„Leica Lino L6R/L6G“ yra pats save niveliuojantis
daugiafunkcis lazeris. Jis apjungia trijų 360° linijinių
lazerių pranašumą viename ir turi integruotą tikslaus reguliavimo rankenėlę. Tai patikimas ir tikslus lazeris, skirtas įvairioms užduotims atlikti,
tokioms kaip tikslus kadravimas, niveliavimas, perdavimas ir stačių kampų nustatymas. Šeši susikirtimo taškai (priekyje, gale, dešinėje, kairėje,
viršuje, apačioje), esantys tiksliai 90° kampu
vienas kito atžvilgiu, palaikys jus dirbant. Prietaisą
galima naudoti patalpoje ir lauke, esant ribotam
dulkių ir vandens purslų poveikiui, kaip tai numato
IP54.

1. Lazerio mygtukas (mygtukų skydelyje), įjungtas / išjungtas
2. Būsenos šviesos diodas (mygtukų
skydelyje)

Yra galimi 2 skirtingi variantai:
l

L6R (raudonas lazeris)

l

L6G (žalias lazeris)

3. Baterijų laikiklis
4. Niveliavimo užraktas
5. Ekscentrinė smulkaus reguliavimo
rankenėlė
6. Šoninis vertikalios linijos langelis
7. Trikojui skirtas 1/4 col. sriegis
8. Priekinis vertikalios linijos langelis
9. Horizontalios linijos langelis
10. Mygtukų skydelis
11. Galios reguliavimas

Visuose šio dokumento paveikslėliuose pavaizduotas tik raudono lazerio variantas.

Leica Lino L6R/L6G
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Techniniai duomenys
T e c h n in ia id u o me n y s

Aprašymas

L6R

Spindulio kryptis / ventiliatoriaus kampas
Susikirtimo taško kryptis
Diapazonas / skersmuo*

L6G
2 x 360° vertikaliai, 1 x 360° horizontaliai
Aukštyn, žemyn, dešinėn, kairėn, pirmyn, atgal (90°/180°)

25 m / 50 m (82 ft / 164 ft)

35 m / 70 m (115 ft / 230 ft)

Diapazonas / skersmuo* su imtuvu

70 m / 140 m (230 ft / 460 ft)**

Niveliavimo tikslumas

±0,2 mm/m = ±2,0 mm @ 10m (±0,002 in/ft = ±0,08 in @ 33ft)

Horizontalios / vertikalios linijos tikslumas

±0,3 mm/m (±0,004 in/ft)

Taško tikslumas

±0,2 mm/m (±0,002 in/ft)

Automatinio niveliavimo diapazonas

± 4°

Automatinio niveliavimo laikas

< 3 sek.

Įspėjimas apie nepakankamą lygį

Taip, linijos mirksi kas 5 sek.

Niveliavimo sistema
Lazerio tipas

Automatinis švytuoklės užrakinimas
630 - 645 nm, 2 klasė (pagal IEC 60825-1)

510 - 530 nm, 2 klasė (pagal IEC 60825-1)

Apsaugos klasė

IP 54 (IEC 60529) dulkės ir vandens purslai

Atsparus smūgiams

1 m (3,3 ft)***

Baterijų tipas

„Lino“ ličio jonų baterijų pakuotė, 5 200 mAh / 18,7 Wh (3 šarminės AA baterijos)

Veikimo laikas su ličio jonų baterijomis

Iki 36 val. (3 spindulys), nepertraukiamai

Iki 11 val. (3 spindulys), nepertraukiamai

Veikimo laikas su šarminėmis baterijomis

Iki 25 val. (3 spindulys), nepertraukiamai

Iki 8 val. (3 spindulys), nepertraukiamai

Automatinis išjungimas

Galimas

Matmenys (I x P x A)

124 x 107 x 154 mm (4,88 x 4,21 x 6,06 in)

Svoris su ličio jonų baterija

781 g (1,71 sv.)

