
Cikkszám: R159, R157, R171, R183, R186, R188

HEDUE automata forgólézerek
Q2, R1, R2, S2, S3

Használati útmutató

V2



>1/4s

Lézersugár

Kérjük ne nézzen közvetlen a lézersugárba, 
még optikai eszközökkel sem! Minden HEDUE 
forgólézer lézerdiódája a biztonságos II. 
osztályba tartozik, azaz a pi l lanatnyi 
bevilágítás nem okoz károsodást!

Hőmérséklet tűrés:

A HEDUE Q2, R1, R2, S2, S3 készülék 
hőmérséklet tűrése -20°C és +50°C közötti. 

Kérjük ne használja a készüléket a fenti 
hőmérésklet tartományon kívül, mivel az a 
lézerdióda és az akkumulátor károsodásához 
vezethet.

Környezeti védelem

Vízszintes üzemmódban, vagy állványon 
használva a HEDUE forgólézer  megfelelő 
mértékben védettek az esővíztől.

A Q2, R2, S2, S3: záporos, csapadékos 
időben ne használja függőleges 
üzemmódban!

Amennyiben a készülék vizes, törölje át és 
csak utána tegye vissza a kofferbe!
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Az S2/S3 forgólézer Micro USB 
csatlakozóval van szerelve, mely 
bármelyik szabvány töl tővel 
használható! Töltés közben az 
USB felirat melleti zöld LED világít.

Akkumulátor típusa
S2, S3: 
Li-ion akku 8800 mAh.

Ha a hálózati töltőn levő LED  
folyamatosan  világít, akkor  pirosan
a készülék töltés alatt van. Ha a 
LED villog, akkor nincs töltés!

Amennyiben az akku teljesen 
feltöltött, a LED folyamatosan 
zölden világít

Akkumulátor típusa
R1, R2: 4 db akku - C típusú NiMH 
1,2 V 3800 mAh.

A Q2 forgólézeren nincs töltőcsat-
lakozó! A hedue Q2-nél az 
elemkazetta kivehető.

Az állványfoglalat körül levő 
nagyméretű anyát tekerja ki, így az 
akkufedél egyben kivehatő. Q2 
forgólézer esetén az elemcsere 
után tegye vissza a fedelet és 
csavarja vissza az anyát. 

Elem: 4db 1,5V LR14/C

Töltőcsatlakozás (R1, R2, S2, S3)
Az akku teljes feltöltése kb. 6 órát vesz igénybe!

Töltés és elemcsere



Be- és kikapcsolás

Ezzel a gombbal lehet a készüléket ki és bekapcsolni. 
Bekapcsolás után azonnal megkezdődik az önszintezási 
folyamat, Q2, R2, S2, S3 -nál függőleges pozicíóban is.

Az automatikus önszintezési tartomány 5°-ig lehetséges. 
Állítsa fel a készüléket egy állványra, ügyeljen arra, hogy a 
készülék dőlése nem több mint, 5°. Kapcsolja be a készüléket 
és várja meg, amíg elvégzi az önszintezést. Amennyiben a 
készülék dőlése nagyobb mint 5°, az önszintező LED villog, 
ebben az esetben a készülék nem képes a megadott 
elvégezni az önbeállást.

Önszintezés után a lézerfej azonnal megkezdi a forgást 
(600 f/perc).

Példa a függőleges használatra: 
a síkillesztés (csak Q2, R2, S2, S3).

Példa a vízszintes 
használatra: magassági 
pontok átszintezése.
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Vonalmód (Q2, R2, S2, S3)

Ezzel a nyomógombbal tudja bekapcsolni a vonalmódot, az 
ismételt megnyomásával a lézervonal szélességét. Az S2,  
S3 esetén a távirányítóról érhető el.

Forgás 10° - 45° - 90° - 180°

A lézersugár hosszát a 
kivetítés szöge határozza meg!

Ezzel a gombokkal a 
l éze rvona l  t ovább 
vetíthető jobbra vagy 
balra. Nyomja hosszan 
a gombot kívánt irány 
eléréséhez.

R2
Q2

S2
S3
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Forgás

Forgási sebesség (Q2, R1, R2)

Ezzel a nyomógobbal tudja kiválasztani a forgás sebességét!
A lézeres jelfogó csak 600 f/perc -nél használható!

