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Áttekintés
Átte k in té s

A Leica Lino L4P1 lézeres szintezőműszer a 2.
lézerosztályba sorolt termék. Felhasználási
területét a Műszaki adatok rész ismerteti.

7 Szintbeállási zárkapcsoló
8 Vízmérték
9 Függőleges vonalak finombeállítása
10 Telepcsomag
11 Állványmenet, 1/4"
12 Állítható láb
13 Állványmenet, 5/8"

1 Függőleges vonalak nyílásai
2 Vízszintes vonal nyílása
3 Pontvetítés nyílása
4 Állapotjelző LED (a billentyűzeten)
5 Lézer gomb (a billentyűzeten)
6 Billentyűzet
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Műszaki adatok
Mű s z a k ia d a to k

Tartomány (a fényviszonyoktól függően)

15 m

Tartomány lézervevővel

80 m

Pontosság

2 mm 10 méteren

Automatikus vízszintbe állítás tartománya

+/- 3°

Lézervonalak száma

4

Lézerpontok száma

1

Sugárirány

Függőleges, vízszintes, fel, le (lásd: Lézerosztály)

Teleptípusok

Li-ion akkumulátorok vagy alkáli elemek 4 x AA, 1,5V

Li-ion akkumulátor üzemideje

24 óra

Védelmi szint

IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett)

Állványmenet

1/4", 5/8"

Üzemi hőmérséklet

-10 °C – 50 °C

Tárolási hőmérséklet

–25 °C – 70 °C

Méretek (M x H x Sz)

125 x 125 x 162 mm

Súly (Li-ion akkumulátorral)

1173 g

Leica Lino L4P1
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A műszer beállítása
Amű s z e rb e á lítá s a

Bevezetés

Szintbeállási zárkapcsoló

A termék első használata előtt figyelmesen
olvassa el a biztonsági előírásokat (lásd:
Biztonsági előírások) és a használati útmutatót.

Lásd A műszer vízszintesbe állítása című részt is

A termékért felelős személynek biztosítani kell,
hogy az összes felhasználó megértse és betartsa
ezeket az utasításokat.

Szintbeállási zárkapcsoló nyitva
Ha a kapcsoló nyitott állásban van, a műszer
a megadott dőlésszög-tartományon belül
automatikusan vízszintesbe áll. (Lásd:
Műszaki adatok)

Szintbeállási zárkapcsoló zárva
A szimbólumok jelentése:

FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati
módot jelez, amely halált vagy súlyos sérülést
okozhat.

Fordítsa a kapcsolót zárt állásba a műszer
szállítása vagy az automatikus vízszintesbe állás
tartományán túl való megdöntése előtt. Zárt
állapotban az inga rögzítve van, és az automatikus
vízszintesbe állás ki van kapcsolva. Ilyenkor a lézer
3 másodpercenként villan egyet.

FIGYELEM
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati
módot jelez, amely kisebb sérülést, illetve jelentős
anyagi, pénzügyi vagy környezeti kárt okozhat.
Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása
a műszer szakszerű és hatékony
kezeléséhez elengedhetetlen.

Leica Lino L4P1
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A műszer beállítása
Lézervevő

Li-ion akkumulátor

A lézervonalak nagyobb távolságon (> 15 m)
történő érzékelése érdekében,
vagy kedvezőtlen megvilágítási feltételek esetén,
célszerű lehet lézervevő használata.

A Li-ion akkumulátor feltöltése

A Li-ion akkumulátor behelyezése

A Leica RVL80 lézervevő használatát
javasoljuk.

Az első használat előtt töltse fel a Li-ion
akkumulátort. Töltés közben a készülék
felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs
hatással a készülék élettartamára vagy
teljesítményére. A javasolt –20 °C és +30 °C közötti
tárolási hőmérsékleten az akkumulátorok 50% és
100% közötti töltési állapotban max. 1 évig
tárolhatók. A tárolási időszak lejárta után az
akkumulátorokat újra fel kell tölteni.

Az ábrán látható módon helyezze be az
akkumulátorcsomagot, nyomja le, és döntse a ház
felé, amíg a helyére nem kattan.

