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, לקוחות נכבדים
 

 צביע לייזר זהממ מודה לכם על שרכשתם "חברת לדיקו בע
.  BOSCH מתוצרת חברת

 

 אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
.  זה ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 

 

, במוצרבמידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה 
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב 

.  החוברת
 

 מ"לדיקו בע                                                               
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הוראות בטיחות 
 

מצביע לייזר 
 

עבודה בטוחה עם כלי המדידה 
מתאפשרת רק לאחר שמידע 
התפעול ובטיחות נקרא והובן 

וההוראות המפורטות , במלואו
לעולם אל תניחו . במסמך זה נשמרות בקפידה

לתוויות האזהרה של מכשיר המדידה להישחק 
.  שמרו על ההוראות. הכרה-לבלי דע
 
  לי תפעול או כיוונון השימוש בכ -אזהרה

אחרות  עבודהאו יישום שיטות , אחרים
יכול להוביל , מאשר אלו המצויינות לעיל
 . לחשיפה מסוכנת לקרינה

 
  לכלי המדידה מצורפת תווית אזהרה

באילוסטרציה  5מסומנת בספרה )באנגלית 
 (. של כלי המדידה בעמוד האיורים

 
 2נת לייזר רמה ירק      

קרן אין להביט היישר לתוך ה
 
  IEC 60825-1:2007-03 
 ננומטר 635, מיליוולט 1>  

 
אין להפנות את קרן הלייזר לבני 
אדם או לבעלי חיים ואין להביט 

כלי . היישר לתוך הקרן בעצמכם
מדידה זה מפיק לייזר מרמת 

קרינה . 60825-1בהתאם לתקן , 2קרינת לייזר 
.  זו יכולה להוביל לעיוורון

 
 
 
 
 

 בלייזר  אין להשתמש במשקפי הצפייה
משקפי הצפייה בלייזר . כבמשקפי מגן

, הראייה של קרן הלייזר לשיפורמיועדים 
 . אולם הן אינן מגנות מפני קרינת הלייזר

  אין להשתמש במשקפי הצפייה בלייזר
משקפי הצפייה  .כבמשקפי שמש או נהיגה

מפני  מלאהבלייזר אינם מאפשרים הגנה 
 . תפישת הצבעופוגעים ב UVקרינת 

 ת כלי המדידה רק על ידי מומחים תקנו א
מורשים המשתמשים בחלקי החילוף 

הדבר מבטיח שמירה על . המתאימים
 . בטיחות כלי המדידה

  אין להניח לילדים להשתמש בכלי הלייזר
, הם יכולים .למדידה ללא השגחה צמודה

לעוור אנשים אחרים או את , שלא בכוונה
 . עצמם

 

מתקן אחיזה 
 

הרחק  8ה שמרו על מתקן האחיז
מחוללים  12המגנטים  .מקוצבי לב

שדה שיכול לפגוע בתפקוד של 
 . קוצבי לב

 
  הרחק מאמצעי  8שמרו את מתקן האחיזה

 .נתונים מגנטיים וציוד רגיש למגנטים
יכולה להוביל  12ההשפעה של המגנטים 

.  לאובדן נתונים באופן בלתי הפיך

 
תיאור השימוש 

את  בבקשה פרשו את העמוד המתקפל המכיל
של כלי המדידה והשאירו אותו פתוח  םישרתה

.  בעודכם קוראים את הוראות התפעול
 
 

שימוש ייעודי 
כלי המדידה מיועד לקביעה ובדיקה של קווים 

.  כמו גם נקודות אנכיות, אופקיים ואנכיים
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נתונים טכניים 
 

 GPL 5מצביע לייזר 
Professional 

 ..K66 2 601 3מספר פריט 

 מטרים 30ת טווח פעילו

מטר /מ"מ ±0.3איזון דיוק 

עצמי -טווח איזון
: לאורך( טיפוסי)

 הציר האורכי  -
הצדדי הציר  -

 
 

