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ATLAS GREEN vonallézer és tartozékai
1. ATLAS vonallézer
2. LB GREEN lézerszemüveg
3. Mignonelemek (AA)
4. Gyors üzembe helyezési útmutató
5. Táska
6. 1/4"-es állványadapter
7. 5/8"-es állványadapter
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2.1 A készülék részei, kijelző- és kezelőelemek                                                  
1. A lézersugár kilépési nyílása
2. Be-/kikapcsoló gomb, szállítási zár
3. Állványrögzítő aljzat 5/8"
4. Akkumulátorrekesz-burkolat
5. Finombeállítás
6. Billentyűzet

6.

4.

2.
1.

5.

3.
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ATLAS GREEN 
vonallézer használati útmutató

A jelen Használati útmutatóról
Gratulálunk az újonnan megvásárolt ATLAS GREEN készülékhez! A megvásárolt SOLA mérőkészülékkel
egyszerűbben, precízebben és gyorsabban dolgozhat.
A mérőkészülék által kínált funkciók teljes körének kihasználása és a készülék biztonságos használata
érdekében ügyeljen az alábbi tudnivalókra:

• A készülék használatbavétele előtt olvassa el a használati útmutatót.
• A használati útmutatót mindig tartsa a készülék közelében.
• A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább egy másik személynek.
• Az elhelyezett figyelmeztető táblákat soha ne tegye olvashatatlanná.

Tartalom 
1.   Általános utasítások
2.   Leírás
3.   Műszaki adatok
4.   Biztonsági útmutató
5.   A lézerrel kapcsolatos biztonság/lézer osztály
6.   Üzembe helyezés
7.   Kezelés
8.   A pontosság ellenőrzése
9.   Karbantartás, tárolás és szállítás
10.  Együtt szállított és opcionális tartozékok
11.  Hibakeresés
12. Ártalmatlanítás
13.  Gyártói garancia
14. EK megfelelőségi nyilatkozat
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1.1 Figyelmeztető jelzések és jelentésük
VESZÉLY
Olyan közvetlen veszélyre utal, mely súlyos testi
sérüléshez vagy halálhoz vezet.

FIGYELMEZTETÉS
Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, mely
súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

VIGYÁZAT
Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, mely
könnyű testi sérüléshez vagy anyagi kárhoz
vezethet.

MEGJEGYZÉS
A használattal kapcsolatos megjegyzések vagy 
más hasznos információk.

1.2 Piktogramok és további útmutatások
1.2.1 Figyelmeztető jelzések

Figyelmeztetés általános
veszélyhelyzetre

1. Általános tudnivalók

1.2.2  Szimbólumok

Használat előtt olvassa el a
használati útmutatót.

Az elemeket és a készüléket
tilos a háztartási hulladék közé
helyezni.

Az elemeket tilos tűzbe dobni.

Elem ne melegedjen 60 °C fölé

2. lézer osztályú készülék.

Ne nézzen a lézersugárba!
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2. Leírás 

2.1 A készülék részei, kijelző- és kezelőelemek 
1. A lézersugár kilépési nyílása
2. Be-/kikapcsoló gomb, szállítási zár
3. Állványrögzítő aljzat 5/8"
4. Akkumulátorrekesz-burkolat
5. Finombeállítás
6. Billentyűzet

2.2  Rendeltetésszerű használat  
Az ATLAS GREEN vonallézer használatával egyedül is képesek vagyunk a vízszintes és függőleges
szintezési munkák elvégzésére.
A készülék elsősorban beltéri használatra készült. Kültéri használat esetén ügyelni kell arra, hogy a
környezeti viszonyok a beltéri viszonyoknak megfelelőek legyenek.
A látható lézervonalak hatótávolsága a környezeti feltételektől függ. Kedvezőtlen fényviszonyok vagy
nagyobb távolságok esetén a lézervonal észleléséhez a kézi vevőegységet kell használni.
Mindig tartsa be a jelen használati útmutató utasításait. A készülék és tartozékai veszélyhelyzeteket
idézhetnek elő, ha ezeket a felhasználásról nem tájékoztatott személyek szakszerűtlenül vagy nem
rendeltetésszerűen használják.
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3. Műszaki adatok

