
hedue L1, M3 vonallézer
Cikkszám: L216, L217, L245, L246

Használati útmutató
1-12 oldal



>1/4s

Javítás és kalibrálás

Amennyiben a készülék működésében hibát észlel, 
forduljon a viszonteladójához, vagy keresse fel a HEDUE 
ügyfélszolgálatát a www.hedue.hu oldalon!

Lézersugár

Kérjük ne nézzen közvetlen a lézersugárba, még optikai 
eszközökkel sem! Minden HEDUE vonallézer diódája a 
biztonságos II. osztályba tartozik, azaz a pillanatnyi 
bevilágítás nem okoz károsodást!

Hőmérséklet tűrés

HEDUE L1:-10°C és +40°C között
HEDUE M3: 0°C és +40°C között

Essővíz elleni védelem

A HEDUE vonallézerek ház ellenáll az építkezésen 
fellépő esőnek és fröccsenő víznek. Azonban kerülni kell 
a használatát esőben, valamint védje a készüléket a 
közvetlen vízsugártól.
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Elemek behelyezése

Be- és kikapcsolás

A vonallézer 3 db AA 1,5 V  alkáli elemmel (újratölthető akkumulátorok 
ugyanúgy használhatóak) működik.

A HEDUE M3 készülék hátulján nyissa ki az elemtartó 

fedelet. A csomagban található 3 db AA 1,5V-os elemet 

helyezze be a képen is látható megfelelő módon. Behelyezés 

után tegye vissza az elemtartó fedelet!

Ahogy a matrica is jelzi, a bekapcsoló kart jobbra fordítva 

kapcsolható be az M3 vonallézer. 

Bekapcsolást követően a készülék tetején felvillan az 
állapotjelző LED, illetve az első vízszintes lézervonal.

A készülék kikapcsolás a kar balra fordításával lehetséges! 

A mechanikus be- és kikapcsoló gomb egyúttal a szállítási mód is. Az 
OFF állásban a készülék kikapcsolt állapotban van, ezzel együtt az 
ingarandszert egy mechanizmus zárolja, hogy a szállítás közben a 
lézerfej ne rázkodjon.

A HEDUE L1 készülék hátulján nyissa ki az elemtartó fedelet. 

A csomagban található 3 db AA 1,5V-os elemet helyezze be a 

képen is látható megfelelő módon. Behelyezés után tegye 

vissza az elemtartó fedelet!

Középső állásban a készülék bekapcsolt állapotban marad, de az öszintező 
mód figyelmen kívül marad! Ebben a módban lehetőség van a készüléket ferde 
síkra is beállítani.
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Lézervonalak
A lézervonalakat a következő gombokkal lehet kapcsolni:

Önszintezés

A mégnesesen csillapított ingarendszer önszintező képessége 
2,5°. Ezen belül a ingarendszer automatikusan állítja be a 
vízszintes és függőleges lézervonalakat. Amennyiben a készülék 

dőlése az önszintező határon túl esik, a készülék nem tud beállni és a 
lézerdiódák kikapcsolnak!

Az önszintező tartományon kívül a lézervonalak kikapcsolnak, 
figyelmeztettve, hogy nem állnak a megfelelő síkon, ezzel is biztosítva a 
pontos munkát. Az M3 vonallézert nem lehet ferde síkra beállítani!

A V2 gomb használatával a jobb- és baloldali függőleges 
lézervonalakat kapcsolja be. A gomb ismételt megnyomásával a 
lézereket kikapcsolja.

A gomb megnyomásával az első és a hátsó függőleges lézervonalat 
kapcsolhatja be. Az ismételt megnyomással a lézereket kikapcsolja.

Ezzel a nyomógombbal a vízszintes lézervonalakat lehet ki és 
bekapcsolni. Választható az első és az összes lézervonal (360°).

!
A készülék alján levő merőleges lézerpont csak akkor kapcsol be, ha 
valamelyik függőleges lézervonal használatban van!

Ezzel gombbal válassza ki, hogy melyik lézervonalat kívánja 
használni. A vízszintes vonal együtt és külön-külön is használható!

HEDUE M3 nyomógombjai: 

HEDUE L1 nyomógombjai: 
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Állványok

A hedue M3 vonallézer állványrögzítő menetén keresztül 
jelenik meg a függőleges lézerpont is. Célszerű olyan állványt 

választani, melynek a menete szintén üreges, így a lézerpont látható 
marad az állvány alatt is!

max 90 mm

max 15 mm !

