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Въпроси, проблеми, липсващи части? 
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Не заслепявайте други хора. 
Гледането директно в лъча с 
оптични средства може да бъде 
опасно. 
Не използвайте продукта в зони с 
опасност от експлозия или в 
агресивна среда. 
Използвайте само зарядни 
устройства, препоръчани от 
производителя, за да зареждате 
батериите. 
Дръжте крайниците на безопасно 
разстояние от движещите се части. 
Внимавайте за грешни измервания, 
ако продуктът е дефектен или е 
изпуснат или е бил използван 
неправилно или е модифициран. 
Извършвайте периодични  тестови 
измервания. Особено преди, по 
време и след важни измервания. 
Продуктът и батериите не трябва да 
се изхвърлят заедно с битовите 
отпадъци. 
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Важни инструкции за 
безопасност 

        Не използвайте продукта, преди да сте проучили 

инструкциите за безопасност и Ръководството за 

потребителя на приложения компактдиск или на нашата 

страница. Ако нямате такъв наръчник или той е на грешен 

език, моля, обърнете се към 

съответната агенция за подходящо 

копие.Продуктът може да се използва 

само от квалифицирани лица. 

A внимание: 
• Това е лазерен продукт от клас 2 в съответствие с IEC 

60825-1:2014 

• Не гледайте в лазерния лъч и не го насочвайте без нужда  

директно към други хора.
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Настройване на устройството 
Преглед Дисплей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
ИнсИнструкциите за безопасност и ръководството за 

потребителя трябва да се прочетат внимателно, преди 
уредът да се използва за първи път. 

ЛицЛицето, отговорно за продукта, трябва да гарантира, че 
всички потребители разбират тези указания и се 
придържат към тях. 

батерия 

Осн. линия 

Инфо 

Едини 

ци 

Поставяне 
батерии 

Сменете батериите, 
когато символа за 
батерия мига. 
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У-вото е изкл. 
(OFF) 

Операции  
Превкл. Вкл./Изкл. 

Кодове съобщения 

ON 

Настройка 
на у-вото 

4 сек. 

OFF 

4 sec 

Устройството е 
изкл. 

Ако никой бутон 
не е натиснат за  
120 сек., 
устройството се 
изкл. 
автоматично 

Ако иконата за информация се появи с номер, спазвайте 
указанията в секция "Кодове за съобщения". Пример: 

Изкл. 

i 

Уверете се, 

че 

устройството 

е изкл., ако 

не е, 

натиснете 

бутона ON  

за 4 сек., 

докато се 

изкл.. 

ON i 

Зад  Задръжте бутона за секунди, устройството 

ще бъде включено с 

с го  готовност за настройка на устройството.  

4 sec 

 

Превключете между следните единици: 

0.000 m 
     

0.000 m 

0‘00‘‘ 1/16      0‘00‘‘ 1/16 

0 1/16 in      0 1/16 in 

0.00 ft      0.00 ft 
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    Насочете активния лазер към                 
целта 

 
 

Целеви повърхности: При измерване на   
безцветни течности, стъкла, стиропор или 
полупропускливи повърхности или при 
насочване към силно гланцови повърхности 
може да възникнат грешки при измерването. 
На тъмните повърхности се увеличава 
времето за измерване.

Измервателни функции 

Продължително измерване 
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Ако съобщението Error (Грешка) не 
изчезне след многократно включване на 
устройството, свържете се с дилъра. 

Ако съобщението InFo се появи с номер, 
натиснете бутона Clear и спазвайте 
следните инструкции: 
No. Причина Корекция  

 
 
252 

Температурата е твърде 
висока 

Охладете уреда 

253 Температурата е твърде 
ниска Затоплете уреда 

255 
Полученият сигнал е твърде 

слаб, времето за измерване 

е твърде дълго 

Променете целевата 
повърхност (например 
бяла хартия). 