Eksploatacijos temperatūra

-10…+50 °C (+14…+122 °F)

Laikymo aplinkos temperatūra

-25…+70 °C (-13…+158 °F)

Lazerio linijos plotis 5 m (16,4 ft) atstumu

< 2 mm (<0,08 in)

Trikojo žingsnis

1/4’’ (+ 5/8’’ su adapteriu)

Imtuvo impulsinė galia

Taip, automatinė

* Priklauso nuo apšvietimo sąlygų
** Su „Leica“ RGR 200 imtuvu
*** Tikslumas > ± 0,2 mm/m (> ± 0,002 in/ft), reikalinga patikra

Leica Lino L6R/L6G
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Prietaiso paruošimas darbui
Prie ta is o p a ru o š ima s d a rb u i

Įvadas
Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, atidžiai
perskaitykite saugos nurodymus (žr. Saugos
nurodymai) ir naudojimo instrukciją.

Už gaminį atsakingas asmuo privalo
užtikrinti, kad visi dirbantys su prietaisu suprastų ir vadovautųsi šiais nurodymais.

Niveliavimo užraktas
Niveliavimas atrakintas
Kai nustatyta į atrakintą padėtį, prietaisas
automatiškai save niveliuoja nurodytame
nuolydžio diapazone. (Žr. Techninius duomenis.)

Niveliavimas užrakintas
Jei prietaisą norite transportuoti arba pakreipti
daugiau nei leidžia automatinio niveliavimo
diapazonas, pasukite niveliavimo užraktą.
Užrakinus užfiksuojama švytuoklė ir išjungiama
automatinio niveliavimo funkcija. Šiuo atveju
lazeris mirksi kas 5 sek.

Naudojamų ženklų reikšmė:

ĮSPĖJIMAS
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba
neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite
mirtinai arba sunkiai susižaloti.

DĖMESIO
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba
neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite
nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai sugadinti
medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti
aplinkai.
Žymi pastraipas, kurių nurodymais privaloma vadovautis dirbant, kadangi jie užtikrina
techniškai teisingą ir efektyvų gaminio
naudojimo būdą.

Leica Lino L6R/L6G
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Prietaiso paruošimas darbui
Lazerio imtuvas

Ličio jonų akumuliatorius

Norint surasti lazerio linijas iš didelio atstumo arba
esant prastam apšvietimui, galima naudotis
lazerio imtuvu.

Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimas

Rekomenduojame naudoti lazerio imtuvą
„Leica RGR200“.

„Lino“ maitina XRANGE technologija, todėl
imtuvas jį suranda automatiškai.

Leica Lino L6R/L6G

DĖMESIO
Jei įkroviklis bus jungiamas naudojant netinkamą
adapterį, prietaisas gali būti rimtai sugadintas.
Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo
naudojimo, garantija netaikoma. Naudokite tik
„Leica“ patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir
kabelius. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius arba
kabelius, akumuliatorius gali sprogti arba sugadinti
prietaisą.

Prieš naudodami ličio jonų akumuliatorių pirmą
kartą, įkraukite jį nuo +5 °C iki +45 °C (nuo +41 °F
iki +113 °F) temperatūroje. Įkraunant prietaisas
gali įkaisti. Tai yra normalu ir neturi įtakos prietaiso
eksploatavimo trukmei arba veikimo savybėms.
Esant rekomenduojamai – nuo –20 °C iki +30 °C
(nuo –4 °F iki +86 °F) – sandėliavimo temperatūrai,
50–100 % įkrautus akumuliatorius galima sandėliuoti iki 1 metų. Po saugojimo laikotarpio akumuliatorių reikia įkrauti.
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Prietaiso paruošimas darbui
Ličio jonų akumuliatoriaus įdėjimas

Šarminės baterijos

Baterijų laikiklio įdėjimas

Jei norite užtikrinti patikimą prietaiso veikimą,
rekomenduojame naudoti kokybiškas
šarmines baterijas.

