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Ülevaade
Üle v a a d e

Leica Lino L4P1 on lasernivelleerimisseade, mis
kasutab 2. klassi laserit. Teavet kasutusala kohta
vt jaotisest Tehnilised andmed.

1 Vertikaalsete joonte aken

2 Horisontaalse joone aken

3 Loodimise aken

4Oleku valgusdiood (klahvistikul)

5 Laseri klahv (klahvistikul)

6 Klahvistik

7 Nivelleerimislukk

8 Vesilood

9 Vertikaalsete joonte
täppisreguleerimine

10 Aku

11 Statiivi keere 1/4"

12 Reguleeritav jalg

13 Statiivi keere 5/8"
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Tehnilised andmed
Te h n ilis e d a n dme d

Leica Lino L4P1 3

Vahemik (olenevalt valgustingimustest) 15m

Vahemik laseri vastuvõtjaga 80m

Täpsus 2mm kaugusel 10m

Isenivelleerimisvahemik +/– 3°

Laserijoonte arv 4

Laseripunktide arv 1

Kiire suund Vertikaalne, horisontaalne, üles, alla (vt jaotist Laseri klassifitseerimine)

Toiteallika tüübid Laetavad liitiumioonakud või leelispatareid 4 xAA, 1,5 V

Liitiumioonakude tööiga 24 h

Kaitseklass IP 54 (tolmu- ja pritsmekaitsega)

Statiivi keere 1/4", 5/8"

Töötemperatuur -10–50 °C

Hoiustamistemperatuur –25 kuni 70 °C

Mõõtmed (K xS xL) 125 x125 x162mm

Mass (koos liitiumioonakudega) 1173 g



Mõõtevahendi seadistus
Mõ õ te v a h e n d is e a d is tu s

Sissejuhatus
Ohutusteave (vt Ohutusteave ) ja kasutusjuhend
tuleb enne seadme esmakordset kasutamist
hoolega läbi lugeda.

Toote eest vastutav isik peab tagama, et kõik
kasutajad saavad neist suunistest aru ja järgivad
neid.

Kasutatavatel sümbolitel on järgmised
tähendused.

HOIATUS!

Viitab võimalikule ohuolukorrale või
mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib lõppeda
eiramise korral surma või tõsiste
kehavigastustega.

ETTEVAATUST

Viitab võimalikule ohuolukorrale või
mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib
põhjustada eiramise korral väiksemaid
kehavigastusi ja/või suurt materiaalset ja rahalist
kahju ning ohustada keskkonda.

Olulised punktid, mida tuleb praktikas järgida
selleks, et toodet tehniliselt korrektselt ja
efektiivselt kasutada.

Nivelleerimislukk
Vt ka jaotist Seadme nivelleerimine

Nivelleerimine avatud

Avatud asendis nivelleerib seade end
automaatselt määratud kaldevahemiku
ulatuses. (Vt jaotist Tehnilised andmed)

Nivelleerimine lukustatud

Keerake nivelleerimislukku, et seadet transportida
või kallutada seda isenivelleerimisvahemikust
edasi. Lukustatud olekuson pendel fikseeritud ja
isenivelleerimisfunktsioon on välja lülitatud. Sellisel
juhul vilgub laser iga 3 sekundi järel.
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Mõõtevahendi seadistus

Laseri vastuvõtja
Laserijoonte tuvastamiseks suurtel kaugustel
(> 15m) või ebasoodsates valgustingimustes
saab kasutada laseri vastuvõtjat.

Soovitame kasutada laseri vastuvõtjat Leica
RVL80.

Liitiumioonaku

Liitiumioonaku laadimine

Laadige liitiumioonakut enne selle esmakordset
kasutamist. Laadimise ajal võib seade
kuumeneda. See on normaalne ning eimõjuta
seadme eluiga ega jõudlust. Soovitataval
hoiustamistemperatuuril (–20 °C kuni +30 °C (–4
°F kuni +86 °F)) saab 50–100%laetud akut hoida
kuni ühe aasta. Seejärel tuleb akud uuesti laadida.

ETTEVAATUST

Laadija ühendamine vale adapteriga võib seadet
tõsiselt kahjustada. Valest kasutamisest tingitud
kahjustusi garantii ei kata. Kasutage ainult Leica
heakskiiduga laadijaid, akusid ja kaableid.
Heakskiiduta laadijad või kaablid võivad
põhjustada aku plahvatamist või kahjustada
seadet.

