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LLD-1 LASER LINE DETECTOR
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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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OBR. 1

50 mm
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POPIS VÝROBKU
Detektor laserového paprsku Stanley LLD-1 pomáhá při vyhledání
laserového paprsku generovaného miniaturním křížovým laserovým
nivelačním přístrojem s pulzním paprskem CL2XT za podmínek,
kdy laserový paprsek není příliš viditelný, například za jasného osvětlení nebo ve
venkovním prostředí.

Přístroj je možné předvolit tak, aby vyhledal laserový paprsek na vzdálenost až 30 m
a s citlivostí mezi 1,3 mm a 2,5 mm. Přístroj vydává trojitý zvukový signál, který má
pomoci při zaměřování paprsku.

Jednotka je naladěna tak, aby přijímala frekvenci generovanou přístrojem CL2XT
pouze v pulzním režimu. Bude detekovat vodorovné nebo svislé paprsky, nikoliv
paprsky křížového režimu.

Laserový detektor si pamatuje poslední polohu laserového paprsku a zahrnuje filtraci
jasného slunečního světla a elektronického rušení během používání. 



4 • LLD-1

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Zajistěte, aby byly použity správné baterie podle doporučení.

Zajistěte, aby byly baterie vloženy správným způsobem a se správnou polaritou.

Nepoužívejte tento přístroj v místech, kde je nebezpečí výbuchu. 

NAPÁJENÍ
V přístroji LLD-1 používejte pouze alkalické baterie 6LR61 9 V od renomovaných výrobců.

Podle obrázku 1 vložte baterii. Zkontrolujte, zda je vložena se správnou polaritou.

Pokud se na LCD displeji zobrazí symbol vybité baterie, vyměňte ji.

Baterie vydrží při typickém používání až 3 měsíce.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost Stanley Works prohlašuje, že tyto výrobky vyhovují následujícím
předpisům: 89/336/EHS; EN61010, 2001/95/ES, 2002/96/ES, EN61000-6(EN50082-1),
EN61000-6-3(EN50081-1)

Podepsán

Alisdair Cumming
Technický ředitel
Hellaby Industrial Estate
Rotherham
02/06
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OVLÁDACÍ PRVKY (Obr. 1)
1. Výstupní displej LCD LCD displej
2. Reproduktor 9. Vysoký laserový paprsek
3. Okénko zachycení laserového paprsku 10. Nízký laserový paprsek
4. Napájení ZAP/VYP 11 Hlasitost reproduktoru
5. Rozlišení laserového paprsku 12. Rozlišení paprsku
6. Hlasitost ZAP/VYP 13. Paprsek vodováhy
7. Výstupní displej LCD 14. Nabití baterie
8. Kryt baterie

Provoz
1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ZAP/VYP. Symboly na displeji LCD krátce

zablikají, rozsvítí se indikátor „středního“ zaměření paprsku a ozve se zvukový
signál.

2. Nasměrujte otvor zachycení paprsku detektoru laseru ve směru pulzujícího laseru.

3. Pomalu pohybujte detektorem laseru směrem nahoru nebo dolů, dokud se
nezobrazí šipky LCD indikátoru paprsku a dokud neuslyšíte pulzující zvukový
signál. Pomocí funkce Rozlišení paprsku můžete zvolit široké (nízké) nastavení,
které slouží k přibližnému odhadu roviny nebo úvodnímu určení centrálního bodu
nivelace a střední nastavení sloužící k nejpřesnější nivelaci.

4. Pokud svítí indikátor nízkého paprsku, pohybujte detektorem směrem nahoru
(při zapnutém zvuku uslyšíte pomalý pulzující tón). Pokud svítí indikátor vysokého
paprsku, pohybujte detektorem směrem dolů (při zapnutém zvuku uslyšíte rychlý
pulzující tón). Jakmile je paprsek zarovnán, rozsvítí se indikační linka vodorovného
paprsku a uslyšíte jednolitý zvuk.
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Pokud detektor nezjistí paprsek laseru ani po 5 - 8 minutách, detektor se automaticky
vypne, aby šetřil životnost baterie. Jednotku znovu zapnete stisknutím tlačítka napájení.
Poznámka: Detektor LLD1 bude funkční pouze v případě, že se CL2XT nachází v pulzním
režimu.