3.1 ATLAS GREEN vonallézer
Munkaterület 
- Vonallézer 
- Vevőegység

 
r = 25 m* 
r = 80 m*

Max. mérési tűréshatár 
- Vonallézer ± 0.2 mm / m
Védelmi szint IP 54
Szintezési tartomány (tipikus) ± 3°
Szintezési idő (tipikus) ≤ 5 s
Áramellátás 4 x 1.5V mignon (AA) elem 
Üzemidő (20°C-on) 
- Ceruzaelemek (AA)

  
6,5 h

Megengedett hőmérsékletek 
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet 

-10 °C és +50 °C között 
-20 °C és +60 °C között 

Lézerdióda vonalak/pontok 510 – 525 nm < 5 mW
Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2014
Állványrögzítő aljzat 5/8”
Súly akku nélkül 1100 g
Méretek H x Sz x M 125 x 123 x 204 mm
*… a munkahely környezeti viszonyainak függvényében. A módosításokra (vázlatok, leírások és műszaki adatok) való jog fenntartva.
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4. Biztonsági útmutató

4.1 Felelősségi területek
4.1.1 Gyártó
A SOLA felelős a termék biztonságtechnikailag kifogástalan állapotban való leszállításáért
(beleértve a használati útmutatót és az eredeti tartozékokat is).
4.1.2 Üzemeltető
Az üzemeltető felelős a termék rendeltetésszerű használatáért, munkavállalói kijelöléséért,  
a nekik adott utasításokért, valamint a termék üzembiztonságáért.

 Megérti a termékre vonatkozó biztonsági információkat és a használati útmutató  
 utasításait.

 Betartja a helyileg elfogadott, üzemi biztonsági és baleset-megelőzési előírásokat,  
 illetve a munkavállalók biztonságát garantáló törvényeket és előírásokat.

 Haladéktalanul értesíti a SOLA vállalatot, ha a termékben vagy annak alkalmazása során biztonsági  
 hiányosság lép fel.

 Gondoskodik róla, hogy hibák esetén a terméket tovább ne használják, és annak szakszerű hely-   
 reállítása megtörténjen.

4.2 Rendeltetésnek nem megfelelő
 A készülék és a tartozékok utasítás nélküli használata.
 Harmadik fél által gyártott tartozékok vagy kiegészítő eszközök használata.
 A használati feltételeken túlmutató használat (lásd: 3. fejezet/Műszaki adatok).
 Extrém hőmérséklet-ingadozások melletti használat a megfelelő akklimatizálódás nélkül.
 A biztonsági berendezések hatástalanítása, a tájékoztató és figyelmeztető táblák eltávolítása.
 A készülék jogosulatlan felnyitása.
 A készülék vagy tartozékainak átalakítása vagy módosítása.
 Harmadik személy szándékos elvakítása.
 A használati terület elégtelen biztosítottsága.

4.3 Alkalmazás határai
Az ATLAS GREEN az emberek által tartósan lakható körülmények között való használatra lett kialakítva.

 A terméket tilos robbanásveszélyes vagy agresszív környezetben használni.
 Veszélyes környezetben, elektromos berendezések közelében vagy más hasonló helyzetekben való 

használat előtt lépjen kapcsolatba a helyi biztonsági hatósággal vagy biztonsági felelőssel.
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4.4 A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK
4.4.1 Általános tudnivalók 

FIGYELMEZTETÉS
A hiányzó vagy hiányos utasítások szakszerűtlen vagy nem megengedett használathoz vezet-
nek. Ezáltal súlyos személyi sérülésekkel, anyagi vagy vagyoni károkkal és környezetkárosítás-
sal járó balesetek következhetnek be.

 Kövesse a gyártó biztonsági utasításait és az üzemeltető útmutatásait.
 Ügyeljen rá, hogy a készülékhez és a tartozékokhoz gyermekek ne férhessenek hozzá.

FIGYELMEZTETÉS
A lézersugárral történő elvakítás közvetett módon súlyos balesetekhez vezethet, különösen 
olyan személyek esetén, akik járművet vezetnek vagy gépeket kezelnek. Ne nézzen a lézer-
sugárba.

