180LR, 180LG

Line Laser Levels

Kullanım Kılavuzu

August 2016 (Turkish)
© 2016 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Tüm Fluke ürünleri, normal kullanım ve servis koşulları altında madde ve işçilik kusurları olmayacağı konusunda garanti altına alınmıştır.
Garanti süresi üç yıldır ve nakil tarihinde başlar. Parçalar, ürün onarımları ve servisler, 90 gün için garanti altına alınmıştır. Bu garanti ancak
asıl satın alan veya Fluke yetkili bayiinin son kullanıcı müşterisi için geçerli olup, sigortalar, tek kullanımlık piller veya Fluke şirketine göre
yanlış kullanıldığı, değiştirildiği, ihmal edildiği, orijinalliği bozulduğu ya da yanlışlıkla veya anormal bir kullanım ya da işleme sonucu hasara
uğradığı düşünülen hiçbir ürün için geçerli değildir. Fluke, yazılımın teknik çalışma özelliklerine önemli derecede uygun çalışacağını ve
kusursuz bilgi saklama ortamı üzerine gerektiği gibi kaydedilmiş olduğunu 90 günlük bir süre için garanti eder. Fluke, yazılımın kesintisiz bir
şekilde çalışacağını ya da hatasız olacağını garanti etmez.
Fluke yetkili bayileri, bu garantiyi yeni ve kullanılmamış ürünler için, son kullanıcı müşterilerine verebilir, ancak Fluke adına daha kapsamlı ya
da farklı bir garanti veremez. Garanti desteği ancak ürün Fluke yetkili satış noktası aracılığıyla satın alındıysa ya da Alıcı geçerli uluslararası
fiyatı ödediyse sağlanır. Fluke, ürünün bir ülkede satın alınıp onarım için başka bir ülkeye gönderilmesi durumunda, parça onarım / değiştirme
ithal ücretini faturalama hakkını saklı tutar.
Fluke şirketinin garanti yükümlülüğü, şirketin seçiminde, garanti süresi içinde Fluke yetkili servis merkezine geri verilen kusurlu ürünün satın
alım fiyatını iade etmesi, ücretsiz onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır.
Garanti hizmetini almak için en yakın Fluke yetkili servis merkezine giderek iade onay bilgilerini alınız, sonra da ürünü sorunun tarifiyle birlikte,
posta ve sigorta ücreti önceden ödenmiş olarak (FOB Varış Noktasında) o servis merkezine gönderiniz. Fluke, ulaşım sırasındaki
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Garanti onarımından sonra ürün, ulaşım ücreti önceden ödenmiş olarak (FOB Varış Noktası) Alıcıya geri
gönderilecektir. Fluke, bozukluğun ihmal, yanlış kullanım, ürünün orijinalliğinin bozulması, değiştirme, kaza veya ürünün belirlenen elektrik
derecelendirmesi dışında kullanılması sonucu aşırı voltaj da dahil, anormal kullanım veya işleme koşulları ya da mekanik bileşenlerin normal
aşınması ve eskimesi nedeniyle olduğunu saptarsa, onarım masrafları için bir tahminde bulunacak ve işe başlamadan önce onay alacaktır.
Onarımdan sonra ürün, ulaşım ücreti önceden ödenmiş olarak Alıcıya geri gönderilecek ve Alıcı, onarım ve geri gönderim ücretleri (FOB
Nakliyat Noktası) için faturalanacaktır.
BU GARANTİ, ALICININ TEK VE YALNIZ KENDİSİNE TANINAN ÇÖZÜM HAKKI OLUP, PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GİBİ İMA EDİLEN GARANTİLER De DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK VEYA İMA EDİLEN DİĞER TÜM
GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ VEYA
TESADÜFİ VERİ KAYBI DA DAHİL, HİÇBİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
Bazı ülke ve eyaletler, ima edilen bir garanti maddesinin sınırlanmasına ya da tesadüfi veya sonuçsal zararların sınırlanması veya kapsam
dışı bırakılmasına izin vermediğinden, bu garantinin sınırlanması veya kapsam dışında bırakılması, her alıcı için geçerli olmayabilir. Bu
Garantinin herhangi bir maddesi bir mahkeme veya yargı konusunda yetkili başka bir karar organı tarafından geçersiz veya yürürlüğe
konamaz olarak kabul edildiğinde, bu uygulama, diğer hükümlerin geçerlik ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
Fluke Corporation
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Giriş
180LR ve 180LG Line Laser Levels (Çizgi Lazer NivolarıÜrün); pille çalışan, otomatik hizalamalı, profesyonel
kalitede cihazlardır. Ürünü; hedefleri yatay, dikey ya da
köşegenel olarak hizalamak için referans noktaları
yerleştirmek üzere kullanın. 180R, sürekli ya da atımlı
kırmızı bir lazer ışını yayar. 180G, sürekli ya da atımlı yeşil
bir lazer ışını yayar. Sürekli lazer ışınları iç mekanlarda
kullanım içindir. Atımlı lazer ışınları, Fluke LDR ya da LDG
Laser Detector (Lazer Dedektör) ile birlikte dış mekanlarda
kullanım içindir.
Not
Atımlı lazer ışınları, sürekli lazer ışınlar kadar parlak
değildir. Lazer ışını zor görülüyorsa lazerin
konumunu doğru bir şekilde belirlemek için Fluke
LDR ya da LDG Laser Detector (Lazer Dedektör)
kullanın. Bkz. LDR, LDG Kullanım Kılavuzu.

