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 לקוחות נכבדים,

 

 פלס לייזר זהחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

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

 

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

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                 
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 בטיחות וראותה
 

  פלס לייזר
 

 פלס לייזרעבודה בטוחה עם 
קריאה יסודית של דורשת זה 

הוראות הבטיחות וההפעלה 
יהן. , ועבודה על פבחוברת זו
בתוויות האזהרה  אין לפגום

מכשיר המדידה כך שיהיו בלתי גבי שעל 
 .והוראות אלעל שמרו קריאות. 

 

  אביזרים שימוש בציוד הפעלה או ב -זהירות
נלווים שאינם מקוריים או שימוש שלא על 

עלולים להוביל  פי הוראות ההפעלה הנ"ל
 לחשיפה מסוכנת לקרינה.

 אזהרה  על מכשיר המדידה מודבקת תווית
באיור  2באנגלית )המסומנת במספר 

   מכשיר המדידה בעמוד האיורים(.

 
 

 הלייזר לכיוון אנשים או  קרןאת  אין לכוון
מכשיר . קרן הלייזרב ואין לבהותבעלי חיים 

 3מדידה זה מפיק קרינת לייזר בדירוג 
. הקרינה עלולה IEC 60825-1בהתאם לתקן 
 .לגרום לעיוורון

 במשקפי ראיית הלייזר  אין להשתמש
משקפי ראיית הלייזר  כמשקפי בטיחות.
יכולת הראיה של קרן משמשים לשיפור 

 אינם מגנים מפני קרינת הלייזר.הלייזר, אך 
 במשקפי ראיית הלייזר  אין להשתמש

. או בעת שאתם בתנועה כמשקפי שמש
משקפי ראיית הלייזר אינם מאפשרים הגנה 

ומפחיתים את  UVת מושלמת מפני קרינ
 צבעים.להבחין ביכולת ה

את מכשיר המדידה רק אצל  יש לתקן
על ידי חברת לדיקו יבואני טכנאי מוסמך 

BOSCH  .כך ותוך שימוש בחלפים מקוריים
 בפלס הלייזר.תבטיחו את בטיחות השימוש 

 את קרן הלייזר על משטחים  כווןאין ל
גם קרן חלקים כגון חלונות או מראות. 

 וחזרת עלולה לפגוע בראייה.לייזר מ
  הפעלת המכשיר מותרת אך ורק ע"י אדם

על לייזר.  היודע כיצד להשתמש במכשירי
, הדבר כולל בין EN 60825-1פי תקן 

השאר ידע בנוגע להשפעה הביולוגית של 
הלייזר על העיניים והעור וכן בדבר השימוש 

 הנאות במכשירי הגנה למניעת סכנות.
  ה בסביב לייזרפלס האין להפעיל את

 , גזים או אבקנפיצה כגון בקרבת נוזלים
במכשיר ניצוצות עלולים להיווצר . דליקים

 ולגרום להצתת החומר הדליק.
 את המכשיר כך  פעילתמיד לה יש להקפיד

שקרן הלייזר תנוע מעל או מתחת לקו 
הדבר יבטיח שלא תתרחש פגיעה  העין.

 בעיניים.
 בו נעשה שימוש ר את האזו יש לסמן

מכשיר המדידה עם תוויות אזהרה ב
הדבר ימנע מתאימות מפני קרני לייזר. 

מאנשים שאינם מעורבים במדידה להיכנס 
 לשטח המסוכן.

  הנגישאין לאחסן את המכשיר במקום 
אנשים שאינם מוסמכים.  לאנשים שאינם

המכשיר עלולים  יודעים כיצד להפעיל את
 לגרום נזק לעצמם ולאחרים.

  מדידה מדרג בעת שימוש במכשירR3 ,
אי ציות פעלו על פי התקנות הארציות. 

