VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Veilig werken met het meetinstrument is uitsluitend mogelijk als
de bedienings- en veiligheidsinstructies volledig worden gelezen
en de instructies in deze handleiding strikt worden opgevolgd.
Maak waarschuwingslabels op het meetinstrument nooit
onherkenbaar. SLA DEZE INSTRUCTIES OP. Opgelet – Het
gebruik van bedienings- of afstelapparatuur of de toepassing of
verwerkingsmethoden anders dan hierin vermeld, kan leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling.
Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11 met
uitzondering van afwijkingen overeenkomstig
Laser Notice nr. 50, gedateerd 24 juni 2007
<1.0mW @ 500-540nm
IEC/EN 60825-1: 2014

WAARSCHUWING

LASERSTRALING. Niet in de straal staren. Klasse II laserproduct.
Schakel de laserstraal uitsluitend aan bij gebruik van dit instrument.

PLC3-360G

3-VLAKKEN KRUISLIJNLASER
METGROENE BUNDEL
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WARRANTY
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• Verwijder of beschadig geen productlabels.
• Vermijd directe blootstelling van de ogen. De laserstraal kan
verblinding van personen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van kinderen of sta
kinderen niet toe het apparaat te gebruiken.
• Plaats het apparaat niet in een positie die ertoe kan leiden dat
iemand, al dan niet opzettelijk, in de laserstraal kijkt.
• Niet gebruiken op glanzende, reflecterende oppervlakken zoals
plaatstaal, glas of gepolijst metaal enz. Het glanzende oppervlak kan
de lichtbundel weerkaatsen naar de operator.
• Schakel het laserapparaat altijd uit als het niet wordt gebruikt. Als
het apparaat aangeschakeld blijft, wordt het risico dat iemand per
ongeluk in de laserstraal staart verhoogd.
• Probeer op geen enkele manier de prestaties van dit laserapparaat
te wijzigen. Dit kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan
laserstraling.
• Probeer het instrument voor lasermeting niet te repareren of te
demonteren. Als onbekwame personen proberen dit product te
repareren, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. Reparaties aan
dit laserproduct mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• Het gebruik van andere accessoires die zijn ontworpen voor gebruik
met andere laserinstrumenten kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
• Plaats of bewaar het apparaat niet onder extreme
temperatuuromstandigheden.
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• Gebruik het apparaat niet in explosieve omgevingen, zoals in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. In het
apparaat kunnen vonken ontstaan die het stof of de dampen kunnen
doen ontbranden.
• Houd het apparaat uit de buurt van pacemakers. De magneet in het
apparaat genereert een veld dat de werking van pacemakers kan
beïnvloeden.
• Houd het apparaat uit de buurt van magnetische gegevensdragers
en magnetisch gevoelige apparatuur. Het effect van de magneet kan
tot onomkeerbaar gegevensverlies leiden.
• De meting is mogelijk niet nauwkeurig als deze buiten het nominale
bereik van het apparaat wordt gebruikt.
• Het gebruik van optische instrumenten met dit product verhoogt het
risico op oogletsel.
• Zorg er altijd voor dat omstanders in de buurt zich bewust zijn van
de gevaren van direct in het meetinstrument kijken.
• Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril, ze beschermen de ogen
niet tegen laserstraling.
• Verwijder altijd de batterijen bij het reinigen van de opening van de
laserstraal naar de laserlens.

BESCHRIJVING
KEN UW 3-VLAKS ZELFREGULERENDE KRUISLIJNLASER
Deze 3-vlaks zelfregulerende kruislijnlaser is een zeer veelzijdig
instrument. Het kan met behulp van de juiste accessoires, bijv. een
wandarmatuur, statief enz. op de vloer worden geplaatst, gemonteerd
worden op een deurpost of werkbank enz.
• Zelfregulerend binnen +4 tot -4 graden met een nauwkeurigheid van
±3mm@10M (±1/8" @32ft ).
• Oplaadbare lithium-ion batterij en AA alkaline batterijen
3
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R

25M (82 FT )*

Nauwkeurigheid (typisch)

±3mm@10M (±1/8" @32ft )

Zelfregulerend bereik

±4º

Geschatte batterijduur

2,5 uur (alkaline batterijen)
8 uur (lithium-ion batterij)

Optimale bedrijfstemperatuur

14ºF tot 104ºF(-10ºC tot 40ºC)

Opslagtemperatuur

-4ºF tot 140ºF(-20ºC tot 60ºC)