Fluke ile İletişim
Fluke ile iletişim kurmak için aşağıdaki telefon
numaralarından birini arayabilirsiniz:
• Teknik Destek ABD: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
• Kalibrasyon/Onarım ABD: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Avrupa: +31 402-675-200

• Singapur: +65-6799-5566
• Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500
Veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.fluke.com.
Ürününüzü kayıt ettirmek için http://register.fluke.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
En yeni kılavuz eklerini görüntülemek, yazdırmak veya
indirmek için http://us.fluke.com/usen/support/manuals
adresini ziyaret edin.

Güvenlik Bilgileri
Dikkat kullanıcı için tehlikeye neden olabilecek durum ve
işlemleri göstermektedir; Uyarı ise Ürüne veya test edilen
ekipmana zarar verebilecek durum ve işlemleri
göstermektedir.
 Uyarı
Göz hasarı ve kişisel yaralanmaları önlemek için:
• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik
bilgilerini okuyun.
• Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
• Ürünü yalnızca belirtildiği şekilde kullanın, aksi
takdirde lazer radyasyonuna maruz kalınabilir.
• Ürünü, yalnızca belirtilen şekilde kullanın; aksi
takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma
geçersiz kalabilir.

• Japonya: +81-3-6714-3114
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• Optik cihazlı lazerlere (örneğini dürbün,
teleskop, mikroskop) direkt olarak bakmayın.
Optik cihazlar lazeri odaklayarak gözler için
tehlikeli olabilirler.

• Düzgün çalışmaması durumunda Ürünü
kullanmayın.
• Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa veya
50 C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklanacaksa
pilleri çıkarın. Piller çıkarılmazsa pil sızıntısı
Ürüne zarar verebilir.

• Lazere bakmayın. Lazeri direkt olarak insanlara
veya hayvanlara ya da dolaylı olarak yansıtıcı
yüzeylere tutmayın.
Tablo 1, Ürün üzerinde veya bu kılavuzda kullanılan
sembollerin bir listesini içerir.
Sembol

Açıklama

Sembol

Açıklama



UYARI. TEHLİKE RİSKİ.



Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu CSA
Group tarafından onaylanmıştır.



Kullanıcı belgelerine başvurun.



Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.



UYARI. LAZER RADYASYONU. Gözün
zarar görmesi riski.



İlgili Avustralya Güvenlik ve EMC standartlarına
uygundur.



