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ÖNBEÁLLÍTÁSÚ LÉZERES SZINTEZŐ 
POWX720 

1 BERENDEZÉS 
Ezt az önbeállító lézeres szintmérőt tárgyak és felületek megfelelő vízszintes és/vagy 
függőleges helyzetbe történő állításához lehet használni. 
Nem kereskedelmi használatra tervezték. 

 VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (A. ÁBRA) 
1. Lézersugár (TLOS a lézerfénybe 

nézni!) 
2. Vízszintes lézer gombja 
3. Függőleges lézer gombja 
4. Inga retesz/kioldó 
5. Fali konzol 

6. 360°-os forgó alap 
7. Vízmérték 
8. Állvány 
9. Magasság-beállító kar 
10. Állványbiztosító kapocs 
11. Középső rúd reteszelőgyűrűje 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

Műanyag tartódoboz tartalma: 
1 x önbeállító lézeres szintező 
1 x allvány 
1 x fali konzol 

1 x 360°-os forgó alap  
1 x kézikönyv 
2 x 1,5 V AA elem 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 

4 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk: 

 
Figyelmeztetés / Veszély! 

 

Figyelem! Lézersugárzás! Tilos a 
lézersugárba nézni. Lézerosztály: 2. 

 

Használat előtt olvassa el a 
kézikönyvet. 

 

Az európai irányelv(ek) szükséges 
követelményei szerint 



 POWX720 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 3 www.varo.com 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

5.1 Munkakörnyezet 
 A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett. 

5.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát.  

5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 
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 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata. 
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

5.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 KIEGÉSZÍTÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK LÉZEREKHEZ 
 Figyelmeztetés! A lézersugár potenciálisan súlyos szemkárosodást okoz. Tilos közvetlenül 

a lézersugárba nézni! 
 Tilos a lézersugarat használat során, közvetlenül, vagy fényvisszaverő felületen keresztül 

közvetve emberekre irányítani. 
 Ez a lézer az EN 60825-1:2001 szabvány értelmében megfelel a 2. lézerosztálynak. Az 

egység nem tartalmaz karbantartást igénylő alkatrészt. Tilos a készülék burkolatát 
bármely okból kifolyólag kinyitni. Ha az egység sérült, akkor a sérült készüléket 
meghatalmazott szerelővel javíttassa meg. 
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7 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ELEMEKHEZ 
 Amikor kicseréli az elemeket, akkor mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használja 

egyszerre a régi és az új elemeket. 
 Kerülje az eltávolított elemek rövidzárlatát. 
 Tilos az elemeket olyan helyen tárolni, ahol a hőmérséklet 50 °C fölé emelkedhet, pl. a 

napon parkolt autóban. 
 Tilos az elemeket tűzbe dobni. 
 Tilos az elemek kinyitását megkísérelni. 
 Abban az esetben, ha ereszt az elem, akkor óvatosan törölje le a folyadékot egy ruha 

segítségével. Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Tilos a folyadékot lenyelni. 
Ha bőrrel vagy szemmel érintkezik, 10 percig bő, tiszta vízzel mossa le, és forduljon 
orvoshoz. 

8 ÜZEMELTETÉS 

8.1 A lézeres szintező opciói 
Az önbeállító lézeres szintezőt lehet állvánnyal, fali konzollal, vagy segédeszköz nélkül 
használni. A legmegfelelőbb módszer kiválasztásához olvassa el az alábbi utasításokat. 

 
8.2 A lézeres szintező tulajdonságai 
Olvassa el az összes utasítást a lézeres szintező, vagy annak bármely alkatrészének 
használata előtt. 

FIGYELMEZTETÉS! TILOS a lézersugárba nézni! TILOS a lézersugarat más 
személyek arcára irányítani. 
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1. Az önbeállító lézeres szintező három különböző módon bocsát ki fényes, pontos 
lézersugarat: 

 Horizontális (vízszintes) sugár 

 Vertikális (függőleges) sugár 

 Keresztsugara (vízszintes és függőleges egyaránt) sugár 
2. A lézeres szintező belső ingája egy reteszelő kapcsolóval rendelkezik. MINDIG tartsa a 

kapcsolót “ZÁRT” („LOCK”) helyzetben, amikor utazik, vagy amikor nem használja. 
Ezáltal megelőzi a belső inga sérülését. 

3. Mindig győződjön meg róla, hogy a buborék a vízmérték közepén van. 
4. A lézeres szintező egy 360°-os beosztású, forgó alappal is rendelkezik a lépésenkénti 

elmozduláshoz. 
5. A lézeres szintmérő figyelmeztető hangjelzést ad szinteltérés esetén (+6°). Ezt az 

állvány, vagy a konzol magasságának beállításával lehet korrigálni. 

8.3 A lézeres szintmérő használata 

8.3.1 A fali konzol használata 

 

Ez ideális padlóburkolat 
lefektetésekor. 