Az Ön HEDUE vonallézer a legtöbb műszerállvánnyal kompaktibilis. Az 
általános állványmenet mérete 5/8". Az L1 vonallézer esetén 
használhat dönthető fejű állványt is 1/4"-os menettel!

A vonallézer alján található 1/4"-os 
menettel a fotóállványokra is felszerelhető, 
ferde sík kitjelölésére ideális.

A HEDUE M3 esetén a következőre 
kell ügyelni! Csak 5/8"-os állvány 
használható, a menet magassága ne 
legyen 15 mm-nél. 

Ellenkező esetben a készülék alján 
lévő lézerdióda károsodhat! A rögzítés 
miatt az állvány műszertartó feje ne 
legyen szélesebb mint 90 mm!
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5/8"-os állvány használatához a háromlábra, vagy a 
falikarra van szükség!



Beállítás ferde síkra (csak L1)

A készülék oldalán levő be- és kikapcsoló reteszt 
á l l í tsa közép á l lásba!  Ekkor a készülék 
ingarendszere rögzített állapotba kerül!  

A lézervonal időközönként egyet villan, 
figyelmeztettve, hogy a készülék zárt 
állapotban van! 

Fontos! Zárt állapotban nincs önszintezés! A 
ferde síkra való beállításhoz dönthető fejű, 
1/4"-os állványra van szükség! 
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Pontok függőzése (csak M3)

A hedue M3 vonal lézer pontok függőleges 
átjelölésére is képes! A kettő darab függőleges 
lézervonal metszéspontja és a készülék alján levő 
lézerpont teljesen függőleges egymásra! A lézerpont 
csak akkor világít, ha legalább az egyik függőleges 
lézervonal aktív! 

A függőleges átjelöléshez először kapcsolja be a V1-
V2 lézervonalakat. Ezután a készülék alján megjelenik a függőleges lézerpont! Állítsa a 
merőleges lézerpontot a függőzendő pontra. A V1-V2 lézervonal metszete adja a 
függőleges vetületet!

Derékszögek kijelölése (csak M3)
A HEDUE M3 vonallézer kivetített vízszintes, valamint a kettő függőleges lézervonala 
által bezárt szög 90°! 

Függőleges derékszögeléshez állítsa be az egyik függőleges lézervonalat a megfelelő 
irányba, ezután a jobb és baloldali lézervonal azonnal kivetíti a függőleges derékszöget.

Ha egy pontra szeretne vízszintest és függőlegest állítani, akkor emelje a készüléket ( 
kurblis állvánnyal) fel amíg a vízszintes lézervonal el nem éri a megjelölt pontot, ezután 
forgassa el a készüléket egészen addíg, míg az egyik  függőleges lézervonal nem metszi 
a megjelölt pontot!

http://www.besser-messen.de/goto.aspx?ArtNr=L235


Lézeres jelfogó használata

Amennyiben kültéren is szeretné használni a készüléket, kiegészítő 
lézeres jelfogóra van szükség. A lézeres jelfogó hatótávolsága 50 
méter (sugárban). 

Használatához először kapcsolja be a vonallézeren a detektor 
üzemmódot, ekkor a lézerfény kissé elhalványul. A lézer jelfogóval a 
munkaterület lényegesen megnő, mivel ebben az esetben nincs 
ráutalva a lézervonal  láthatóságára.

hedue LD1 jelfogó
Cikksz: L242

D
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L1

M3

Lézer jelfogóval tehát világos helyiségekben és szabadban is 
dolgozhat.

A forgólézerekhez használt lézeres jelfogók nem használhatók a 
vonallézerekhez!

http://www.besser-messen.de/goto.aspx?ArtNr=L235
http://www.besser-messen.de/goto.aspx?ArtNr=L235


Szintező és mérőlécek
1140 vagy S504.

(nem tartozik az alapcsomaghoz)

HEDUE LD1 lézeres jelfogó

A HEDUE LD1 lézeres jelfogó optimálisan az Ön HEDUE vonallézerének a 
frekvenciatartományára van beállítva. A pontos beállításnak köszönhetõen 
más fényforrások zavaró tényezői legnagyobb mértékben kizárhatóak.

A munkaterü let  vagy a nyersépület  magasságkülönbségeinek 
meghatározásához a lézer jelfogót az univerzális tartó  segítségével egy 
mérőléchez rögzíthetjük.