 לו עלול להוביל לפגיעה גופנית.לתקנות א
 שהאזור שבו מופעלת קרינת  יש לוודא

ההגבלות על לייזר מפוקח או ממוגן. ה
אזורים עם קרינת לייזר מונעים פגיעה 

 בעיניהם של עוברי אורח.
  לפני ביצוע כל עבודה במכשיר המדידה

ל הרכבה, תחזוקה וכד'( וכן עצמו )למש
בעת הובלה או אחסון, יש להוציא את 
הסוללות או לנתק את יחידת הסוללה 

סכנת פציעה בשל הפעלה מהמכשיר. 
 .ON/OFFבשוגג של מתג 

  .סכנת קצר.אין לפתוח את ערכת הסוללות 
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מפני חום,  יש להגן על ערכת הסוללה
למשל מפני חשיפה ממושכת לשמש, 

 סכנת פיצוץ.ות. אש, מים ולח
 יש לשמוראינה בשימוש,  כאשר הסוללה 

אותה הרחק מחפצי מתכת כגון מהדקי 
נייר, מטבעות, מפתחות,  מסמרים, ברגים 

או חפצי מתכת קטנים אחרים העלולים 
 המגעיםקיצור . יםמגעלגרום לחיבור בין 

 עלול לגרום לכוויות או שריפה.
 עלול לדלוף נוזל במקרה של הזנחה ,

אם נוצר בטעות ה; אין לגעת בו. מהסולל
הנוזל בא במגע ו מגע, שטפו במים. במידה

טיפול קבלת למיד עם העיניים, שטפו ופנו 
הנוזל הנפלט מהסוללות עלול לגרום רפואי. 

 לצריבה או כוויות.
  ,במקרה של נזק או שימוש לקוי בסוללות

יש לנשום אוויר צח עשויים להיפלט אדים. 
עימה ממשיכה במידה שהתחושה הלא נו

האדים . טיפול רפואיקבלת ל לפנותיש 
 במערכת הנשימה. ליצור גירוייםעלולים 

 וללה רק להפעלת בס להשתמש מומלץ
 מכשיר המדידה ולא לשימושים נוספים.

הסוללה שלכם מפני עומס  אמצעי זה יגן על
 .יתר

 מקורית של  אך ורק בסוללה יש להשתמש
Bosch  תמונה(C) י שמתאימה לכלי על פ

בעת . (Hהכתוב על לוחית השם )תמונה 
שימוש בערכת סוללות אחרת, כגון חיקויים, 

שוחזרות או של חברות אחרות, סוללות מ
סכנת פציעה וכן נזק לרכוש בשל  קיימת

 פיצוץ הסוללות.  
 מקוצבי  01את לוחית המטרה  יש להרחיק

המגנט על לוחית לב. 
המטרה של הלייזר יוצר 

העלול חשמלי שדה 
וע בתפקודו של קוצב לפג

 הלב.
 את לוחית  יש להרחיק

מאמצעי מדיה מגנטיים וציוד  01המטרה 
השפעת המגנט על לוחית רגיש למגנט. 

המטרה עלולה לגרום לאובדן נתונים בלתי 
 הפיך.

 

 (GSL 2שלט רחוק )ערכת 
את כל ההנחיות  יש לקרוא

הנחיות על שמרו על פיהן.  ולפעול
 לעיון נוסף בעתיד.אלו 

 
 

  רחוק לתיקון אך ורק המסרו את השלט
מך המשתמש בחלקי אצל איש מקצוע מוס

הדבר יבטיח שמירה על . חילוף מקוריים
 תפקוד תקין של השלט.

  ה רחוק בסביבהאין להפעיל את השלט
 , גזים או אבקנפיצה כגון בקרבת נוזלים

  בשלטניצוצות עלולים להיווצר . דליקים
 ולגרום להצתת החומר הדליק.

 

  המכשיר שימושיופירוט יאור ת
אנא קראו בקפידה הוראות הפעלה אלו ובמקביל 

  .3-5הסתכלו באיורים שבעמודים 
 

 נועד לבדיקת מידת יישור זה פלס לייזר

במקומות מתאים לשימוש  ./הקרקעהרצפה
 .מקורים

 

 (GSL 2שלט )ערכת 
הלייזר  פלסברחוק נועד לשליטה ההשלט 
 .ממרחק

 

 תכונות המוצר
יורים של תכונות המוצר מתייחס לא מספור

 .3-5 האיורים יבעמוד המכשיר והשלט
 

 פלס לייזר
 הלייזר קרנייציאה של הת ונקוד .1
 לייזרתווית אזהרה ל .2
 אחיזה  ידית .3
 שלט רחוק  עינית קליטת .4
 נורית חיווי למצב הסוללה .5
 תופסן מכסה תא הסוללות .6
 מכסה תא הסוללות .7
 מתג הפעלה/כיבוי .8
 גלגלת לכוונון גובה .9