Pil veya pil yuvası.



İlgili Güney Kore EMC standartlarına uygundur.



Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla
birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE Direktifi Ek I'deki ekipman türlerine göre, bu
ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Enstrümantasyonu" ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü sınıflandırılmamış
belediye atığı olarak bertaraf etmeyin.

!

CAUTION

LASER

3R

2

Tablo 1. Semboller

Sınıf 3R lazer cihazını belirtir. GÖZÜN DOĞRUDAN MARUZ KALMASINA İZİN VERMEYİN Ürün etiketinde sembolle
birlikte şu metin yer alabilir: "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." (24 Haziran 2007 tarihli ve 50 sayılı Lazer Bildirimi uyarınca
sapmalar dışında 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 standartlarına uygundur.) Ayrıca, etikette yer alan şu ifade, dalga
uzunluğunu ve optik gücü belirtir: λ = xxxnm, x.xxmW.

Line Laser Levels
Ürün Tanıtımı

Ürün Tanıtımı

Tablo 2. Ürün Özellikleri

Şekil 1 ve Tablo 2, Ürün özelliklerini göstermektedir.

Öğe

Açıklama
Güç düğmesi
Lazer seçenekleri arasında dolaşmak için
düğmeye basın.
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1X - Yatay lazer açık
2X - Dikey lazer açık
3X - Her iki lazer de açık, otomatik hizalama

1

2

3

4X - Her iki lazer de açık, manuel hizalama

5

5X - Kapalı
Gösterge LED'i
Sabit Yeşil - Açık ve seviyelenmiş, sürekli lazer



Yanıp Sönen Yeşil - Açık ve seviyelenmiş,
atımlı lazer
Kırmızı - Eğimli, Ürün düz konumda değil ya da
Ürün, manuel hizalama modunda.

10

Sarı - Pil zayıf
Atım düğmesi

9

8



7

Lazeri atım moduna geçirmek için düğmeye
basın

D

Dikey lazer

E

Yatay lazer

F

Duvar braketi

6

Şekil 1. Ürün Özellikleri
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Tablo 2. Ürün Özellikleri (devamı)
Öğe

Açıklama

G

Aksesuar yuvası

H

Optik camlar

I

Pil kapısı

J

Muhafaza

--

Yumuşak muhafaza (gösterilmiyor)

Not
Ürün bir tripod üzerine monte edildiğinde, tripod
kafasının kusursuz bir şekilde hizalanmış
olduğundan emin olun. Tripod hiza dışındaysa
işaretlerde hatalar ortaya çıkabilir.

Hizalama
Yeni Yatay ya da Köşegenel Hizalama
Yeni seviye ve kademe işaretleri tanımlamak için:
Not
Köşegenel hizalamayı bulmak için Ürünü manuel
hizalama modunda kullanın.
1. Ürünün tabanını sağlam bir yüzeye yerleştirin.
2. Ürünü, yatay lazer hedef alanını işaret edene kadar
kendi merkezi etrafında döndürün. Bkz. Şekil 2.
3. Hedef alanında, seviye ya da kademe noktasına
işaretler koyun.
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Şekil 2. Yeni Yatay ya da Köşegenel İşaret

Line Laser Levels
Hizalama

Yeni Dikey Hizalama

Mevcut Malzeme Hizalaması

Dikey olarak hizalanmış yeni işaretler tanımlamak için:

Bir malzemenin hizalanıp hizalanmadığını belirlemek için:

1. Ürünü, hedefe bakacak şekilde yerleştirin ve dikey
lazeri açın. Bkz. Şekil 3.

1. Yatay ya da dikey lazeri hedef alanına doğrultun.

2. Dikey lazerin hedef alanını kestiği yerdeki noktaya
işaretler koyun.

2. Malzemeden lazere olan mesafeyi ölçün. Bkz. Şekil 4.
3. 2. adımı, Üründen farklı mesafelerde tekrarlayın.
Ölçümler, Üründen her mesafe için aynı ise konum
hizalıdır.