 Csavarozza a mágneses csavart teljesen a burkolatra. 
 Csatlakoztassa a 360°-os beosztású, forgó alapot. 
 Csatlakoztassa a fali konzolt a csavarral a 360°-os forgó alaphoz. 
 Most lehet a fali konzolt a lézeres szintmérővel a falra felszerelni. 

8.3.2 Az állvány használata 

 

A mellékelt állvány lehetővé teszi, hogy a 
lézeres szintmérőt a padlótól mért 475 mm-
ről kb. 1240 mm távolságra emeljük, amikor 
az teljesen ki van nyitva. Ez ideális képek, 
tapéta, szék karfájának, ablakoknak, stb. 
felfüggesztésekor. 

1. Az állvány felállításához egyszerűen húzza ki annak a lábait. Biztosítsa az állvány lábait 
a középső rúd reteszetlőgyűrűjének meghúzásával. Az állvány a legalacsonyabb 
helyzetben a lézeres szintmérőt a padlótól 475 mm-es magasságba emeli. 

2. Csatlakoztassa a 360°-os beosztású, forgóalappal rendelkező lézeres szintmérőt az 
állványhoz azáltal, hogy azt az állvány nyakára csavarozza. 
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3. Az állvány lábainak meghosszabbításához oldja ki az egyik, vagy mindkét befogót a 
lábakon, és hosszabbítsa meg azokat azáltal, hogy a kívánt magasságig kihúzza. 
Biztosítsa a lábakat a kihúzott állapotban a befogók ismételt bezárásával. A kiegészítő 
meghosszabbítás érdekében lazítsa ki a kis fekete gombot az állvány oldalán, és 
forgassa el a fogantyút órajárással megegyező irányba az állvány nyakának 
felemeléséhez. Biztosítsa az állvány nyakát a kívánt magasságban a kis fekete gomb 
meghúzásával. A legmagasabb állapotban az állvány a lézeres szintmérőt a padlótól kb. 
1240 mm-es magasságba emeli. 

4. Ellenőrizze, hogy az állvány viszonylag vízszintes felületen van-e. Ha a felület nagyon 
egyenetlen, akkor állítsa be az állvány lábait és a lézeres szintmérő alaplapján található a 
csavarokat úgy, hogy viszonylag vízszintes felületet kapjon. 

Megjegyzés: Az önbeállító funkció ±6°-os eltérést kompenzál. 

8.4 Az elemek cseréje 
Az önbeállító lézeres szintmérőben vásárláskor 2 AA’ elem található. Fontos, hogy cserélje ki 
az elemeket, ha azt észleli, hogy a lézer nem működik, vagy tompulni kezd a fénye. 
1. Keresse meg az elemtartó részt a lézeres szintmérő alján. 
2. Nyissa ki az elemtartó burkolatát. 
3. Távolítsa el a lemerült elemeket és cserélje ki azokat 2 működő AA’ elemre. Figyeljen 

oda, hogy az elemek a megfelelő + és – helyzetben legyenek. 

9 KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 
Annak érdekében, hogy biztosítsa az önbeállító lézeres szintmérő és annak alkatrészeinek 
hosszú élettartamát, tartsa be a biztonsági, karbantartási és tárolási utasításokat. 
 Csak gyenge szappant és nedves ruhát használjon a készülék tisztításához.  
 Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. 
 Tilos a készülék bármely részét vízbe meríteni.  
 Amikor nem használja az önbeállító lézeres szintmérőt és annak alkatrészeit, akkor azt a 

műanyag tartótáskában tárolja. A műanyag táska védi a készüléket és annak alkatrészeit 
a sérüléstől. Tárolja hűvös, száraz helyen, rendkívüli hidegtől és melegtől távol. 

 Mindig tartsa az inga reteszelőgombját „ZÁRT” (“LOCK”) helyzetben, amikor azt tárolja, 
vagy amikor nem használja, hogy elkerülje az inga sérülését. 

10 MŰSZAKI ADATOK 
Típus POWX720 

Vízszintes pontosság ± 2 mm/m 

Függőleges pontosság ± 2 mm/m 

Lézer hullámhossza 650 mm 

Lézer teljesítménye ≤ 1 mW 

Önbeállítási tartomány ± 6° 

Lézerosztály II 

Önbeállítási sebesség ≤ 7 mp 

Áramellátás 2 x AA elem 1,5V 

Működtetési távolság ≤ 10 m 

Szórási szög ≤ 90° 
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11 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 
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VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, kijelenti, hogy 

A termék típusa : Önbeállító lézeres szintmérő 
Márkanév : POWERplus 
Cikkszám : POWX720 

megfelel a harmonizált európai szabványok alkalmazásán alapuló, idevonatkozó európai 
irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék 
bármilyen illetéktelen módosítása érvényteleníti a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig); 
2014/30/EU 
2011/65/EU 

Harmonizált európai szabványok (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás 
időpontjáig); 

EN60825-1 : 2014 
EN61010-1 : 2010 
EN61326-1 : 2013 

A műszaki dokumentáció birtokosa: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V. 

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 
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