Šarminių baterijų įdėjimas

Baterijų laikiklį įdėkite spausdami jį žemyn ir
pakreipdami korpuso link (kaip parodyta), kad jis
užsifiksuotų.

Baterijų laikiklį įdėkite spausdami jį žemyn ir
pakreipdami korpuso link (kaip parodyta), kad jis
užsifiksuotų.

Ličio jonų šviesos diodų būklė
Įdėkite šarmines baterijas į baterijų laikiklį.
Šviečia žaliai: akumuliatorius yra kraunamas

Išjungta: įkrovimo procesas baigtas / įkvorimas
nevyksta

Leica Lino L6R/L6G
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Naudojimas
Na u d o jima s

Įjungimas / išjungimas

Leica Lino L6R/L6G

Automatinis maitinimo išjungimas
Pastumkite užrakinimo jungiklį į atrakintą
padėtį (žr. Niveliavimo užraktas). Norėdami
po 30 min. aktyvuoti automatinį maitinimo
išjungimą, paleidimo metu paspauskite ir
5 sek. laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką.
3 kartus mirktelės žalias būklės šviesos diodas. Norėdami deaktyvuoti, pakartokite
aprašytus žingsnius, kol 3 kartus mirktelės
raudonas šviesos diodas.
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Naudojimas
Funkcijos
Lazeris įjungtas / vertikalusis ir horizontalusis
režimas

Patikrinkite, ar reikalingas ir ar tinkamai įjungtas automatinis niveliavimas. (Išsamesnės
informacijos žr. Niveliavimo užraktas.)

Režimas, kai viskas įjungta*

Žymėjimo režimas

Horizontalusis režimas

Šoninis vertikalusis režimas

*Labai karštoje aplinkoje gali būti, kad pakaitomis
veiks maksimaliai dvi linijos (žr. Pranešimų kodai).

Leica Lino L6R/L6G
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Naudojimas
Priekinis vertikalusis režimas

Linijos intensyvumo įjungimas

Veikimo režimo išsaugojimas
Pastumkite užrakinimo jungiklį į atrakintą padėtį
(žr. Niveliavimo užraktas). Norėdami išsaugoti
mėgstamiausią veikimo režimą, naudojimo metu
paspauskite ir 2 sek. palaikykite nuspaudę
ĮJUNGIMO ir galios reguliavimo mygtuką. 3 kartus
mirktelės žalias būklės šviesos diodas. Prietaisas
išsaugos funkciją ir linijos intensyvumą atmintyje ir
nustatys ją kaip naująjį režimą pagal nutylėjimą.
Norėdami atstatyti funkciją ir linijos intensyvumą iki
gamyklinių nuostatų, naudojimo metu paspauskite
ir 5 sek. palaikykite nuspaudę ĮJUNGIMO ir galios
reguliavimo mygtuką ir palaukite, kol 3 kartus sumirksės raudonas būklės šviesos diodas.

Aktyvuokite niveliavimo užraktą ir spauskite
ĮJUNGTI, kad būtų aktyvuotas pakreipimas.

l

l

l

1k: galios sumažinimas -25 %, mažesnis
linijos plotis.
2k: galios sumažinimas -50 %, mažiausias linijos plotis.
3k: galia 100 % pajėgumu, maksimalus
diapazonas (pagal nutylėjimą).

2 sek. = išsaugo atliekamą funkciją ir linijos
intensyvumą

5 sek. = atstato iki gamyklinių nuostatų

Leica Lino L6R/L6G
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Kaip naudotis išmaniaisiais adapteriais
Ka ip n a u d o tis iš ma n ia is ia is a d a p te ria is

Prietaiso suderinimas su adapteriu

Vertikalių lazerio linijų

Horizontalių lazerio linijų

sulygiavimas

sulygiavimas

Pasukite UAL130 reguliavimo rankenėlę ir horizontaliąją liniją tiksliai sureguliuokite su siekiamu
nustatytuoju lygiu.