1

=

2

1

Şekil 3. Yeni Dikey İşaret

= OK

2

Şekil 4. Mevcut Malzeme Hizalaması
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Ürün Hassaslığını Kontrol Etme
Ürünün hassaslığını düzenli aralıklarla kontrol edin.

Yatay Lazerin Hassaslığını Kontrol Etme
Yatay lazerin hassaslığını kontrol etmek için:
1. Hedef olarak kullanmak iki karşı duvara sahip 7,62 m
(25 ft) genişliğinden büyük ya da eşit, hemen hemen
düz bir yatay alan, mümkünse bir beton döşeme bulun.
Hedef olarak atık tahtalar da kullanabilirsiniz. Bkz.
Şekil 5.
2. Ürünü, hedeften yaklaşık 15 cm (6 inç) uzağa
yerleştirin .
3. Yatay lazeri hedefe doğrultun

.

4. Yatay lazerin hedef alanı ile kesiştiği noktaya bir
koyun.
işaret
5. Yatay lazerin hedefle kesişebileceği şekilde Ürünü
.
kendi merkezi etrafında 180 ° döndürün
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6. Yatay lazerin hedef alanı ile kesiştiği noktaya bir
koyun.
işaret
7. Ürün hedeften 15 cm uzakta olacak şekilde 2. ila 6.
adımları tekrarlayın
.
8. Hedef
üzerinde

üzerinde
işareti ve

işareti ve

işareti ile hedef

işareti arasındaki mesafeyi

ölçün.
Mesafeler aynı ise lazer, kalibrasyon sınırları içinde
demektir.
9. Mesafeler aynı değilse hata farkını hesaplamak için
daha küçük olan ölçümü daha büyük olan ölçümden
çıkartın ve ikiye bölün.
Mesafe 9 m'de 3 mm'den küçük ya da eşitse lazer
kalibrasyon hassaslığı içinde demektir.

Line Laser Levels
Ürün Hassaslığını Kontrol Etme

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)

Şekil 5. Yatay Lazer Hassaslığı
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Dikey Lazerin Hassaslığını Kontrol Etme
Dikey lazerin hassaslığını kontrol etmek için:
1. Kapının her iki yanından 2,44 m (8 ft) açıklığa sahip bir
kapı sövesi bulun.
2. Zemine, kapı kasası başlığı ile ortalanmış bir çarpı
işareti (1 numaralı işaret) koyun. Bkz. Şekil 6.
3. 1 numaralı işaretten 2,44 m (8 ft) uzağa ikinci bir çarpı
işareti (2 numaralı işaret) koyun. 2 numaralı işaretin
kapı kasası başlığı ile ortalandığından ve 1 numaralı
işaret ile kesiştiğinden emin olmak için dikey lazeri
kullanın.
4. Dikey lazer açık durumda iken Ürünü 2 numaralı
işaretin üzerine koyun.
5. Üründen 4,88 m (16 ft) uzakta olacak şekilde zemin
üzerine üçüncü bir çarpı işareti (3 numaralı işaret)
koyun. 3 numaralı işaretin kapı kasası başlığı ile
ortalandığından ve 1 numaralı işaret ile kesiştiğinden
emin olmak için dikey lazeri kullanın.

8

6. 1 numaralı işaretin üstüne kapı kasası başlığına bir
koyun.
çarpı işareti
7. Ürünü 3 numaralı işarete götürün ve 1 ve 2 numaralı
işaretlerin merkezleri kesişecek şekilde lazeri hizalayın.
8. 1 numaralı işaretin üstüne kapı kasası başlığına başka
koyun.
bir çarpı işareti daha
Kapı kasası başlığı üzerindeki birinci ve ikinci çarpı
işaretleri aynı ise lazer kalibrasyonu doğrudur.
9. Çarpı işaretleri aynı değilse iki çarpı işaretinin merkez
noktaları arasındaki mesafeyi ölçün.
Mesafe 1,58 mm'den küçük ya da eşitse lazer
kalibrasyon hassaslığı içinde demektir.