Liitiumioonaku paigaldamine

Paigaldage aku, vajutades seda alla ja kallutades
korpuse poole (nagu on näidatud), kuni see oma
kohale klõpsab.
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Mõõtevahendi seadistus

Leelispatareid
Töökindluse tagamiseks soovitame kasutada
kvaliteetseid leelispatareisid.

Leelispatareide paigaldamine

Paigaldage leelispatareid patareikomplekti.

Patareikomplekti paigaldamine

Paigaldage aku, vajutades seda alla ja kallutades
korpuse poole (nagu on näidatud), kuni see oma
kohale klõpsab.
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Toimingud
To imin g u d

Sisse- ja väljalülitamine Funktsioonid
Kontrollige, kas isenivelleerimine on vajalik ja
vastavalt aktiveeritud. (Üksikasju vt jaotisest
Nivelleerimislukk.)
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Toimingud

Vertikaalsete laserijoonte
joondamine

Vertikaalsete laserijoonte täppisreguleerimiseks
keerake reguleerimisnuppu (1).
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Teatekoodid
Te a te k o o d id
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Laser Valgusdiood Põhjus Parandus

Põleb põleb punaselt Seadme toiteallikason tühjenemas Laadige liitiumioonakut või vahetage
leelispatareid

Ei põle vilgub punaselt Temperatuurihäire Jahutage või soojendage seadet

Vilgub vilgub punaselt Seade on isenivelleerimisvahemikust
väljas

Asetage seade peaaegu horisontaalselt
ja isenivelleerimine algab automaatselt

Vilgub iga 3 s järel põleb roheliselt Nivelleerimislukkon aktiveeritud tööks
ilma isenivelleerimiseta



Täpsuse kontrollimine
Tä p s u s e k o n tro llimin e

Kontrollige oma Leica Lino L4P1 täpsust
regulaarselt ning kindlasti enne olulisi
mõõdistustöid. Kontrollige enne täpsuse
kontrollimist nivelleerimislukku.

Nivelleerimine

Nivelleerimistäpsuse kontrollimine

Paigaldage seade statiivile, kahe seina (A+B)
vahelisele alale, võrdsele kaugusele seintest, mis
asuvad teineteisest umbes5m kaugusel. Seadke
luku lüliti lahtilukustatud asendisse. Suunake
seade seinale A ja lülitage seade sisse. Lülitage
sisse horisontaalne laserijoon või laseripunkt ja
märkige joone või punkti asukoht seinale (A1).
Pöörake seadet 180° ja märkige horisontaalne
laserijoon või laseripunkt samamoodi teisele
seinale (B1).

Seejärel asetage seade samal kõrgusel
võimalikult seina A lähedale ningmärkige uuesti
horisontaalne laserijoon või laseripunkt seinale A
(A2). Pöörake seadet uuesti 180° ja märkige laser
seinale B (B2). Mõõtkemärgitud punktide A1–A2
ja B1–B2 vaheline kaugus. Arvutage kahe
mõõtmise vahe.

|(A1–A2) – (B1–B2)| ≤ 2mm

Kui vahe ei ületa 2mm, on Leica Lino L4P1 täpsus
lubatud hälbe piires.

Leica Lino L4P1 10



Täpsuse kontrollimine

Vertikaalne ja horisontaalne joon

Horisontaalse joone täpsuse kontrollimine

Seadke luku lüliti lahtilukustatud asendisse.
Asetage seade seinast umbes5m kaugusele.
Suunake seade seinale ja lülitage seade sisse.
Lülitage sisse laserijoon jamärkige laseri
sihikujoonestiku ristumispunkt seinale. Pöörake
seadet paremale ja seejärel vasakule. Jälgige
horisontaalse joone vertikaalselt hälvet
märgistusest. Kui vahe ei ületa 3mm, on Leica
Lino L4P1 täpsus lubatud hälbe piires.

Vertikaalse joone täpsuse kontrollimine

Seadke luku lüliti lahtilukustatud asendisse.
Orientiirina võite kasutada nöörloodi ning
kinnitada selle umbes3m kõrgusele seinale
võimalikult lähedale. Paigutage seade seinast
umbes1,5m kaugusele ja põrandast umbes1,5
m kõrgusele. Suunake seade seinale ja lülitage
seade sisse. Pöörake seadet ja joondage see
nöörloodi alumise otsaga. Nüüd lugege nöörloodi
ülemisest otsast laserijoonemaksimaalne hälve.
Kui vahe ei ületa 3mm, on Leica Lino L4P1 täpsus
lubatud hälbe piires.