грешк
а 

Измерване извън 
обхвата на измерване 

Коригирайте обхвата 

260 
Лазерният лъч е 

прекъснат 

Повторете измерването. 

 

 

Технически данни 

 

Грижа 
♦ Почиствайте уреда с влажна, мека кърпа 

♦ Никога не потапяйте устройството във вода. 

♦ Никога не използвайте агресивни почистващи 

препарати или разтворители. 

Изхвърляне 

Внимание 
   Плоските батерии не трябва да се изхвърлят    

заедно с битовите отпадъци. Грижете се за   

околната среда и ги отнесете до събирателните 

пунктове, които са предвидени в съответствие с 

националните или местните разпоредби. 

Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с 

битовите отпадъци. 

Изхвърлете продукта по подходящ начин в 

съответствие с националното законодателство, 

което е в сила във вашата страна. 

Придържайте се към националните и 

специфичните за страната разпоредби. 

Специфичното третиране на продукта и 

управлението на отпадъците могат да бъдат 

изтеглени от нашата страница. 
 

Гаранция 
Prexiso P20 има гаранция от 2 години. За 
повече информация се свържете с вашия 
търговец. 
Подлежи на промяна (чертежи, описания 
и технически данни).

Общи 
 
Обхват 

21 cm - 20 m 8'' - 135' 
Точност на измерване* ± 3 mm 

± 1/8'' 
Показва се най-малката 
единица 

1 mm 1/16 in 

Лазерен клас 2 

Вид лазер 635 nm, < 1 mW 
Автоматично изключване след 120 сек. 

Продължително измерване да 
Размери (H x D x W) 115 x 43.5 x 24.7 mm 

4.52 x 1.71 x 0.97 IN 
Трайност на батерията (2 x AAA) до 3000 измервания 

Тегло 
(без батерии) 

80.5 g / 2.84 oz 

Температурен обхват: 
- съхранение 

- експлоатация 
-25 до 70 °C -13 to 158 °F 
0 до 40 °C 32 до 104 °F 

* Типичната неопределеност на измерването от ± 3 мм е 

валидна за измервания върху бели, дифузивни, 
отразяващи цели до 5 м при ниска околна светлина и 
умерени температури. При разстояния по-големи от 5 m, 
неопределеността на измерването може допълнително 
да се увеличи с 0,1 mm / m. При неблагоприятни условия 
(като ярка слънчева светлина, цели с лоша отразяваща 

способност или високи или ниски температури) 
нестабилността на измерването може допълнително да 
се увеличи до ± 4 mm при разстояния под 5 m и 
допълнително приблизително с 0,15 mm / m за 
разстояния по-големи от 5 m.  
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Инструкции за безопасност 
      Лицето, отговорно за уреда, трябва да 

гарантира, че всички потребители 

разбират тези указания и се придържат 

към тях. 

      Използвани символи 

       Използваните символи имат 

следните значения: 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Показва потенциално опасна ситуация 
или непреднамерено използване, което, 
ако не бъде избегнато, ще доведе до 
смърт или сериозно нараняване. 

! ВНИМАНИЕ 
       Показва потенциално опасна ситуация 

или непреднамерено използване, което, 
ако не бъде избегнато, може да доведе до 
леки наранявания и / или значителни 
материални, финансови и екологични 
щети. 

       Важни параграфи, които трябва да се 
спазват на практика, тъй като те дават 
възможност продуктът да бъде използван 
по технически и коректен начин. 
Разрешена употреба 

♦ Измерване на разстояния 

Забранена употреба 
♦ Използване на продукта без 

инструкции 
♦ Използване извън установените 

граници 
♦ Деактивиране на системите за 

безопасност и премахване на 
обяснителни и етикети за 
опасност 

♦ Отваряне на оборудването с помощта 
на инструменти (отвертки и др.) 

♦ Извършване на модификация или 
преобразуване на продукта 

♦ Използване на аксесоари от други 
производители без изрично одобрение 

♦ Умишлено заслепяване на трети лица; 
също на тъмно 

♦ Неадекватни предпазни мерки на 
географския район (например при 
измерване на пътища, строителни 
площадки и т.н.) 