Line Laser Levels
Ürün Hassaslığını Kontrol Etme

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

Şekil 6. Dikey Lazer Hassaslığı
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Bakım
Ürün, bakım gerektirmez ama Ürüne, kalibre edilmiş bir
cihaz gibi davranın. Ürünü düşürmeyin.
 Uyarı
Gözün zarar görmesini ve yaralanmaları önlemek için
Ürünü açmayın. Lazer ışını gözler için zararlıdır. Ürünü
yalnızca onaylı teknik bir tesiste tamir ettirin.

Ürünü Temizleme
Cihazın muhafazasını nemli bez ve hafif sabunlu bir
solüsyonla temizleyin. Muhafazayı veya optik camları
temizlemek için aşındırıcı maddeler, izopropil alkol veya
çözücüler kullanmayın.

Piller
Gösterge LED'i sarı olduğunda pilleri değiştirin.
Pilleri takmak ya da değiştirmek için (Bkz. Şekil 7.):
1. Pil bölmesi kapağını çıkarın.

Şekil 7. Pilin Değiştirilmesi

2. Üç AA pilini doğru kutuplara göre takın.

Teknik Özellikler

3. Pil bölmesi kapağını yerleştirin.

Işık Kaynağı .......................Yarı iletken lazer diyotu
Çalışma Aralığı ..................≤60 m
Hassaslık ...........................9 m'de ≤3 mm
Hizalama ............................Otomatik
Hizalama Aralığı ................≤6 °

10

Line Laser Levels
Teknik Özellikler
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Güç
Piller ............................... 3 x AA Alkalin IEC LR6
Pil Ömrü
Kırmızı........................ ≥35 saat, tek ışınla sürekli kullanım
Yeşil ........................... 2 saat ila 6 saat, tek ışınla sürekli kullanım
Boyutlar
(Y x G x U) ......................... 93 mm x 61 mm x 93 mm
Ağırlık (pillerle
birlikte) .............................. 0,50 kg
Sıcaklık
Çalışma .......................... -18 °C ila +50 °C
Saklama ......................... -40 °C ila 70 °C
pil ile: -20 °C ila +50 °C
Bağıl Nem.......................... %0 ila %90 (0 °C ila 35 °C)
%0 ila %75 (35 °C ila 40 °C)
%0 ila %45 (40 °C ila 50 °C)
Yükseklik
Çalışma .......................... 2000 m

Uluslararası.....................IEC 61326-1: Endüstriyel Elektromanyetik
Ortam
CISPR 11: Grup:1, Sınıf A
Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten oluşturulan ve/
veya kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans enerjisi içerir.
Sınıf A: Ekipman evler ve ev olarak kullanılan binalara besleme yapan
düşük gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan yerler
haricinde bütün yerlerde kullanım için uygundur. İletilen ve yayılan
bozulmalar sebebiyle diğer ortamlarda elektromanyetik uyumluluğu
sağlamak konusunda olası zorluklarla karşılaşılabilir.
Kore (KCC) .....................A Sınıfı Ekipman (Endüstriyel Yayın ve İletişim
Ekipmanı)
Sınıf A: Ekipman endüstriyel elektromanyetik dalga yayan ekipman
gerekliliklerini karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu dikkate almalıdır.
Bu cihazın çalışma ortamlarında kullanılması amaçlanmıştır; cihaz ev
kullanımına uygun değildir.
USA (FCC)......................47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün 15.103 bendi
uyarınca istisnai ürün olarak değerlendirilir.

Depolama....................... 12.000 m
Güvenlik
Genel.............................. IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2
Lazer .............................. IEC 60825-1: Sınıf 3R
Maksimum
çıkış gücü ................... <5 mW
Dalga uzunluğu
Kırmızı.................... 635 nm
Yeşil ....................... 510 nm
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