±5 ° 
±3 ° 

שניות  4>טיפוסי , משך איזון

 C … +50 °C° 10-טמפרטורת פעילות 

 C … +70 °C° 210טמפרטורת איחסון 

, לחות אוויר יחסית
מירבית 

 
90 % 

 2דרג לייזר 

מיליוולט  1, >ננומטר 635סוג לייזר 

מ "ס 0.635התקן חצובה 

 x 1.5 V LR6 (AA) 3סוללות 

, אורך פעילות רציף
מוערך 

שעות  24

משקל בהתאם לתקנות 
EPTA-Prodecure 

01/20003 

 
 

ג "ק 0.25

מ "מ x 80 x 40 108מימדים 

 IP 5Xמידת הגנה 
 

בבקשה שימו לב למספר הפריט שעל לוחית 
השמות . לכםהסיווג של כלי המדידה ש

של כלי המדידה האינדיבידואלים  המקצועיים
.  עשויים להשתנות

כלי המדידה ניתן לזיהוי בקלות בעזרת המספר 
.  שעל לוחית הסיווג 7הסידורי 

 

תכונות המוצר 
המספור של תכונות המוצר המופיע כאן מתייחס 

.  לאילוסטרציה של כלי המדידה שבדף האיורים
 פתח יציאה של קרן הלייזר 1
 מכסה הסוללה בריח 2
 מכסה הסוללה 3
 כיבוי/מתג הפעלה 4
 תווית האזהרה של הלייזר 5
 מ"ס 0.635התקן חצובה  6
 מספר סידורי 7
 מתקן אחיזה 8
 בורג נעילה למכשיר האחיזה 9

 חורי בורג למתקן האחיזה 01

 פתח לרצועה המתחברת 11
 מגנטים 21
מ על מתקן "ס 0.635התקן חצובה  31

 האחיזה
מ על מתקן "ס 1.58התקן חצובה  41

 האחיזה
 * לוחית מדידה עם מתקן עמידה 51
 כיסוי מדן 61
 *משקפי צפייה בלייזר 71
* חצובה 81

 מתואר אינו חלק ההמוצג או  הציוד ההיקפי
במשלוח הסטנדרטי של  הכלול הציודמ

סקירה שלמה אודות הציוד ההיקפי . המוצר
.  ניתן למצוא בתוכנית הציוד ההיקפי שלנו

 

הרכבה 
 

החלפת הסוללה / הכנסת
 

מגנזיות הינן המומלצות -סוללות אלקאליות
.  לשימוש בכלי המדידה

 

סובבו את , 3על מנת לפתוח את מתקן הסוללות 
בכיוון השעון למצב תתת ואז משכו  2הבריח 

הכניסו את הסוללות . מטה את מכסה הסוללה
 הקפידו להניחן, בעת ההכנסה. המצורפות

כמוצג בחלק הפנימי של , בקוטביות הנכונה
.  מתקן הסוללות

 

את מכסה הסוללות בתחתית של המתקן הניחו 
על מנת לנעול את . ואז דחפו אותו לכיוון מעלה

נגד כיוון  2סובבו את הבריח , מכסה הסוללות

.  השעות למצב 
 

אם קרן הלייזר מהבהבת באיטיות בעת 
 כאשר. סימן שהסוללות חלשות, התפעול

יכול לעבוד עדיין כלי המדידה , ההבהוב מתחיל
  .שעות 8 -למשך כ

 

. החליפו תמיד את כל הסוללות בו זמנית
השתמשו תמיד בסוללות מאותו הסוג ואם 

.  קיבולת זהה
 
  הוציאו את הסוללות מכלי המדידה אם

אינכם עומדים להשתמש בו לפרק זמן 
, בעת האחסון לתקופות ממושכות. ממושך

הסוללות יכולות להחליד ולפרוק עצמן 
.  ממתח
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תפעול 
 

