LIJNLASER FLG 64-GREEN HP
HANDLEIDING

SET BESTAAT UIT:

Lijnlaser FLG 64-Green, magnetisch richtmerk, groene laserbril, accupack, lader, kunststof koffer en
handleiding.
FUNCTIES:

Voor het overzetten van hoogtes, afhangen van systeemplafonds, uitzetten van hoeken, plaatsen van
wanden, afhangen van deuren, stellen van ramen en het uitzetten van punten op vloer / plafond.
KENMERKEN:

• 4 haakse hoeken
• Laserkruis op het plafond
• Loodpunt op de vloer
• Uitschakelbare zelfnivellering voor handmatig gebruik
• Te gebruiken met handontvanger om het werkbereik te vergroten
TECHNISCHE GEGEVENS:

• Zelfnivelleerbereik

± 3,5 °

• Nauwkeurigheid

± 2 mm / 10 m

• Werkbereik zonder ontvanger

30 m*

• Werkbereik met ontvanger

60 m

• Voeding

Li-Ion accupack, alkaline batterijen optioneel

• Gebruiksduur (alle lijnen ingeschakeld)

7h

• Laser klasse

2

• Temperatuurbereik

-5°C tot + 50°C

• Stof- / waterbescherming

IP 54

• Gewicht

1,3 kg
H
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Inschakelen van horizontale lijn
Inschakelen van 2 verticale lijnen
Inschakelen van andere 2 verticale lijnen
1x indrukken: Inschakelen van Pulseer-functie
(voor gebruik met handontvanger,
rechter LED gaat branden)
P
Ingedrukt houden: In de vergrendel stand
kan de laser nu manueel gebruikt worden.
(Bovenste LED gaat branden)
Batterij LED: batterij indicatie.

ACCU EN LADER:

Het instrument wordt standaard geleverd met een Li-Ion accupack met oplader. Daarbij wordt hij ook
geleverd met een lege cassette voor het gebruik van alkaline batterijen (AA).
Li-Ion accupack:
Het meegeleverde oplaadbare accupack dient vóór het eerste gebruik eerst goed opgeladen te worden.
Het liefst één hele nacht. Sluit de oplader aan in de aansluiting op het instrument. Permanent rood licht
op de oplader geeft aan dat de accu wordt opgeladen. Permanent groen licht op de oplader geeft aan
dat de accu is opgeladen. De werktijd met een opgeladen accu is ca. 7 uur met alle lijnen ingeschakeld.
Lege cassette:
Het instrument kan ook werken met gewone AA alkaline batterijen (4 stuks). Hiervoor dienst u de
cassette van het accupack zelf te verwijderen. Plaats vervolgens de cassette met batterijen terug in
het instrument.
BEDIENING:

Plaats de laser:
1) Op een statief met een 5 / 8” aansluiting.
2) Op het eigen verstelbare vloerstatief.
Schakel het instrument na het opstellen in door de vergrendeling te verdraaien in de stand -ON-.
De power led licht nu op, de magneet gedempte compensator wordt ontgrendeld en het instrument
staat waterpas.
Het instrument heeft een zelfstelbereik van ca. 3,5 °. Indien het instrument niet binnen dit bereik staat,
volgt er een akoestisch signaal en gaan de diodes knipperen. Met de stelschroeven op het vloerstatief
kunt u de positie aanpassen.
PAS OP!!! Na gebruik of bij verplaatsen c.q. opbergen van het instrument, altijd de draaiknop
in de -OFF- stand zetten. Hiermee voorkomt u schade/ontregeling aan de compensator.

VERSTELBARE 360° VERDELING MET FIJNAFSTELLING:

De FLG 64-Green SP is uitgerust met een 360° draaibare cirkel. U kunt het instrument met de hand
ronddraaien of gebruik maken van de zilveren fijnafstelling.

MANUEEL FUNCTIE:

Manueel functie is alleen beschikbaar in de -OFF- stand (compensator is nu geblokkeerd). Druk op de
manueel toets (P ingedrukt houden) en kies de gewenste laserlijnen. U kunt nu de laser in iedere
gewenste positie gebruiken

GEBRUIK MET HANDONTVANGER:

Om het werkbereik onder slechte lichtomstandigheden te vergroten kan de FLG 64-Green HP ook met
een handontvanger gebruikt worden. De handontvanger detecteert het lasersignaal en zet dit om in
richtingspijlen, led’s en geluidssignalen. Om een handontvanger te kunnen gebruiken dient u de
P toets op het instrument in te drukken. De lichtopbrengst wordt wat minder omdat de laserstralen
heel snel gaan knipperen (dit is met het oog nauwelijks waarneembaar). De handontvanger reageert
uitsluitend op dit signaal.
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