
Tekniske data 

Generelt 
Nøyaktighet ved gunstige forhold * 
2 mm / 0,08 in *** 
 
Nøyaktighet ved ugunstige forhold ** 
3 mm / 1/8" *** 
 
Rekkevidde ved gunstige forhold * 
0,2 - 40 m / 0,6 - 120 ft *** 
 
Rekkevidde ved ugunstige forhold ** 
0,2 - 30 m / 0,6 - 100 ft *** 
 
Minste viste enhet 
0,1 mm / 1/32 in 
 
Laserklasse 
2 
 
Lasertype 
635 nm, <1 mW 
 
ø laserpunkt | ved avstander 
6 /30 /60 mm | 10/ 50/ 100 m 
 
Beskyttelsesklasse 
IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut) 
 
Auto. utkobling av laser 
etter 90 s 
 
Auto. utkobling av strømmen 
etter 180 s 
 
Bluetooth® Smart 
Bluetooth® v4.0 
 
Område for Bluetooth®Smart 
<10m 
 
Batterienes levetid (2 X AAA) 
Opp til 10000 målinger 
Opp til 20 timers betjeningstid 
 
Dimensjoner (H X D X B) 
115 x 43,5 x 23,5 mm | 4,53 x 1,71 x 0,93 in 
 
Vekt (med batterier)87 g/ 3,07 oz 
 
Temperaturområde lagring | betjening 
-25 til 70 °C/ -13 til 158 °F | -0 til 40°C/ 32 til 104°F 

 

Garanti 

Garanti under PROTECT hos Leica Geosystems 

Livstidsgaranti fra produsenten 

Garantien dekker hele brukstiden til produktet under PROTECT i henhold til Leica Geosystems International 
Limiteds garanti og de generelle vilkårene og betingelsene i PROTECT, slik det er formulert i www.leica-
geosystems.com/protect. Gratis reparasjon eller bytte av alle produkter eller deler under PROTECT med mangler 
som skyldes feil ved materialer eller produksjon. 

3 år kostnadsfritt 

http://www.leica-geosystems.com/protect
http://www.leica-geosystems.com/protect


Ekstra service hvis produktet blir defekt under PROTECT og trenger service under normale bruksforhold, som 
beskrevet i brukerhåndboken, uten ekstra kostnader. 

For å få denne perioden "3-år kostnadsfritt", må produktet under PROTECT registreres på myworld.leica-
geosystems.com innen åtte uker fra kjøpsdato. Dersom produktet under PROTECT ikke registreres, gjelder en 
periode på "2-år kostnadsfritt". 

 

Vedlikehold 

• Rengjør enheten med en fuktig myk klut. 

• Enheten må aldri senkes i vann. 

• Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. 

 

Sikkerhetsinstrukser 

Den som er ansvarlig for instrumentet må sørge for at det brukes i samsvar med instruksjonene. 

Symboler som brukes 

Symbolene som brukes har følgende betydninger: 

ADVARSEL 

Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke 
situasjonen blir unngått. 

FORSIKTIG 

Angir potensiell farlig situasjon eller ikke tiltenkt bruk som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre personskader 
og/eller betydelige skader på utstyr og miljø, eller det kan få økonomiske følger. 

Viktige avsnitt må følges for å sikre at produktet brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte. 

Tillatt bruk 

• Måling av avstander 

• Dataoverføring med Bluetooth® 

Ulovlig bruk 

• Bruke instrumentet uten instruksjoner 

• Bruk utenfor angitte grenseverdier 

• Deaktivering av sikkerhetssystemer og fjerning av forklarende merking og faremerker 

• Åpning av produktet ved bruk av verktøy (skrutrekkere osv.) 

• Bruk av tilbehør fra andre produsenter uten uttrykkelig godkjennelse 

• Utføre modifikasjoner eller endring av produktet 

• Bevisst blending av andre, også i mørket 

• Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på arbeidsstedet (som for eksempel ved måling på veier, 
anleggsplasser osv.) 