FIGYELEM
Nem megfelelő töltő súlyosan károsíthatja a
készüléket. A nem megfelelő használat okozta
károkra nem vonatkozik a garancia. Kizárólag a
Leica által jóváhagyott töltőt, akkumulátort és
kábelt használjon. A jóvá nem hagyott töltők és
kábelek az akkumulátor felrobbanását okozhatják
vagy károsíthatják a készüléket.
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A műszer beállítása
Alkáli elemek

Az elemcsomag behelyezése

A megbízhatóság növelése érdekében javasoljuk,
hogy kiváló minőségű alkáli elemeket használjon.

Alkáli elemek behelyezése

Az ábrán látható módon helyezze be az
elemcsomagot, nyomja le, és döntse a ház felé,
amíg a helyére nem kattan.

Helyezzen alkáli elemeket az elemcsomagba.

Leica Lino L4P1
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Műveletek
Mű v e le e
t k

Be- és kikapcsolás

Funkciók
Ellenőrizze, hogy szükséges-e az automatikus
vízszintesbe állítás, és ennek megfelelően
aktiválja. (Részletesen lásd: Szintbeállási
zárkapcsoló)

Leica Lino L4P1
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Műveletek
Függőleges lézervonalak igazítása

Az (1) beállítógombbal végezze el a függőleges
lézervonalak finombeállítását.

Leica Lino L4P1
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Üzenetkódok
Üz e n e kt ó d o k

Lézer

LED

Ok

Javítás

BE

pirosan világít

a telep lemerülőben van

Töltse fel a Li-ion akkumulátort vagy
cserélje ki az alkáli elemeket

KI

pirosan villog

Hőmérsékleti riasztás

Hűtse le vagy melegítse fel a műszert

villog

pirosan villog

a műszer nincs az automatikus
vízszintesbe állás tartományában

Állítsa a műszert közel vízszintes
helyzetbe, és a vízszintesbe állás
automatikusan megkezdődik

3 másodpercenként villog

zölden világít

A szintbeállási zárkapcsoló zárt állásban
van, hogy az automatikus vízszintesbe
állítás ne működjön

Leica Lino L4P1
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A pontosság ellenőrzése
Ap o n to s s á g e le n ő rz é s e

A Leica Lino L4P1 pontosságát
rendszeresen ellenőrizze, különösen
fontosabb mérési feladatok elvégzése előtt.
A pontosság ellenőrzése előtt ellenőrizze a
szintbeállási zárkapcsoló állapotát.

Vízszintesbe állítás
A szintezés pontosságának ellenőrzése

Állítsa a műszert egy állványra két, egymástól kb. 5
m-re levő fal (A+B) közé úgy, hogy középen
legyen. Állítsa a zárkapcsolót „Nyitott” állásba.
Irányítsa a műszert az A falra, és kapcsolja be.
Aktiválja a vízszintes lézervonalat vagy
lézerpontot, és jelölje meg a vonal vagy pont
helyét a falon (A1). Forgassa el a műszert 180°kal, és az előzővel megegyező módon jelölje meg
a vízszintes lézervonal vagy a lézerpont helyét a B
falon (B1).

Leica Lino L4P1

Ezután helyezze a készüléket ugyanabban a
magasságban a lehető legközelebb az A falhoz,
és ismét jelölje meg a vízszintes lézervonal helyét
az A falon (A2). Forgassa el a műszert ismét 180°kal, és jelölje meg a lézer helyét a B falon (B2).
Mérje meg a megjelölt pontok (A1-A2 és B1-B2)
távolságát. Számítsa ki a két mérési eredmény
különbségét.
|(A1 - A2) - (B1 - B2)| <= 2 mm
Ha a különbség nem haladja meg a 2 mm-t, akkor
a Leica Lino L4P1 a tűréshatáron belül működik.
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A pontosság ellenőrzése
Függőleges és vízszintes vonal

A függőleges vonal pontosságának
ellenőrzése

A vízszintes vonal pontosságának ellenőrzése

Állítsa a zárkapcsolót „Nyitott” állásba. Helyezze a
műszert kb. 5 m-re a faltól. Irányítsa a műszert a
falra, és kapcsolja be. Aktiválja a lézervonalat és
jelölje meg a falon a lézer célkereszt
metszéspontját. Forgassa el a műszert jobbra,
majd balra. Figyelje meg, hogy a vízszintes vonal
mennyire tér el függőlegesen a jelöléstől. Ha a
különbség nem haladja meg a 3 mm-t, akkor a
Leica Lino L4P1 a tűréshatáron belül működik.