 A lézersugarat, illetve lézerszintet ne állítsa be szemmagasságba, illetve ne célozzon velük emberekre.

VIGYÁZAT
A készülék leejtése, a hosszabb idejű tárolás, a szállítás vagy más mechanikai behatások hibás 
mérési eredményekhez vezethetnek. 

 Javításokat kizárólag a SOLA vállalattal végeztessen.
 Használat előtt ellenőrizze a készülék pontosságát (lásd: 8. fejezet/A pontosság ellenőrzése).

4.4.2 Töltőkészülék/elemek/akkuk

VESZÉLY
Az erős mechanikus behatások az elemek és akkuk megfolyásához, meggyulladásához vagy 
robbanásához vezethetnek, és mérgező anyagok szabadulhatnak fel.

 Az elemeket és akkukat ne nyissa fel és ne tegye ki mechanikai terhelésnek.
 A sérült akkukat, töltőkészülékeket és töltőállomásokat ne használja.
 Javításokat kizárólag a SOLA vállalattal végeztessen.
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FIGYELMEZTETÉS
A magas környezeti hőmérséklet és a folyadékokba való merítés az elemek és akkuk 
megfolyásához, meggyulladásához vagy robbanásához vezethetnek, és mérgező anyagok 
szabadulhatnak fel.

 Az elemeket és akkukat a szállítás során óvja a mechanikai behatásoktól.
 A Li-ion akkukat ne tárolja a napon, fűtőtesten, illetve szélvédő mögött.
 Az elemeket és akkukat ne melegítse és ne dobja tűzbe.
 Ügyeljen rá, hogy az elemekbe és akkukba nedvesség ne juthasson be.
 Sérült elemeket és akkukat ne használjon. Az elemeket és akkukat szakszerűen ártalmatlanítsa (lásd:  

 12. fejezet/Ártalmatlanítás).

FIGYELMEZTETÉS
Az elemek rövidzárlat vagy nem megengedett használat miatt túlmelegedhetnek, ami sérülés-, 
illetve tűzveszéllyel jár.

 Az elemeket ne szállítsa és tárolja ruhaneműk zsebében.
 Az elemek érintkezőinek tilos ékszerrel, kulccsal vagy más, elektromosan vezető tárggyal érintkezniük.
 Az elemeket tilos tölteni.
 Az elemeket tilos rövidre zárva lemeríteni.
 Az elemeket tilos a készülékbe forrasztani.
 Tilos régi és új elemeket keverni, illetve különböző gyártótól származó vagy eltérő típusmegjelölésű  

 elemeket együtt használni.

FIGYELMEZTETÉS
Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén Ön vagy egy harmadik fél súlyosan megsérülhet, valamint 
a környezet is szennyeződhet.
A műanyag alkatrészek elégetésekor mérgező gázok keletkeznek, melyek betegségeket 
okozhatnak.
Ha megsérülnek vagy erősen felmelegednek, akkor az elemek/akkuk felrobbanhatnak, és ilyen-
kor mérgezéseket, égési és marásos sérüléseket, valamint környezetszennyezést okozhatnak.
A meggondolatlan ártalmatlanítás jogosulatlan személyek számára lehetővé teszi a termék nem 
rendeltetésszerű használatát.

 A terméket tilos a háztartási hulladék közé helyezni. A terméket és a tartozékokat szakszerűen ártal-  
 matlanítsa (lásd: 12. fejezet/Ártalmatlanítás).
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 A terméket mindig tartsa jogosulatlan személyek, elsősorban gyermekek által nem hozzáférhető helyen.

4.5 ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG (EMC)
Elektromágneses összeférhetőség alatt a termék azon képességét értjük, hogy elektromágneses 
sugárzással és elektrosztatikus feltöltődéssel rendelkező környezetben hibátlanul működik, és nem okoz 
más készülékekben elektromágneses zavarokat.