 לייזר וחית מטרתל .11
 לייזרנקודת מרכוז ללוחית מטרת ה .11
 מספר סידורי של פלס הלייזר .12
 *תיוםיסוללת ל. 23
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 שלט רחוק
 קרן אינפרה אדום פתח יציאת .13
 כפתור לסיבוב מהיר נגד כיוון השעון .14
 נגד כיוון השעוןכפתור לסיבוב איטי  .15
 נגד כיוון השעון כפתור לסיבוב ידני .16
 ון השעוןבכיו ידניכפתור לסיבוב  .17
 כפתור לסיבוב איטי בכיוון השעון .18
 כפתור לסיבוב מהיר בכיוון השעון .19
 מכסה הסוללה  .21

 תופסן מכסה הסוללה .21
 מספר סידורי .22
 

 אביזרים/חלקי חילוף
 . משקפי ראיית לייזר*24
 . נרתיק 25

 
האביזרים המתוארים אינם נכללים באריזה * 

 סטנדרטית.
 

 נתונים טכניים
 

 GSL 2ערכת  GSL 2 פלס לייזר
 K64 000 3 611 K64 001 601 3 מספר פריט

3 611 K64 070 
3 611 K64 0R0 

  - בסיס סיבוב ממונע בשלט רחוק

טווח מדידה
1) 

 ללא לוחית מטרה -
 עם לוחית מטרה -

 
 מ' 11
 מ' 21

 
 מ' 11
 מ' 21

 ממ'/מ' ±1.3 ממ'/מ' ±1.3 דיוק האיזון 

 °4± °4± טווח כוונון עצמי משוער

 שניות 5> שניות 5> משוער משך כוונון

 10°C … +50°C -10°C … +50°C- הפעלהל טווח טמפרטורות

 20°C … +70°C -20°C … +70°C- אחסוןלת וטמפרטורטווח 

 91% 91% לחות יחסית באוויר, מקסימום

 R3 R3 לייזר  תגדר

 mW5 מ"מ > mW5 630-670 מ"מ > 630-670 סוג לייזר

6C 1 1 

 זיום(מגנ-סוללות )אלקליום
 (יון-ליתיוםסוללה נטענת )

4 x 1.5 V LR06 (AA) 
10.8V 

4 x 1.5 V LR06 (AA) 
10.8V 

 חיי סוללה
 מגנזיום(-סוללות )אלקליום 4 -
 (יון-ליתיוםסוללה נטענת ) -

 
שעות 15

 

 שעות  15

 
 שעות 15
 שעות 15

 ק"ג 1.4 ק"ג EPTA 01/2003 1.4משקל לפי 

 x 195 x 205 mm 211   x 195 x 205 mm      211  גובה(XרוחבXממדים )אורך

מוגן מפני התזות מים מ) IP 54 דרגת הגנה )להוציא תא הסוללה(
 ואבק(

IP 54  מוגן מפני התזות(
 מים ואבק(

 

 ( טווח העבודה עשוי להיות נמוך יותר בשל תנאים סביבתיים גרועים )כגון קרינת שמש ישירה(.1
 .02 שעל גבי המכשיר את המספר הסידורי ן(, בדקופלס הלייזר)שאכן זה המכשיר הנכולזיהוי 
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 RC 2 שלט רחוק
 K69 C00 611 3 מספר פריט

טווח עבודה
2)

 מ' 21 

 10°C … +50°C- טמפרטורת הפעלה

 20°C … +70°C- טמפרטורת אחסון

 3x1.5VLR03 (AAA) סוללות

 ג' EPTA 01/2003 51משקל לפי 
 

 ל תנאים סביבתיים גרועים )כגון קרינת שמש ישירה(.( טווח הפעולה עלול להיפגע בש2
 .22שעל גבי המכשיר את המספר הסידורי  וודאי של השלט רחוק)שאכן זה השלט הנכון(, בדקולזיהוי 

 

 הרכבה
 

 אספקת חשמל לפלס הלייזר

 AAניתן להפעלה באמצעות סוללות  פלס הלייזר
 יון-ליתיוםאו באמצעות סוללות  סטנדרטיות
 .Boschחברת  נטענות של

 

 (Bהפעלה עם סוללות )ראו תרשים 

מגנזיום -מומלץ להשתמש בסוללות אלקליום
 להפעלת מכשיר המדידה.

