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Yleiskuva
Yle is k u v a

Leica Lino L4P1 on lasertasauslaite, joka toimii
luokan 2 laserilla. Katso luku Tekniset tiedot
käytön laajuutta varten.

1 Pystysuorien viivojen ikkuna

2 Vaakasuorien viivojen ikkuna

3 Luotaamisen ikkuna

4 Tila-LED (näppäimistöllä)

5 Lasernäppäin (näppäimistöllä)

6 Näppäimistö

7 Tasauslukitus

8 Nestetaso

9 Hienosäätö pystysuorille viivoille

10 Akkuyksikkö

11 Kolmijalan kierre 1/4"

12 Aseteltava jalka

13 Kolmijalan kierre 5/8"
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Tekniset tiedot
Te k n is e ttie d o t
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Alue (riippuen valaistusolosuhteista) 15m

Alue laservastaanottimella 80m

Tarkkuus 2mm 10m:llä

Itsetasausalue +/- 3°

Laserviivojen lukumäärä 4

Laserpisteiden lukumäärä 1

Säteen suunta Pystysuora, vaakasuora, ylös, alas (katso Laserluokitus)

Akkutyypit Ladattavat litium-ioniakut tai alkaliakut 4 xAA, 1,5V

Akun kestoikä litium-ioniakut 24 h

Suojaustaso IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

Kolmijalan kierre 1/4", 5/8"

Käyttölämpötila -10 °C - 50 °C

Säilytyslämpötila -25°C - 70°C

Mitat (K xS xL) 125 x125 x162mm

Paino (litium-ioniakkujen kanssa) 1173 g



Laitteen asennus
L a itte e n a s e n n u s

Johdanto

Turvallisuusohjeet (katso Turvallisuusohjeet) ja
käyttöopas tulee lukea läpi huolellisesti ennen kuin
tuotetta käytetään ensimmäisen kerran.

Tuotteen vastuuhenkilön on varmistettava, että
kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja
noudattavat niitä.

Käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset:

VAROITUS

Merkitseemahdollista vaaratilannetta tai
käyttötarkoituksen vastaista käyttöä, joka voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

HUOMAUTUS

Merkitseemahdollista vaaratilannetta tai
käyttötarkoituksen vastaista käyttöä, joka voi
johtaa lieviin henkilövahinkoihin ja/tai huomattaviin
vahinkoihin esineille, omaisuudelle tai
ympäristölle.

Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava
käytännössä, koska nemahdollistavat
kojeen teknisesti oikean ja tehokkaan käytön.

Tasauslukitus

KatsomyösLaitteen tasaus

Tasaus lukitsematon

Lukitsemattomassa asennossa laite tasaa
itsensä automaattisestimääritetyn
kaltevuusalueen sisällä. (Katso Tekniset
tiedot)

Tasaaminen lukittu

Käännä tasauslukitus kuljettaaksesi tai
kallistaaksesi laitetta itsetasausalueen yli. Kun
lukittu, heiluri on kiinnitetty ja itsetasaustoiminto on
estetty. Tässä tapauksessa laser vilkkuu 3
sekunnin välein.
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Laitteen asennus

Laservastaanotin

Kyetäksesi havaitsemaan laserviivat pitkiltä
etäisyyksiltä
(>15m) tai epäsuotuisissa valaistusolosuhteissa
voidaan käyttää laservastaanotinta.

Suosittelemme Leica RVL80 -
laservastaanotinta.

Litium-ioniakku

Lataa litium-ioniakku

Lataa litium-ioniakku ennen sen käyttämistä
ensimmäisen kerran. Ladattaessa laite saattaa
lämmetä. Tämä on normaalia, eikä sen tulisi
vaikuttaa laitteen kestoikään tai suorituskykyyn.
Suositellussa säilytyslämpötilassa -20 °C - +30 °C
(-4 °F - +86 °F), akkujen sisältäessä 50%- 100%
varausta voidaan säilyttää 1 vuoteen saakka.
Tämän säilytysajan jälkeen akut tulee ladata.

HUOMAUTUS

Laturin liittäminen käyttäen väärää adapteria voi
aiheuttaa vakavan vahingon laitteelle. Takuu ei
katamitään väärinkäytöstä aiheutuvaa vahinkoa.
Käytä vain Leica-hyväksyttyjä latureita, akkuja ja
kaapeleita. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit
voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai
vahingoittaa laitetta.