Leica Lino L4P1

Függőleges pontvetítés
A felső pontvetítés pontosságának
ellenőrzése:

Állítsa a zárkapcsolót „Nyitott” állásba. A
méréshez akasszon egy függőónt a lehető
legközelebb egy kb. 3 m magas fal elé. Helyezze a
műszert kb. 1,5 m magasan, kb. 1,5 m-re a faltól.
Irányítsa a műszert a falra, és kapcsolja be.
Forgassa el a műszert, és igazítsa a függőón
aljához. Olvassa le a lézervonal és a függőón
teteje között mérhető maximális eltérést. Ha a
különbség nem haladja meg a 3 mm-t, akkor a
Leica Lino L4P1 a tűréshatáron belül működik.

Állítsa a lézert az állványra vagy a fali tartókeretre
az A1 pont közelében, legalább 1,5 m-re a B1
ponttól. A vízszintes lézer az 1 irányba álljon.
Jelölje meg az A1 és B1 lézerpontokat egy tűvel.
Az alsó pontvetítés pontosságának
ellenőrzése:
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A pontosság ellenőrzése
Forgassa el a műszert 180°-kal, hogy most az 1
iránnyal ellentétesen, a 2 irányba nézzen. Igazítsa
úgy a műszert, hogy a lézersugár pontosan az A1
pontra mutasson. Ha a B2 pont távolsága a B1
ponttól nem nagyobb 2 mm-nél, akkor a Leica
Lino L4P1 a tűréshatáron belül működik.

Leica Lino L4P1
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Karbantartás
Ka rb a n ta rtá s

A készüléket soha ne merítse vízbe. A
szennyeződést nedves, puha kendővel törölje le.
Soha ne használjon agresszív tisztítószereket
vagy oldatokat. Úgy tartsa karban a műszert,
mintha az távcső vagy fényképezőgép lenne.
Leesés vagy erőteljes rázkódás hatására a
műszer károsodhat. Használat előtt ellenőrizze a
műszert, nem látható-e valamilyen károsodás
rajta. Rendszeresen ellenőrizze a műszer
szintezési pontosságát.

Leica Lino L4P1
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Garancia
Ga ra n c ia

Garancia a Leica Geosystems
PROTECT feltételei szerint
Gyártói garancia a termék teljes élettartamára
A termék teljes használati idejére vonatkozó Leica
Geosystems International Limited garancia és a
PROTECT általános szerződési feltételei
részletesen a www.leica-geosystems.com
webhelyen találhatók. A PROTECT alapján
jogosult az összes olyan termék és alkatrész
ingyenes javítására vagy cseréjére, amelynek
meghibásodását anyag- vagy megmunkálási hiba
okozta.
Hároméves költségmentes időszak
Ha a termék a használati utasításnak megfelelő
normál körülmények között meghibásodik, akkor a
PROTECT alapján további költségek felszámítása
nélkül garanciálisan megjavítjuk.
A „hároméves költségmentes időszak”
érvényesítéséhez a PROTECT hatálya alá eső
terméket a vásárlást követő nyolc héten belül
regisztrálni kell a myworld.leica-geosystems.com
webhelyen. Ha a PROTECT hatálya alá eső
terméket nem regisztrálják, akkor „kétéves
költségmentes időszak” vonatkozik rá.

Leica Lino L4P1
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Biztonsági előírások
Biz to n s á g ie lő írá s o k

A készülékért felelős személynek biztosítani
kell, hogy az összes felhasználó megértse és
betartsa ezeket az utasításokat.

Felelősségvállalás
Az eredeti berendezés gyártójának
felelőssége:

Megengedett használat
l

Vízszintes és függőleges lézervonalak és
lézerpontok vetítése

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Internet: www.leica-geosystems.com
A fenti cég a felelős az általa gyártott terméknek a
Használati útmutatóval együtt történő biztonságos
szállításáért.
A fenti cég nem felelős a külső gyártók által
előállított kiegészítőkért.
A műszer felügyeletével megbízott személy
felelőssége:
l

l

l

Leica Lino L4P1

A termék biztonsági előírásainak és
használati utasításának megértése.
A helyi baleset-megelőzési szabályok
tökéletes ismerete.
Mindig ügyelni kell arra, hogy a
készülékhez illetéktelen személyek ne
férhessenek hozzá.
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Biztonsági előírások
Tiltott használat
l