תפעול ראשוני 
 לי המדידה כנגד לחות וקרינת שמרו על כ

 . אור שמש ישירה
  אין לחשוף את כלי המדידה לטמפרטורות

. קיצונית או שינויים קיצוניים בטמפרטורה
אין להשאיר אותו ברכב לפרקי זמן , לדוגמה

במקרה של שינויים משמעותיים . ממושכים
הניחו למכשיר המדידה , בטמפרטורה

לפני  להסתגל לטמפרטורה החיצונית
במקרה של טמפרטורות . פעילו אותושת

, קיצוניות או שינויים קיצוניים בטמפרטורה
 . הדיוק של כלי המדידה יכול להיות משובש

  הימנעו ממכות חזקות או הפלת כלי
לאחר פגיעה חיצונית קשה בכלי . המדידה
יש לבצע בדיקת דיוק תמיד לפני , המדידה

דיוק "ראו בסעיף )שתמשיכו בעבודה 
 "(. האיזון

 כאשר . כבו את כלי המדידה בעת תנועה
אשר יכול  -יחידת האיזון , המכשיר כבוי

נעולה  -להינזק במקרה של תנועות קיצוניות 
.  במקומה

 
הפעלה וכיבוי המכשיר 

דחפו את , את כלי המדידהלהפעיל על מנת 
מעלה כך שהמתג יראה  4כיבוי /מתג ההפעלה

כלי , מייד לאחר ההפעלה". I"את הסימן 
דה ישלח קרן לייזר החוצה דרך פתח המדי

.  1היציאה 
אין לכוון את קרן הלייזר לאנשים או חיות ואין 

, להביט ישירות לתוך קרן הלייזר בעצמכם
.  אפילו לא ממרחק גדול

דחפו את מתג , את כלי המדידה לכבותעל מנת 
מטה כך שהמתג יראה את  4כיבוי /ההפעלה

האיזון  יחידת, כאשר המכשיר כבוי". 0"הסימן 
.  נעולה במקומה

 
הגדרת כיבוי אוטומטי 

כלי המדידה ייכבה אוטומטית , כברירת מחדל
.  דקות של פעילות 20לאחר 

הכיבוי האוטומטי יכול להיות מוגדר לכל טווח 
, לשם הכיוונון. שעות 8 -דקות ל 20זמן שבין 

כבו אותו מיד ואז , הפעילו את כלי המדידה
על מנת לאשר . תשניו 4הפעילו אותו שוב בתוך 

כל קרני הלייזר יהבהבו , שהתקבל השינוי
שניות לאחר ההפעלה בפעם  2במהירות למשך 

.  השנייה
  אין להשאיר את כלי המדידה פועל ללא

השגחה וחובה לכבות את כלי המדידה 
אנשים אחרים עלולים  .לאחר השימוש

.  ר מקרן הלייזרוולהתע

כאשר אתם מפעילים את כלי המדידה בפעם 
 20 -הכיבוי האוטומטי יוגדר מחדש ל, באהה

.  דקות
 

עבודה עם איזון אוטומטי 
הניחו את כלי המדידה על מתקן תמוכה יציב 

או לחצובה  8חברו אותו למתקן אחיזה , ומאוזן
18  .

פונקציית האיזון האוטומטי , לאחר ההפעלה
תתקן שונות באופן אוטומטי בעזרת טווח 

 -ו( ר האורכיבצי) ±5°העצמי הנע בין -האיזון
האיזון ייסתיים ברגע (. בציר הצדדי) ±3°

.  שמצביע הלייזר לא יזוז יותר
 

, אם פונקציית האיזון האוטומטי אינה אפשרית
למשל מכיוון שהמשטח עליו מונח עלי המדידה 

קרן , מהמישור האופקי 3°או   5°-סוטה ביותר מ
הביאו , במקרה כזה. במהירותהלייזר תהבהב 

מצב מאוזן והמתינו עד את כלי המדידה ל
ברגע שכלי המדידה . העצמי יושלם-שהאיזון

 ±3°או  ±5°נמצא בטווח האיזון העצמי של 
כל קרני הלייזר יאירו באופן רציף , בהתאמה

.  שוב
 

במקרה של רעד אדמה או מיקום משנה בעת 
כלי המדידה יאזן עצמו באופן אוטומטי , התפעול

בשל על מנת למנוע טעויות הנגרמות . מחדש
בדקו מהו המנח של קרני ,כלי המדידה הנע

.  מחדש-הלייזר ביחס לנקודות ציון לפני האיזון
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 דיוק האיזון
 