Laita litium-ioniakku sisään

Laita akkuyksikkö sisään painamalla sitä alas ja
sen jälkeen kallistamalla sitä koteloa kohden
esityksenmukaisesti, kunnes se napsahtaa
sisään.
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Laitteen asennus

Alkaliakut

Luotettavan käytön takaamiseksi suosittelemme
korkealaatuisten alkaliakkujen käyttämistä.

Laita alkaliakut sisään

Laita alkaliakut sisään akkuyksikköön.

Laita akkuyksikkö sisään

Laita akkuyksikkö sisään painamalla sitä alas ja
sen jälkeen kallistamalla sitä koteloa kohden
esityksenmukaisesti, kunnes se napsahtaa
sisään.
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Toiminnot
To imin n o t

Kytkeminen PÄÄLLE/POIS Toiminnot

Tarkasta tarvitaanko itsetasaus ja vastaavasti
aktivoitu.. (Katso Tasauslukitus yksityiskohtia
varten)
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Toiminnot

Pystysuorien laserviivojen

kohdistus

Käännä laitteen nuppia (1) pystysuorien
laserviivojen hienosäätöä varten.
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Viestikoodit
Vie s tik o o d it
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Laser LED Syy Korjaus

PÄÄLLE palaa punaisena laitteella on alhainen teho Lataa litium-ioniakku tai vaihda

POIS vilkkuu punaisena Lämpötilahälytys Jäähdytä tai lämmitä laitetta

vilkkuu vilkkuu punaisena laite on itsetasausalueen ulkopuolella Aseta laite lähes vaakasuoraan ja
itsetasaus käynnistyy automaattisesti

vilkkuu 3 sekunnin välein palaa vihreänä Tasauslukitus aktivoidaan toimimaan
ilman itsetasausta



Tarkkuustarkastus
Ta rk k u u s ta rk a s tu s

Tarkasta Leica Lino L4P1:n tarkkuus
säännöllisesti ja erityisesti ennen tärkeitä
mittaustehtäviä. Tarkasta Tasauslukitus
ennen tarkkuuden tarkastamista.

Tasaus

Tasauksen tarkkuuden tarkastus

Aseta laite kolmijalan puolimatkaan kahden seinän
(A+B) välille, jotka ovat noin 5m etäisyydellä
toisistaan. Laita lukituskytkin "Lukitsematon"-
asentoon. Suuntaa laite seinään A ja kytke laite
päälle. Aktivoi vaakasuora laserviiva tai laserpiste
ja merkitse viivan paikka tai piste seinällä (A1).
Käännä laitetta 180° ja merkitse vaakasuora
laserviiva tai laserpiste tarkkaan samalla tavalla
seinällä (B1).

Sen jälkeen aseta laite samalla korkeudella niin
lähelle kuinmahdollista seinää A jamerkitse
jälleen vaakasuora laserviiva tai laserpiste seinällä
A (A2). Käännä laitetta jälleen 180° ja merkitse
laser seinällä B (B2). Mittaamerkittyjen pisteiden
A1-A2 ja B1-B2 etäisyydet. Laske kahden
mittauksen ero.

|(A1 - A2) - (B1 - B2)| <=2mm

Josero ei ylitä arvoa 2mm, silloin Leica Lino L4P1
on toleranssin sisällä.
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Tarkkuustarkastus

Pysty- ja vaakasuora viiva

Vaakasuoran viivan tarkkuuden tarkastaminen

Laita lukituskytkin "Lukitsematon"-asentoon.
Sijoita laite noin 5m etäisyydelle seinästä.
Suuntaa laite seinään ja kytke laite päälle. Aktivoi
laserviiva ja merkitse laser-hiusristikoiden
leikkauspiste seinällä. Käännä laitetta oikealle ja
sen jälkeen vasemmalle. Havainnoi vaakasuoran
viivan pystypoikkeamamerkinnästä. Josero ei
ylitä arvoa 3mm, silloin Leica Lino L4P1 on
toleranssin sisällä.

Pystysuoran viivan tarkkuuden tarkastaminen

Laita lukituskytkin "Lukitsematon"-asentoon.
Käytä referenssinä riippuluotia ja liitä se niin lähelle
kuinmahdollista noin 3m korkealle seinään. Sijoita
laite noin 1,5m etäisyydelle seinästä noin 1,5m
korkeuteen. Suuntaa laite seinään ja kytke laite
päälle. Käännä laitetta ja kohdista se luotiviivan
alaosaan. Lue nyt laserviivanmaksimipoikkeama
luotiviivan yläosasta. Josero ei ylitä arvoa 3mm,
silloin Leica Lino L4P1 on toleranssin sisällä.