 

ח את ילהתקנה והסרה של הסוללות יש להנ
המכשיר בזווית הנמוכה ביותר. לשם כך, סובבו 

נגד כיוון השעון עד  9 "גובההכוונון "גלגלת  את
 לעצירה.

יש ת באותו הזמן. את כל הסוללו יש להחליף
רק בסוללות של אותו היצרן בכל  להשתמש

 פעם.
 

 את כל הסוללות / הסוללה  יש להוציא
ממכשיר המדידה כאשר הוא אינו  הנטענת

כאשר אתם בשימוש לפרקי זמן ארוכים. 
מאחסנים את המכשיר לפרק זמן ארוך, 

הסוללות עלולות לגרום לקורוזיה ולפריקה 
 עצמית.

 

 (C)ראו תרשים נטענות הפעלה עם סוללות 
 יון -אך ורק בסוללות ליתיום יש להשתמש

עם מתח זהה  Boschמקוריות של חברת 
לזה הרשום על לוחית השם של מכשיר 

אחרות עלול שימוש בסוללות המדידה. 
 . /פיצוץ ולפציעהדליקהלהוביל ל

טענות שאינן השימוש בסוללות נהערה: 
מתאימות למכשיר עלול להוביל לתקלות או 

 .לפלס הלייזרלגרום נזק 

הסוללות הנטענות מסופקות בטעינה  הערה:
חלקית. כדי להבטיח קיבולת מלאה של הסוללות, 

יש לטעון אותן במלואן במטען הסוללות לפני 
 בפלס.מוש הראשון יהש

 

 סוללות האך ורק במטען  יש להשתמש
מטען זה הוא המופיע ברשימת האביזרים. 

אשר  יון-םליתיו היחיד המתאים לסוללות
 שלכם.  לפלס הלייזרמתאימות 

כל עת בלי ב יון-הליתיוםת אפשר לטעון את סולל
ת תהליך . הפסקלפגוע באורך החיים שלה

 . הטעינה אינו פוגע באורך חיי הסוללה
 NTCת כוללת בקרת טמפרטורה הסוללה הנטענ

-ל C°1המאפשרת טעינה רק בטמפרטורה שבין 
C°45סוללה.. הדבר שומר על אורך חיי ה 

, יש לכוון את 23 להתקנה ושליפה של הסוללה
ביותר. לשם גובה מכשיר המדידה למצב הנמוך 

נגד כיוון  9 "כוונון הגובהכך, סובבו את "גלגלת 
נטענת, לחצו  להכנסת סוללה השעון עד לעצירה.

. 7והרימו את מכסה הסוללה  6על התופסן 
 החליקו את הסוללה הטעונה אל תא הסוללות

, 23ת להוצאת הסוללה הנטענ את המכסה.וסגרו 
שלפו . 7 והרימו את המכסה 6 לחצו על התופסן

  לתא הסוללות. ץאל מחו את הסוללה

 נוריות חיווי למצב הסוללה
מייצגות את מצב  5שלוש נוריות החיווי הירוקות 

 . 23הטעינה של הסוללות או הסוללה הנטענת 
 

 קיבולת נורית

 2/3≤  הנוריות הירוקות מאירות 3

 1/3≤ הנוריות הירוקות מאירות 2

 1/3>  מאירה 1נורית ירוקה 

הסוללה  מהבהבת 1נורית ירוקה 
  מתרוקנת
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 אספקת חשמל לשלט רחוק 
 (GSL 2)ערכת 

מגנזיום -מומלץ להשתמש בסוללות אלקליום
 להפעלת השלט רחוק.

 לחצו על התופסן, 21לפתיחת מכסה הסוללות 
א הסוללות. הכניסו את והסירו את מכסה ת 20
וללות. בזמן הכנסת הסוללות, ודאו הס

שהקוטביות מתאימה לזו המתוארת בתרשים 
הקפידו להחליף את כל  שבתוך בית הסוללה.
רק בסוללות  יש להשתמשהסוללות באותו זמן. 