Vertikaalsed loodimispunktid

Ülemise loodimispunkti täpsuse
kontrollimine

Paigaldage seade statiivile või seinakinnitusele
punkti A1 lähedale ja punktist B1minimaalselt 1,5
m kaugusele. Horisontaalne laser on joondatud
suunas1. Märkige laseripunktid A1 ja B1
nööpnõelaga.

Alumise loodimispunkti täpsuse
kontrollimine
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Täpsuse kontrollimine

Pöörake seadet 180°, nii et see näitab suunale 1
vastupidises suunas2. Reguleerige seadet nii, et
laserikiir oleks täpselt punktisA1. Kui punkt B2 ei
ole punktist B1 rohkem kui 2mm kaugusel, on
Leica Lino L4P1 lubatud hälbe piires.
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Hooldus
Ho o ld u s

Ärge kastke seadet vette. Mustuse
eemaldamiseks kasutage niisket pehmet lappi.
Ärge kasutage tugevatoimelisi
puhastusvahendeid või lahusteid. Käsitsege
seadet sama hoolsalt nagu teete seda binokli või
kaamera puhul. Seadmemahapillamine või tugev
raputamine võib seda kahjustada. Enne seadme
kasutamist kontrollige seda kahjustuste suhtes.
Kontrollige regulaarselt seadme
nivelleerimistäpsust.
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Garantii
Ga ra n tii

Garantiile kehtivad Leica
Geosystemsi PROTECT-i tingimused

Eluaegne tootja garantii

Garantii kehtib toote kogu kasutusaja vältel
lähtuvalt Leica Geosystemsi rahvusvahelise
piiratud garantii PROTECT-i tingimustest ja
aadressilwww.leica-geosystems.com asuvatest
PROTECT-i üldtingimustest. KõikPROTECT-i
tingimuste alla kuuluvad tooted või osad
parandatakse või vahetatakse kogu kasutuse
vältel tasuta, kui defekti põhjuseksonmaterjali- või
tootmisviga.

3 aastat tasuta

Lisateenus ilma lisatasudeta, kuiPROTECT-i
tingimuste alla kuuluval tootel peaks ilmnema
defekt ja toode vajab hooldust tavaliste
kasutustingimuste korral, nagu on kirjeldatud
kasutusjuhendis.

Kolmeaastase tasuta teenuse saamiseks tuleb
PROTECT-i tingimuste alla kuuluv toode alates
ostmise kuupäevast 8 nädala jooksul lehel
myworld.leica-geosystems.com registreerida. Kui
PROTECT-i tingimuste alla kuuluv toode ei ole
registreeritud, kehtib kaheaastane tasuta teenus.
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Ohutusteave
Oh u tu s te a v e

Seadme kasutamise eest vastutav isik peab
tagama, et kõik seadme kasutajad
mõistavad suuniseid ja järgivad neid.

Vastutus

Seadme tootja vastutus

Leica GeosystemsAG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Kodulehekülg: www.leica-geosystems.com

Ülalnimetatud ettevõte vastutab toote (kaasa
arvatud kasutusjuhendi) tarnimise eest täiesti
ohutus seisukorras.

Ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte
lisatarvikute eest.

Seadme eest vastutav isik on kohustatud:

l mõistma toote ohutussuuniseid ja
kasutusjuhendis toodud suuniseid;

l tegema endale selgeksõnnetusjuhtumite
ennetamisega seotud kohalikud
ohutuseeskirjad;

l takistama volitamata isikute juurdepääsu
tootele.

Otstarve
l Horisontaalsete ja vertikaalsete

laserijoonte ja -punktide projitseerimine
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Ohutusteave

Keelatud toimingud
l Seadme kasutamine juhendit järgimata.

l Seadme kasutamine väljaspool
nominaalväärtusi.

l Ohutussüsteemide väljalülitamine ning
selgitavate ja hoiatavate siltide
eemaldamine.

l Seadme avamine tööriistadega, mis ei
ole spetsiaalselt selleksmõeldud (nt
kruvikeeraja).

l Seadmemodifitseerimine võimuutmine
(muukseesmärgiks kohandamine).

l Kellegi tahtlik pimestamine (ka pimedas).

l Ohutusnõuete ebapiisav järgimine
mõõtmise ajal (nt töötades teedel,
ehitusplatsidel).

Ohud kasutamisel

HOIATUS!

