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Функція / застосування
Автоматичний перехресний лазерний нівелір з лазерними променями зеленого 
кольору для вирівнювання керамічної плитки, переділів, вікон, дверей тощо.
–  Дополнительный режим наклона позволяет создавать уклоны.
–  GRX-Ready: режим роботи з вбудованим ручним приймачем
–  Bluetooth®*-роз‘єм для дистанційного керування приладом
–  Діапазон автоматичного нівелювання 4°, Точність 0,35 мм / м

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру «Інформація 
про гарантії та додаткові відомості», яка додається, та ознайомтесь 
з актуальними даними та рекомендаціями за посиланням в кінці цієї 
інструкції. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ 
зберігати та докладати до пристрою, віддаючи в інші руки.

!

Загальні вказівки по безпеці
–   Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах заявлених 

технічних характеристик. 
–  Вимірювальні прилади і приладдя до них — не дитяча іграшка.  

Зберігати у недосяжному для дітей місці.
–  Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше 

анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
–  Не наражайте прилад на механічне навантаження, екстремальну 

температуру, вологість або сильні вібрації.
–  Забороняється експлуатація приладу при відмові однієї чи кількох функцій 

або при занизькому рівні заряду елемента живлення.
–  Дотримуйтеся норм безпеки, визначених місцевими або державними 

органами влади для належного користування приладом.

Лазерне випромінювання!
Не спрямовувати погляд на промінь!

Лазер класу 2 · < 1 мВт · 515 нм
EN 60825-1:2014

Вказівки з техніки безпеки
Поводження з лазерами класу 2

–  Увага: не дивитися на прямий чи відбитий промінь.
– Не наводити лазерний промінь на людей.

UK
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CompactCross-Laser Pro

–  Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око, щільно закрити  
очі та негайно відвести голову від променя.

–  Не дозволяється внесення будь-яких змін (модифікація) в конструкцію 
лазерного пристрою.

–  Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне 
відображення через будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль 
тощо).

Правила техники безопасности  
Обращение с электромагнитным излучением

Вказівки з техніки безпеки
Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання 
радіочастотного діапазону

–  Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо 
електромагнітної сумісності згідно директиви ЄС 2014/30/EU, яка підпадає 
під дію директиви ЄС про радіообладнання 2014/53/EU.

–  Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, 
наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з людьми 
з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного впливу або 
порушення роботи електронних пристроїв / через електронні пристрої.

–  При використанні в безпосередній близькості від ліній високої напруги 
або електромагнітних змінних полів результати вимірювань можуть бути 
неточними.

–  Вимірювальний прилад обладнаний системою передачі даних по 
радіоканалу.

–  Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо 
електромагнітної сумісності та електромагнітного випромінювання згідно 
директиви ЄС про радіообладнання 2014/53/EU.

–  Компанія Umarex GmbH & Co. KG гарантує, що тип радіообладнання  
CompactCross-Laser Pro відповідає основним вимогам та іншим положенням 
директиви ЄС про радіообладнання 2014/53/EU (RED). З повним текстом 
декларації відповідності ЄС можна ознайомитися за адресою:  
http://laserliner.com/info?an=AHV

Під час транспортування всі лазери завжди мають бути вимкнені, 
маятники заблоковані, вимикач (4) переведено в крайнє праве 
положення.!

UK
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Майже в 6 разів яскравіше звичайного червоного лазера  
з довжиною хвилі видимого світла 630 – 660 нм

Зелений промінь
Модулі керування діодними лазерами (DLD) — це висока якість 
ліній, акуратне й чітке, а тому добре видиме їх зображення.  
На відміну від попередніх поколінь вони більш термостабільні  
та енергоефективні.

До того ж людські очі більш чутливі до хвиль зеленого лазера, 
ніж, наприклад, червоного. Тому зелені лазерні діоди виглядають 
набагато яскравішими в порівнянні з червоними.

Переваги зелених лазерів – особливо у разі застосування 
модулей керування діодними лазерами (DLD) – ще й у тому,  
що лазерні лінії краще видимі за несприятливих умов.

1 Кнопка вибору лазерних ліній /  
Вимкнення режиму ручного 
приймача

2 
 

Світлодіодне нівелювання 
червоний: нівелювання вимк. 
зелений: нівелювання увімк.

