1-43-701
Poziomica laserowa FatMax
Instrukcja obsługi

Wyposażenie
(1) Tarcza lasera (dołączona):
Zamierzeniem tarczy jest ułatwienie widoczności. Tarcza jest
wykorzystywana do przemieszczenia laserowej kropki do
żądanego miejsca.

Poziomica laserowa FatMax o długości 60 cm (24”) z trwałą skrzynką
do przenoszenia, stanowi połączenie precyzji poziomicy Box Beam
z widocznym czerwonym promieniem lasera. Laser emituje promień
światła laserowego z końca poziomicy i tworzy bezpieczną dla oczu,
widoczną plamkę laserową, którą można dostrzec na prawie każdej
powierzchni. Laser jest ustawiony 19 mm (0.75”) powyżej aluminiowej
bazowej podstawy przyrządu i przedłuża odniesienie poziomu na
odległość ponad 30 m. Dokładność promienia wynosi 6 mm/ 30 m
(1/4” @ 100 stóp).
Zalecana do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Instrukcje obsługi:
1. Instalacja baterii:
W celu włożenia baterii, odkręć wyłącznik zasilania (kołpak
baterii). Włóż dwie baterie "AAA", biegunem ujemnym
skierowanym do środka poziomicy.

2. Włączenie/ wyłączenie poziomicy laserowej:

Naciśnij przycisk wyłącznika ON/OFF w kierunku końca
poziomicy, aby obrócić go w kierunku kropki ON. Ostrzeżenie:
Laser emituje widoczny promień światła laserowego klasy II.
Skieruj promień poniżej lub powyżej poziomu oczu.
3. Zmierz poziom lub pion wykorzystując precyzyjne wbudowane
libelki, które zostały nastawione fabrycznie.
4. Zaznacz środek laserowej kropki i odejmij 19 mm (0.75”) w celu
odniesienia do spodu poziomicy.
5. Po zakończeniu, w celu oszczędzenia baterii, wyłącz laser.
ZAPAMIĘTAJ: W celu odniesienia do podstawy poziomicy,
zlokalizuj środek laserowej kropki i ODEJMIJ 19 mm (0.75”).

(2) Baterie (dołączone):
Twoja poziomica laserowa Stanley FatMax pracuje z 2 bateriami
„AAA”.
(3) Z systemem laserowej poziomicy Stanley FatMax dostępne są
adaptery obiektywów.
Do końca poziomicy z laserem można włożyć trzy rodzaje
adapterów. Bezpiecznie przytrzymywane na swoim miejscu przy
pomocy magnesu, adaptery wzmacniają promień i przystosowują
go do rozmaitych zastosowań:
Adapter A:
(A) Rozszczepiacz promienia lasera (dołączony)
Rozszczepia promień tworząc długą „laserową linię kredową”
odniesienia. Wykorzystaj pionową i poziomą libelkę wmontowaną
w adapter do precyzyjnego umieszczenia poziomej lub pionowej
linii referencyjnej, która może być obracana o 360°.
Przykładowe zastosowania:
• Poziomowanie okien, ustawianie pionów ram okiennych,
wyrównywanie szafek, itp.
Zalecany zakres roboczy 6 m
Adapter B:
(B) Krzyż z linii laserowych (dołączony)
Rozszczepia promień lasera na dwie laserowe „linie kredy”
skrzyżowane pod kątem 90°. Wykorzystaj libelkę wmontowaną w
adapter do precyzyjnego umieszczenia równocześnie tworzonych
promieni pionowej i poziomej linii odniesienia, które mogą być
obracane o 360°.
Przykładowe zastosowania:
• Poziomowanie okien, wyrównywanie kafelków ściennych,
ustawianie pionów ram okiennych, etc.
Zalecany zakres roboczy 6 m

Adapter C:
(C) Rozszczepiacz promienia laserowego o 90° (sprzedawany
oddzielnie)
Rozdziela promień na dwa promienie emitowane pod kątem 90°.
Zapewnia jednoczesną emisję promienia poziomego i pionowego,
które mogą być obracane o 360°.
Przykładowe zastosowania:
• Wyznaczanie narożników, zapewnianie pionowego ustawienia
kołków ściennych, promienie poziomujące, etc.
Zalecany zakres roboczy 6 m

