
POZIOMICA LASEROWA
4DL LASER LEVEL

360⁰ WYSOKA PRECYZJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPECYFIKACJA
Promienie radu:
360° x 3 12 (3D)
360° x 4 16 (3D)

Źródło lasera:
Długość fali  650 nm, czerwone światło     Długość fali  515 nm, niebieskie światło
Długość fali  532 nm, zielone światło

Klasa wodoodporności:    IP-54
Zakres pracy: około 25m w  średnicy

Dokładność pozioma/pionowa: ± 0,2 mm/10m
Automatyczny zakres poziomowania:  ±3

Temperatura robocza światła niebieskiego: -20°C – 50°C
Temperatura robocza światła czerwonego: -20°C – 50°C (należy dostosować)

Godziny pracy:  około 5h
Temperatura robocza światła zielonego: -5°C – 50°C

Waga: 560 g (samo urządzenie)
Wymiary: 4D wysokość 12,2 cm x średnica 11,3 cm

RYSUNEK SCHEMATYCZNY 3D
WIELOKIERUNKOWEGO PROFENSJONALNEGO LASERA POZIOMUJĄCEGO



SCHEMAT PRODUKTU

MODEL

Wielokierunkowy profesjonalny
laser poziomujący

2 pionowe wiązki, 2 poziome
dolne (90⁰), 2 poziome górne (90⁰)360° Horizon

FUNKCJE KRÓTKIE
WPROWADZENIE

ŁADOWARKA PLATFORMA
DO PODNOSZENIA

ZDALNE
STEROWANIE

WSPORNIK
TYPU T

PRZEŁĄCZNIK URZĄDZENIA

PANEL STEROWANIA

Okno wiązki
poziomej lasera (360⁰) 

Okno wiązki
pionowej lasera

         (360⁰)



STOSOWANIE
1.Ustaw urządzenie na rusztowaniu, wsporniku naściennym - typu T lub platformie 
do podnoszenia, zgodnie z wymaganiami.
2.  Przesuń główny przełącznik do przodu, na pozycję ON, a urządzenie zacznie 
pracować. Okno wiązki poziomej zacznie działać automatycznie i wytworzy cztery 
poziome promienie radu.
3. Przyciśnięcie przycisku H w panelu dotykowym pozwala sterować włączeniem i 
wyłączeniem poziomej wiązki laserowej.
4. Jednokrotne przyciśnięcie przycisku V panelu dotykowego generuje pionową 
wiązkę laserową, po drugim kliknięciu otwiera drugą wiązkę pionową, a po 
kliknięciu trzecim, zamyka obie otwarte wcześniej wiązki.
5. Przyciśnij przycisk „*/włączenie” przez ponad 3 sekundy, do czasu kiedy 
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Umożliwi to pracę z płaszczyzną pochyloną, w tym 
czasie możesz dowolnie stawiać urządzenie pod wymaganym kątem, bez alarmu, 
z miganiem. Przytrzymaj ten przycisk ponownie przez ponad 3 sekundy do 
usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby wyłączyć tę funkcję, Urządzenie wróci do 
normalnego trybu pracy.

1.W trakcie używania urządzenie wydaje nagle dźwięk alarmu, a światła zaczynają 
świecić bez przerwy, kiedy urządzenie jest ustawione poziomo. Wskazuje to na 
problem niewystarczająco naładowanej baterii. Należy więc naładować lub 
wymienić baterię.
2. Kiedy pasek świetlny obudowy miga, oznacza to, że urządzenie nie jest w 
bezpiecznym ustawieniu. Należy wyregulować poziom poprzez ustawienie 
urządzenia.
3. Linie lasera są zamazane. Należy przetrzeć szkło zewnętrzne czystą, 
bawełnianą ścierką.

Uwaga: Bateria musi być prawidłowo zainstalowana. Jeśli nie używasz 
urządzenia przez dłuższy czas, należy rozładować/wyjąć baterię. Przed 
pierwszym użyciem ładuj baterię przez ponad 10 godzin. Wyłącz główny 
włącznik urządzenia zaraz po użyciu. Należy ładować baterię przy pomocy 
odpowiedniej ładowarki, dostosowanej do urządzenia. Używaj urządzenie 
w odpowiednich warunkach, określonych w niniejszej instrukcji.

TYPOWE PROBLEMY



1. Urządzenie należy do dwóch rodzajów produktów laserowych. Jest nieszkodliwy 
dla człowieka.
2. Duże ciśnienie oraz wibracje są surowo zakazane.
3. Produkt należy przechowywać w wentylowanym, suchym, izolowanym od ciepła 
i zabezpieczonym przeciwpożarowo magazynie. Kontakt z artykułami żrącymi jest 
surowo zakazany.
4. W trakcie ładowania, rozładowywania oraz używania, produkt powinien być 
obsługiwany w sposób odpowiedni. Należy zadbać, aby produkt nie został rzucony 
ani upuszczony.
5. Certyfikat kontroli jakości oraz lista elementów składowych produktu są 
dołączone do opakowania produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Urządzenie należy przechowywać w miejscu: suchym, wentylowanym, o stałej 
temperaturze, bez zanieczyszczeń pyłkami.
2. Należy regularnie przecierać szkło zewnętrzne, aby zapewnić jakość 
przesyłania światła.
3. Kiedy urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas, należy regularnie 
zwalniać przełącznik blokujący na około pół godziny.
4. Nie pozostawiaj baterii w urządzeniu, aby uniknąć wycieku płynu z baterii.
5. Nie patrz bezpośrednio na światło lasera. Urządzenie należy obsługiwać 
używając okularów ochronnych.
6. Nie przecieraj urządzenia rozpuszczalnikiem organicznym, aby zapewnić 
elastyczność elementów łożyska.

1.Demontaż urządzenia nie może być przeprowadzony przez osoby bez 
uprawnień.
2.Należy unikać poważnych wibracji, uderzenia oraz upadku urządzenia.
3. Zwróć uwagę na dokręcenie lustra po użyciu urządzenia.

UTRZYMANIE ORAZ UWAGI

UWAGI

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl


