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Instruksjoner for brukno



3

Kjære kunde

Dette laservateret er et presisjons verktøy som vil hjelpe deg 
å tilpasse, montere og henge opp alle mulige ting både 
tilregnelig og presist. 
Laservateret har 2 laserlinjer som har en avstand på 3-5 
meter og 3 nivåindikatorer for tilpasning.  
Skalaen lar deg å bruke vinkler på 0°-180°.
Vi ønsker deg lykke til med ditt nye laservater.
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Å svelge batterier kan være dødelig. Hold derfor batteriene og 
produktet utenfor rekkevidde for små barn. Om et batteri er 
svelget, søk umiddelbart medisinsk hjelp. 

•

Hold emballasjen på avstand for barn. Det er risiko for 
kvelning!

•

ADVARSEL – risiko for øyeskader

 Enheten opererer med en synlig laserstråle på en 
bølgelengde av 630-670 nm og en maksimum stråle 
på <1mW.  Derfor:

              • Se aldri direkte inn i laserstrålen

              • Unngå direkte visuell kontakt med laserkilden.

              • Vend aldri lasterstrålen mot dine egne øyne eller mot en 
annen person eller dyr. 

              • Skru av enheten rett etter bruk

Sikkerhetsadvarsler
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Tiltenkt bruk

Laservateret er tiltenkt å projisere hjelpende linjer og punkter 
for montering og installering av utstyr. Det er designet for privat 
bruk og er ikke passende for kommersiell bruk.

•

Laservateret er tiltenkt innendørs bruk.•

FARE for barn og personer med begrenset mulighet til å bruke 
verktøyet 

Denne enheten må ikke brukes av barn eller av personer som ikke 
har mulighet til å bruke den på en trygg måte grunnet redusert 
psykiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap. 
Barn må passes på for å forsikre at de ikke leker med enheten.

•

Produktet er ikke en leke. Hold derfor barn på avstand fra 
produktet. Feil bruk av verktøyet kan forårsake uopprettelige 
skader på øyne.

•
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Om disse instruksjonene

Dette produktet kommer med sikkerhetsegenskaper. Uansett 
anbefales det å lese sikkerhetsinstruksjonene nøye og kun bruke 
produktet slik som beskrevet I disse instruksjonene for å unngå 
uhell og skader.
Behold denne manualen for fremtidig referanse. Hvis du gir/låner 
bort produktet til en annen person, husk å gi dem disse 
instruksjonene, Symboler brukt I disse instruksjonene:

Begrepet FARE advarer om potensiell alvorlig skade og fare for liv.

Dette symbolet advarer deg om faren ved skader.

Dette symbolet advarer deg om faren ved skader påført 
av laserstråling.

Begrepet ADVARSEL advarer om skader og store materielle 
skader.

Begrepet FORSIKTIGHET advarer om mindre skader eller 
materielle ødeleggelser.

FORSIKTIG

       

 Symboler på enheten

 Advarsel! Laserstråling!

Dette indikerer tilleggsinformasjon.

Laserstråling
Se ikke direkte inn i laserstrålen 
Laser produkt klasse 2 
Maks <I.0mW 
Bølgelengde: 630-670nm
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Hvis et batteri har lekket, unngå hudkontakt og kontakt med 
øyne og slimhinner. Om mulig, rens skadeområdet med masse 
rent vann og søk umiddelbart medisinsk hjelp.

 •

FORSIKTIGHET – Materielle skader

Hold magnetene på avstand fra kort med magnetstripe, som 
kredittkort, bankkort, etc. Disse kan bli skadet. Hold også 
magnetene på avstand fra katodestålerør skjermer, magnetisk 
lagringsmedia og alle enheter med magnetisme, ellers kan de få 
uopprettelige skader. 

•

Ikke mist laservateret I gulvet. Beskytt det mot slag.•

Ikke senk enheten I vann eller andre væsker. Hold skitt og vann 
vekk fra enhetens optiske system for å unngå skade på linsene.

•

Beskytt batteriene for overoppheting. Fjern batteriene fra 
produktet hvis de er flate eller hvis du ikke planlegger å bruke 
produktet på en stund. Dette vil forebygge skader oppstått av 
lekkasje. 

•

98

• Vend aldri laserstrålen mot veldig reflektive overflater. 
Reflekterte laserstråler kan også skade dine øyne.

•
 
Å se på laserstrålen gjennom kikkert, kamera autofokus eller 
andre hjelpemidler kan skade dine øyne. 

Bruk ikke enheten om den viser tegn til å ha blitt skadet eller 
mistet I gulvet.

•

Enheten er vedlikeholdsfri. Åpne ikke opp lokket. Prøv ikke å 
modifisere produktet på noe vis, spesielt ikke for å øke 
laserstyrken. Reparer enheten kun hos spesial verksteder eller 
kontakt kundesupport. Ukvalifisert reparasjon kan resultere i fare 
for brukeren. 

•

ADVARSEL – andre måter å skade seg på

Enheten må ikke bli brukt I rom hvor det er risiko for eksplosjoner. •

Batterier må ikke bli ladet, tatt fra hverandre, kastet I ovnen eller 
kortsluttes. Risiko for eksplosjon!
 