Pozycja
Model

Specyfikacja
43-700

Moc optyczna

< 5 mW

< I mW

Długość fali

650 - 670 nm

635 - 650 nm

Klasa lasera

Klasa III a

Klasa II

1-43-701

Obsługa
Czas pracy

12 godzin (baterie alkaiczne)

Materiał

Aluminium z plastykowymi
końcówkami

Dokładność systemu
z laserem

6mm @ 30m (1/4" @ 100')

Dokładność
poziomicy

0.5mm/m

Wyłącznik

Przycisk

Temperatura
przechowywania

-20 C - 55ºC

Długość

60 cm

Ciężar

640 g (sama poziomica)

Baterie

2 "AAA" – dołączone

º

GWARANCJA
Stanley Tool udziela rocznej gwarancji od daty zakupu obejmującej
wady materiałowe lub wykonawstwa. Wadliwe produkty zostaną
wymienione lub naprawione w oddziale Stanley jeżeli zostaną wysłane
do:
Repairs Department
Stanley Tools
480 Myrtle Street
New Britain, CT 06053
Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych uszkodzeniami
mechanicznymi, rozdarciem lub złamaniem, użyciem niezgodnym z
instrukcjami producenta, naprawami lub zmianami dokonywanymi
w produkcie nieautoryzowanymi przez Stanley Tools. Naprawa lub
wymiana w czasie gwarancji nie wpływa na termin jej wygaśnięcia. W
zakresie dopuszczalnym przez prawo, Stanley Tools nie będzie
ponosił odpowiedzialności za bezpośrednie lub późniejsze szkody
wynikłe z uszkodzeń tego produktu. Gwarancja nie może zostać
zmieniona bez autoryzacji Stanley Tools. Gwarancja nie ma wpływu
na ustawowe prawa klienta zakupującego ten produkt.

Podczas wkładania zwróć uwagę na
bieguny
Tarcza

Charakterystyki promienia laserowego:
Promień laserowy tworzy jasną kropkę na prawie każdej powierzchni
odbijającej. Jednakże, kropka laserowa może być najlepiej widoczna
w obszarze zamkniętym, gdzie powierzchnię tworzą jasne kolory
(drzewo, białe płyty ścienne) ze względu na swój czerwony kolor.
Ciemne koloru "pochłaniają" światło, zmniejszając intensywność
kropki.
Uwaga: Jasne, zewnętrzne światło słoneczne czyni kropkę laserową
trudną do dostrzeżenia.

Dołączona – środek odbijający
poprawiający widoczność w świetle
dziennym

Konserwacja: Poziomica laserowa FatMax została zaprojektowana
jako odporna na warunki pogodowe i trwała konstrukcja. Zapamiętaj,
że jak z każdym precyzyjnym przyrządem, powinna być zachowana
uwaga, w celu uniknięcia uszkodzeń od szoków oraz wody.
• Precyzyjne libelki wykonane są z odpornego na uderzenia akrylu,
jednakże należy unikać ich uderzania.
• Przednie soczewki (adaptery) czyść przy pomocy bezwłóknowej
szmatki lub przetrzyj wacikiem wykorzystując płyny do
czyszczenia szkła.
• Poziomicę z zewnątrz wyczyść wilgotną szmatką.
• Poziomicę laserową FatMax przechowuj w wykonanej z twardego
tworzywa skrzynce.
PRZESTROGA:
Stosowanie procedur sterowania, regulacji lub wykorzystania
innych niż tutaj wymienione, może skutkować wystawieniem na
niebezpieczne promieniowanie.
Kalibracja: Poziomica laserowa FatMax została skalibrowana
fabrycznie z zespołem wmontowanych precyzyjnych libelek oraz
modułem lasera. W terenie nie jest wymagana żadna kalibracja.
Przepisy rządu USA wymagają dokładnych zapisów produktów
zawierających diody laserowe. Załączona karta rejestracji
gwarancyjnej musi być zwrócona do Stanley w celu rejestracji
tego przyrządu. W przeciwnym wypadku roszczenia gwarancyjne
nie będą honorowane.
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