Pritvirtinkite prietaisą prie „Twist 250“ adapterio.
Pasukite prietaisą 250° ir sureguliuokite vertikaliąją liniją. Pasinaudokite šoniniu jungikliu ir pasukite prietaisą aplink vertikalųjį susikirtimo /
atsvaros takšą ± 10° ribose.

Leica Lino L6R/L6G
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Kaip naudotis išmaniaisiais adapteriais
Skirtingo sutvirtinimo programos

Leica Lino L6R/L6G
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Pranešimų kodai
Pra n e š imų k o d a i

Lazeris

Šviesos diodas

Priežastis

Įjungta / Išjungta

dega raudonai

Instrumento maitinimo šaltinis beveik išseko Įkraukite ličio jonų akumuliatorių arba
pakeiskite šarmines baterijas

Įjungta / mirksi

oranžinė šviesa

Prietaisas yra artimi temperatūros ribos.
Labai karštoje aplinkoje gali būti, kad vienu
metu veiks maksimaliai dvi linijos.

Atvėsinktie prietaisą

Išjungti

mirksi raudonai

Įspėjimas dėl temperatūros

Atvėsinkite arba sušildykite prietaisą

mirksi

mirksi raudonai

Instrumento posvyris neatitinka automatinio Prietaisą padėkite beveik horizontaliai ir autoniveliavimo diapazono
matinis niveliavimas bus pradėtas automatiškai

mirksi

dega raudonai

Instrumentas yra už automatinio niveliavimo Įkraukite ličio jonų akumuliatorių arba
diapazono ribų ir beveik išseko maitinimo
pakeiskite šarmines baterijas
šaltinis

mirksi kas 5 sek.

dega raudonai

Aktyvuotas niveliavimo užraktas, tačiau
Įkraukite ličio jonų akumuliatorių arba
beveik išseko instrumento maitinimo šaltinis pakeiskite šarmines baterijas

mirksi kas 5 sek.

Mirksi žaliai

Leica Lino L6R/L6G

Ištaisymas

Įjungtas niveliavimo užraktas darbui
nenaudojant automatinio niveliavimo funkcijos
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Tikslumo patikrinimas
T ik s lu mo p a tik rin ima s

Reguliariai tikrinkite savo instrumento tikslumą, ypač prieš atlikdami svarbius
matavimo darbus. Patikrinkite niveliavimo
užraktą prieš tikrindami tikslumą.

Niveliavimas
Niveliavimo tikslumo patikrinimas

Pastatykite prietaisą ant trikojo pusiaukelėje tarp
dviejų sienų (A+B), tarp kurių yra apie 5 m atstumas. Pastumkite užrakinimo jungiklį į padėtį
„Unlocked“ (atrakinta).(žr. Niveliavimo užraktas).
Nukreipkite prietaisą į A sieną ir jį įjunkite. Įjunkite
horizontalią lazerio liniją ar tašką ir pažymėkite linijos ar taško padėtį ant sienos (A1). Pasukite prietaisą 180° ir taip pat pažymėkite horizontalios
lazerio linijos ar taško padėtį ant sienos (B1).

Tuomet pastatykite prietaisą tame pačiame
aukštyje kiek įmanoma arčiau A sienos ir vėl
pažymėkite horizontalios lazerio linijos ar taško
padėtį ant A sienos (A2). Vėl pasukite prietaisą
180° ir pažymėkite lazerio padėtį ant B sienos
(B2). Išmatuokite atstumus tarp pažymėtų taškų
A1-A2 ir B1-B2. Apskaičiuokite šių dviejų atstumų
skirtumą.
|(A1 – A2) – (B1 – B2)| <= 2 mm
Jei skirtumas neviršija 2 mm, tai reiškia, instrumentas atitinka leidžiamąjį nuokrypį.
Jei instrumentas viršija leistinas paklaidas,
susisiekite su vietos platintoju arba su įgaliotu
„Leica Geosystems“ atstovu.