Kui seade on rikkis või kui seda onmaha pillatud,
väärkasutatud võimuudetud, võivad
mõõtmistulemused olla valed. Teostage
perioodiliselt kontrollmõõtmisi. Eriti juhul, kui
seadet on kasutatudmitteotstarbeliselt, ning enne
ja pärast olulisimõõtmisi ning nende ajal.

ETTEVAATUST

Ärge püüdke seadet ise parandada. Rikete puhul
pöörduge volitatud edasimüüja poole.

HOIATUS!

Ilma selgesõnalise heakskiiduta tehtud
muudatused võimodifikatsioonid võivad tühistada
kasutaja volituse seadme kasutamiseks.

Kasutuspiirangud

Vt jaotist Tehnilised andmed. Seade on
mõeldud kasutamiseksalalise
inimasustusega piirkondades. Ärge
kasutage seadet plahvatusohtlikespaikades
või agressiivsetes keskkonnatingimustes.
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Ohutusteave

Utiliseerimine

ETTEVAATUST

Tühjasid patareisid ei tohi visata
majapidamisjäätmete hulka. Säästke keskkonda
ja viige need kogumispunktidesse, nagu on
sätestatud riiklikes ja kohalikeseeskirjades.

Seadet ei tohi visatamajapidamisjäätmete hulka.
Kõrvaldage toode kasutuselt riigis kehtivate
eeskirjade järgi. Täitke vastavaid kohalikke ja
riiklikke eeskirju.

Teavet toote käsitsemise ja jäätmekäitluse kohta
saate alla laadidameie koduleheküljelt.

Transportimine

Seadme transportimine
Seadme ohutuks transportimiseks seadke luku
lüliti lukustatud asendisse.

Liitiumioonaku transportimine

HOIATUS!

Toiteelementide transportimise, saatmise või
jäätmekäitluse ajal on võimalik tulekahju teke
mehaaniliste mõjutuste tagajärjel.

Ettevaatusabinõud

Enne toote saatmist või jäätmekäitlust laske
seadmel töötada kuni toiteelementide täieliku
tühjenemiseni. Patareide/akude transportimisel
või saatmisel peab seadme eest vastutav isik
tagama vastavuse kõikide riigisiseste ja
rahvusvaheliste reeglitega. Enne transportimist
või saatmist võtke ühendust kohaliku reisijate- või
kaubaveofirmaga.

HOIATUS!

Toiteelementide kokkupuude suuremehaanilise
pinge või kõrge välistemperatuuriga või nende
vedelikesse sukeldamine võib tuua kaasa
lekkimise, tulekahju või plahvatuse.

Ettevaatusabinõud

Kaitske toiteelementemehaaniliste mõjutuste ja
kõrgete temperatuuride eest. Ärge pillake

toiteelementemaha ega sukeldage neid
vedelikesse.

Lisateavet laadimise kohta vt jaotisest
Liitiumioonaku.
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Ohutusteave

Elektromagnetiline ühilduvus
(EMC)

HOIATUS!

Seade vastab vastavate standardite ja eeskirjade
kõige rangematele nõuetele. Siiski ei saa täielikult
välistada häirete tekitamise võimalust teistes
seadmetes.

Laseri klassifikatsioon

Seade tekitab nähtavaid laserikiiri, mida kiiratakse
seadmest välja. See on 2. klassi lasertoode, mis
on vastavuses standardiga

l IEC60825-1: 2014 „Lasertoodete
radiatsiooniohutus”.

2. klassi lasertooted
Ärge vaadake otse laserikiirde ega suunake seda
asjatult inimestele. Kui tunnete silmades
ebameeldivust (nt tahtmatu pilgutamisrefleks),
kasutage silmakaitsevahendeid.

HOIATUS!

Läbi optiliste seadmete (nt läbi binokli või
teleskoobi) otse laserikiirde vaatamine võib olla
ohtlik.

ETTEVAATUST

Laserikiirde vaatamine võib olla silmadele ohtlik.

Lainepikkus
620–690 nm
Klassifitseerimiseks kasutatavmaksimaalne
kiirguse väljundvõimsus
< 1mW
Impulsi kestus
35–65 µs, cw
Impulsi kordumise sagedus
10 kHz
Kiire hajuvusjoon
<200°
Kiire hajuvuspunkt
< 1,5mrad
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Ohutusteave

Sildid

Teavet (joonised, kirjeldused ja tehnilised
andmed) võidakse ette teatamatamuuta.
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