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Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények 
Igénybejelentés időpontja:………………………... 

Javításra átvétel időpontja:………………………... 

Hiba oka:…………………………………………….. 

Javítási mód/dátum:..……………………………..… 

Visszaadás időpontja:…………………………….... 

A jótállás új határideje:……………………………... 

Szerviz neve:……………..Munkalapszám:………. 

201………..hó………………...nap 

……………………………………../P.H/ aláírás 

 

Jótállási szelvény 

 

Típus:……………………………………….. 

Gyártási szám:………………………… ….. 

Eladás kelte: 201……..hó……………...nap 

Eladó szerv:…………………………………. 

 

/P.H/ aláírás         

 

Igénybejelentés időpontja:………………………... 

Javításra átvétel időpontja:………………………... 

Hiba oka:…………………………………………….. 

Javítási mód/dátum:..……………………………..… 

Visszaadás időpontja:…………………………….... 

A jótállás új határideje:……………………………... 

Szerviz neve:……………..Munkalapszám:………. 

201………..hó………………...nap 

……………………………………../P.H/ aláírás 

Jótállási szelvény 

 

Típus:……………………………………….. 

Gyártási szám:………………………… ….. 

Eladás kelte: 201……..hó……………...nap 

Eladó szerv:…………………………………. 

 

 

/P.H/ aláírás         

 

Az Geo3X HP típusú ..…………………….. gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától  
számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. 
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. 
 
Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3. 
 
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201..év…………………….hó……...nap.     
     ………………………………………. /P.H./ aláírás  

Geo3X HP 
Önbeálló keresztlézer 

Jótállási jegy 
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Tisztelt Ügyfelünk, 
köszönjük megtisztelő bizalmát, amellyel Ön új geo-FENNEL készüléke megvásárlása-
kor tüntetett ki bennünket. Ezt a kitűnő minőségű terméket a legnagyobb gondossággal 
gyártottuk,és minőségellenőrzésnek is alávetettük. 
A mellékelt használati utasítás segítségére lesz Önnek a készülék szakszerű használa-
tában. Kérjük, hogy használatba vétel előtt- olvassa el figyelmesen elsősorban a bizton-
sági óvintézkedéseket. Csak szakszerű- használattal  biztosítható a hosszútávú és 
megbízható üzemelés. 
geo-FENNEL. 
Tartalomjegyzék 
 
1. A leszállított csomag tartalma 
2. Kiszolgáló elemek 
3. Kezelőtábla 
4. Áramellátás 
5. Kezelés 
6. Biztonsági előírások 

 A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM 
 
Geo3X HP keresztvonal-lézer 
Többfunkciós állvány 
3 x AA alkáli elemek 
Bélelt táska 
Kezelési utasítás 
ISMERTETŐJEGYEK 
2 lézerkereszt egymáson a jobb sarokban 
Lézerkereszt a plafonon 
Tömör robusztus készülékház 

 

MANUÁLIS funkció 
 
A MANUÁLIS - működés csak akkor lehetséges, ha  a készülék OFF - állapotba van 
kapcsolva (mivel egyébként kompenzátor-riasztást váltana ki). Nyomja meg ehhez a 
nyomógombot (8) , majd kacsolja a kívánt vonalakat. Most már használhatja a  Geo3X 
HP készüléket ferdepozíciókban. 
 
 

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA 
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7.Szabályzó a konzol magasságának beállításához 
8.  Akasztónyílás 
9. Mágnesek 
10. Tartókengyel  nyílása 
11. 5/8"-os menet az  állványhoz  
12. 1/4"-menet az állványhoz  

KEZELŐTÁBLA 
 
1. Impulzus-funkció be / ki 
2.V1 vonal be / ki 
3. LED BE / KI 
4, H vonal be / ki 
5. V2 vonal be / ki 
6. LED impulzus-funkció 
7. MANUÁLIS LED funkció 
8. MANUÁLIS funkció be / ki 

 

ÁRAMELLÁTÁS 
 
AZ ELEM BEHELYEZÉSE 
Nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezzen be 3 x AA alkáli elemet 
(ügyeljen a helyes polaritásra!) 

KEZELÉS 
 
A  KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA 
 
 közvetlenül a talajon 
 csavarozza fel a leszállított csomagban található tartóra és erősítse 

fel egy állványra. 
 a tartó mágnesének segítségével rögzítse egy mágneses felülethez 
 akassza fel a tartón található lyuk segítségével egy csavarra 
 A szíjjal  rögzítse egy oszlopra. 
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BEKAPCSOLÁS 
 
Állítsa ON  pozícióba a BE/KI kapcsolót. A készülék ezzel üzemkész. A vonalak most 
egyenként vagy együtt kapcsolhatóak (lásd lejjebb). 
Ha a készülék túlságosan ferdén áll (az önkiegyensúlyozó tartományon kívül), akkor 
egy akusztikus jelzés hallható. A bekapcsolt lézervonalak kiegészítő figyelmeztetésként 
villognak. 
Kikapcsoláshoz állítsa ismét OFF pozícióba a BE / KI gombot. A készüléket ezzel kikap-
csolta, és blokkol a kompenzátor, hogy így a szállításkor a sérülések elkerülhetőek le-
gyenek. 
Megjegyzés: 
Mielőtt a készüléket visszahelyezné a táskájába, a BE / KI gombot mindig állítsa OFF 
pozícióba! Egy akusztikus jel hallható,  amennyiben elfelejtené ezt. 
 
A vonalak egyenként vagy együtt kapcsolhatóak. 

 

VEVŐÜZEMMÓD 
 
A Geo3X HP készüléket fel lehet szerelni egy vevővel a munkatartomány  meghosz-
szabbításához, vagy kedvezőtlen fényviszony közötti alkalmazáskor. A 
vevő opcióként választható (a leszállított csomag nem tartalmazza). 
A vevő használatához nyomja meg a készüléken a „P" gombot (a nyomó-
gomb melletti kontrollámpa világít). Ezzel a készüléket vevő üzemmódra- 
állította (ezt követően a lézervonalak valamivel gyengébben láthatóak). 
Ezáltal a munkatartományt 60 méterre lehet kibővíteni. További informáci-
ót a vevő kezelési utasításában talál. 

Önkiegyensúlyozó tartomány ±3° 
Pontosság ±3 mm / 10 m 
Munkatartomány   

• vevő nélkül 20 m* (rádiusz) 
• vevővel (opcionális) 60 m* (rádiusz) 
Áramellátás 3 x AA alkáli elemek 
Üzemidő (minden vonal be) 12 óra 
Por/víz elleni védelem IP 54 
Lézerdióda / lézerosztály 635 nm / 2 
Hőmérsékleti tartomány -10°C -től +45°C 
Súly (készülék elemekkel) 0,4 kg 

KISZOLGÁLÓ 
 
1. Billentyűzet 
2. Lézerkimeneti ablak 
3. Szabályzó a konzol magasságának  beállításá-
hoz 
4. Elemtartó fedél (a készülék alatt) 
5. 1/4"-Adapter 
6. BE/KI kapcsoló 
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