600 f. 300 f. 120 f. 60 f. Pontmód 600 f.

P o n t m ó d b a n  a 
lézerpontot az alábbi 
nyomógombokkal tudja 
irányítani az óramutató 
járásával megegyezően, 
vagy ellentétesen.
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Önszintezés kikapcsolása

Magassági riasztás kikapcsolása (Tilt)

Energiatakarékos mód (R1)

Ezzel a gombbal tudja az önszintezést kikapcsolani. A 
készülék ezután minden esetben forog. A kiegészítő LED fény 
kikapcsolt állapotban világít! 

Az önszintezés kikapcsolása előtt célszerű megvárni, míg a 
készülék elvégzi az önbeállást. A hedue S2/S3 forgólézernél 
ez a funkció csak a távirányítón érhető el!

Ezzel a gombbal lehet a magassági riasztást bekapcsolni. A 
forgólézeren lévő visszajelző LED röviden villog, ha a 
készülék Tilt módban van. 

A Tilt mód a magassági elmozdulásra figyelmeztet! A Tilt 
módban egy durvább lökés esetén nincs automatikus után-
szintezés. Elmozdulás esetén a visszajelző LED gyorsabban 
villog, a forgás megáll és ekkor nincs újraszintezés. Indítsa el 
újra a magasság risztás funkciót és ellenőrizzel le a 
magasságot!     

Ezzel a gombbal a forgólézer akku-kímélő állapotba 
kapcsolható. A funkció lényege, hogy a forgás megáll, a 
lézerdióda kikapcsol, ezáltál az energiafelhasználás csökken. 
A beállítások megmaradnak!

Energiatakarékos módban is folytatódik a vízszintes 
helyzet felügyelete az önszintező vagy a Tilt módon 
keresztül.

Az nyomógomb ismételt megnyomásával a készülék visszatér 
a normális működéshez.
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Ezzel a gombokkal tudja az X tengelyt dönteni.

Manuális döntés az X/Y tengelyen

Az tengelyek csak akkor dönthetők, ha az önszintezés ki 
van kapcsolva. Először kapcsolja ki ezzel a gombbal az 
önszintezést. 

Ezzel a gombokkal tudja az Y tengelyt dönteni.
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Digitális döntés az X/Y tengelyen (S3)
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A HEDUE S3 forgólézeren digitálisan adható meg a kívánt 
lejtés. A lejtést az X és Y tengelyen külön - külön is 
megadható.

Egy tengelyen maximum 10% lejtés adható meg. A kettő 
tengely maximális döntésével 13% lejtés érhető el.

Ezzel a nyomógombbal lehet a digitális lejtésfunkciót ki és 
bekapcsolni. Amikor a funkció bekapcsolásakor a készülék 
kijelzőjén meg jelenik ez a szimbólum:

Ezzel a gombbal lehet kiválaszta azt a tengelyt, amelyiket 
állítani szeretne. Amikor az X vagy az Y tengely villog, akkor 
van lehetőség az érték megadására.

A gomb további megnyomásával a tengelyek kiválasztása 
befejeződik ( nem villog X/Y tengely) . A készülék ezután 
mind a kettő tengelyen beállítja a kiválasztott értéket. Ha a 
gombot újból megnyomja, az S3 visszaáll a nulla pontra!

Amikor villog az X vagy Y tengely, akkor ezekkel a 
gombokkal tudja beállítania a kívánt lejtés értékeit.



Függőleges tengely állítása (Q2, R2, S2, S3)

Csak Q2, R2, S2, S3: A HEDUE forgólézerekkel lehetőség van 
függőleges kitűzésre is. Fektesse a forgólézert a hátulján lévő mini 
lábakra, vagy használjon fali adapter (Cikkszáma: 1311, 1312). A 
HEDUE S2 és S3 forgólézeren függőleges állványcsatlakozó 
található, így közvetlen állványra szerelhető.

A függőleges tengelyt derékszögben is illesztheti akár egy falhoz. Ehhez mérje 
meg közvetlenül a forgólézer elött a merőleges lézerpont faltól való távolságát. 
Ezután lépjen hátrébb és irányítsa a távirányító segítségével a merőleges 
lézerpontot az előbb kimért távolságra.