Leica Lino L6R/L6G
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Tikslumo patikrinimas
Vertikali ir horizontali linijos
Horizontalios linijos tikslumo patikrinimas

Vertikalios linijos tikslumo patikrinimas

Pastumkite užrakinimo jungiklį į padėtį „Unlocked“
(atrakinta).(žr. Niveliavimo užraktas). Pastatykite
prietaisą apie 5 m atstumu nuo sienos. Nukreipkite
prietaisą į sieną ir jį įjunkite. Įjunkite lazerio liniją ir
pažymėkite lazerio taikinio kryželių susikirtimo
tašką ant sienos. Pasukite prietaisą į dešinę, o
paskui – į kairę. Stebėkite horizontalios lazerio linijos vertikalų pasislinkimą nuo pažymėtos linijos.
Jei skirtumas neviršija 3 mm, tai reiškia, instrumentas atitinka leidžiamąjį nuokrypį.

Pastumkite užrakinimo jungiklį į padėtį „Unlocked“
(atrakinta).(žr. Niveliavimo užraktas). Kaip atskaitos liniją naudokite svambalo pasvarą ir
pritvirtinkite jį kiek įmanoma arčiau prie maždaug
3 m aukščio sienos. Pastatykite prietaisą apie
1,5 m atstumu nuo sienos, apie 1,5 m aukštyje.
Nukreipkite prietaisą į sieną ir jį įjunkite. Pasukite
prietaisą ir sulygiuokite jį su svambalo linijos
apačia. Dabar viršuje išmatuokite didžiausią
lazerio linijos nuokrypį nuo svambalo linijos. Jei skirtumas neviršija 2 mm, tai reiškia, instrumentas
atitinka leidžiamąjį nuokrypį.
Jei instrumentas viršija leistinas paklaidas,
susisiekite su vietos platintoju arba su įgaliotu
„Leica Geosystems“ atstovu.

Leica Lino L6R/L6G
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Tikslumo patikrinimas
Vertikalūs slenksčio / susikirtimo

Jei instrumentas viršija leistinas paklaidas,
susisiekite su vietos platintoju arba su įgaliotu
„Leica Geosystems“ atstovu.

taškai
Vertikalios padėties viršutinio slenksčio taško
tikslumo patikrinimas:

Vertikalios padėties apatinio slenksčio taško
tikslumo patikrinimas:

Pastumkite užrakinimo jungiklį į padėtį „Unlocked“
(atrakinta).(žr. Niveliavimo užraktas). Uždėkite
lazerį ant jo trikojo arba sieninio laikiklio šalia A1
taško, bent 1,5 m atstumu nuo B1 taško. Horizontalus lazeris sulygiuotas 1-a kryptimi.
Smeigtuku pažymėkite A1 ir B1 lazerio taškus.

Pastumkite užrakinimo jungiklį į padėtį „Unlocked“
(atrakinta).(žr. Niveliavimo užraktas). Uždėkite
lazerį ant jo trikojo arba sieninio laikiklio šalia A1
taško, bent 1,5 m atstumu nuo B1 taško. Horizontalus lazeris sulygiuotas 1-a kryptimi.
Smeigtuku pažymėkite A1 ir B1 lazerio taškus.

Pasukite prietaisą 180° taip, kad jis būtų
nukreiptas 1-ai krypčiai priešinga 2-a kryptimi.
Sureguliuokite prietaisą taip, kad lazerio spindulys
būtų nutaikytas tiesiai į A1 tašką. Jei atstumas tarp
B2 ir B1 taškų neviršija 2 mm, tai reiškia, kad instrumentas atitinka leidžiamąjį nuokrypį.

