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Használati útmutató FR 55-M vevőegység vonallézerekhez 

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények 
Igény bejelentés 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         

 

Igény bejelentés 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 FR 55-M 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  

Garancia és jótállási jegy 

FR 55-M 
Vevőegység vonallézerekhez 

 

Garancia 
 
- A gyártó a termék vásárlásától számított 2 évig garanciát vállal a termék anyag- illetve gyártási hibamen-

tességére rendeltetésszerű használat esetén. 
- A garancia teljes időtartama alatt észlelt termékhibát a gyártó a vásárlás tényének igazolása után ellen-

szolgáltatás nélkül kijavítja vagy a terméket ellenszolgáltatás nélkül kicseréli (ugyanarra vagy hasonló 
modellre). 

- Hiba észlelése esetén kérjük értesítse viszonteladóját, akitől a terméket vásárolta.  
- Nem rendeltetésszerű használat, a műszer burkolatának megbontása illetve a gyártó kihagyásával történő 

javítás / javíttatás a garancia elvesztését eredményezi.  
- Az akkumulátor kilyukadásából illetve a termék leejtéséből vagy eldeformálásából adódó hibák nem ren-

deltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibáknak tekintendők. 
 
A gyártó fenntartja a műszaki változtatások jogát! 

Jótállási jegy 
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Felépítés 

1. A lézersugár vevőablaka 

2. Szintjelző vonal 

3. Be-kikapcsoló gomb 

4. Pontossági módok váltógombja 

5. Be-kikapcsolást jelző hang ikonja 

6. LED lámpák 

7. Libellák 

8. Hangszóró 

9. A rögzítőelem 1/4”-os csavarmenete 

10. Rögzítőelem 

11. Az elemtartó rekesz teteje 

A csomag tartalma 
 
- FR 55-M vevőegység 
- Elem 
- Rögzítőelem 
- Táska 
- Használati útmutató 

A felhasználó felelőssége 
 
A termék felhasználója köteles a termék kézikönyvében megadott utasítások szerint használni a terméket, 
és bár minden, a gyártótól kikerülő termék megfelelő minőségellenőrzésen megy keresztül, a termék fel-
használója köteles rendszeres ellenőrzésekkel meggyőződni a termék pontosságáról és teljesítőképessé-
géről. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget bármiféle helytelen vagy akár helyes használatból 
adódó közvetlen, közvetett vagy utólagosan fellépő hibáért és profitveszteségért. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget utólagosan fellépő károkért, vagy profitvesztesé-
gért, melyeket természeti katasztrófa (földrengés, vihar, árvíz stb.), tűz, baleset, harmadik fél behatása 
illetve minden egyéb nem megszokott tényező okoz. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen adatváltozásból vagy adatveszteségből 
fakadó kárért vagy profitveszteségért, mely a termék – függetlenül attól, hogy működőképes vagy sem – 
használata miatt lép fel. 
A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót érő kárért vagy profit-
veszteségért, melyet nem a kézikönyvnek alapján történő használat okoz. A gyártó vagy annak képviselője 
továbbá nem vállal felelősséget semmilyen, a termék helytelen mozgatásából, szállításából fakadó károkért, 
vagy azokért, melyeket a termék más termékekhez való csatlakoztatása okoz. 

 

 

 

Az elemek behelyezése 
 
1. Nyissa fel az elemtartó rekeszt 
2. Helyezzen be 1 db 9 V-os elemet. Ügyeljen a 

helyes polaritásra! 
3. Az elem élettartamának meghosszabbítása ér-

dekében a vevőegység kikapcsol, amennyiben 5 
percnél hosszabb ideig nem fog jelet. 

Beépített mágnes 
 
A vevőegység beépített mágnessel van ellátva, 
hogy mágnesezhető felületekhez lehessen rögzíte-
ni. 
 

A rögzítőelem használata 
 
A rögzítőelemmel a vevőegységet szintezőléchez 
illetve más lécekhez, rudakhoz lehet csatlakoztatni. 

A vevőegység használata 

• Nyomja meg be-kikapcsológombot. A vevőegység bekapcsol. 

• A keresztlézeren nyomja meg a P gombot, hogy a vevőegység vegye a lézer jelét. 

• A vevőegységet óvatosan, lassan mozgassa fel és le, hogy megtalálja a lézernyalábot. 
 
 
 
 
A vevőegység jelzései: 
 
A: A vevőegységet vigye lejjebb. Hangjelzés: nagyon rövid, ismétlődő hangjelzés 
 
B: A vevőegységet vigye feljebb. Hangjelzés: rövid, ismétlődő hangjelzés 
 
C: A vevőegység szintben van. Hangjelzés: folyamatos hangjelzés  

A pontosság beállítása 
 
A pontossági módok között a 4-es gombbal tud váltani. 
 
 
Finom mód: kisebb távolságokra ajánlott. Zöld jel. 
 
Durva mód: nagyobb távolságokra ajánlott. Piros jel. 
 