Az útmutató ismerete nélküli használat

l

A megadott határokon túli használat

l

l

A biztonsági rendszerek kiiktatása, a
figyelmeztető matricák eltávolítása
A műszer szerszámmal (pl.
csavarhúzóval) való kinyitása

l

A termék átalakítása, módosítása

l

Mások szándékos elvakítása

l

Nem elég körültekintő használat (pl.
forgalmas úton vagy építési területen
történő mérésnél)

Használat közbeni veszélyek
FIGYELMEZTETÉS
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően
használták vagy átalakították, hibás mérés
történhet. Végezzen időnként ellenőrző
méréseket. Különösen azt követően végezze el
ezeket, ha a műszert nem az előírt módon
használták, illetve a fontos mérések előtt, alatt és
után.

Használati körülmények
Lásd a Műszaki adatok című részt. A
készülék emberi tartózkodásra alkalmas
környezetben való használatra készült.
Robbanásveszélyes vagy agresszív
környezetben nem használható.

FIGYELEM
Soha ne próbálkozzon önállóan a termék
javításával. A termék sérülése esetén lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.

FIGYELMEZTETÉS
A készülék olyan módosítása nyomán, amely nem
lett előzetesen jóváhagyva írásban, a felhasználó
jogosulatlanná válhat a készülék használatára.

Leica Lino L4P1
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Biztonsági előírások
Ártalmatlanítás
FIGYELEM
A lemerült elemeket tilos a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. Kímélje a környezetet, és vigye az
elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.
A terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A készülék ártalmatlanítását az érvényes
jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.
Tartsa be az országos és helyi előírásokat.
A termékre vonatkozó kezelési és
hulladékkezelési tájékoztatók letölthetők a
honlapunkról.

Szállítás

A töltéről bővebb tájékoztatásért lásd: Li-ion
akkumulátor.

A műszer szállítása
A műszer biztonságos szállításához állítsa a
zárkapcsolót „zárt” állásba

Li-ion akkumulátor szállítása
FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátorok szállítása vagy ártalmatlanítása
közben fellépő mechanikai hatások tűzveszélyt
okozhatnak.
Óvintézkedések:
A termék szállítása vagy ártalmatlanítása előtt
merítse le az akkumulátorokat. Az akkumulátorok
szállítása előtt a termékért felelős személynek
biztosítania kell, hogy betartsák a vonatkozó
országos és nemzetközi előírásokat. A szállítás
előtt lépjen kapcsolatba az illetékes közlekedési
vagy szállítási vállalattal.

FIGYELMEZTETÉS
Nagy mechanikai igénybevétel, magas környezeti
hőmérséklet vagy folyadék alá merítés az
akkumulátor szivárgásához, tűzhöz vagy
robbanáshoz vezethet.
Óvintézkedések:
Óvja az akkumulátorokat a mechanikai hatásoktól
és a magas környezeti hőmérséklettől. Ne ejtse
vagy merítse az akkumulátorokat folyadékba.

Leica Lino L4P1
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Biztonsági előírások
Elektromágneses összeférhetőség

Lézerosztály

(EMC)

2. lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa mások
felé! A szem ösztönösen védekezik, és hunyorít.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

A készülék megfelel az érvényben levő
szabványok és törvények legszigorúbb
előírásainak. Ennek ellenére nem lehet teljesen
kizárni annak a lehetőségét, hogy megzavarja
valamilyen másik készülék működését.

Veszélyes lehet a lézersugárba optikai eszközzel
(szemüveg, távcső) belenézni.

FIGYELEM
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a szemre.

A készülék látható lézersugarat bocsát ki. Ez a 2.
lézerosztályú termék megfelel a következőknek:
l

Leica Lino L4P1

IEC60825-1 : 2014 „Lézertermékek
sugárvédelme”

Hullámhossz
620–690 nm
A minősítéshez használt maximális kimenő
sugárzási teljesítmény
<1 mW
Impulzus-időtartam
35–65 µs, cw
Impulzus-ismétlődési frekvencia
10 kHz
Nyalábdivergencia vonal
< 200°
Nyalábdivergencia pont
< 1,5 mrad
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Biztonsági előírások
Címkék

A változtatás jogát fenntartjuk, a rajzok, leírások és
a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
módosulhatnak.

Leica Lino L4P1
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