
PROLASER® 891 זוויתן לייזר

2AA
100'/30m כולל



תודה שקנית את זוויתן הלייזר Prolaser® 891. כעת בבעלותך 
נמצא אחד ממגוון הכלים החדשניים והחדישים שלנו. כלים אלו 

מצוידים בטכנולוגיית לייזר המאפשרת למשתמש המקצועי 
ולנלהבי 'עשה זאת בעצמך' להשיג תוצאות מדויקות ולחסוך זמן 

עבודה יקר.
יישומים

זוויתן הלייזר Prolaser® 891 מיועד לתכנון ויישום:
• ריצוף, הנחת אריחים, התקנת פנלים, ציפוי קיר בטפטים, 

   שכפול מתבנית וציפוי קיר בעץ. 
• עבודות גימור בנגרות.

• הרכבת שקעי ומתגי חשמל.
• מיקום תמוכות בקיר והתקנת מחיצות.

בהתאם לתנאי התאורה. ניתן להשתמש בו גם מחוץ למבנים 
בעזרת מטרת הלייזר. 

זוויתן הלייזר מטיל קרני לייזר בזווית של 900 .
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• מטיל קרני לייזר נראות בזווית של 900.
• יחידת ABS עם בסיס עשוי מאלומיניום לצורך מישוריות 

משופרת.  
• הפעלה קלה ומהירה בלחיצת כפתור אחת.

• יעיל לטווח של עד 30 מ‘ )100 רגל( לפי תנאי תאורה 
ובשימוש עם מטרת לייזר.  

• לייזר בעל דיוק גבוה: 0.5 מ“מ/מ‘
• עיניות.

• זמן פעולה ארוך: עד ל-40 שעות עבודה רצופות.
• כולל: תיק נשיאה רך, מטרת לייזר ו-2 סוללות.

הוראת בטיחות
זוויתן הלייזר Prolaser® 891 הוא לייזר מסוג II המיוצר בהתאם 

.IEC-לחוקי הבטיחות הבינלאומיים של ה
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תכונות



הוראות בטיחות
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קרינת לייזר: הסתכלות ישירה לתוך קרן הלייזר או 
הקרנת קרן הלייזר לתוך עיניהם של אחרים עלולה 

לגרום לפציעה קשה לעיניים. 
מומלץ להשתמש בציוד מגן לעיניים.  •

אין להסתכל ישירות לתוך קרן לייזר באמצעות ציוד אופטי מגדיל    •
כגון משקפת, טלסקופ, אחרת קיימת סכנת פציעה חמורה יותר     

לעיניים.  
מקם תמיד את קרן הלייזר כך שעוברי אורח לא יוכלו להסתכל     •

לתוכה ישירות.  

לפני שתתחיל להשתמש בזוויתן הלייזר ®Prolaser שלך, קרא 
את מדריך זה בעיון. הפעל תמיד את זוויתן הלייזר בהתאם להוראות 

ולאזהרות שבמדריך זה.
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תרשים חלקי המכשיר

1. עיניות
2. חלון מוצא קרן לייזר

3. מעטפת
4. מכסה תא הסוללות

5. כפתור הפעלה/כיבוי
6. נורית כיבוי

1

3

4

5
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התקנת סוללה
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1.  הסר את מכסה הסוללות.

הכנס שתי סוללות אלקליין AA )או נטענות( בקוטביות הנכונה על-פי     .2

הסימנים שבתוך תא הסוללות.   

3.  הרכב בחזרה את מכסה תא הסוללות.

4.  מקם את זוויתן הלייזר על משטח מישורי ויציב.

5.  לחץ על הכפתור 'הפעלה/כיבוי' כדי להקרין את קרני הלייזר.

6.  לחץ שוב על הכפתור 'הפעלה/כיבוי' כדי לכבות את קרני הלייזר.
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יישומים

 1. מקם את כלי על מישור כלשהו

 2. מקם את הכלי על מישור אנכי

קרן לייזר

קרן לייזר אנכית

עינית

קרן לייזר אופקית

קיר

קיר

קרקע

900



יישומים

8

3. מקם את הכלי על הקרקע

קרקע

קרן לייזר אנכית

900
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יישומים

4. שימוש בזויתן לייזר למרחקים ארוכים

קרן לייזר



טיפול ותחזוקה
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תחזוקה מונעת
אחסן במקום נקי ויבש בטמפרטורה 200- עד 500+  •

לפני הזזת או העברת היחידה, ודא שהיא כבויה  •

אם זוויתון הלייזר רטוב, ייבש אותו באמצעות מטלית יבשה.   •
אין להכניס את זוויתון הלייזר לתיק הנשיאה עד שהוא יבש לגמרי.  

אין לנסות לייבש את זוויתון הלייזר בקרבת להבה גלויה   •
או מייבש שיער חשמלי.  

אין להפיל את זוויתון הלייזר, יש להימנע מטיפול גס ומטלטול חוזר ונשנה.  •

יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה עם תמיסת מים וסבון.   •
אין להשתמש בחומרים כימיים, ממסי ניקוי או חומרי ניקוי שוחקים.  

שמור את עדשת הלייזר של זוויתון הלייזר נקייה באמצעות ניגוב   •
עדין במטלית מיקרו-סיבים רכה.  

כאשר לא מתוכנן להעשות שימוש בזוויתון הלייזר למשך פרק זמן ארוך,     •
הוצא את הסוללות ואחסן אותו בתיק הנשיאה.  

ודא שזוויתון הלייזר כבוי לפני שתוציא ממנו את הסוללות.  •



11

מפרט

טווח לייזר: עד ל-30 מ' עם מטרת הלייזר   •

דיוק הלייזר: 0.5 מ"מ/מ'  •

דיוק העינית: 1 מ"מ/מ'  •

מידות: 150x150x210 מ"מ   •

מתח הפעלה: 3V, סוללות AA אלקליין  •

זווית המניפה: 1100  •

טווח טמפרטורות עבודה: 100- עד 450+  •

טווח טמפרטורות אחסון: 200- עד 500+  •

משקל: 0.25 ק"ג עם סוללות  •

אורך הגל של קרן הלייזר: 635 ננומטר  •

II סיווג הלייזר: רמה  •

 CE ,RoHs ,WEEE ,REACH-תואם ל  •



אחריות
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למוצר זה מוענקות שתי שנות אחריות מוגבלת עבור פגמים 

בחומרים ובמלאכה. האחריות אינה מכסה מוצרים שבהם 

נעשה שימוש לא נכון, ששונו או שתוקנו. 

www.kapro.com לצורך רישום האחריות, היכנס לאתר

או מלא את הטופס המצורף ושלח לכתובת:

תעשיות קפרו בע"מ

קדרים 20117, ישראל

טל.: 04-6986204

פקס: 04-6987228

quality@kapro.com

במקרה של בעיות במוצר שרכשת, צור קשר עם קפרו 

.lasers@kapro.com :בכתובת

אל תחזיר את המוצר לחנות בה נרכש.
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