Pasukite prietaisą 180° taip, kad jis būtų
nukreiptas 1-ai krypčiai priešinga 2-a kryptimi.
Sureguliuokite prietaisą taip, kad lazerio spindulys
būtų nutaikytas tiesiai į A1 tašką. Jei atstumas tarp
B2 ir B1 taškų neviršija 2 mm, tai reiškia, kad instrumentas atitinka leidžiamąjį nuokrypį.

Leica Lino L6R/L6G
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Tikslumo patikrinimas
Statmenos horizontalios susikirtimo
vietos

Pastumkite užrakinimo jungiklį į padėtį „Unlocked“
(žr. Niveliavimo užraktas). Maždaug 5 m atstumu
nuo sienų pažymėkite atskaitos tašką (P1) ir tiesiai
ant jo padėkite apatinį slenksčio tašką. Nukreipkite
kryželį į kairią sieną ir pažymėkite susikirtimo tašką
(a1) maždaug tame pačiame aukštyje, kaip ir P1.
Iš karto po to ant priekinės sienos pažymėkite
dešinį statųjį spindulį (b1).

Tuomet lygiai 90° pagal laikrodžio rodyklę pasukite
prietaisą aplink tašką P1 ir nustatykite kairį statųjį
susikirtimo spindulį tiesiai į jau esantį atskaitos
tašką a1. Įsitikinkite, kad apatinis slenksčio susikirtimo taškas yra vis dar tiksliai atskaitos taške P1.
Tuomet patikrinkite naująjį atskaitos tašką b2 ir
palyginkite jį su senuoju atskaitos tašku b1 ant
priekinės sienos. Nuokrypis tarp dviejų taškų
daug. gali būti 3 mm. Ant dešinio stataus spindulio
pažymėkite naują padėtį iki dešinės sienos su c1.
Jei instrumentas viršija leistinas paklaidas,
susisiekite su vietos platintoju arba su įgaliotu
„Leica Geosystems“ atstovu.

Leica Lino L6R/L6G

Tuomet lygiai 180° pasukite prietaisą aplink slenksčio susikirtimo tašką P1 ir nustatykite kairį statųjį
spindulį tiesiai į jau esantį atskaitos tašką a1.
Įsitikinkite, kad apatinis slenksčio susikirtimo taškas
yra vis dar tiksliai atskaitos taške P1. Pažymėkite
kairį spindulį dešinės sienos link ir pažymėkite jį c2.
Galiausiai išmatuokite skirtumą tarp ankstesnio
atskaitos taško c1 ir naujojo taško c2. Nuokrypis
tarp šių dviejų taškų daugiausiai gali būti 3 mm.
Jei instrumentas viršija leistinas paklaidas,
susisiekite su vietos platintoju arba su įgaliotu
„Leica Geosystems“ atstovu.
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Priežiūra
Prie ž iū ra

Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
Nešvarumus nuvalykite drėgna švelnia šluoste.
Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių
arba tirpiklių. Su prietaisu elkitės taip pat atsargiai,
kaip elgtumėtės su žiūronais arba vaizdo kamera.
Jei prietaisas bus numestas arba stipriai purtomas, jis gali sugesti. Prieš naudodami prietaisą,
patikrinkite, ar jis nepažeistas. Reguliariai tikrinkite
prietaiso niveliavimo tikslumą.
Siekdami kuo didesnio tikslumo ir geresnio matomumo, reguliariai valykite savo prietaiso lęšius.
Nupūskite dulkes nuo stiklų, neliesdami lęšių pirštais. Jeigu reikia, naudokite drėgną minkštą audinį
ir šiek tiek gryno alkoholio.
Vengdami netikslių matavimo rezultatų, reguliariai
valykite adapterį. Tai galima atlikti taip, kaip
pateikta rekomendacijose. Norint užtikrinti lengvą
sukimąsi, ypatingai švarus turi būti paviršius tarp
adapterio ir prietaiso. Norėdami nuvalyti magnetinį paviršių, naudokite suslėgtą orą arba modeliavimui skirtą molį.
Jei įranga sudrėksta, prieš įdėdami ją į pakuotę, visada nušluostykite (daug. 70 °C / 158 °F).