Batterijen

4 x 1.5V alkaline AA-batterijen
Oplaadbare lithium-ion batterij

*Belangrijk: De nauwkeurigheid wordt beoordeeld binnen een afstand
van 10 meter. Onder ongunstige omstandigheden zoals in extreme
binnenverlichting, transparante oppervlakken (bijv. glas, water),
poreuze oppervlakken (bijv. isolatiematerialen) of reflecterende
oppervlakken (bijv. opgepoetste metalen, glas) of zeer ruwe
oppervlakken (bijv. grof pleisterwerk, natuursteen) wordt het
meetbereik en de nauwkeurigheid van het instrument verminderd.
3

B

S

In

0.5"

3

1"

4

1.5"

E

A

G

D

F
M

H

L

VAN DE ONDERDELEN
λ=500-540 nm, Klasse II laser,
maximaal laservermogen <1mW

Werkingsbereik (typisch)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
SPECIFICATIES
Laser
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ONDERDELEN BESCHRIJVING
A

B
C
D
E

Uitgang van laserstraal
5 beschikbare regelmodi (1- horizontaal laservlak,
2-horizontaal laservlak, links verticaal laservlak en
verticaal laservlak vooruit, 3- horizontaal laservlak
en verticaal laservlak vooruit, 4- verticaal laservlak
vooruit, 5- links verticaal laservlak en laservlak vooruit
Stato di carica della batteria ricaricabile/non ricaricabile
Oplaadstatus van oplaadbare batterij/niet-oplaadbare
batterijen
AAN/UIT-modustoets en LED
Spindel- / transportvergendeling LED
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ONDERDELEN
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BESCHRIJVING
AAN/UIT-pulsmodustoets
Pulsmodus LED
AAN/UIT-toets en transportvergrendelings/ontgrendelingstoets
5/8 - 11 draadstuk
1/4 - 20 draadstuk
Batterijcompartiment
Oplaadbare batterij
Oplaadstatus van oplaadbare batterij
Niet-oplaadbare batterijhouder
Niet-oplaadbare batterijen
Ontgrendelingstoets voor de batterij
Kunststof behuizing
Magnetische muurbevestiging
Laserdoel
Laserbrillen
Stekker (VS, Japan, China) 1
Stekker (VK) 1
Stekker (Australië) 1
Stekker (EU, China) 1
USB-kabel
Oplader

1 Op basis van de keuze van de klant wordt standaard slechts één
van de afgebeelde of beschreven accessoires bij het product
geleverd.

UITPAKKEN

Verwijder bij het uitpakken van de doos geen
verpakkingsmateriaal:totdat de gehele inhoud is uitgepakt:
• 3-vlaks zelfregelende kruislijnlaser
• Lithium-ion batterij en 4x AA alkaline batterijen
• Kunststof behuizing
• Oplader met één specifieke stekker en USB-kabel
• Magnetische muurbevestiging
• Niet-oplaadbare batterijhouder
• Laserontvanger
• Laserbrillen
• Gebruikershandleiding
Til voorzichtig het compacte lasermeetinstrument uit de verpakking en
plaats het op een stabiele, vlakke ondergrond.
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MONTAGE