4.5.1 Más készülékek zavarása az ATLAS GREEN által
Noha a termék a vonatkozó irányelvek és szabványok szigorú követelményeinek is megfelel, a SOLA nem 
tudja maradéktalanul kizárni annak a lehetőségét, hogy a készülék más készülékeket megzavarhat (pl. ha 
a terméket harmadik fél által gyártott készülékkel együtt használja – ez lehet hordozható számítógép, PC, 
rádióberendezés, mobiltelefon, különféle kábelek vagy külső akkumulátor is).

 Számítógépek és rádióberendezések használata esetén ügyeljen a gyártó által megadott elektromág-
neses összeférhetőségi adatokra.

 Kizárólag eredeti SOLA felszerelést és tartozékokat használjon.

4.5.2 Az ATLAS GREEN zavarása más készülékek által
Noha a termék a vonatkozó irányelvek és szabványok szigorú követelményeinek megfelel, a SOLA nem 
tudja teljesen kizárni annak a lehetőségét, hogy a készülék közvetlen közelében rádióadó, dízelgenerátor 
stb. használata miatt fellépő intenzív elektromágneses sugárzás a mérési eredményeket meghamisítsa.

 Az ilyen feltételek melletti mérések esetén ellenőrizze a mérési eredmények valószerűségét.
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5. A LÉZERREL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG/LÉZER OSZTÁLY

Az ATLAS GREEN készülék egy 120°-os vízszintes vonalat és három 120°-os függőleges vonalat bocsát ki. 
A termék a DIN EN 60825-1:2014 szabvány szerinti 2 lézerosztálynak felel meg.

2. lézerosztály:
A 2. osztályú lézerkészülékek esetén a véletlen, rövid ideig tartó lézerbe nézéskor a szemhéj reflexszerű 
lecsukódása és/vagy elfordulásos reakció védi a szemet.

    

FIGYELMEZTETÉS
A lézersugárba optikai eszközzel (pl. távcső) való belenézés veszélyes lehet.

VIGYÁZAT
A lézersugárba való belenézés a szemet veszélyeztetheti.

 Ne nézzen a lézersugárba.
 A lézersugarat ne irányítsa mások felé.

A készülék jelölése:

A típustábla helyét lásd a borítóoldalon. 
 A típustáblát ne távolítsa el!!

2014
510-525 5
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6. Üzembe helyezés
6.1 Üzemeltetés elemmel
1. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét.
2. A polaritásra ügyelve helyezze be az elemeket az ATLAS GREEN készülékbe.
3. Zárja be az elemtartó rekesz fedelét (a zár hallható kattanással rögzül).

Csak 1,5V ceruzaelemeket (AA) használjon!
Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

MEGJEGYZÉS
A lézervonal fényereje az elemek minőségétől függően változhat. 
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7. Kezelés

7.1 ATLAS GREEN
Be- és kikapcsolás 
Be:

 A bekapcsoló gombot és a szállítási zárat csúsztassa el jobbra (ON kapcsolóállásba), ekkor a 
lengőegység kioldódik. A készülék a vízszintes vonalat bocsát ki a kilépési nyílásból. A függőleges vona- 
lak bekapcsolásához nyomja meg a V gombot.
A készülék a megadott dőlési tartományban automatikusan nivellálja magát (lásd: 3. fejezet/Műszaki adatok).

Ki:
 A be-/kikapcsoló gombot és a szállítási zárat csúsztassa el balra (OFF kapcsolóállásba), ekkor a 

lengőegység reteszelődik, a lézervonal eltűnik.

MEGJEGYZÉS
A mérőkészüléket a mágnesek befolyásolhatják, és így az eredményeket is meghamisíthatják.

Ha a függőleges lézervonal nem merőleges a falra vagy az észlelési felületre, akkor az egyenetlenségek 
hibás mérési eredményhez vezethetnek.

 Ügyeljen rá, hogy a függőleges lézervonal a falra, illetve az észlelési felületre merőlegesen vetüljön.

A hőmérséklet erős ingadozásai hibás mérési eredményekhez vezethetnek.
 Használatbavétel előtt hagyja, hogy a készülék a környezeti feltételekhez akklimatizálódjon.

A vonallézer minden 30 másodpercben felvillan, ha az elem vagy az akku kapacitása 10% alá esik.
 Töltse fel időben az akkumulátort, vagy gondoskodjon további elemekről.