Leica Lino L6R/L6G
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Garantija
Ga ra n tija

Tarptautinė ribota garantija
Prietaisui „Leica Lino“ AB „Leica Geosystems“ suteikia
dviejų metų garantiją. Tam, kad būtų suteikta dar vienų
metų garantija, reikia užregistruoti mūsų interneto svetainėje http://www.disto.com/warranty per aštuonias
savaites nuo jo įsigijimo. Jei gaminio neužregistruosite, bus
taikoma dviejų metų garantija.
Išsamesnės informacijos apie Tarptautinę ribotą garantiją
rasite internete, adresu
www.leica-geosystems.com/internationalwarranty.

Kalibravimo ir remonto paslaugos
„Leica Geosystems“ rekomenduoja reguliariai tikrinti prietaisą ir taip įsitikinti, kad jo funkcijos ir patikimumas atitinka
standartus ir keliamus reikalavimus. Mažiausiai kartą metuose.
Sugadinus gaminį, niekada nebandykite suremontuoti jo
patys.
Prireikus kalibravimo ar remonto paslaugų, kreipkitės
prašom į vietos pardavėją arba į bet kurį sertifikuotą „Leica
Geosystems“ platintoją.

Leica Lino L6R/L6G
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Saugos instrukcija
Sa u g o s in s tru k c ija

Už prietaisą atsakingas asmuo turi užtikrinti,
kad visi naudotojai supranta šiuos
nurodymus ir jais vadovaujasi.

Atsakomybės apribojimas
Originalios įrangos gamintojo atsakomybė:

Paskirtis
1. Horizontalių ir vertikalių lazerio linijų aptikimas.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Interneto svetainė: www.leica-geosystems.com
Aukščiau paminėta bendrovė yra atsakinga už
saugų produkto ir vartotojo vadovo pristatymą.
Aukščiau paminėta bendrovė neatsako už trečiųjų
šalių priedus.
Už prietaisą atsakingas asmuo privalo:
1. Suprasti produkto saugaus naudojimo ir
naudojimo instrukcijos nurodymus.
2. Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimingų
atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
3. Visada užtikrinti, kad neįgalioti asmenys
negalėtų naudoti prietaiso.

Leica Lino L6R/L6G
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Saugos instrukcija
Neleistinas naudojimas
1. Naudojimas nesilaikant instrukcijų
2. Naudojimas neleistinose ribose
3. Saugos sistemų atjungimas ir
paaiškinamų / įspėjančių užrašų pašalinimas
4. Įrangos atidarymas įrankiais (atsuktuvais
ir t. t.)

Pavojai naudojant
ĮSPĖJIMAS
Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netinkamai
naudojamas arba modifikuotas, patikrinkite, ar atstumai matuojami teisingai. Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus. Ypatingai tada, kai
prietaisas buvo neįprastai naudotas, taip pat prieš
svarbius matavimus ir po jų.

Naudojimo apribojimas
Žr. skyrių Techniniai duomenys. Prietaisas
skirtas naudoti nuolatinėse gyvenamosiose
vietose. Nenaudokite produkto vietose, kuriose gali kilti sprogimų, arba agresyvioje
aplinkoje.

5. Produkto modifikavimas arba konversija
6. Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, taip
pat tamsoje
7. Netinkamos saugumo priemones
matavimo vietose (t. y. matuojant keliuose, statybos vietose ir t. t.)

DĖMESIO
Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys. Pažeidimo atveju kreipkitės į vietinį tiekėją.

ĮSPĖJIMAS
Prietaiso pakeitimai arba modifikacijos, kurių
nepatvirtino „Leica Geosystems“ / gamintojas,
panaikina naudotojo leidimą naudoti prietaisą.

ĮSPĖJIMAS
Negalima naudoti lazerių / adapterių šalia širdies
stimuliatorių, nes integruoti magnetai gali daryti
įtaką stimuliatorių veikimui.