 .אותו היצרןשל זהות 
 פרק זמן משך אם השלט אינו בשימוש ל

ממנו את הסוללות.  יש להוציאממושך, 
כאשר אתם מאחסנים את המכשיר לפרק 

זמן ארוך, הסוללות עלולות לגרום לקורוזיה 
 ולפריקה עצמית.

 

 הפעלה
 הפעלה ראשונית של פלס הלייזר

  הגנו על מכשיר המדידה מפני לחות ומפני
 אור שמש ישיר.

 לטמפרטורות  אין לחשוף את פלס הלייזר
לדוגמה,  קיצוניות או שינויים בטמפרטורה.

את המכשיר ברכב לפרק זמן  אל תשאירו
ם ארוך. במקרה של שינויים גדולי

להסתגל בטמפרטורה, הניחו למכשיר 
לטמפרטורה בסביבה לפני הפעלתו. במקרה 

שינויים של טמפרטורות קיצוניות או 
 מכשיר ייפגם.בטמפרטורה, ייתכן שדיוק ה

. לחץ כבד או נפילה של פלס הלייזרמנעו 
על מכשיר לאחר השפעות חיצוניות חמורות 

המדידה, מומלץ לבצע בדיקת דיוק לפני 
 המשך העבודה.

  כאשר בזמן הובלה.  פלס הלייזרכבו את
העלולה  -מכבים את המכשיר, יחידת האיזון 
 ננעלת. -להינזק בתנועה נמרצת ובטלטלות 

 הרכבת מכשיר המדידה
על הרצפה שברצונכם  פלס הלייזרמקמו את 

 וק, וודאו שהוא יציב במקומו ואינו זז. לבד
 

 הפעלה וכיבוי
, החליקו את מתג את פלס הלייזר להפעילבכדי 

. מיד לאחר ONלמצב  8ההפעלה/כיבוי 
ישלח קרני לייזר מפתחי  ההפעלה, הפלס

 .0היציאה 

 

  לכיוון בני אדם או  קרן הלייזראין לכוון את
בעלי חיים )בייחוד לא בגובה העיניים( ואין 

 הביט אל הקרן )אף לא ממרחק גדול(.ל
, העבירו את מתג את פלס הלייזר לכבותכדי ב

. עם הסגירה, OFFלמצב  8 ההפעלה/כיבוי
 .יחידת הפילוס תנעל

לא הוזז או הופעל בשלט רחוק  אם פלס הלייזר
דקות, מכשיר המדידה יכבה  31 -למשך כ

 כדי לחסוך בסוללה. באוטומטית 
שנכבה אחר כדי להפעיל את המכשיר לב

 8 אוטומטית, החליקו את מתג ההפעלה/כיבוי
ולאחר מכן הפעילו מחדש, אם יש  OFFלמצב 
 צורך. 
אוטומטי, אפשר  כיבוי: לאחר GSL 2ערכת 

שיר באמצעות לחיצה על לחדש את פעולת המכ
 בשלט רחוק.  כל כפתור

 ללא השגחה  את פלס הלייזר אין להשאיר
אחר והקפידו לסגור את מכשיר המדידה ל

אנשים אחרים עלולים להתעוור השימוש. 
 בשל קרני הלייזר.

 
  אם המכשיר חורג מטמפרטורת ההפעלה

הוא יכבה אוטומטית כדי  - C°51 -המותרת 
לשמור על דיודת הלייזר. לאחר שהמכשיר 

 יצטנן ניתן יהיה להפעילו שוב.
 

