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Johdanto
180LR Line Laser Level- ja 180LG Line Laser Level linjalaserit (Laite) ovat paristokäyttöisiä, itsetasaavia,
ammattilaiskäyttöön suunnattuja laitteita. Laitteen avulla
voit määrittää referenssipisteet, joiden perusteella kohteet
voi kohdistaa vaaka- tai pystysuunnassa tai viistosti. 180R
lähettää jatkuvaa tai pulssitettua punaista lasersädettä.
180G lähettää jatkuvaa tai pulssitettua vihreää lasersädettä.
Jatkuvia lasersäteitä käytetään sisätiloissa. Pulssitettuja
lasersäteitä käytetään ulkotiloissa Fluken LDR Laser
Detector- tai LDG Laser Detector -laserilmaisimen kanssa.
Huomautus
Pulssitetut lasersäteet eivät ole yhtä kirkkaita kuin
jatkuvat lasersäteet. Jos lasersädettä on vaikea
nähdä, käytä laserin paikan tarkkaan
määrittämiseen Fluken LDR Laser Detector- tai LDG
Laser Detector -laserilmaisinta. Tutustu LDR, LDG:n
käyttöohjeisiin.

Yhteydenotto Flukeen
Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista
numeroista:
• Tekninen tuki USA:ssa: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
• Kalibrointi/korjaus USA:ssa: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

• Singapore: +65-6799-5566
• Muualla maailmassa: +1-425-446-5500
Tai vieraile Fluken web-sivuilla osoitteessa www.fluke.com.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa http://register.fluke.com.
Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata käyttöohjeen
viimeisimmän täydennysosan, käy sivustossa http://
us.fluke.com/usen/support/manuals.

Turvaohjeet
Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista tai
toimenpiteistä. Varotoimi ilmoittaa tilanteista ja
toimenpiteistä, jotka saattavat vaurioittaa laitetta tai
koestettavaa laitetta.
 Varoitus
Silmävammojen ja henkilövahinkojen estäminen:
• Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
• Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
• Käytä laitetta ainoastaan sallitulla tavalla.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisen
altistumisen lasersäteilylle.
• Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä tavalla,
etteivät laitteen turvaominaisuudet heikkene.

• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Eurooppa: +31 402-675-200
• Japani: +81-3-6714-3114
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• Älä katso optisilla laitteilla (esimerkiksi kiikarit,
teleskoopit ja mikroskoopit) suoraan
lasersäteeseen. Optiset laitteet voivat keskittää
lasersäteen ja vaurioittaa näin silmiä.

• Älä käytä laitetta, jos se ei toimi
asianmukaisesti.
• Poista paristot laitteesta, jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan tai sitä säilytetään yli 50 °C:ssa.
Jos paristoja ei poisteta, ne saattavat vuotaa ja
vaurioittaa laitetta.

• Älä katso lasersäteeseen. Älä suuntaa
lasersädettä suoraan tai heijastavien pintojen
kautta epäsuorasti henkilöihin tai eläimiin.
Laitteessa ja tässä oppaassa käytettyjen symbolien luettelo
on taulukossa 1.

Taulukossa 1. Symbolit

Symboli

Symboli

Kuvaus



VAROITUS. VAARA.



CSA Groupin hyväksymä Pohjois-Amerikan
turvallisuusstandardien mukaisesti.



Lue käyttöopas.



Vastaa EU:n direktiivejä.



VAROITUS. LASERSÄTEILY.
Silmävaurioiden vaara.



Vastaa olennaisia australialaisia turvallisuus- ja EMCstandardeja.



Paristo tai paristokotelo.



Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/
elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: WEEE-direktiivin liitteessä I mainittujen
laitetyyppien mukaisesti tämä laite on luokiteltu luokan 9 Tarkkailu- ja ohjauslaitteet -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa
hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä.

!

CAUTION

LASER

3R

2

Kuvaus



Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-standardien
mukainen.