Leica Lino L6R/L6G
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Saugos instrukcija
Išmetimas
DĖMESIO
Išsikrovusias baterijas draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir nuneškite
jas į surinkimo punktą, vadovaudamiesi valstybiniais arba vietiniais nuostatais.

Transportavimas
Prietaiso transportavimas
Prietaisą vežkite tik jam esant „Locked“ padėtyje,
pasukdami užrakto jungiklį (žr. Niveliavimo užraktas). Matavimo prietaisui pervežti naudokite originalų dėklą ar kitą tinkamą pakuotę.

Dėl stipraus mechaninio poveikio, aukštos
aplinkos temperatūros arba įmerkimo į skystį akumuliatorius gali išsilieti, užsidegti arba sprogti.
Atsargumo priemonės:
Saugokite akumuliatorių nuo mechaninių poveikių
ir aukštos aplinkos temperatūros. Jo nenumeskite
ir neįmerkite į skysčius.

Produktą draudžiama išmesti su buitinėmis
atliekomis. Produktą utilizuokite vadovaudamiesi šalyje galiojančiomis nuostatomis.
Laikykitės valstybinių ir regioninių nuostatų.
Specialią informaciją apie produkto apdorojimą ir
atliekų tvarkymą galima atsisiųsti iš mūsų svetainės.

ĮSPĖJIMAS

Išsamesnės informacijos apie įkrovimą žr.
skyriuje Ličio jonų akumuliatorius.

Ličio jonų akumuliatoriaus transportavimas
ĮSPĖJIMAS
Transportuojant, išsiunčiant arba šalinant akumuliatorius, dėl netinkamo mechaninio poveikio
gali kilti gaisro pavojus.
Atsargumo priemonės:
Prieš išsiųsdami arba šalindami gaminį, įjunkite jį ir
laikykite įjungtą tol, kol akumuliatoriai visiškai
išseks. Transportuodamas arba išsiųsdamas akumuliatorius, už gaminį atsakingas asmuo privalo
užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių valstybinių
ir tarptautinių taisyklių. Prieš transportuodami
arba išsiųsdami kreipkitės į vietinę keleivių arba
krovinių pervežimo įmonę.

Leica Lino L6R/L6G
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Saugos instrukcija
Elektromagnetinis suderinamumas
(EMS)
ĮSPĖJIMAS
Prietaisas atitinka griežčiausius atitinkamų
standartų ir nuostatų reikalavimus. Tačiau neįmanoma absoliučiai užtikrinti, jog šis prietaisas netrikdys kitų prietaisų darbo.

Leica Lino L6R/L6G
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Saugos instrukcija
Lazerio klasė

2 klasės lazeriniai produktai
Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nenukreipkite jo į
žmones. Akis paprastai apsaugo apsauginės reakcijos, pvz., mirksėjimo refleksas.

Linijinio spindulio skėstis
0,05 mrad * 360°

ĮSPĖJIMAS
Pavojinga žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį pro optinius prietaisus (pvz., žiūronus, teleskopą).

DĖMESIO
Žiūrėti į lazerio spindulį gali būti pavojinga akims.
Bangos ilgis
L6R: 630 - 645 nm (raudonas) / L6G: 510 - 530
nm (žalias)
Maksimali spinduliavimo galia, naudojama klasifikacijai
<1 mW
Prietaisas sukuria matomus lazerio spindulius,
kurie spinduliuojami iš prietaiso. Tai 2 klasės lazerinis produktas, atitinkantis:
l

IEC60825-1: 2014 „Lazerinių gaminių
sauga“

Impulso trukmė
30 - 70 µs
Impulsų pasikartojimo dažnis
10 kHz

Leica Lino L6R/L6G
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Saugos instrukcija
Žymėjimas

Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių duomenų) gali būti atliekami be išankstinio pranešimo.
Prekės Nr. 913010a
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