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Kære kunde

Dette laservaterpas er et stykke præcisionsværktøj, der vil 
hjælpe dig med at finjustere, installere og ophænge alle mulige 
forskellige ting pålideligt og præcist.
Laservaterpasset har 2 laserlinjer, der har en rækkevidde på 
3-5 meter og 3 nivelleringsindikatorer til justering.
Målestokken giver dig mulighed for at indstille vinkler på 
0 -180 .
Vi ønsker dig al mulig succes med dit nye laservaterpas.
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Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Derfor skal batterierne 
og produktet opbevares utilgængeligt for spædbørn. Hvis et 
batteri er blevet slugt, skal man søge lægehjælp omgående.

•

Hold emballagen væk fra børn.•
Der er risiko for kvælning!

ADVARSEL - risiko for øjenskade

 Enheden fungerer med en synlig laserstråle med en 
bølgelængde på 630-670 nm og et maksimum output 
på <1mW. Derfor gælder følgende:

              • Se aldrig direkte ind i laserstrålen.

              • Undgå direkte visuel kontakt med laserkilden.

              • Ret aldrig laserstrålen mod dine egne øjne eller andre 
menneskers eller dyrs øjne.

              • Sluk for enheden lige efter brugen.

Sikkerhedsadvarsler
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Tilsigtet brug

Laservaterpasset er beregnet til at projicere retningslinjer og 
–prikker til ophængnings- og installeringsformål. Det er beregnet 
til privat brug og er ikke egnet til industribrug.

•

Laservaterpasset er beregnet til indendørs brug.•

FARE for børn og folk med begrænset evne til at betjene værktøj

Dette værktøj må ikke bruges af børn eller af folk, der ikke kan 
bruge det sikkert på grund af nedsatte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden. Man skal 
føre opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med værktøjet.

•

Dette produkt er ikke et stykke legetøj. Derfor skal det holdes 
utilgængeligt for børn. Ukorrekt brug af værktøjet kan føre til 
uoprettelig øjenskade.

•
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Om disse anvisninger

Dette produkt er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Alligevel 
bør du læse sikkerhedsadvarslerne omhyggeligt og kun bruge 
produktet som beskrevet i disse anvisninger for at undgå 
utilsigtet personskade eller materiel skade.
Behold denne brugsanvisning, så du kan henvise til den i 
fremtiden. Hvis du videregiver dette produkt til en anden, skal 
du huske at give vedkommende denne brugsanvisning. 
Symboler, der bruges i denne brugsanvisning:

Udtrykket FARE er en advarsel om mulighed for alvorlig 
personskade og livsfare.

Dette symbol er en advarsel om, at man kan komme til 
skade.

Dette symbol er en advarsel om, at man kan komme til 
skade på grund af laserbestråling.

Udtrykket ADVARSEL er en advarsel om personskade og alvorlig 
materiel skade.

Udtrykket FORSIGTIG er en advarsel om lettere personskade eller 
materiel skade.

FORSIGTIG

       

 Symboler på værktøjet

 Advarsel! Laserbestråling!

Dette er en betegnelse for yderligere oplysninger.

Laserstråler
Se ikke direkte ind i laseren 
Laser produkt klasse 2 
Maks. <I,0mW 
Bølgelængde: 630-670nm
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Hvis et batteri lækker, skal man undgå kontakt med huden, 
øjnene og slimhinderne. I så tilfælde skylles de berørte 
legemsdele med masser af rent vand, og man skal omgående 
søge lægehjælp.

 •

FORSIGTIG - materiel skade

Hold magneterne på afstand af kort med magnetstriber, såsom 
kreditkort, betalingskort, osv. Disse kunne blive ødelagt. Hold 
også magneterne væk fra billedrørsmonitorer magnetiske 
lagringsmedier og alle enheder, der påvirkes af magnetisme eller 
dem, hvis funktion kunne blive svækket.

•

Tab ikke laservaterpasset. Beskyt det mod stød.•

Dyp ikke enheden i vand eller andre væsker. Hold skidt og vand 
fra enhedens optiske system for at undgå, at linserne bliver 
beskadiget.

•

Beskyt batterierne mod overophedning. Tag batterierne ud af 
enheden, hvis de er tomme, eller hvis du ikke regner med at bruge 
produktet i et stykke tid. Dette vil forebygge skader forårsaget af 
lækage.

•

98

• Ret ikke laserstrålen mod stærkt reflekterende overflader. 
Tilbagekastede laserstråler kan også skade øjnene.

• Hvis man ser på laserstrålen gennem en kikkert, søgeren 
på et kamera eller andre hjælpemidler kan det skade øjnene.

Brug ikke enheden, hvis den viser synlige tegn på skader eller er 
blevet tabt på gulvet.

•

Enheden er vedligeholdelsesfri. Lad være med at åbne kabinettet. 
Forsøg ikke at ændre produktet på nogen måde, især ikke for at 
øge laserstyrken. Få udelukkende reparationer på enheden udført 
af en sagkyndig eller kontakt kundeservice. Hvis reparationer 
bliver gjort forkert, kan det resultere i betydelig fare for 
brugeren.

•

ADVARSEL – andre årsager til personskade

Enheden må ikke bruges i lokaler, hvor der er risiko for 
eksplosion.

•

Batterier må ikke genoplades, skilles ad, kastes på ilden eller 
kortsluttes. Risiko for eksplosion!

•
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I korte træk (funktioner)

Rotating attachment

Laser lens

Level indicator

On/Off switch

Magnet

Battery 
compartment

Bund

Udskift altid alle batterierne samtidig. Brug ikke forskellige 
typer eller mærker af batterier eller batterier med forskellige 
kapaciteter. Bland ikke gamle og nye batterier.