♦ Преднамерено или безотговорно 
поведение на скеле при използване на 
стълби, когато се измерва близо до 
машини, които работят или са близо до 
части от машини или инсталации, които 
са незащитени 

♦ Насочване директно към слънцето 

Опасности в употребата 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Внимавайте за грешни измервания, ако 
уредът е дефектен или е изпуснат или е 
бил използван неправилно или е 
модифициран. Извършвайте периодични 
тестови измервания. Особено след като 
инструментът е бил подложен на 
необичайна употреба, както и преди, по 
време и след важни измервания. 

! ВНИМАНИВ 
Никога не се опитвайте да ремонтирате 
продукта сами. В случай на повреда 
свържете се с местен дилър. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Промени или модификации, които не са 
изрично одобрени, могат да анулират 
правото на потребителя да експлоатира 
оборудването. 

Ограничения за употреба 
        Виж раздел "Технически данни". 
У      Устройството е предназначено за 

използване в места, постоянно обитаеми 
от хора. Не използвайте продукта в зони с 
опасност от експлозия или в агресивна 
среда.
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Области на отговорност 
Отговорности на лицето, което отговаря за 
инструмента: 

♦ Да разбере инструкциите за безопасност 
на продукта и инструкциите в 
Ръководството за потребителя. 

♦ Да познава местните правила за 
безопасност, свързани с 
предотвратяването на злополуки. 

♦ Винаги да предотвратява достъпа до 
продукта от неоторизиран персонал. 

Електромагнитна съвместимост 

(EMC) 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

У     Устройството отговаря на най-строгите 
изисквания на съответните стандарти и 
разпоредби. 

В      Въпреки това, възможността за 
причиняване на намеса в други устройства 
не може да бъде напълно изключена. 

FCC потвърждение (приложимо в САЩ) 

Това оборудване е тествано и е 
установено, че отговаря на ограниченията 
за цифрово устройство клас B, съгласно 
част 15 от Правилата на FCC. Тези 
ограничения са предназначени да осигурят 
разумна защита срещу вредни смущения в 
жилищни инсталации. Това оборудване 
генерира, използва и може да излъчва 
радиочестотна енергия и, ако не е 
инсталирано и използвано в съответствие 
с инструкциите, може да причини вредни 
смущения в радиокомуникациите. Въпреки 
това, няма гаранция, че няма да се появят 
смущения в дадена инсталация. Ако това 
оборудване причинява вредни смущения 
на радио- или телевизионното приемане, 
което може да се определи, като се 
изключи и включи оборудването, 
потребителят се насърчава да се опита да 
коригира смущенията чрез една или 
няколко от следните мерки: 
♦ Преориентирайте или преместете 

приемната антена. 
♦ Увеличете разстоянието между 

оборудването и приемника. 
♦ Свържете оборудването към контакт, 

различен от този, към който е свързан 
приемникът. 

♦ За помощ потърсете дилър или опитен 
радио / телевизионен техник. 
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Етикиране  

 

Прикрепете лазерния стикер (а) на вашия 
език.  

 

      Устройството произвежда видими лазерни 
лъчи, които се излъчват от уреда: 

      Това е лазерен продукт от клас 2 в 
съответствие с: 

• IEC60825-1: 2007 "Радиационна безопасност 
на лазерни продукти" 
Лазерни продукти клас 2: 
Не гледайте в лазерния лъч и не го 
насочвате ненужно към други хора. 
Защитата на очите обикновено се 
осигурява от реакции на отвращение, 
включително от мигащия рефлекс.  

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Гледането директно в лъча с оптични 
средства (например бинокъл, телескопи) 
може да бъде опасно. 
          
        ! ВНИМАНИЕ 
Поглеждането към лазерния лъч може да 
е опасно за очите. 

 

Лазерна класификация  


