
CZ Laserová vodováha 12 linií 3D 

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho 
výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si 
prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak 
nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému 
použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla 
týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro 
obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. 
 

• Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny  
  a příručku pro používání tohoto produktu. 

• Během provozu dávejte pozor, abyste nevystavili  
oči laserovému paprsku. 
Dlouhodobé vystavení laserovému paprsku může být pro vaše 
oči nebezpečné.  

• Nedívejte se přímo do paprsku, nezkoumejte jej optickými 
přístroji ani laser nenastavujte ve výšce očí. 

• Zařízení nerozebírejte. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky 
opravitelné díly. 

• Laser nijak neupravujte. Úpravy mohou vést  
k nebezpečnému vystavení laserovému záření. 

• Nepoužívejte laser v blízkosti dětí a nedovolte dětem,  
aby si laserem hrály. 

• Vystavení laseru třídy 2 se považuje za 
bezpečné po dobu maximálně 0,25 sekundy. Reflexy očních 
víček se obvykle považují za dostatečnou ochranu. 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
 

     

   

        

 
 

  

     
     

     
     

      

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



      
Specifikace 
Třída laseru Třída II. 
Vlnová délka laseru 505~550nm, zelený paprsek 
Přesnost nivelace ±1,5 mm/5m 
Rozsah vyrovnání 
/kompenzace 4°±1° 

Pracovní vzdálenost 30 m 

Provozní doba                    
(nastavení jasu) 

První stupeň: asi 6 hodin  
Druhý stupeň: asi 9 hodin   
Třetí stupeň: asi 15 hodin 
Čtvrtý stupeň: asi 30 hodin 

Zdroj energie 3,7V 4000mAh lithiová baterie 

Stupeň krytí IP IP54 
Rozsah provozní teploty -10℃～＋50℃ 
Rozsah skladovacích teplot -25℃～＋70℃ 

• Zařízení je zapečetěno a zkalibrováno z výroby na uvedenou 
přesnost. 

• Doporučujeme provést kontrolu přesnosti před prvním 
použitím a dále provádět pravidelné kontroly během 
používání. 

• Pokud zařízení nebudete několik měsíců používat, tak jej 
pravidelně nabíjejte. 

• Neskladujte na přímém slunečním světle a nevystavujte jej 
vysokým teplotám. 

 
 



 

 

 

 
• Vnější plastové díly lze čistit vlhkým hadříkem. Přestože jsou 

tyto díly odolné vůči rozpouštědlům, tak nikdy nepoužívejte 
rozpouštědla pro čištění 

• Před uskladněním odstraňte z nářadí vlhkost měkkým 
suchým hadříkem. 

• Nevyhazujte tento výrobek do domovního odpadu. 
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1) 360° horizontální paprsek  5) Nabíjecí port USB C 
2) 360° vertikální paprsek  6) 1/4" stativový závit 
3) Zámek/Zapnuto/Vypnuto  7) LED indikátory napájení 
4) Funkční tlačítka                      8) Informační LED 

Používání 

Je-li přepínač zámku v poloze "  ", tak dlouhým stisknutím 
tlačítka napájení ovládáte zapnutí/vypnutí přístroje a krátkým 
stisknutím tlačítka napájení přepínáte jas světla. 

   Samonivelační režim 

    Uzamčený režim 

Každých 5 sekund lasery bliknou a informační LED svítí  
 
 



 
červeně. V tomto režimu můžete zařízení libovolně naklánět. Pro 
vypnutí laseru dlouze stiskněte tlačítko napájení. 

  Režim úspory energie 
Krátkými stisknutími tlačítka napájení můžete nastavit jas laserů 
ve 4 úrovních. 

  Pulzní režim 
V režimu samonivelace dlouhým stisknutím tlačítka napájení 
přejdete do pulzního režimu, kontrolka bude stále blikat a režim 
úspory energie v tomto režimu neplatí. 

  Indikátor nabití 
Čtyři LED (7) indikují úroveň nabití. Čím méně jich svítí, tím méně 
energie zbývá v akumulátoru. Pokud LED bliká, je potřeba dobít 
baterii. Akumulátor dobijte pomocí nabíječky na mobilní telefon 
s dodávaným USB C kabelem. 

 
Tlačítko V1: ovládá svislý laser  
Tlačítko v přední části přístroje ovládá jas  
Tlačítko H: ovládá horizontální laser 
Tlačítko V2: ovládá svislý laser na boku 
přístroje 
 

 
 
 
 
 
 
 



     
    Specifikace 

 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými 
předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na 
https://www.solight.cz.  
 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
 
 

Rozsah skladovacích teplot -20℃ ~ 60℃ 
Velikost 30*33*10 mm 
Napětí 6V 
Statický proud 0 
Režim modulace Amplitudová modulace 
Frekvence 433,92 MHz 
Model baterie CR2016*2ks 
Skladovací vlhkost 25-85% 
Požadavky na vytrvalostní 
zkoušky 

10W Times 

Pracovní proud ≤12mA 
Dosah dálkového ovladače 80-100m 

https://www.solight.cz/
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