Luokan 3R laserin merkintä. ÄLÄ KATSO LASERSÄTEESEEN Symbolin yhteydessä on seuraava teksti
tuotemerkinnässä: "IEC/EN 60825-1. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to
Laser Notice 50, dated June 24, 2007." (IEC/EN 60825-1. Vastaa standardeja 21 CFR 1040.10 ja 1040.11, pois lukien
24.6.2007 päivätyn Laser Notice 50 -tiedotteen aiheuttamat poikkeukset). Lisäksi aallonpituus ja säteilyteho ilmaistaan
merkinnässä seuraavassa muodossa: λ = xxxnm, x.xxmW.

Line Laser Levels
Tuotteen yleiskatsaus

Tuotteen yleiskatsaus

Taulukossa 2. Laitteen ominaisuudet

Laitteen toiminnot on esitetty kuvassa 1 ja taulukossa 2.

Osa

Kuvaus
Virtapainike
Voit selata laservaihtoehtoja tällä painikkeella.
1X – vaakasuuntainen laser käyttöön

4

1

2

3



2X – pystysuuntainen laser käyttöön
3X – kummatkin laserit käyttöön, automaattinen
tasaus
4X – kummatkin laserit käyttöön, manuaalinen
tasaus

5

5X – pois käytöstä
LED-valo
Tasainen vihreä – käytössä ja vaakasuorassa,
jatkuva laser



10

Punainen – kallista, laite ei ole vaakasuorassa
tai laite on manuaalisen tasauksen tilassa

9

Keltainen – pariston virta vähissä
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Vilkkuva vihreä – käytössä ja vaakasuorassa,
pulssitettu laser

7

6

Pulssipainike
Pulssita laser painamalla tätä

D

Laser pystysuuntaan

E

Laser vaakasuuntaan

F

Seinäkiinnitin

Kuvassa 1. Laitteen ominaisuudet
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Taulukossa 2. Laitteen ominaisuudet (jatk.)
Osa

Kuvaus

G

Lisävarusteen kiinnitin

H

Optiset lasit

I

Akkukotelon luukku

J

Kantokotelo

--

Pehmeä kantokotelo (ei kuvassa)

Huomautus
Jos laite kiinnitetään kolmijalkaan, varmista, että
kolmijalan yläosa on täysin vaakasuorassa
asennossa. Merkinnät voivat olla virheellisiä, jos
kolmijalka ei ole vaakasuorassa.

Kohdistus
Uusi vaakasuuntainen tai viisto kohdistus
Uusien taso- ja korkomerkintöjen tunnistaminen:
Huomautus
Käytä laitetta manuaalisen tasauksen tilassa, kun
haluat löytää viiston kohdistuksen.
1. Aseta laitteen alaosa vakaalle alustalle.
2. Käännä laitetta keskipisteensä ympäri, kunnes
vaakasuuntainen laser osoittaa referenssialueelle.
Katso kuva 2.
3. Merkitse taso tai korkopiste referenssialueelle.
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Kuvassa 2. Uusi vaakasuuntainen tai viisto merkintä

Line Laser Levels
Kohdistus

Uusi pystysuuntainen kohdistus

Kohteen kohdistus

Uusien, pystysuunnassa kohdistettujen merkintöjen
tunnistaminen:

Kohteen kohdistuksen määrittäminen:

1. Suuntaa laite kohti referenssialuetta ja käynnistä
pystysuuntainen laser. Katso kuva 3.
2. Tee merkintä siihen kohtaan, jossa pystysuuntainen
laser näkyy referenssialueella.

1. Osoita vaaka- tai pystysuuntainen laser
referenssialueelle.
2. Mittaa etäisyys kohteesta lasersäteeseen. Katso
kuva 4.
3. Toista vaihe 2 usealta etäisyydeltä laitteesta.
Jos mittausarvot ovat samat kaikilta etäisyyksiltä
laitteesta, kohde on kohdistettu.