• Utilbørlig eller uansvarlig oppførsel på stillaser, i stiger, ved måling i nærheten av maskiner som går, 
eller i nærheten av maskiner eller installasjoner som ikke er beskyttet 

• Sikting direkte mot solen 

Farer ved bruk 

ADVARSEL 

Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved instrumentet, hvis det har falt i bakken, hvis det har vært brukt på feil 
måte eller hvis det er blitt ombygd. Utfør regelmessige testmålinger. Særlig etter at instrumentet har vært utsatt 
for ekstreme belastninger samt før og etter viktige målinger. 

FORSIKTIG 

Forsøk aldri å reparere produktet selv. Kontakt en lokal forhandler hvis produktet er skadet. 
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ADVARSEL 

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent, kan hindre brukerens rett til å betjene utstyret 

Begrensning av bruk 

Se avsnittet Tekniske data.. Enheten egner seg til bruk på steder der mennesker kan oppholde seg permanent. 
Produktet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlig eller aggressivt miljø. 

Ansvarsområder 

Ansvaret til produsenten av originalutstyret: 

Leica Geosystems AG 
Heinrich-Wild-Strasse 
CH-9435 Heerbrugg 
Internety: www.leica-geosystems.com 

Ovennevnte firma er ansvarlig for levering av produktet med brukerhåndbok i en fullstendig sikker tilstand. 

Ovennevnte firma er ikke ansvarlig for tilbehør fra tredjepart. 

Ansvarsområdet til den som har ansvar for instrumentet: 

• Vedkommende skal forstå sikkerhetsinformasjonen på produktet og instruksjonene i 
brukerhåndboken. 

• Vedkommende skal kjenne de stedlige forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet. 

• Vedkommende skal hindre uvedkommende i å få adgang til produktet. 

Avhending 

FORSIKTIG 

Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og send dem til oppsamlingsstasjoner som 
er beregnet til dette i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter. 

Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet. Utstyret må kasseres på forsvarlig måte i samsvar med 
gjeldende nasjonale forskrifter. Følg nasjonale og landsspesifikke bestemmelser. 

Informasjon om produktspesifikk behandling og håndtering av avfall kan lastes ned fra hjemmesiden vår. 

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

ADVARSEL 

Enheten oppfyller de strenge kravene ifølge gjeldende retningslinjer og normer. Likevel kan muligheten for 
forstyrrelse av andre apparater ikke helt utelukkes. 

Bruk av produktet med Bluetooth® 

ADVARSEL 

Elektromagnetisk stråling kan forårsake forstyrrelser i annet utstyr, installasjoner (for eksempel medisinske som 
pacemakere og høreapparater) og i luftfartøy. Det kan også påvirke mennesker og dyr. 

Forholdsregler: 

Selv om produktet er i samsvar med de strengeste standarder og forskrifter, kan man ikke fullstendig utelukke 
muligheten for at mennesker og dyr kan skades. 

• Ikke bruk produktet i nærheten av bensinstasjoner, kjemiske anlegg, i områder med potensiell 
eksplosiv atmosfære og steder hvor det utføres sprengning. 

• Ikke bruk produktet i nærheten av medisinsk utstyr. 

• Ikke bruk produktet i fly. 

• Ikke bruk produktet nær kroppen i lengre perioder. 

Laserklassifisering 

Enheten genererer synlige laserstråler som sendes ut fra instrumentet: Produktet er i samsvar med laserklasse 2 
ifølge: 

• IEC60825-1 : 2014 „Strålingssikkerhet for laserprodukter“ 
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Laserklasse 2 produkter: 

Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den unødig mot andre personer. Øynene vil vanligvis beskyttes ved at 
man snur seg bort og ved å lukke øynene. 

ADVARSEL 

Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som f.eks. lupe eller kikkert). 

FORSIKTIG 

Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen. 

Beskrivelse 
Verdi 
Bølgelengde 
620 – 690 nm 
Maksimal utstrålende effekt for klassifisering 
< 1 mW 
Pulsvarighet 
> 400 ps 
Pulsrepetisjonsfrekvens 
320 MHz 
Stråledivergens 
0,16 x 0,6 mrad 

Merking 

 
Det tas forbehold om endringer (tegninger, beskrivelser og tekniske data) uten forvarsel. 
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