השפעות על הדיוק 
הטמפרטורה הסביבתית הינה בעלת ההשפעה 

במיוחד הבדלי טמפרטורות . הגדולה ביותר
היכולים להטות את קרן , מהקרקע ומעלה

.  הלייזר
, שהשינוי התרמי גדול יותר קרוב לקרקע לככ

ריך להיות מותקן על צ, אם ניתן, כלי המדידה
חצובה הזמינה לרכישה ולהיות מונח במרכז 

.  מרחב העבודה
השפעות ספציפיות , מלבד השפעות חיצוניות

יכולות ( דוגמת מכות קשות או נפילה)למכשיר 
בדקו את דיוק כלי , לפיכך. להביא לסטיות

.  ל פעם לפני שתתחילו בעבודההמדידה בכ
דה וכלי המדידה עולה על הסטייה המירבית ימב

בבקשה הביאו אותו , בעת אחד מהמבחנים
.  Boschלתיקון במרכזי השירות של 

כאשר דיוק האיזון של קרני הליזר האופקיות 
בצירים האורכי והצדדי נמצא בטווח הסטייה 

דיוק האיזון של הקרניים , המירבי המותר
.  נבדק גם הוא באופן זה( יכהציר האנ)יות האנכ

 
של הציר הצדדי  ת דיוק האיזון האופקיקבדי

מטרים על גבי  20טווח מדידה חופשי של 
.  משטח יציב מהקיר נדרש לשם הבדיקה

התקינו את כלי המדידה על גבי מתקן  -
או הניחו אותו על גבי , האחיזה או חצובה

מטרים  20משטח קשיח ומאוזן במרחק של 
.  הפעילו את כלי המדידה. ירמהק

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, כוונו את אחת משתי קרני הלייזר הצדדיות -
ים הצדדיים של כלי רהנמצאות לאורך הצי

הניחו לכלי המדידה . לעבר הקיר, המדידה
סמנו את מרכז קרן הלייזר על הקיר . להתאזן

(.  Iנקודה )
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מבלי לשנות  180°-סובבו את כלי המדידה בכ -
לו להתאזן וסמנו את מרכז הניחו . את גובהו

הנקודה של קרן הלייזר הצדדית השנייה על 
 IIוודאו כי נקודה (. IIנקודה )גבי הקיר 

או מתחת נמצאת בקו אנכי ככל האפשר מעל 
 . Iנקודה ל

שעל הקיר  II -ו Iבין שתי הנקודות  dההפרש  -
הינו גובה הסטייה הממשי של כלי המדידה 

.  לאורך הציר הצדדי
 

הסטייה , x 20 m = 40 m 2ה במרחק המדיד
 = m x ±3 mm/m 40: המירבית המותרת היא

±12 mm .ההפרש , לפיכךd  בין הנקודותI ו- II 
לכל )מ "מ 12אינו יכול לעבור את האורך 

(.  יותרה
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פקי של הציר האורכי האיזון האודיוק בדיקת 
מטרים על גבי  20טווח מדידה חופשי של 

נדרש לשם  B -ו Aמשטח יציב בין שני קירות 
.  הבדיקה

התקינו את כלי המדידה על גבי מתקן  -
או הניחו אותו על גבי , האחיזה או חצובה

הפעילו . Aמשטח קשיח ומאוזן קרוב לקיר 
.  את כלי המדידה

  

 
 

הנמצאת , יתקכוונו את קרן הלייזר האופ -
, במקביל לצירים האורכיים של כלי המדידה

ידה הניחו לכלי המד. Aלעבר הקיר הקרוב 
סמנו את מרכז קרן הלייזר על . לאזן את עצמו

(.  Iנקודה )הקיר 
  

 
והניחו לו  180°-סובבו את כלי המדידה ב -

סמנו את מרכז הנקודה של . להתאזן מחדש
(.  IIנקודה ) Bקרן הלייזר על גבי הקיר הנגדי 

הניחו אותו , מבלי לסובב את כלי המדידה -
הניחו הפעילו את כלי המדידה ו. Bקרוב לקיר 
.  לו להתאזן