7.1.2  PULSE mód
Annak érdekében, hogy a lézervonalak nagyobb távolságokról vagy kedvezőtlen környezeti viszonyok 
esetén is észlelhetők legyenek, REC LRD0 vevőegység használható. ATLAS esetén a Pulse mód folyama-
tosan aktív.
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7.1.3 Az önszintezési tartományon kívülre eső dőlés beállítása 
Bekapcsolás:

 A be-/kikapcsoló gombot és a szállítási zárat csúsztassa el balra (OFF kapcsolóállásba). 
A dőlés gombot 5 másodpercig tartsa nyomva a dőlés funkció elindításához.
Nyomja meg a V gombot a függőleges vonalak bekapcsolásához.
Nyomja meg a H gombot a vízszintes vonalak kikapcsolásához.
Az önszintezés kikapcsolásának jelzésére a vonalak 4 másodpercenként felvillannak.
Kikapcsolás:

 A dőlés funkcióból való kilépéshez röviden nyomja meg a dőlés gombot.

VIGYÁZAT
Hibás mérési eredményhez vezethet, ha a lézervonal nem függőlegesen vetül a felületre, vagy 
a felület egyenetlen.

 Ügyeljen arra, hogy a függőleges vonal függőlegesen vetüljön a falra, vagy a felmérendő felületre.
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7.2 Alkalmazások
7.2.1 Vízszintes szintezés 360°

7.2.2 Függőleges szintezés 360°

7.2.3 90° Derékszög

90°
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7.2.5 Dőlés

7.2.6 Távoli munkavégzés

90°

7.2.4 Elrendezés 90°-os szögben

DE

18

7.3.4 Horizontales und vertikales Nivellieren (mit Stativ -> optionales Zubehör)

7.3.5 Gestaltung im 90°-Winkel 

90°90°

90°

90°

DE

18

7.3.4 Horizontales und vertikales Nivellieren (mit Stativ -> optionales Zubehör)

7.3.5 Gestaltung im 90°-Winkel 

90°90°

90°

90°
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8. A pontosság ellenőrzése
Az ATLAS GREEN pontosságát minden mérés előtt ellenőrizze.

 Az ellenőrzés előtt hagyja, hogy a készülék a környezeti feltételekhez akklimatizálódjon.

8.1 A függőleges vonal pontosságának ellenőrzése
 Akasszon fel egy függőónt egy legalább 3 méter magas fal közelébe.
 Az ATLAS GREEN készüléket állványon kb. 1,2 m magasságban 

 rögzítse.
 A készüléket a függőóntól kb. 3 méterre helyezze el.
 Kapcsolja be az ATLAS GREEN készüléket, és a függőleges 

 lézervonalat vetítse rá a függőónra.

Ha az eltérés 4 mm-nél nagyobb, akkor a készüléket be kell 
hangolni. Forduljon a kereskedőhöz.

8.2 A vízszintes vonal pontosságának ellenőrzése
1.  Válasszon ki két vízszintes, egymástól kb. 10 méterre lévő sík  
 falfelületet (A és B).

 Az ATLAS GREEN készüléket erősítse egy állványra, és helyez- 
 ze el az A faltól kb. 20 cm távolságra.

 Jelölje meg az A falon a vízszintes és a függőleges lézervonal 
  metszéspontját.
2. Az ATLAS GREEN  készüléket forgassa el 180°-kal, majd jelölje  
 meg a B falon a  pontot.

 A lézert helyezze el azonos magasságban a B faltól kb. 20 cm-re,   
 majd jelölje meg a B falon a  pontot.
3. Az ATLAS GREEN készüléket forgassa el 180°-kal, majd jelölje   
 meg az A falon a  pontot.

 Mérje le a bejelölt  és . pont  távolságát, valamint a 
  és . pont  távolságát. 

 Jelölje be  és  középpontját.
 Ha az  és . referenciapont a középpont két eltérő oldalára   

 esik, akkor -ből vonja ki -t.
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4

1

A B

3

d 1

2

d 2

 Ha az 1. és 3. referenciapont a középpont két azonos oldalára 
esik, akkor adja össze a d1-et és a d2-t.