Voeding van het meetinstrument
Het meetinstrument kan worden gebruikt met conventionele
niet-oplaadbare batterijen of met een Prexiso lithium-ion batterij.
Gebruik met oplaadbare batterij
Gebruik uitsluitend de in de technische gegevens vermelde opladers.
Alleen deze opladers zijn geschikt voor de lithium-ion
batterij van uw meetinstrument.
Opmerking: Het gebruik van batterijen die niet
geschikt zijn voor uw meetinstrument kan leiden
tot defecten of schade aan het meetinstrument.
Opmerking: De batterij wordt gedeeltelijk geladen
geleverd. Om de volledige capaciteit van de batterij
te garanderen moet de batterij vóór de eerste
inbedrijfstelling volledig in de oplader worden opgeladen.
De lithium-ion batterij kan op elk gewenst moment worden opgeladen
zonder vermindering van de gebruiksduur. Het onderbreken van het
oplaadproces heeft geen schadelijke gevolgen voor de batterij.
De lithium-ion batterij wordt door de Electronic Cell Protection (ECP)
beschermd tegen diepe ontlading. Een beveiligingscircuit schakelt het
meetinstrument uit wanneer de batterij leeg is.
Schakel het meetinstrument niet opnieuw aan nadat het is uitgeschakeld
door het beveiligingscircuit. Dit kan de batterij beschadigen.
Voor het plaatsen van de opgeladen batterij (L), moet deze in het
batterijcompartiment (K) worden geschoven totdat deze vastklikt
Om de batterij (L) te verwijderen moet de ontgrendelingstoets (P) worden
ingedrukt en de batterij uit het batterijcompartiment (K) worden getrokken.
Gebruik niet te veel.kracht om dit te doen.
Gebruik met niet-oplaadbare batterijen
Voor het gebruik van dit meetinstrument worden
alkaline batterijen aanbevolen. De batterijen
worden in de batterijhouder(N) geplaatst . De
batterijhouder is uitsluitend bestemd voor gebruik
met specifieke Prexiso-meetinstrumenten en mag
niet worden gebruikt met niet-specifieke instrumenten.
Plaats eerst de meegeleverde 4 AA-batterijen met de
juiste polariteit in de batterijhouder en schuif de batterijhouder met
opgeladen batterijen in het batterijcompartiment (K) totdat deze vastklikt.
Druk op de ontgrendelingstoetsen (P) en trek de batterijhouder met
geladen batterijen uit het batterijcompartiment (K) om de batterijen (N) te
verwijderen. Gebruik niet te veel.kracht om dit te doen.
Opmerking: Vervang de batterijen altijd tegelijkertijd. Gebruik uitsluitend
batterijen van dezelfde fabrikant en met dezelfde capaciteit.
AA
AA

NL

AA
AA
AA
AA

BELANGRIJK:
Lezen voor gebruik
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Neem de batterijhouder met de batterijen uit het meetinstrument als u dit
voor langere tijd niet gebruikt.. De batterijen kunnen tijdens langdurige
opslag corroderen en zelf ontladen.
Batterijoplaadindicator
De batterijoplaadindicator (C) toont de oplaadstatus van de
batterij/batterijen.
Solide LED
LED
Brandt continu groen
Knippert rood
Brandt niet

OPLAADSTATUS
100%-30%
30%-10%
<10%

Als de oplaadbare batterij of niet-oplaadbare batterijen bijna leeg zijn
worden de laserstralen geleidelijk zwakker. Vervang onmiddellijk een
defecte oplaadbare batterij of lege batterijen.
GEBRUIK
Automatische gebruiksmodus
Wanneer het meetinstrument in de uitgeschakelde status is, schuift u
de schakelaar
in de richting van de kant en wordt het
meetinstrument ingeschakeld en een horizontaal laservlak
gegenereerd. Het meetinstrument beschikt over vijf gebruiksmodi (B)
waartussen u te allen tijde kunt schakelen door kort de toets in te
drukken.
Schuif de schakelaar
in de richting van de kant en het
meetinstrument wordt uitgeschakeld.
Handmatige gebruiksmodus
Wanneer het meetinstrument in de uitgeschakelde status is, drukt u 2
seconden op de toets en het meetinstrument wordt ingeschakeld
en de spindel/transportvergrendeling wordt vergrendeld. Er kan op elk
gewenst moment tussen 5 beschikbare gebruiksmodi(B) worden
geschakeld door kort de toets in te drukken. Onder dergelijke
omstandigheden brandt de LED van de
spindel-/transportvergrendeling rood en beginnen de laserstralen te
knipperen en kan het meetinstrument niet automatisch worden
gereguleerd. Schuif de
schakelaar in de richting van de
kant en de LED van de spindel-/transportvergrendeling schakelt uit,
knipperen de laserstralen niet meer en kan het meetinstrument
automatisch gereguleerd worden. Het meetinstrument kan worden
uitgeschakeld door de
schakelaar in de richting van de
kant te schuiven en door de
toets 2 seconden in te drukken
wanneer de
schakelaar inde richting van de
kant is.
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Gebruiksmodus voor ontvanger
Ongeacht de geselecteerde gebruiksmodus moet de ontvangstmodus
worden geactiveerd wanneer met de laserontvanger wordt gewerkt. In de
ontvangstmodus knipperen de laserstralen met een zeer hoge frequentie
waardoor deze door de laserontvanger worden gedetecteerd. Om de
ontvangstmodus te schakelen moet de ontvangstmodustoets (F) worden
ingedrukt.
De indicator voor de ontvangstmodus (G) gaat groen branden. Wanneer
de ontvangstmodus is ingeschakeld zijn de laserstralen voor het
menselijk oog minder zichtbaar.
Schakel derhalve de ontvangstmodus uit door opnieuw op de
ontvangstmodustoets (F) te drukken om zonder laserontvanger te
werken. De indicator voor de ontvangstmodus (G) dooft.
MET BEHULP VAN DE KLEM, WANDARMATUUR OF EEN STATIEF
Aan de onderkant van het instrument bevinden zich een 1/4"-20 (J) en
een 5/8"-11 moer (I). Bevestig het instrument op de accessoires zoals
een klem, wandarmatuur of statief (niet inbegrepen) door de moer van het
instrument met de 1/4”-20 en 5/8”-11 schroeven op de accessoires te
monteren.
Met de accessoires functioneert het apparaat onder meerdere
toepassingen waardoor het werk wordt vergemakkelijkt.
Opmerking: Zorg ervoor dat het instrument op de accessoires kan
worden gemonteerd zonder schade of defecten aan enig onderdeel van
het meetinstrument of de accessoires .