  
 
 

 

 
 

בעזרת החצובה )ישרו את גובה כלי המדידה  -
( במידת הצורך, או על ידי שינוי גובה המשטח

באופן כזה שמרכז הנקודה של קרן הלייזר 
שסומנה קודם  IIיוקרן סדיוק כנגד הנקודה 

.  Bעל גבי קיר 
  

 
 

מבלי לשנות  180°-בסובבו את כלי המדידה  -
להתאזן מחדש וסמנו את הניחו לו . את גובהו

 Aמרכז הנקודה של קרן הלייזר שעל קיר 
הינה אנכית  IIIוודאו כי נקודה (. IIIנקודה )

.  Iככל הניתן מעל או מתחת לנקודה 
 -ו Iבין שתי הנקודות המסומנות  dההפרש  -

III  שעל הקירA  הינו הגובה הממשי של
.  הסטייה של כלי המדידה לאורך הצר האורכי

 
הסטייה , x 20 m = 40 m 2ה במרחק המדיד

 m x ±0.3 mm/m 40: המירבית המותרת היא
= ±12 mm .ההפרש , לפיכךd  בין הנקודותI ו-

III  לכל )מ "מ 12אינו יכול לעבור את האורך
(.  היותר
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עצות לעבודה 
  השתמשו תמיד המרכז קרן הלייזר לשם

הגודל של קרן הלייזר משתנה עם  .סימון
.  המרחק מהמטרה

 
למתקן האחיזה  חיבור

על מנת להדק את כלי המדידה למתקן האחיזה 
של מתקן האחיזה  9ו את בורג הנעילה גהברי, 8

שעל כלי המדידה  6מ "ס 0.635להתקן החצובה 
על מנת לסובב את כלי המדידה על גבי . והדקו

.  9שחררו קלות את בורג , מתקן האחיזה
 8סובבו את כלי המדידה על מתקן האחיזה  -

על מנת לגרום לקרן , ו לכיוון האחוריהצידה א
 . האנכית התחתונה להפוך לנראית

 8סובבו את כלי המדידה על מתקן האחיזה  -
גבהים שונים בעזרת קרן  להקריןעל מנת 

.  הלייזר האופקית
 

כלי המדידה יכול , 8בעזרת מתקן האחיזה 
: להיות מחובר באופן הבא

על גבי החצובה  8התקינו את מתקן האחיזה  -
או חצובת מצלמה מסחרית אחרת  18

. 13מ "ס 0.635החצובה בעזרת התקן 
השתמשו בהתקן , להידוק מתקן החצובה

 . 14מ "ס 1.58החצובה 
יכול להיות מהודק לרכיבי  8מתקן האחיזה  -

 . 12פלדה בעזרת המגנטים 
יכול להיות מהודק לקירות  8מתקן האחיזה  -

הכניסו , לשם כך. גבס או עץ בעזרת ברגיים
מ לתוך חורי "מ 50ם באורך מינימלי של ברגי

 . של מתקן האחיזה 10הברגים 
יכולל היות מהודק לצינורות  8מתקן האחיזה  -

או קורות מוארכות דומות בעזרת רצועה 
על ידי העברתה דרך , הזמינה באופן מסחרי

.  לחיבור הרצועה 11הפתח 
 

( ציוד היקפי)עבודה עם החצובה 
ציבה המתכוונת מציעה כלי תמיכה י 18חצובה ה

הניחו את כלי המדידה בעזרת . לגובה מדיד
מ "ס 0.635על גבי כניסת זכר  6התקן החצובה 

של החצובה והבריגו היטב את בורג הנעילה של 
.  החצובה

 
 
 