 Az így kapott eredményt ossza el a helyiség hosszának a 
kétszeresével.

Ha ez az eredmény 4 mm-nél nagyobb, akkor a készüléket be kell 
hangolni. Forduljon a kereskedőhöz.
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9. Karbantartás, tárolás és szállítás

9.1 Tisztítás
 A szennyeződést egy puha, nedves ruhával törölje le.
 A lézer kimeneti nyílásait rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén alaposan tisztítsa meg őket. Az  

 üveget az ujjaival ne érintse meg.
 Ne használjon agresszív tisztító- vagy oldószereket.
 A készüléket soha ne merítse vízbe!
 A szennyezett és nedves készüléket, tartozékokat és szállító tokokat az elpakolás előtt tisztítsa meg  

 és hagyja megszáradni. A felszerelést csak teljesen száraz állapotban pakolja el.
 A dugós csatlakozókat tartsa tisztán és óvja a nedvességtől.

9.2 Tárolás
 A felszerelést csak az előzetesen megadott hőmérsékleti határok (lásd: 3. fejezet/Műszaki adatok)   

 között tárolja.
 Hosszabb idejű tárolás után a mérőkészülék pontosságát a használat előtt ellenőrizni kell.

9.3 Szállítás
9.3.1 Általános tudnivalók
Az erős rázkódás vagy a leesés a készüléket károsíthatja.

 A terméket soha ne szállítsa csomagolás nélkül. Mindig használja az eredeti, vagy egy azzal egyen-  
 értékű csomagolást.

 Szállítás előtt a mérőkészüléket kapcsolja ki. A kikapcsolással a lengőegység reteszelődik és a károso- 
 dásokkal szemben védve van.

 Használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg.
 A készülék szintezési pontosságát rendszeresen ellenőrizze (lásd: 8. fejezet/ A pontosság ellenőrzése).

9.3.2 Elemek/akkuk
Az elemek és akkuk szállítása vagy elküldése során az üzemeltető felelős a vonatkozó országos és 
nemzetközi előírások és rendeletek betartásáért.

 Elküldés előtt az elemeket vegye ki a készülékből.
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10.1 ATLAS GREEN vonallézer és együtt szállított tartozékok
1 ATLAS vonallézer
4 mignonelem (AA)
1 LB GREEN lézerszemüveg
1 gyors üzembe helyezési útmutató
1 táska
1 állványadapter, 1/4"-es
1 állványadapter, 5/8"-es

10.2 TARTOZÉKOK (opcionális)
REC LRD0 vevőegység

Kompakt állvány FST
Teleszkópos állvány TST
Hajtókaros állvány KST
Építkezési állvány BST
Gyorsrögzítős állvány KLST
Rugalmas léc FL
Mérőléc ML 5
Rugalmas fali tartó FWH
Szögbeállító NK1
Menetes adapter készlet GA-SET
Piros lézerszemüveg LB GREEN
Mágneses céltábla ZS RED

A tartozékokkal kapcsolatban további információt talál a www.sola.at ill. a www.sola-metal.hu 
weboldalon.

10. A berendezés és tartozékok
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11. Hibakeresés

Hiba Lehetséges ok Elhárítás

A készülék üzembe 
helyezés után azonnal
kikapcsol

 Elem lemerült
 Akku lemerült

 Cseréljen elemet
 Töltse fel az akkut 

Lézervonalak másodpercenkénti 
ritmusban villognak

 A készülék az önszintezési 
    tartományon kívül van

 Állítsa be vízszintesre a 
     készüléket 

Lézervonalak 4 másod-
percenként villognak

 A készülék manuális 
    lejtés-üzemmódban van 

 A be-/kikapcsoló gombot és
    a szállítási zárat 
   forgassa el jobbra (OFF 
    kapcsolóállásba).

A lézervonal 30 másod-
percenként villog.