TOEPASSINGEN

• Stel het apparaat niet bloot aan schokken, voortdurende trillingen of
extreme hitte of kou.
• Bewaar het apparaat altijd binnenshuis.
• Houd het apparaat altijd vrij van stof en vloeistoffen. Gebruik voor
reiniging uitsluitend een scone zachte doek . Bevochtig de doeken
indien nodig lichtjes met pure alcohol of een beetje water.
• Demonteer het lasermeetapparaat niet, omdat de gebruiker hierdoor
aan gevaarlijke straling wordt blootgesteld.
• Probeer geen enkel deel van de laserlens te vervangen.

TROUBLESHOOTING
PROBLEEM

OORZAAK

De laserstraal is
moeilijk te zien.

Het apparaat bevindt zich
Breng het apparaat dichterbij
buiten het nominale werkbereik. ombinnen het nominale
werkbereik te zijn.

De projectie van de De batterijen zijn leeg.
laserstraal is zwak.

SOPLOSSING

Vervang de batterijen.

De laserstraal wordt Batterijen zijn niet geplaatst of
niet geprojecteerd. batterijen zijn leeg.

Plaats nieuwe batterijen.

De laserstraal
knippert voor
waarschuwing.

Plaats het gereedschap binnen
+/-4 graden op een vlakke
ondergrond.

Het oppervlak waarop het
gereedschap is geplaatst is
ongelijkmatig of het
gereedschap bevindt zich
buiten het automatische zelf/
stellende bereik.

VERWIJDERING
VOORZICHTIG
Platte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden
verwijderd. Zorg voor het milieu en breng ze naar de inzamelpunten in
overeenstemming met de nationale of lokale regelgeving.
Het product mag niet bij het huishoudelijk afval worden
verwijderd. Verwijder het product in overeenstemming
met de van kracht zijnde nationale regelgeving in uw land.
Houd u aan de nationale en landspecifieke regelgeving. De product
specifieke behandelingen het afvalbeheer kunnen worden gedownload
van onzehomepagina.

GARANTIE
De Prexiso PLC3-360G heeft een garantie van twee jaar. Neem voor
meer informatie hierover contact op met uw dealer. Deze garantie is
ongeldig als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.
Deze garantie is niet overdraagbaar en dekt geen producten die
beschadigd zijn door verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongevallen,
wijzigingen of gebruik en onderhoud anders dan aangegeven in de
gebruikershandleiding. Deze garantie is niet van toepassing op
bewegende onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig
zijn. Deze garantie sluit alle accessoires uit.

De zelfstellende lijnlaser kan op de vloer worden geplaatst, gemonteerd
op een werkbank / deurpost enz. voor het markeren van punten en
eenvoudige uitlijning op zicht. Ideaal voor de volgende toepassingen:
• Ophangen van prenten, foto’s, of kunstwerken.
• Behangen en sjabloonwerk.
• Regel- en stelwerk van deuren en ramen.
• Installatie van elektrische bedrading en leidingen.
• Monteren van wandarmaturen, stopcontacten, schakelaars en
verlichting.
• Installatie van een verlaagd plafond.
• Schilderwerk.
• Plaatsen van kasten.
• Leggen van tegels en vloeren.
ONDERHOUD
Dit lasermeetapparaat is ontworpen als een hulpmiddel dat weinig
onderhoud vergt. Voor behoud van de prestaties moet u echter altijd
deze eenvoudige aanwijzingen volgen:
8

Prexiso AG
Fabrikstrasse 1, CH-8586 Erlen / Switzerland
www.prexiso-eu.com
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