3 Відсік для батарейок  
(задня сторона)

4 Кнопка ввімкнення/ 
вимкнення; Блокування

5 Отвір для виходу лазерного
6 Штативна різьба 1/4” 

(нижня сторона)
7 Світлодіодне режиму 

використання ручного приймача

UK
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CompactCross-Laser Pro

+
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LASER LASER LASER LASER

1 Встановити акумулятори
Відкрити відсік для батарейок і вкласти  
батарейки (2 x 1,5В LR6 (AA)) згідно з 
символами. Слідкувати за полярністю. 

2 Горизонтальне і вертикальне нівелювання
Зняти систему блокування, вимикач (4) перевести в крайнє ліве положення. 
З‘явиться лазерне перехрестя. Кнопкою вибору можна вмикати лазерні лінії 
поодинці. 

Для горизонтального і вертикального нівелювання необхідно 
розфіксувати транспортне стопоріння. Постійно світиться зелений 
світлодіод (2). Якщо прилад знаходиться за межами діапазону 
автоматичного нівелювання, що становить 4°, лазерні лінії починають 
блимати, світлодіод (2) світиться червоним кольором та лунає 
звуковий сигнал. Розташуйте прилад так, щоб він потрапив у межі 
діапазону автоматичного нівелювання. Світлод (2) знову змінить колір  
на зелений, а лазерні лінії загоряться сталим світлом.

!

UK
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3 Режим завдання нахилу
Переведіть двопозиційний вимикач (4) в крайнє праве положення, не 
звільняючи фіксатор для транспортування. Увімкніть лазери кнопкою вибору 
й оберіть режим. Тепер можна будувати похилі площини. У цьому режимі 
не можна здійсняти горизонтальне або вертикальне нівелювання, тому що 
лазерні лінії вже автоматично не вирівнюються. Світлодіодний (2) індикатор 
світить червоним світлом, не блимаючи. 

4 Режим використання ручного приймача  
додатково: працює з лазерним приймачем GRX

При великих відстанях або коли лазерні лінії  
погано видно, скористайтеся лазерним приймачем 
GRX (не входить до стандартного комплекту). 
Щоб працювати з лазерним приймачем, лінійний 
лазер слід перемкнути в режим ручного приймача 
тривалим натискання кнопки 1 (увімкнення/
вимкнення режиму ручного приймача). При цьому 
лазерні лінії пульсуватимуть з більшою частотою,  
а яскравість лазерних ліній зменшиться. За 
допомогою цих імпульсів лазерний приймач 
розпізнає лазерні лінії.

Обов‘язково дотримуйтесь порядку експлуатації лазерного приймача 
для лінійного лазера.!

UK
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CompactCross-Laser Pro

Підготовка перевірки калібрування
Калібрування лазера можна контролювати. Встановити прилад посередині 
між 2 стінами, які знаходяться на відстані не менше 5 метрів між собою. 
Ввімкнути прилад, для цього зняти систему блокування (ЛАЗЕРНИЙ ХРЕСТ 
ВВІМКН). Для оптимальної перевірки використовувати штатив.

A1

A2

2.

1.

A3

A2 A2A1

4.

3.

A3

A2< 
0,

35
 m

m
 /

 m
 =

 O
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Перевірка калібрування
3.  Встановити прилад якомога ближче до стіни на висоті крапки А1.
4.  Поверніть прилад на 180° і помітьте крапку A3.  

Різниця між А2 і А3 є допуском.

1. Помітьте крапку A1 на стіні.
2.  Поверніть прилад на 180° і помітьте крапку A2.  

Тепер між крапками А1 і А2 встановлене горизонтальне відношення.

Якщо A2 і A3 розрізняються більше ніж на 0,35 мм / м,  
потрібне юстирування. Зверніться до крамниці чи в сервісний  
відділ UMAREX-LASERLINER.!

UK
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Перевірка горизонтальної лінії

Встановити прилад на відстані прибл. 5 м  
від стіни і ввімкнути лазерний хрест. Помітити  
на стіні крапку В. Повернути лазерний хрест  
прибл. на 2,5 м праворуч і помітити крапку С.  
Перевірити, чи горизонтальна лінія пункту С  
знаходиться на тій же висоті ± 1,75 мм, що і пункту В. Повторити процес з 
повертанням ліворуч.

Перевірка вертикальної лінії

Встановити прилад на відстані прибл. 5 м від стіни. На стіні прикріпити висок 
з шнуром довжиною 2,5 м, висок повинен вільно рухатися. Ввімкнути прилад 
і навести вертикальний лазер на шнур. Точність знаходиться в межах допуску, 
якщо відхилення між лінією лазера і шнуром становить не більше ± 1,75 мм.

Передача даних
Прилад має функцію Bluetooth®*, що дозволяє передавати дані на мобільні 
пристрої з інтерфейсом Bluetooth®* (наприклад, смартфони, планшети)  
через канали радіозв‘язку.
Системні вимоги для підключення Bluetooth®* див. на сайті 
http://laserliner.com/info?an=ble
Пристрій може встановити і підтримувати з‘єднання з іншими пристроями  
з Bluetooth версії 4.0.
Максимальний діапазон вимірювань становить 10 м від приладу і в значній 
мірі залежить від місцевих факторів, таких, як, наприклад, товщина та 
склад стін, джерела радіоперешкод, характеристики передачі та приймальні 
властивості приладу.
Bluetooth®* після увімкнення залишається активованим, тому що 
функціонування системи радіозв‘язку забезпечується дуже низьким рівнем 
енергоспоживанням.
Мобільний пристрій можна підключити до увімкненого вимірювального 
приладу за допомогою додатка.

B
C

2,5 m

< 
1,

75
 m

m
 =

 O
K

Слід регулярно перевіряти калібрування приладу перед його 
використанням, після транспортування та тривалого зберігання.!

UK
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Додаток (App)
Для використання функції Bluetooth®* потрібен додаток. Додаток можна 
завантажити у відповідних магазинах мобільних додатків (залежно від 
пристрою):

Після запуску програми і активації функції Bluetooth® може бути встановлений 
зв‘язок між мобільним пристроєм і вимірювальним приладом. Якщо додаток 
виявляє кілька активованих приладів, слід обрати відповідний прилад.

Під час наступного запуску відбудеться автоматичне підключення до 
обраного приладу.
*  Товарний знак Bluetooth® і логотип є зареєстрованими товарними знаками компанії Bluetooth SIG, Inc.

Додаткові функції через додаток
Через додаток доступні додаткові функції. Якщо з технічних причин 
неможливо керувати пристроєм за допомогою додатка, слід повернутися до 
заводських налаштувань. Для цього пристрій необхідно вимкнути та знов 
увімкнути, щоб використовувати стандартні функції без будь-яких обмежень.

Переконайтеся в тому, що інтерфейс Bluetooth®* мобільного пристрою 
є включеним.!

Інструкція з технічного обслуговування та догляду
Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати 
застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Перед 
тривалим зберіганням слід витягнути елемент (-ти) живлення. Зберігати 
пристрій у чистому, сухому місці.

Калібрування
Для забезпечення точності вимірювань прилад мусить бути відкалібрований 
та підлягає регулярній перевірці. Рекомендуємо проводити калібрування 
щорічно.

UK
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Технічні дані Право на технічні зміни збережене. 19W24

Діапазон автоматичного 
нівелювання ± 4°

Точність ± 0,35 мм / м

Робочий діапазон 20 м (залежить від світла в приміщенні)

Зона дії ручного приймача 40 м (залежить від зумовленої технічними 
причинами контрастності)

Довжина хвиль лазера 515 нм

Клас лазера 2 / < 1 мВт

Живлення 2 x 1,5В LR6 (AA)

Термін експлуатації Близько 3 годин

Умови зберігання
0°C ... 50°C, вологість повітря max. 80%rH, 
без конденсації, робоча висота max. 4000 м 
над рівнем моря (нормальний нуль)

Умови зберігання -10°C ... 70°C, Вологість повітря max. 80%rH

Експлуатаційні 
характеристики
радіомодуля

Інтерфейс Bluetooth LE 4.x; Частотний 
діапазон: ISM діапазон 2400-2483.5 MHz, 
40 каналів; Дальність передачі сигналу:  
max. 10 мВт; Діапазон: 2 MHz; Швидкість 
передачі даних: 1 Mbit/s; Модуляція:  
GFSK / FHSS

Габаритні розміри (Ш x В x Г) 75 x 88 x 58 мм

Маса 246 г (з батарейки)

Нормативні вимоги ЄС й утилізація
Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо  
вільного обігу товарів в межах ЄС.
Згідно з європейською директивою щодо електричних  
і електронних приладів, що відслужили свій термін,  
цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізаціїокремо  
від інших відходів.
Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація  
на сайті: http://laserliner.com/info/?an=AHV

UK
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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