 Az elem vagy az akku kapa
    citása 10% alatt van

 Cserélje ki az elemeket vagy
     az akkut.
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12. Hulladékkezelés
Szakszerűtlen hulladékkezelés esetén súlyos sérüléseket okozhat önmagának és másoknak, valamint 
a környezetszennyezés veszélye is fennáll. Műanyag alkatrészek elégetése esetén mérges gázok kelet-
keznek, ami betegséget idézhet elő. Az elemek, akkumulátorok sérülés vagy erős felmelegedés esetén 
felrobbanhatnak, és ennek során mérgezést, égési vagy mart sérüléseket, ill. környezetszennyezést 
okozhatnak. Könnyelmű hulladékkezeléssel lehetővé tesszük, hogy jogosulatlan személyek rendeltetésnek 
nem megfelelően használják a terméket.

A mérőeszközöknek, tartozékoknak és a csomagolásnak környezetkímélő újrahasznosításra kell kerülniük.
A terméket és tartozékait – különös tekintettel az elemekre, akkukra – tilos a háztartási 
szemétbe dobni.

 A terméket és tartozékait szakszerűen kell ártalmatlanítani. 
 Akkuk ártalmatlanítása csak lemerült állapotban történjen.
 Ügyeljen az országában érvényes hulladékkezelési előírásokra.

 
Az Ön SOLA-márkakereskedője visszaveszi az elemeket és a régi készülékeket, és gondoskodik szak-
szerű ártalmatlanításukról.

Csak EU-tagországokra: 
Elektromos eszközöket tilos a háztartási szeméttel együtt eltávolítani!
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól, valamint az egyes országokban eszerint érvényes előírások 
alapján a már használhatatlan régi elektromos és elektronikai készülékeket szelektíven 
kell gyűjteni és környezetkímélő újrahasznosításukról kell gondoskodni.
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13. Gyártói garancia

„A gyártó a garanciajegyben feltüntetett eredeti vásárlónak (az első vevőnek) az átvételtől számított két év 
időtartamra garantálja a készülék hibamentességét, az elemek kivételével. A garancia a javításokra és/
avagy cserére korlátozódik a gyártó választása szerint.
E garancia nem vonatkozik a vevő vagy harmadik személy általi szakszerűtlen kezelésből származó 
hiányosságokra, a természetes elhasználódás jelenségeire, valamint az olyan optikai hibákra, amelyek 
a készülék használatát nem befolyásolják. A jelen garanciavállalás alapján csak akkor érvényesíthető 
igény, ha a vevő a készülékkel együtt az eladó által kiállított, keltezéssel és céges bélyegzővel ellátott 
garanciajegyet is benyújtja.
Jogos garanciaigény esetén a gyártó a szállítási költséget is megtéríti. A garancia keretében végzett 
javítások, alkatrészpótlások következtében a garancia időtartama nem hosszabbodik meg.
A gyártó az ezen túlmenő igényekért nem felel, amennyiben az adott ország jogszabályai azt kötelezően 
elő nem írják. A gyártó különösen nem felel a készülék bármilyen célra történő használatával vagy hasz-
nálhatatlanságával összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett, hiányosságokból adódó károkért 
és következményes károkért, veszteségekért és költségekért. Az egy bizonyos célra történő használatra 
vagy alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos ígérvényeket a gyártó kifejezetten kizárja.“
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14. EK megfelelőségi nyilatkozat

Konformitätserklärung  
Declaration of Conformity  
Megfelelőségi nyilatkozat

Wir / We / Mi SOLA-Messwerkzeuge GmbH, A-6840 Götzis, Austria

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt(e) 
declare under our sole responsibility that the Product(s) 

kizárólagos felelősséggel nyilatkozunk, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező 

ATLAS GREEN
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt. 
to which this declarations relates is in conformity with the following standards.

termék megfelel az alábbi szabványoknak:

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n)  
Following the provisions of Directive(s)  

az alábbi irányelvek rendelkezései szerint: 

Electromagnetic compatibility 2014/30/EU  
Low Voltage Directive 2014/35/EU

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

 
 
 

Mag. Wolfgang Scheyer CEO

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Austria
Phone +43(0)5523 53380, sola@sola.at, www.sola.at

ATLAS GREEN:
EN 60825-1:2014
EN 61326-1:2013
EN 61010-1:2010