A lézervonal beállításához nem szükséges a készüléket 
mozgatni. A mellékelt távirányítóval a lézer iránya 
kényelmesen beállítható. 

90°

Q2
R2

S2
S3
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Pontosság vizsgálata

x1

x2

50m 

l Állítsa fel a forgólézert egy állványra úgy, hogy a készülék kb. 50 méterre 
legyen a faltól. A készülék irányító panelje a fal felé nézzen. Kapcsolja be a 
készüléket. Várja meg, míg a forgólézer elvégzi az önszintezést.

l A távirányító segítségével válassza ki a Pontmódot. Irányítsa a lézerpontot a 
falra.

l Jelölje meg a lézerpont közepét a falon, ez lesz az X1.

l Fordítsa el a készüléket 180°-al az állványon. FONTOS: az állvány mindvégig 
egy helyben maradjon! Várja meg amíg a forgólézer újra elvégzi az 
önszintezést.

l A távirányítóval irányítsa a lézerpontot ismét a falra.

l Jelölje meg ismét a lézerpont közepét, ez lesz az X2.

l Ha a magasságkülönbség X1 és X2 között nem több mint 10 mm, akkor a 
készülék pontossága a tűréshatáron belül van. 1mm - 10 méteren. 
A megengedett tűréshatár a faltól való távolság kétszerese, szorozva a 
megengedett 0,1 mm/1 m-es pontossággal.

Ha a készüléket kalibrálni kell, forduljon a viszonteladójához, vagy 
keresse ügyfélszolgálatunkat a www.hedue.hu oldalon.
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Szintező és mérőlécek
1140 vagy S505

(típusonként változik)

hedue E2 / E3 lézeres jelfogó

A hedue E2 és E3 lézeres jelfogó optimálisan az Ön hedue 
forgólézerének a frekvenciatartományára van beállítva. A 
pontos beállításnak köszönhetően más fényforrások zavaró 
tényezői legnagyobb mértékben kizárhatóak.

A munkaterület 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.

Az aktuálisan választott üzemmód a kijelzőn jelenik meg.

          -   finom érzékelés 

          -   durva érzékelés

A hangjelzések be- és kikapcsolása.
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Technikai datok:

Munkatartomány lézeres jelfogóval: 250 m (r)
Merőleges pont (függőleges): R2, S2, S3Q2, 
Vonalmód, távirányítható: Q2, R2, S2, S3
Pontmód, távirányítható: Q2, R1, R2
Energiatakarékos mód: R1, S2, S3
Fejvédelem: Q2, R1, R2, S2, S3
Vízszintes önszintezés 5°-ig: Q2, R1, R2, S2, S3
Függőleges önszintezés 5°-ig: Q2, R2, S2, S3 
Szintezési pontosság: 1 mm / 10 méter - Q2, R1, R2
 0,6mm / 10 méter - S2, S3
Manuális lejtés megadás: Q2, R1, R2, S2
Digitális lejtés megadás: S3
Állítható függőleges tengely, távirányítóval: Q2, R2, S2, S3 
Működési idő: 20 óra - R1, R2  
 60 óra - S2, S3
Töltési idő: (R1, R2) ~ 6-8 óra
Környezeti védelem: IP54 - Q2, R1, R2
 IP55 - S2, S3
Forgási sebesség, fokozatban:
      (Csak Q2, R1, R2) 0,60,120,300,600 f/perc  
Távirányító hatótávolsága érzékelés iránya: 20 m, 360°
Méretek: 160 x 200 x 190 mm
Súly: 2,0 Kg  
Állványmenet: 5/8“
Működési hőmérséklet -: -20°C  +50°C
Garancia: 2 év

Típusok és tulajdonságaik:

Cikk sz. R159 R157 R171 R183 R186 R188 
Model Q2 R1 R2 S2 S2G S3
Lézer típus vörös vörös vörös vörös zöld vörös
Hullámhossz nm 635 635 635 635 635 635 
Lézerosztály II II II II II II
Teljesítmény 1 mW 1 mW 1 mW 1mW 1mW 1mW
Lézer vstg 5 m-nél 4 mm 4 mm 4 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Lézeres jelfogó E2 E3 E3 E3 E3 Zöld E3
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