"הגנת תא הפעלה עם סוללות נטענות: 
יון -ליתיום ( מגנה על סוללותECPאלקטרוני" )

נטענות מפני פריקה עמוקה. כאשר הסוללה 
באמצעות מעגל  פלס הלייזר יכבהנפרקת, 

אוטומטית בשל פריקה של  בכיבויהגנה. 
הסוללות, כבו את המכשיר באמצעות מתג 

. לפני הפעלה מחודשת של 8ההפעלה/כיבוי 
המכשיר, טענו את הסוללות, אחרת הן עלולות 

 להינזק. 
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 ל המכשיר ש עצמי פילוס

 תפצההעצמי לאחר ההפעלה, אפשרות הפילוס 
 באופן אוטומטי על חריגות ברמת האיזון,

קרני . הפילוס מסתיים כאשר °±4 ים שביןבטווח
 מפסיקות לזוז. הלייזר

ר להשתמש באפשרות הפילוס אם אי אפש
ם שהמשטח שעליו נמצא , למשל משוהעצמי
רן קמהמישור,  °4-נוטה בזווית של יותר מ הפלס
 תהבהב.  הלייזר

במצב מיושר והמתינו עד  הרכיבו את פלס הלייזר
נמצא בטווח  הפילוס העצמי. כאשר הפלס לביצוע

תאיר באור  קרן הלייזר, °±4האיזון העצמי של 
 .קבוע

המכשיר משתנה  מיקוםאם האדמה רוטטת או 
. כדי בזמן ההפעלה, המכשיר יאזן עצמו שוב

המדידה, להימנע משגיאה בשל הזזת מכשיר 
ביחס לנקודות  קרן הלייזרבדקו את מיקום 

בעת איזון מחדש )נקודת  תההתייחסו
 ההתייחסות מתוארת בסעיף הבא(.

 

 כוונון הגובה של פלס הלייזר

 ןלייזר שניתן לראות קרניפולט שתי  פלס הלייזר
במרחק על משטח הרצפה לפני מכשיר המדידה 

 הקרנייםס"מ. חובה לכוונן את  51 -של כ
יחסות זו, שבה אפשר להבחין בהן יקודת התבנ

על הרצפה. לשם כך, סובבו את גלגלת כוונון 
בכיוון השעון או נגד כיוון השעון עד  9הגובה 
 תההתייחסוחופפות בנקודת  קרני הלייזרששתי 

 אחת.  בקרןואפשר להבחין רק 

כאשר אי אפשר ליישר את שתי קרני הלייזר 
גבוה או  יזרשפלס הליבאמצעות הגלגלת, סימן 
מפני השטח. הציבו את נמוך במידה משמעותית 

במיקום אחר על המשטח, עם סטייה  הפלס
 קטנה יותר בגובה, וכוונו שם את קרני הלייזר.

 

 תחילת העבודה עם השלט הרחוק 
 (GSL 2)ערכת 

  הגנו על השלט הרחוק מפני לחות ואור
 שמש ישיר. 

 

 

 

 
  לצפייה בסרטון ההדגמה סרקו קוד זה

 אמצעות טלפון חכם: ב

 
 לטמפרטורות  אין לחשוף את השלט

קיצוניות או לשינויי טמפרטורה גדולים. 
למשל, אל תשאירו אותו בכלי רכב לזמן 
ממושך. במקרה של שינויי טמפרטורה 

גדולים, המתינו עד שהשלט רחוק יסתגל 
 לטמפרטורת הסביבה לפני שתפעילו אותו.

סוללה בו רחוק מוכן לשימוש כל עוד הההשלט 
 תקינה.

אמורים להגיע לעדשת הקליטה  האותות מהשלט
. כאשר הנמצאת בחזית המכשיר בחלק העליון 4

עדשת  ת אלואי אפשר לכוון את השלט ישיר
לשפר הקליטה, טווח העבודה שלו קטן. אפשר 

את הטווח באמצעות השתקפות הקרן )למשל 
 .כנגד קירות(, אפילו באופן לא ישיר

מטי של המכשיר, אפשר לאחר כיבוי אוטו
רק אם מתג להפעיל אותו באמצעות השלט 

. אי אפשר ONעדיין במצב  8 ההפעלה/כיבוי
 רחוק. הלסגור את המכשיר באמצעות השלט 

 

 תהליך הפילוס
 (GSL 2סיבוב ידני )

סובבו את החלק העליון של מכשיר המדידה 
לכיוון שברצונכם לבדוק. לאחר הסיבוב, המתינו 

קרני יפלס את עצמו מחדש ו שמכשיר המדידה
קרן ש וודאויפסיקו לזוז. לאחר מכן,  הלייזר
 חזקה דיה ואינה עמומה הלייזר

