ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

CIMEX RL4H1V

ПРИЛОЖЕНИЕ
Лазерен

нивелир

предназначен

за

CIMEX

RL4H1V,

професионална

употреба,

ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР 360°
RL4H1V

комбинира атрактивна цена и отлично видимост
на линиите. Чрез петте си лъча, този лазерен
нивелир, Ви предлага ненадминато удобство
при монтаж на гипс картон, окачени тавани,

2

облицовки, плочки, подови настилки и много
други.

Той

ви

позволява

360

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

едновременна

20 м.

o

Работен диапазон

± 0.3
mm/m
точност

нивелация на цялото помещение както по
хоризонтала така и по вертикала.

1. 5 ЛАЗЕРНИ ЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ
Предлагат отлично видими 5 тънки червени линии — 4
хоризонтални + 1 вертикална / 360 градуса / на разстояние до 20
метра.

Благодарение на качествените си лазерни
диоди, лазерния нивелир CIMEX RL-4H1V, ви
предлага отлично видима тънка червена линия
на разстояние до 20 метра.

2. БУТОН “ON/OFF”
Включва и изключва лазерния нивелир

3. ЗДРАВ КОРПУС
Изработен от устойчива пластмаса, обкантен с гума.

Когато ярката вертикална линия е включена

4. БУТОН “LOCK”

в комбинация с четирите хоризонтални линии,

Заключва махалото
„ДИАГОНАЛИ“.

лазерният нивелир преминава в режим на

осигурявайки

странично

режим

Служи за последователно активиране на лъчите на лазерния
нивелир.

добра

.7. СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Показват режима на работа.
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на

в

6. БУТОН “MODE H/V”

защита от прах и влага.
Размерът

преминава

5. ГНЕЗДО ЗА БАТЕРИИ

Корпусът му е изработен от обкантена с гума
пластмаса,

нивелира

АА 1,5 V – 4 бр.

нивелир с кръстосани линии.

устойчива

и

разположения

плъзгащ превключвател “ON/OFF” е увеличен в

1

сравнение с други нивелири, което осигурява
максимално

удобство

при

включване

и

изключване дори когато се използват дебели
защитни ръкавици.

1

2

Разположените върху скосението на корпуса
бутони за управление / “LOCK’’ и ‘’MODE H/V’’ /,

за

удобството

при

3

работа,

осигурявайки лесен достъп до функциите му,
дори когато лазерния нивелир е позициониран в

7

непосредствена близост до таван.

7

ОКОМПЛЕКТОВКА
•

Лазерен нивелир 360 градуса (3D)
• 4 бр. AA батерии
• Калъф
• Гаранционна карта + Ръководство

5
4

6

ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

допринасят

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ RL4H1V

1.

Цвят на лазера

Червен

Точност

± 0.3mm / m

Диапазон на самонивелиране

± 3.0 °

Самонивелиране

Махален компенсатор

Работен диапазон

до 20m.

Батерия

АА 1,5 V – 4 бр.

УПОТРЕБА

1.1. Уредът основно е предназначен за използване в закрити и открити пространства, като
лазера е видим на разстояние до 20 метра.

1.2. Отворете капака за батериите, и поставете четири батерии LR6(AA) в гнездото (5), като
спазвате указания на капачето поляритет.
1.3.

Чрез бутон “ON/OFF” (2) включвате / изключвате уреда.

При включване на нивелира, хоризонталните и вертикалната линия се включват
автоматично, като в първите няколко секунди уреда
се
самонивелира.
Диапазонът
за
самонирелиране е +/- 3 градуса (лъчите мигат).

1.6. При плъзване на БУТОН “ON/OFF” в посока OFF лазерния нивелир се изключва и
махалото се заключва. Уредът е готов за транспортиране.
1.7. Ако желаете да използвате нивелира със статив или стойка, ги завийте към
предназначения за това резбови отвор с резба 1/4, намиращ се в долната му част.
2.

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

2.1. Винаги поддържайте уреда чист. Може да се забърсва с мека мокра кърпа.
2.2. Уредът използва батерии LR 6 (AA). Ако не използвате уреда дълго време, премахнете
батериите, за да избегнете теч, който да го повреди.
2.3. Когато силата на светлината на лазерния лъч намалее, трябва да смените батериите.
Моля изхвърляйте старите батерии на означените за това места.
2.4. При възникване на повреда, потърсете оторизиран сервиз за електроинструменти CIMEX
или се обърнете към търговския обект от който сте го закупили. Повече информация може да
намерите на www.cimex.bg
3.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Не изхвърляйте електроуреди и опаковките им заедно с битови отпадъци. Съобразно
директивата на EC 2002/96/EG относно износени електрически уреди и отразяването й в
националното законодателство, износените електроуреди следва да се събират отделно и да се
предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
4.

ОБЩИ
4.1. Да не се гледа директно към лазерния лъч.
4.2. Да не се използва от деца.
4.3. При употреба да не се насочва към хора.
4.4. Уредът не е предназначен за употреба от лица с намалени физически или умствени
способности, или такива които нямат нужните опит и познания, освен ако не са под компетентно
ръководство.

ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

1.5. Бутона “MODE H/V ” (6) служи за последователно активиране на лъчите на лазерния
нивелир. Последователността на включване е следната – при първоначално включване на лазерния
нивелир се активира комбинация от хоризонталните лъчи и вертикалния лъч. При повторно
натискане на бутона “MODE H/V” (6) се включва само хоризонталните лъчи, а при третото се
включва само вертикалния лъч.
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1.4. Чрез бутона “LOCK” (4) заключвате самонивелиращия механизъм и уреда преминава в
режим „ДИАГОНАЛИ“ - може да задавате диагонали.

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул.Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