Pystysuorat luotipisteet

Ylemmän luotipisteen tarkkuuden
tarkastaminen:

Aseta laser sen kolmijalalle tai seinäasennustuelle
lähelle pistettä A1 1,5mminimietäisyydellä
pisteestä B1. Vaakasuora laser kohdistetaan
suuntaan 1. Merkitse laserpisteet A1 ja B1
nastalla.

Alemman luotipisteen tarkkuuden
tarkastaminen:
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Tarkkuustarkastus

Käännä laitetta 180° niin, että se osoittaa
vastakkaisessa suunnassa 2 suuntaan 1. Säädä
laite niin, että lasersäde osuu tarkasti pisteeseen
A1. Jospiste B2 ei ole etäämpänä kuin 2mm
poissa pisteestä B1, silloin Leica Lino L4P1 on
toleranssin sisällä.
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Hoito
Ho ito

Älä koskaan upota laitetta veteen. Pyyhi lika pois
kostealla pehmeällä kankaalla. Älä koskaan käytä
syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia. Käsittele
laitetta samalla huolellisuudella, jota käyttäisit
kiikareille tai kameralle. Laitteen pudottaminen tai
väkivaltainen ravistaminen saattaa vahingoittaa
sitä. Tarkasta laite vaurion varalta ennen sen
käyttämistä. Tarkasta laitteen tasaustarkkuus
säännöllisesti.
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Takuu
Ta k u u

Takuu Leica Geosystems PROTECT
alainen

Elinikäinen valmistajan takuu

Takuun kattaminen tuotteen koko käyttöajalle
PROTECT-alainen Leica Geosystems
International LimitedWarranty ja PROTECT
GeneralTerms&Conditionsmukaisesti
asetettuna esille osoitteessa www.leica-
geosystems.com. Ilmainen korjaus tai vaihto
kaikille tuotteille taimille tahansa osille PROTECT-
alaisuudessa, jotka kärsivät vioista tuloksena
virheistämateriaaleissa tai työssä.

3 vuotta maksutta

Lisähuollot, josPROTECT-alaisessa tuotteessa
ilmenee puutteita ja se vaatii huoltoa
käyttöoppaassa kuvattujen normaalien
käyttöolosuhteiden puitteissa, lisämaksutta.

"3 vuodenmaksuttoman takuun" saamiseksi tuote
täytyy rekisteröidä PROTECT -alaisuudessa
osoitteessamyworld.leica-geosystems.com 8
viikon sisällä ostopäivästä. Jos tuotetta ei
rekisteröidä PROTECT-alaisuudessa, voimassa
on "2 vuodenmaksuton takuu".
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Turvallisuusohjeet
Tu rv a llis u u s o h je e t

Henkilön, joka vastaa kojeesta, tulee
varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät
nämä ohjeet ja noudattavat niitä.

Vastuualueet

Alkuperäisen laitteiston valmistajan vastuut:

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

Edellä mainittu yritys vastaa tuotteen, käyttöopas
mukaanlukien, toimittamisesta täysin turvallisesti.

Edellä mainittu yritys ei vastaa kolmannen
osapuolen lisälaitteista.

Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:

l Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.

l Tuntea voimassa olevat paikalliset
onnettomuuksien ennaltaehkäisyä
koskevat määräykset.

l Estää aina valtuuttamattomien
henkilöiden pääsy käsiksi tuotteeseen.

Sallittu käyttö

l Vaakasuorien laserviivojen ja
laserpisteiden projektio
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Turvallisuusohjeet

Kielletty käyttö

l Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita

l Käyttö muissa kuin sallituissa
toimintaolosuhteissa

l Turvajärjestelmien poistaminen sekä
ohje- ja varoitustarrojen irrottaminen

l Kojeen avaaminen työkaluja käyttäen
(ruuvimeisselit jne.)

l Muutosten teko laitteeseen

l Muiden ihmisten tahallinen häikäisy,
myöshämärässä

l Riittämätönmittauspaikan suojaus (esim.
suoritettaessamittauksia kaduilla,
rakennustyömailla jne.)

Käyttöön liittyvät vaarat

VAROITUS

Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta, jos laite on
vioittunut, se on pudonnut, sitä on käytetty väärin
tai sitä onmuuteltu. Suorita aika ajoin
koemittauksia. Varsinkin sen jälkeen kun laitetta
on käytetty poikkeavasti, sekä ennen tärkeitä
mittauksia että niiden jälkeen.

HUOMAUTUS

Älä yritä korjata sitä itse. Ota vahinkojen sattuessa
yhteyttä paikalliseenmyyjään.

VAROITUS

Muutokset taimuunnelmat, joita ei ole
nimenomaisesti hyväksytty, voivat mitätöidä
käyttäjän valtuuden laitteiston käyttöön.

Käytön rajoitukset

Katso osaa Tekniset tiedot. Laite on
suunniteltu käytettäväksi alueilla, joilla on
pysyvää ihmisasutusta. Älä käytä tuotetta
räjähdysvaara-alueilla taimuutoin
vaarallisissa ympäristöissä.
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Turvallisuusohjeet

Hävittäminen

HUOMAUTUS

Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen
mukana. Huolehdi ympäristöstä ja vie ne
kansallisten ja paikallisten säännöstenmukaisesti
järjestettyihin keräyspisteisiin.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenmukana.
Hävitä laite asianmukaisestimaassasi voimassa
olevien säädöstenmukaisesti. Noudata kansallisia
ja maakohtaisia määräyksiä.

Tuotekohtainen käsittely ja jätteidenhallinta
voidaan ladata kotisivultamme.

Kuljetus

Laitteen kuljetus
Kuljettaaksesi laitetta turvallisesti aseta
lukituskytkin asentoon "Lukittu"

Litium-ioniakun kuljetus

VAROITUS

Akkujen kuljetuksen, lähetyksen tai hävityksen
aikana sopimattomilla vaikutuksilla onmahdollista
muodostaa tulipalon vaaran.

Turvallisuustoimenpiteet:

Ennen tuotteen lähettämistä tai sen hävittämistä,
pura akut ajamalla tuotetta, kunnesne ovat tyhjiä.
Kuljetettaessa tai lähetettäessä akkuja vastuussa
olevan henkilön täytyy varmistautua, että
voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä
sääntöjä noudatetaan. Ota yhteyttä ennen
kuljetusta tai lähettämistä paikalliseenmatka- tai
rahtiliikenneyhtiöön.

VAROITUS

Korkeamekaaninen rasitus, korkeat
ympäristölämpötilat tai upottaminen nesteisiin voi
aiheuttaa akkujen vuodon, tulipalon tai
räjähdyksen.

Turvallisuustoimenpiteet:

Suojaa akut mekaanisilta vaikutuksilta ja korkeilta
ympäristölämpötiloilta. Älä pudota tai upota akkuja

nesteisiin.

Katso lisätietoja lataamisesta kohdasta
Litium-ioniakku.
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Turvallisuusohjeet

Sähkömagneettinen

yhteensopivuus (EMC)

VAROITUS

Tämä laite on oleellisten standardien ja
määräysten tiukimpien vaatimustenmukainen.
Häiriön aiheuttamisenmahdollisuutta muille
laitteille ei kuitenkaan voida sulkea täysin pois.

Laserluokitus

Laite tuottaa näkyviä lasersäteitä, jotka lähetetään
laitteesta. Laite on Luokan 2 lasertuote
seuraavienmääritysten perusteella:

l IEC60825-1 : 2014 "Lasertuotteiden
säteilyturvallisuus"

Laserluokan 2 tuotteet:

Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä suuntaa
sitä tarpeettomasti kohtimuita ihmisiä. Luontainen
silmänräpäytysrefleksi suojaa silmiä normaalisti.

VAROITUS

Suora katsominen säteeseen optisilla apuvälineillä
(esim. kiikarit, kaukoputket) voi olla vaarallista.

HUOMAUTUS

Lasersäteeseen katsominen voi olla vaarallista
silmille.

Aallonpituus
620 - 690 nm
Luokitteluun käytetty säteilynmaksimilähtöteho
<1mW
Pulssin kesto
35 - 65 µs, cw
Pulssin toistotaajuus
10 kHz
Säteen divergenssiviiva
< 200°
Säteen divergenssipiste
< 1,5mrad
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Turvallisuusohjeet

Merkinnät

Muutokset (piirustuksiin, kuvauksiin ja teknisiin
tietoihin) mahdollisia ilman ennakkoilmoitusta.
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