1

=

2

1

= OK

2

Kuvassa 3. Uusi pystysuuntainen merkintä
Kuvassa 4. Kohteen kohdistus
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Laitteen tarkkuuden tarkistaminen

siihen kohtaan, jossa vaakasuuntainen
6. Tee merkintä
laser näkyy referenssialueella.

Tarkista laitteen tarkkuus säännöllisesti.

7. Toista vaiheet 2...6 laitteen ollessa 15 cm:n etäisyydellä
referenssialueesta
.

Vaakasuuntaisen laserin tarkkuuden
tarkistaminen

8. Mittaa referenssialueella
ja

Tarkista vaakasuuntaisen laserin tarkkuus seuraavasti:
1. Etsi lähes vaakasuorassa oleva paikka, mielellään
betonilaatta, jonka leveys on ≥7,62 m (25 ft) ja jossa on
kaksi vastakkaista seinämää, jotka toimivat
referenssialueina. Voit myös käyttää ylijäämäpuuta
referenssialueina. Katso kuva 5.
2. Aseta laite noin 15 cm:n (6 in) etäisyydelle
.
referenssialueesta
3. Osoita vaakasuuntainen laser referenssialueelle

.

4. Tee merkintä
siihen kohtaan, jossa vaakasuuntainen
laser näkyy referenssialueella.
5. Käännä laitetta 180 ° keskipisteensä ympäri niin, että
vaakasuuntainen laser osoittaa referenssialueelle
.

6

olevien merkintöjen

välinen etäisyys ja referenssialueella

merkintöjen

ja

olevien

välinen etäisyys.

Jos etäisyydet ovat samat, laser on kalibrointialueella.
9. Jos etäisyydet eivät ole samat, vähennä pienempi arvo
suuremmasta ja jaa se kahdella. Näin saat laskettua
virhepoikkeaman.
Jos etäisyys on ≤3 mm etäisyydellä 9 m, laser on
kalibrointitarkkuuden rajojen sisällä.

Line Laser Levels
Laitteen tarkkuuden tarkistaminen

B

A
15 mm (6 in)

1

2
3

2

= Ad

Ad - Bd ≤ 3 mm @ 9 m
2

4

1 2 3 4

3

1 2 3 4

1

4

= Bd

4.57 m
(15 ft)

Kuvassa 5. Vaakasuuntaisen laserin tarkkuus
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Pystysuuntaisen laserin tarkkuuden
tarkistaminen

6. Merkitse rasti
yläpuolelle.

Tarkista pystysuuntaisen laserin tarkkuus seuraavasti:

7. Siirrä laite merkinnän 3 kohdalle ja kohdista laser niin,
että se osuu merkintöjen 1 ja 2 keskikohtiin.

1. Etsi ovenpieli, jossa oven kummallakin puolella on
vähintään 2,44 m (8 ft) tilaa.

8. Merkitse toinen rasti
yläpuolelle.

2. Merkitse rasti (merkintä 1) lattiaan niin, että se on
keskitetty oven yläkarmiin. Katso kuva 6.
3. Merkitse toinen rasti (merkintä 2) 2,44 m:n (8 ft) päähän
merkinnästä 1. Varmista pystysuuntaisella laserilla, että
merkintä 2 on keskitetty oven yläkarmiin nähden ja
leikkaa merkinnän 1.
4. Aseta laite merkinnän 2 kohdalle pystysuuntaisen
laserin ollessa käytössä.
5. Merkitse kolmas rasti (merkintä 3) lattiaan 4,88 m:n
(16 ft) päähän laitteesta. Varmista pystysuuntaisella
laserilla, että merkintä 3 on keskitetty oven yläkarmiin
nähden ja leikkaa merkinnän 1.