•
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Et overblikk (Egenskaper)

Rotating attachment

Laser lens

Level indicator

On/Off switch

Magnet

Battery 
compartment

Bottom

Bytt alle batteriene samtidig. Bruk ikke forskjellige typer eller 
merker på batteriene eller batterier med forskjellig kapasitet. 
Bland ikke gamle og nye batterier. 

•

Pass på at polene (+/-) er riktig når du setter inn batterier.•

Ikke bruk etsende kjemikalier eller aggressive eller støtende 
vaskemidler til rengjøring.

•

Noen syntetiske stoffer eller typer møbelpolering kan reagere 
med materialet I antiskli føttene og mykne dem. For å unngå 
uønskede merker på møbler, plasser en antiskli duk under 
produktet om nødvendig. 

•
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Prior to first use

Vedlegg – sette inn batterier

1.    Åpne begge batteri holder lokk på 
bunnen av vedlegget.

2.   Sett inn ett batteri I hver holder som 
illustrert (for batteri type, se “tekniske 
spesifikasjoner”). Sikre riktig 
posisjonering av polene (+/-).

3.     Erstatt batteriholder lokket. Forsiktighet: de to lokkene er 
forskjellige og passer kun en batteriholder. 

12

Base

Laser lens

3x holder

3x fastening pin

On/Off switch

Battery 
compartment

Angle scale

Not illustrated: 4 batteries LR03 (AAA)

Bottom
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Bruk

1.    Sett koblingen på basen 
Sjekk at merket på 

2.   Sjekk at merket på 
koblingen peker på 90° på 
basens skala. Dette betyr at 
begge laserstråler er I 
eksakt riktig vinkel 
hverandre og du kan bruke 
nivåindikatorene til å 
tilpasse laservateret.
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Base – Sette inn batterier

1.    Åpne begge batteri holder lokk på 
bunnen av basen.

2.   Sett inn ett batteri I hver holder som 
illustrert (for batteri type, se 
“tekniske spesifikasjoner”.) Sikre 
riktig posisjonering av polene (+/-).

3.     Bytt ut batteriholder lokket..

Montere holdere

  Skyv holderne på basen slik som 
illustrert. 
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3.     Hold laservateret i posisjon på veggen og tilpass det ved å 
bruke nivåindikatorer:

Nivåindikator  “a” burde være  
I vater når laserstrålen peker  
horisontalt til venstre.
Nivåindikator “c” burde være  i 
vater når laserstrålen peker 
horisontalt til høyre.  

Nivåindikator “b” burde være I vater når laserstrålen er på f.eks et 
bord, og dette er paralellt med gulvet.

a

b

c

16

4.    Du kan feste laservateret I 
posisjon på en passende 
overflate med medfølgende 
3  fester. 

Tips: Hvis overflaten er veldig hard (f.eks. mur), kan du også bruke 
dobbeltsidig tape. Sikre at dette ikke ødelegger tapet osv. Bruk kun  
tape som fester seg, hvis nødvendig (tilgjengelig i jernvare butikker).

17
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Eksempler på bruk

1918

5.  Skru på både basen og 
tilleggskoblingen for å
aktivere begge laserstråler.

6. Roter på koblingen – uten å 
flytte på basen- frem til at 
strålen peker på den 
vinkelen du vil ha. Her for 
eksempel, peker den på 45°. 

Nå kan du markere vinkelen eller justere ting du skal montere, I 
linje med den, se “eksempler på bruk”.
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Rengjøring og lagring 

Rengjør laservateret når det er nødvendig med en myk klut.

Rengjør linsene forsiktig med en bomullsdott og en glassrens.

Lagre det rene laservateret I et tørt rom. Enheten må ikke 
være tilgjengelig for barn. 

FORSIKTIGHET – matrerielle skader 

 Bruk ikke etsende kjemikalier eller aggressive eller 
slipende rengjøringsmidler for å vaske.

•
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Avfallshåndtering

Dette produktet, dets emballasje og tilhørende batterier har vært 
produsert med forskjellige materialer som kan ha vært resirkulert. 
Resirkulering reduserer mengden av avfall og bidrar til å ta vare på 
miljøet. Kast emballasjen på en gjenvinningsstasjon som sorterer 
forskjellig type materialer. Bruk lokale fasiliteter laget for å samle 
papp, papir og lettvekts innpakning.

Utstyr merket med dette symbolet må ikke kastes sammen 
med restavfall! Du er pliktig å kaste brukte gjenstander slik 
som denne separat fra restavfall. Informasjon om 
oppsamlingsteder hvor brukt utstyr kan kastes gratis er 
tilgjengelig hos dine lokale myndigheter..

              Vanlige batterier og oppladbare batterier må ikke kastes 
              sammen med restavfall! Du er pliktig å kaste batterier eller 
oppladbare batterier på en lokal gjenvinningsstasjon eller å returnere 
dem til en butikk som selger batterier.  
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Tekniske spesifikasjoner
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Batterier:                                    4 batterier type LR03 AAA/1.5 V 

Overføringsområde:                  maks 3-5 m

Laser output: maks <1mW

Laser diode: Rød laser
Bølgelengde:   630–670 nm

Laser klasse                                 2

Denne klasse 2 laservater enheten har blitt produsert I samsvar 
med internasjonal sikkerhetsstandard EN 60825-1:2007.

KRom temperatur: +10 to +40 C

I løpet av produktforbedring forbeholder vi oss retten til å
foreta tekniske og optiske endringer på produktet.