 
 (GSL 2סיבוב אוטומטי )ערכת 

לבדיקת השטח, סובבו את החלק העליון של 
מכשיר המדידה באמצעות השלט רחוק. אי 

 אפשר לבצע סיבוב ידני. 
 :הקיימות בשלטאפשרויות הסיבוב 
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כדי להתחיל בסיבוב  09לחצו על כפתור 
. לחצו שוב על בכיוון השעוןוקבוע  מהיר

 כדי להפסיק את הסיבוב. 09כפתור 

 

כדי להתחיל בסיבוב  04לחצו על כפתור 
. לחצו שוב כיוון השעון נגדוקבוע  מהיר

 ב.כדי להפסיק את הסיבו 04על כפתור 

 

כדי להתחיל בסיבוב  08לחצו על כפתור 
. לחצו שוב על בכיוון השעוןוקבוע איטי 

 כדי להפסיק את הסיבוב. 08כפתור 

 

כדי להתחיל בסיבוב  05לחצו על כפתור 
. לחצו שוב כיוון השעון נגדוקבוע איטי 

 כדי להפסיק את הסיבוב. 05על כפתור 

 

בכיוון  ידנילסיבוב  07לחצו על כפתור 
לכל תנועה יחידה נוספת, לחצו השעון. 

 . 07שוב על כפתור 

 

ומהיר  ידנילסיבוב  06לחצו על כפתור 
לכל תנועה יחידה נגד כיוון השעון. 

 . 06נוספת, לחצו שוב על כפתור 

 

 הערכת תוצאות המדידה 
 (D-Gרשימים )ראו ת

נותנות אינדיקציה האם  קרני הלייזרשתי 
 הגובה של נקודת הייחוסבאותו  המשטח מפולס

  (:00כיוון הגובה של מכשיר המדידה, עמ' )

 מתרכזות לנקודה כאשר שתי קרני הלייזר -
גובה של אחת, זה אומר שהמשטח מפולס )ב

 .(יחסותינקודת ההת

 קרנייםשתי ל כאשר קרן הלייזר מתפצלת -
קרני ת ליד השנייה או אם יש הפרעה לאח

סוטה ביחס לנקודת  , גובה המשטחהלייזר
 ההתיחסות במיקום זה.

למדידת הסטייה בגובה פני הרצפה, הציבו את 
נכם לבדוק. במיקום שברצו 01לוחית המטרה 

הלייזר השמאלי יחפוף כך שאת הלוחית  מקמו
ל לוחית המטרה. החליקו את עהשמאלי ש לקו

של לוחית המטרה כלפי מעלה או  החלק העליון
של לוחית המטרה ללייזר  00מטה, עד שהקצה 

. את מידת  הסטייה תונח על הנקודה שיש לבדוק
בין נקודת ההתיחסות לנקודת המדידה אפשר 

הימנית  קרן הלייזרלקרוא במ"מ דרך המיקום של 
 על לוחית המטרה.

 כאשר שתי הקרניים נעות בנפרד בזווית קבועה 

 .ח, סימן שהוא אינו מפולס ויש נטייהעל המשט
 

 המלצות לעבודה
חופפות זו לזו במלוא  קרני הלייזרודאו ש
 מרחק.משתנה עם ה קרני הלייזררוחב רוחבן. 

 

 הובלת מכשיר המדידה
כדי להוביל בקלות את ב 3להשתמש בידית  ניתן

מכשיר המדידה. קפלו את הידית כלפי מעלה 
 לפי הצורך.

 

 ר )אביזר(משקפי צפייה בלייז
משקפי הצפייה בלייזר מסננים את אור הסביבה. 

הדבר מאפשר לראות ביתר בהירות את האור 
 האדום של הלייזר.

 במשקפי הצפייה בתור  אין להשתמש
משקפי הצפייה בלייזר נועדו משקפי מגן. 

לשיפור הראייה של קרן הלייזר, אך אינם 
 מגנים מפני קרינת לייזר. 

 יה בלייזר אל תשתמשו במשקפי הצפי
משקפי הצפייה כמשקפי שמש או בתנועה. 

בלייזר אינם מספקים הגנה מלאה מקרני 
UV .ומפחיתים את קליטת הצבע 

 

 המלצות לטיפול מיטבי בסוללות הנטענות
 הגנו על הסוללות הנטענות מפני לחות ומים.