8

oven yläkarmiin merkinnän 1

oven yläkarmiin merkinnän 1

Jos oven yläkarmin ensimmäinen ja toinen rasti ovat
samassa kohdassa, laserin kalibrointi on tarkka.
9. Jos rastit eivät ole samassa kohdassa, mittaa rastien
keskipisteiden välinen etäisyys.
Jos etäisyys on ≤1,58 mm, laser on
kalibrointitarkkuuden rajojen sisällä.

Line Laser Levels
Laitteen tarkkuuden tarkistaminen

1 2 3 4
1

4

2

2

1

1

-

2

3

≤ 1.58 mm

1

4.88 m
16 ft

2.44 m
8 ft

2

Kuvassa 6. Pystysuuntaisen laserin tarkkuus
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Kunnossapito
Laite ei edellytä kunnossapitoa, mutta sitä on käsiteltävä
kalibroituna laitteena. Älä pudota laitetta.
 Varoitus
Älä avaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa silmävammoja
tai muita vammoja. Lasersäde vaurioittaa silmiä.
Korjauta laite ainoastaan valtuutetussa korjaamossa.

Laitteen puhdistaminen
Pyyhi pinta kostealla liinalla ja miedolla pesuaineliuoksella.
Älä käytä hankaavia aineita, isopropyylialkoholia tai
liuottimia kotelon tai optisten lasien puhdistamiseen.

Paristot
Vaihda paristot LED-valon ollessa keltainen.
Paristojen asentaminen tai vaihtaminen (Katso kuva 7.):
1. Irrota paristolokeron kansi.
2. Asenna kolme AA-paristoa oikein päin.
3. Vaihda paristolokeron kansi.

Kuvassa 7. Paristojen vaihtaminen

Tekniset tiedot
Valonlähde.........................Puolijohdelaserdiodi
Työskentelyetäisyys .........≤60 m
Tarkkuus ............................≤3 mm etäisyydellä 9 m
Tasaus................................Automaattinen
Tasausalue ........................≤6 °
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Tekniset tiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Virta
Paristot ........................... 3 AA-alkaliparistoa, IEC LR6
Akun käyttöaika
Punainen .................... ≥35 tuntia, jatkuva käyttö yhdellä säteellä
Vihreä......................... 2 tuntia...6 tuntia, jatkuva käyttö yhdellä
säteellä
Mitat
(K x L x P).......................... 93 mm x 61 mm x 93 mm
Paino (paristojen
kanssa).............................. 0,50 kg
Lämpötila
Käyttö ............................. –18 °C...+50 °C
Varastointi ...................... –40 °C...+70 °C
akun kanssa: –20 °C...+50 °C
Suhteellinen kosteus ....... 0 %...90 % (0 °C...35 °C)
0 %...75 % (35 °C...40 °C)
0 %...45 % (40 °C...50 °C)
Korkeus merenpinnasta
Käyttö ............................. 2 000 m

Kansainvälinen................IEC 61326-1: Teollinen sähkömagneettinen
ympäristö
CISPR 11, ryhmä 1, luokka A
Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa
laitteensisäisissä toiminnoissa.
Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun
ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty suoraan
kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen
jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden
takaamisessa saattaa olla vaikeuksia muissa ympäristöissä, mikä
aiheutuu johtuvista ja säteilevistä häiriöistä.
Korea (KCC) ...................Luokan A laite (teollinen lähetys- ja
tiedonsiirtolaitteisto).
Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja säteilevän
laitteiston vaatimukset, ja myyjän tai käyttäjän on otettava se
huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi
liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää kotitalouksissa.
US (FCC) ........................47 CFR 15 B. Tämä tuote on poikkeus osan
15.103 mukaan.

Varastointi ...................... 12 000 m
Turvallisuus
Yleinen ........................... IEC 61010-1: Ympäristöhaittaluokka 2
Laser .............................. IEC 60825-1: Luokka 3R
Suurin lähtöteho ......... <5 mW
Aallonpituus
Punainen................ 635 nm
Vihreä..................... 510 nm
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