Lézer jelfogó be- és kikapcsolása.

Lehetőség van finom és durva érzékelést kiválasztani. A finom érzékelés 
esetén a jelfogó a lézervonal közepét jelzi, durva érzékelés esetén pedig a 
teljes vastagságát.

A választott üzemmód a gomb LED-jén kerül kijelzésre.

LED világít = finom érzékelés - méter vonal kijelöléshez
LED nem világít = durva érzékelés - betonozáshoz, földmunkához

A hangjelzések be- és kikapcsolása.
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Vízszintes lézervonal ellenőrzése

A
B

C

Állsíta fel a HEDUE vonallézert 5 m-re egy faltól. Jelölje meg a 
lézervonalak metszéspontját A pontként.

Fordítsa a lézert jobbra és jelölje meg a B pontot. Az A és B pontok közti 
távolság ne legyen több 1,5 mm-nél.

Fordítsa a lézert balra és jelölje meg a C pontot. Az A és C pontok közti 
távolság ne legyen több 1,5 mm-nél.

5 m 

A

A
B



Magasságszög ellenőrzése

Állítsa a vonallézert két fal közé középre. Jelölje meg az A pontot. 
Fordítsa el a lézert 180°-kal és jelölje meg a B pontot.

Most állítsa fel a lézert kb. 50 cm távolságra a B ponttól. Javítsa ki az 
állvány kurblijával a lézermagasságot úgy, hogy a lézervonal a B 
ponton menjen keresztül. Ezután fordítsa el a lézert 180°-kal és jelölje 
meg a C pontot. A készülék akkor pontos, ha az (A - C) / L * 5 = 1,5 mm-
nél kisebb vagy egyenlõ azzal.

Ehhez kurblis állványra lesz szüksége!

A�-�C
* 5� 1,5�mmL

AB

L

A
C

B

50 cm
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Függőleges lézervonal ellenőrzése

Rögzítsen egy függõónt a falon. Állítsa fel a HEDUE vonallézert kb. 5 
m-re a faltól.

Irányítsa a lézervonalat a függőón felső pontjára.

A függőón és a lézervonal alsó pontja között nem lehet a távolság 
nagyobb mint 1.5 mm, 5 méteres magasság esetén!

Ehhez szükésge lesz egy függőónra!

5 m

5
 m

max. 1,5 mm
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Biztonsági előírások: 
A készülék használata előtt a felhasználónak ismernie kell a készülékkel 
kapcsolatos utasításokat!
Megengedett használat: 

!Függőleges lézervonalak használata.
!Vízszintes lézervonalak használata.
!Függőleges és vízszintes lézervonalak használata.
!Detektor használata.

Tiltott használat

!Útmutató ismerete nélküli használat.
!A megadott határokon túli használat.
!A biztonsági rendszerek kiiktatása, a figyelmeztető matricák eltávolítása.
!A műszer szerszámmal való kinyitása.
!A termék átalakítása, módosítása.
!Nem megfelelő biztonsági intézkedések a mérés helyszínén.

Lézerosztály

A HEDUE vonallézer látható lézersugarat bocsát ki a műszer több oldalán! Lézerosztály 
szerint az 2. kategóriába tartozik: Ne nézzen a lézersugárba és ne irányítsa mások felé!  A 
szem ösztönösen védekezik és hunyorít.  Fokozottan veszélyes optikai és nagyító 
eszközökkel a lézersugárba nézni.  A lézersugárba nézés veszélyes lehet a szemre.

Technikai adatok:

Lézervonal látható távolsága:  15 m
Munkaterület lézeres jelfogóval:  50 m
Lézerosztály:    II. kategória
Vízszintes lézervonal sugárzási szöge:  L1: 150°; M3: 360°
Függőleges lézervonal sugárzási szöge :  L1: 150°; M3: 2 x 300° 
Szintezési pontosság:    2.0 mm - 10 méteren
Önszintezési tartomány:  L1: ±3°; M3: ± 2.5°
Lézervonal vastagsága 5 méternél:  1,5 mm
Elem ellátás:    3 x AA elem vagy akku
Múködési idő:    L1: ~10 óra; M3: ~5 óra
Súly:     L1: 400g; M3: 1700 g  
Működési hőmérséklet:    -10°C és +40°C között
Garancia:    24 hónap
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