•

Sørg for at polariteten (+/-) er korrekt, når du sætter 
batterierne i.

•

Brug ikke kaustiske kemikalier eller skrappe eller skurende 
rensemidler til rengøring.

•

Visse lakker, syntetiske stoffer eller typer af møbel politur kan 
reagere uheldigt med materialet i de skridsikre fødder og 
opbløde dem. For at undgå at efterlade uønskede spor på 
møblerne, kan du placere en skridsikker måtte under produktet, 
hvis det er nødvendigt.

•
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Før første brug

Montering - Isætning af batterier

1.    Åbn begge låg til batterihusene på 
bunden af understykket.

2.   Isæt et batteri i hvert batterihus som 
vist (for batteritype se "Tekniske 
specifikationer"). Sørg for at polerne 
(+/-) placeres korrekt.

3.     Sæt lågene på batterihuset igen. De to låg er forskellige og 
hver af dem passer kun til et batterihus.

12

Sokkel

Laser lens

3x holder

3x fastening pin

On/Off switch

Battery 
compartment

Angle scale

Not illustrated: 4 batteries LR03 (AAA)

Bund
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Brug

1.    Sæt overstykket fast på 
soklen.

2.   Tjek at mærket på 
overstykket peger på 90 
på målestokken på soklen. 
Dette vil sige, at begge 
laserstråler sidder nøjagtigt 
I ret vinkel med hinanden og 
at du kan bruge 
nivelleringsindikatorerne til 
at finjustere 
laservaterpasset.
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Sokkel – Isætning af batterier

1.    Åbn begge låg til batterihusene på 
bunden af understykket.

2.   Isæt et batteri i hvert batterihus 
som vist (for batteritype se 
"Tekniske specifikationer"). Sørg 
for at polerne (+/-) placeres korrekt.

                                            3.     Sæt lågene på batterihuset igen.

Montering af holderne

  Skub holderne på soklen som vist.
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3.     Hold laservaterpasset fast på væggen og finjuster det ved 
hjælp af nivelleringsindikatorerne:

Nivelleringsindikator “a” 
bør være i vater, når den 
nederste laserstråle peger 
vandret til venstre.
Nivelleringsindikator “c” 
bør være i vater, når den 
nederste laserstråle peger 
vandret til højre.

Nivelleringsindikator b bør være i vater, når laservaterpasset 
for eksempel ligger på et bord og dette er parallelt med gulvet.

a

b

c

16

4.    Du kan fastgøre 
laservaterpasset på et 
passende underlag med de 
tre medfølgende stifter.

Tip: Hvis overfladen er meget hård (f.eks. cement), kan du også 
bruge dobbeltsidet tape. Sørg for at dette ikke skader tapet osv. 
Brug kun aftagelig tape, om nødvendigt (fås for eksempel I 
byggemarkeder).
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Eksempler på brug

1918

5.  Tænd for både soklen og 
overstykket for at aktivere 
begge laserstråler.

6. Drej overstykket – uden at 
flytte med soklen – indtil 
markeringen peger på den 
ønskede vinkel. Her peger 
den for eksempel på 45 .

Nu kan du markere vinklen eller tilpasser genstande, så de 
flugter med den, se "Eksempler på brug".
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Rengøring og opbevaring 

Rengør laservaterpasset om og når nødvendigt med en blød, 
fnugfri klud.
Rengør forsigtigt linserne med en vat tot og lidt glasrens.

Opbevar det rengjorte laservaterpas på et tørt sted. Enheden 
må ikke være tilgængelig for børn.

FORSIGTIG - materiel skade

Brug ikke kaustiske kemikalier eller skrappe eller 
skurende rensemidler til rengøring.

•
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Bortskaffelse

Dette produkt, dets  emballage og det medfølgende batteri er 
fremstillet af værdifulde materialer, der kan genbruges. Genbrug 
reducerer mængden af affald og bidrager til bevaring af miljøet. 
Bortskaf emballagen på et genbrugssted, hvor de sorterer 
materialer efter type. Gør brug af de lokale faciliteter for 
indsamling af papir, pap og letvægtige pakkematerialer.

Apparater mærket med dette symbol må ikke 
bortskaffes med husholdningsaffaldet! Du er lovmæssigt 
forpligtet til at bortskaffe gamle apparater særskilt fra 
husholdningsaffaldet. Oplysninger om indsamlingssteder, 
hvor du kan bortskaffe gamle apparater gratis fås fra 
dine lokale myndigheder.

              Almindelige batterier og genopladelige batterier må ikke 
              bortskaffes med husholdningsaffaldet! Du er lovmæssigt 
forpligtet til at bortskaffe opbrugte batterier eller genopladelige 
batterier på et officielt lokalt indsamlingssted eller til at bringe 
dem tilbage til en batteri forhandler.
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Tekniske specifikationer

I forbindelse med produktforbedringer forbeholder vi retten til 
at foretage tekniske og optiske ændringer på dette produkt.

2 3

Batterier:                                    4 batterier type LR03 AAA/1,5 V 

Transmissionsrækkevidde:                  maks. 3-5 m

Laser output: maks. <1mW

Laserdiode: rød laser
Bølgelængde:  630–670 nm

Laserklasse                                 2

Denne klasse 2 laser enhed er fremstillet i henhold til de 
gældende internationale sikkerhedsstandard EN 60825-1:2007.

Omgivende temperatur: +10 to +40 C