אחסנו את הסוללות בטווח טמפרטורות 
. למשל, אין להשאיר את 50°C-ל  0°Cשבין

 וללות בכלי רכב בימי הקיץ.הס
אם משך הפעולה מתקצר במידה משמעותית 

לאחר טעינה, סימן שיש צורך להחליף את 
יות השלכת קראו את הנחאנא הסוללה. 
 .הסוללות

 

 תחזוקה ושירות
 תחזוקה וניקוי

מכשיר )למשל לפני ביצוע פעולה עם ה
הרכבה, תחזוקה וכד'(, וכן הובלתו ואחסונו, 

ת סוללות / הסוללה הנטענאת ה יש להוציא
ל בשמקרן הלייזר סכנת פגיעה מתוך המכשיר. 

 .הפעלה בשוגג של מתג ההפעלה/כיבוי
ממקום  שמרו והעבירו את מכשיר המדידה

 רק בנרתיק המגן שלו. למקום
 בכל עת. שמרו על ניקיון המכשיר

או השלט הרחוק את מכשיר המדידה אין לטבול 
 במים או בכל נוזל אחר.
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לכלוך באמצעות מטלית לחה ורכה. אל נגבו 
 תשתמשו בחומרי ניקוי או בממיסים.

נקו בקביעות את פני המכשיר בנקודות היציאה 
 של הלייזר, ושימו לב סיבים היוצאים מהמכשיר.

 
 

ה או השלט רחוק אינם פועלים אם מכשיר המדיד
כראוי ולאחר שסדר הפעולות המופיע בחוברת זו 

תם לתיקון אצל סוכן יש למסור או לא הועילו,
. אל Boschשירות מוסמך לטיפול במכשירי 

 תפתחו את מכשיר המדידה והשלט בעצמכם.
התכתבויות והזמנות החלפים, כללו תמיד את ב

הספרות הרשום על פלטת  11מספר הפריט בן 
 הסיווג של מכשיר המדידה.

, שלחו את מכשיר המדידה במקרה של תיקון
 ו.כשהוא ארוז בנרתיק המגן של

 

 שירות לקוחות 
צוות שירות הלקוחות שלנו יענה לשאלותיכם בנוגע 

לתחזוקה ולתיקונים למוצר שלכם וכן בנוגע לחלפים. 
תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא גם 

 .www.ledico.com באתר
 

קנייה ליועצי השירות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע 
 הטובה ביותר, לשימוש ולהתאמת מוצרים ואבזרים.

 מחזור

יש למיין את המכשיר, האביזרים והאריזה  
 לצורך מחזור ידידותי לסביבה.

 

 בלבד: ECלמדינות 

 אל תשליכו את המכשירים     
 בפסולת הביתית!  

בהתאם להנחיות האירופאיות                
2002/96/EC לפסולת של מוצרי חשמל 

ואלקטרוניקה ויישומה בזכויות הלאומיות, יש 
לאסוף מכשירים חשמליים שאינם בשימוש 

 בנפרד, ולהשליך אותם באופן ידידותי לסביבה.

 
 סוללות/מארזי סוללות

 סוללת ליתיום:
אין להשליך סוללות / מארזי סוללות 

ביחד עם אשפה ביתית, לאש או למים. 
יש לאסוף את הסוללות, למחזרן או 

 ליכן באופן ידידותי לסביבה.להש

 

 הוראות בטיחות לשימוש במטען/ספק כח
 

 יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספקי כוח:

 .ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע 

 .אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות 

  ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי 

 .יש להרחיק את המטען מנוזלים 

  שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות. רעשאו במקרה של ריח מוזר 

 לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה. ,המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד 

 לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל. 

 
 

 היבואן ומעבדות השירות:
 

 בע"מלדיקו 
 

                                              סניף ראשון לציון:
                          45657, ראשל"צ 13רחוב לזרוב 

                                                  31-0613373טל. 
                                                31-0613353פקס. 

 ew@ledico.comדוא"ל: 
 

 סניף חיפה:
 חיפה  227כתובת שד' ההסתדרות 

 37-9667340טלפון: 

 

http://www.ledico.com/