( ציוד היקפי)עבודה עם לוחית המדידה 
ניתן להקרין את , 15בעזרת לוחית המדידה 

ר סימן הלייזר על גבי הרצפה או את גובה הליז
.  כנגד קיר

הסטייה או , בעזרת שדה אפס ומאוזניים
השקיעהעד לגובה הדרוש יכולות להימדד 

הדבר מבטל את . ולהיות מוקרנות למקום אחר
הצורך לכיוונון מדוייק של כלי המדידה לגובה 

.  ממנו אתם רוצים להקרין
הינה בעלת ציפוי משקף  15לוחית המדידה 

לייזר המגביר את יכולת הראייה של קרן ה
הגברת . במרחקים גודלים יותר או באור בהיר

, ניתנת לראייה רק כאשר מסיטים הבהירות
.  על לוחית המדידה, במקביל לקרן הלייזר

 
( ציוד היקפי)משקפי צפייה בלייזר 

משקפי הצפייה בלייזר מסננות את האור 
הדבר גורם לאור האדום של הלייזר . ההיקפי

.  להיראות בהיר יותר בעיניכם
 
 ין להשתמש במשקפי הצפייה בלייזר א

משקפי הצפייה בלייזר . כבמשקפי מגן
, מיועדים לשיפור הראייה של קרן הלייזר
 . אולם הן אינן מגנות מפני קרינת הלייזר

  אין להשתמש במשקפי הצפייה בלייזר
משקפי הצפייה  .כבמשקפי שמש או נהיגה

בלייזר אינם מאפשרים הגנה מלאה מפני 
 . ים בתפישת הצבעופוגע UVקרינת 

 

תחזוקה ושירות 
 

תחזוקה וניקוי 
אחסנו והעבירו את כלי המדידה רק במארז 

.  המגן המצורף
.  שמרו על כלי המדידה נקי בכל עת

אין להשרות את כלי המדידה במים או בנוזלים 
.  אחרים

.  נגבו פסולת ולכלוך בעזרת בד לח ורך
.  אין להשתמש בחומרי ניקוי או ממסים

ן קבוע את פני השטח של פתח היציאה נקו באופ
ושימו לב שלא נשארים מוך , של הלייזר במיוחד

. או סיבים
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אם כלי המדידה פגום למרות הדאגה והטיפול 
התיקונים , שננקטו בעת הייצור ותהליכי הבדיקה

יבוצעו על ידי מרכז שירות מורשה עבור כלי 
.  Boschהעבודה של 

בבקשה  ,בכל התכתבות והזמנת חלקי חילוף
הספרות  10ציינו תמיד את מספר הפריט בן 

.  של כלי המדידה גהמצוי על גבי לוחית הסיוו
שלחו את כלי המדידה , במקרה של תיקונים

.  אריזת המגן שלובארוז 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מרכז שירות ותמיכת לקוחות 
מרכזי השירות שלנו עונים לשאלותיכם הנוגעות 

 כמו גם, לתחזוקה ותיקונים של המוצרים שלכם
חדשות עדכניות ומידע . לשם השגת חלקי חילוף

 : אודות חלקי חילוף ניתן למצוא גם בכתובת
www.bosch-pt.com . 

יועצי הלקוחות שלנו יענו על שאלותיכם הנוגעות 
למכשיר הטובה ביותר , לרכישה הטובה ביותר

.  ולכיוונון המוצרים והציוד ההיקפי
 

 :היפטרות

אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה  
! הביתית 

 בהתאם לקו המנחה האירופי 
2002/96/EC  לפסולת ציוד חשמלי

, שומו בזכות הארציתואלקטרוני ויי
כלים חשמליים שאינם שמישים חייבים 

להיאסף בנפרד ויש להשליכם באופן 
. מתאים לסביבה

 

 כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: היבואן ומעבדות השירות

 

מ "בעלדיקו 
 

:                                             סניף ראשון לציון

                         75654צ "ראשל, 31ב לזרוב רחו

                                                 03-9630040. טל

    03-9630050. פקס

                                            ew@ledico.com: ל"דוא

http://www.bosch-pt.com/