Poznámka: Přímé sluneční paprsky dopadající na snímač detektoru mohou ovlivnit
jeho funkci. Odstíněním snímače od přímého slunečního světla udržíte jeho schopnosti
detekce laserového paprsku během doby, kdy na něj dopadají sluneční paprsky přímo.

Speciální funkce
Laserový detektor je vybaven jedinečnou paměťovou funkcí, která uchovává poslední
polohu paprsku laseru, pokud se detektor dostane mimo rovinu laserového světla,
a je vybaven zabudovaným elektronickým filtrováním jasného slunečního světla
a elektromagnetického rušení. Přístroj má k dispozici tři odlišné zvukové signály (výše
než rovina, v rovině, níže než rovina), které jsou užitečné při nivelaci na větší vzdálenosti. 

SPECIFIKACE
Rozměry: 169 mm x 76 mm x 25 mm

Hmotnost 275 g

Citlivost pásma: detekce paprsku na vzdálenost až 30 m 
Střední: +/- 1,3 mm 
Široká: +/- 2,5 mm 

Výstup: LCD, displej vpředu a vzadu

Napájení Jedna 9voltová baterie umožní až 3 měsíce 
obvyklého používání
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ÚDRŽBA A PÉČE
Přístroj LLD-1 není vodotěsný. Nedovolte, aby přístroj navlhnul. Mohly by se tak
poškodit vnitřní obvody.
Nenechávejte přístroj LLD-1 na přímém slunci a nevystavujte ho vysokým teplotám.
Plášť a některé vnitřní části jsou vyrobeny z umělé hmoty a při vysokých teplotách
by se mohly deformovat.
Neskladujte přístroj LLD-1 v chladném prostředí. Při zahřátí by se na vnitřních
částech mohla tvořit vlhkost. Ta by mohla zamlžit otvor laseru a způsobit rezivění
vnitřních obvodových desek.
Při práci v prašném prostředí se na otvoru laseru usadí prach. Každou vlhkost
i prach odstraňte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky ani rozpouštědla.
Pokud přístroj LLD-1 nepoužíváte, uložte ho do pouzdra. Před jeho uložením
vyjměte baterie.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Při likvidaci roztřiďte výrobek, jeho balení a příslušenství pro recyklaci šetrnou
k životnímu prostředí.
Použité baterie zlikvidujte způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a v souladu
s místními předpisy. Nevyhazujte baterie do ohně ani do domovního odpadu.
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ZÁRUKA
Záruka (všeobecná záruka)
Společnost Stanley Tools poskytuje záruku na materiálové a výrobní vady
elektronických měřicích zařízení po dobu dvou let počínaje datem nákupu.
Vadné výrobky budou podle možnosti opraveny nebo vyměněny, pokud je spolu
s dokladem o nákupu pošlete na adresu:
Stanley Tools, 
TONA, a.s., 
Chvalovická 326, 
289 11 Pečky, 
Česká republika 
Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené neúmyslným poškozením,
opotřebováním, používáním přístroje k jiným čelům, než jaké jsou popsány v návodu,
a opravami nebo změnami výrobku provedenými bez svolení společnosti Stanley
Tools. Oprava nebo výměna výrobku v záruce nemá vliv na uplynutí záruční lhůty.
Na základě této záruky společnost Stanley Tools v rámci platného zákona neodpovídá
za nepřímou nebo následnou škodu způsobenou vadami výrobku. 
Tuto záruku nelze měnit bez svolení společnosti Stanley Tools. 
Záruka nemá vliv na zákonná práva kupujícího.
Tato záruka bude upravena a vykládána v souladu s českými zákony a společnost
Stanley Tools i kupující neodvolatelně souhlasí s tím, že jakákoli reklamace nebo
záležitost vyplývající nebo související s touto zárukou bude spadat výlučně pod
pravomoc soudů v České republice.
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