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Használati útmutató  
PROTON forgólézer 

A jelen Használati útmutatóról
Gratulálunk az új PROTON megvásárlásához! Ön olyan SOLA mérőeszközre tett szert, amelynek 
segítségével munkája egyszerűbb, pontosabb és gyorsabb lesz.
A mérőeszköz kínálta funkciók teljes palettájának kiaknázása és a biztonságos kezelés biztosítása 
érdekében kérjük, vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat:

 • A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a jelen Használati útmutatót.
 • Tartsa a Használati útmutatót mindig a készülék közelében.
 • A készüléket csak a Használati útmutatóval együtt adja tovább másnak.
 • A készüléken elhelyezett figyelmeztető feliratokat, táblákat soha ne tegye olvashatatlanná.

Tartalom
 1. Általános tudnivalók 
 2. Leírás
 3. Műszaki adatok 
 4. Biztonsági szabályok 
 5. Lézerbiztonság / Lézerosztályozás
 6. Üzembe helyezés
 7. Kezelés
 8. Szintezési pontosság ellenőrzése
 9. Karbantartás, tárolás és szállítás
10. Együtt szállított és opcionális tartozékok
11 . Hibakeresés
12 . Hulladékkezelés 
13 . Gyártói garancia
14 . EK-megfelelőségi nyilatkozat
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1.1 Figyelmeztető jelzések és jelentésük
VESZÉLY
Közvetlenül fenyegető veszélyt jelent, amely súlyos 
sérülést, vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS
Esetlegesen veszélyes helyzetre figyelmeztet, 
amely súlyos sérülést, vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT
Esetlegesen veszélyes helyzetre figyelmeztet, 
amely könnyű sérülést, vagy anyagi kárt okozhat.

ÚTMUTATÁS
Felhasználásra vonatkozó, ill. más hasznos 
információ.

1.2 Piktogramok és további útmutatások
1.2.1 Figyelmeztető jelzések

Általános veszélyre figyelmeztet

1. Általános tudnivalók

1.2.2 Szimbólumok

Használatba vétel előtt  olvassa el 
a Használati útmutatót

Az elemeket és a készüléket tilos 
a háztartási hulladékba helyezni

Az elemet ne dobja tűzbe

Figyelmeztető tábla Li-ion akkut 
tartalmazó csomagolásokon

Elem ne melegedjen 60°C fölé.

2. lézerosztályú készülék

Ne nézzen a lézersugárba!
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 2.1.1PROTON
    1. Be-/kikapcsoló gomb >ON/OFF<
    2.  Állapot-/elemfeszültség kijelző 
  >ON - BATT<
   3. Üzemmód-kijelző  >Auto-Manuell<
 4. Szintezés-kijelző 
 5. Állványcsatlakozó 5/8“
 6. Elemrekesz-fedél

2.1.2  Jelfogó REC RRD0 (PROTON S)
 1. Be-/kikapcsoló gomb >ON/OFF<
 2. Pontosságszint-kapcsoló 1 – 5 mm
 3. Mértékegység választó (mm vagy hüvelyk)
 4. Hangerősség
 5. Kijelző
 6. RRD0 csavaros rögzítő 
 7. Hátoldali kijelző
 8. Jelölés helye 
 9. Elemrekesz-fedél

2.1.3 REC RR00 jelfogó
 1. Be-/kikapcsoló gomb >ON/OFF< 
 2. LED kijelzés
 3. Jelölés helye 
 4. RR00 rögzítő
 5. Elemrekesz-fedél

2. Leírás
 
2.1  A készülék részei, kijelző- és kezelőelemek

2.1.4 PN RC (PROTON S) távirányító
 1. X/Y-tengely, manuális beállítás
 2. Funkció gomb (MAN1; MAN2; AUTO)
 3. Elemrekesz-fedél

2.1.5 SOLA Li-ion akku, töltőalj és 
  töltőkészülék
 1. SOLA Li-ion akku Li-Ion 5.2
 2. Akku-érintkezők 
 3. Műszaki adatok / szabványjelzés
 4. Li-ion töltőaljzat
 5. Töltőcsatlakozó Li-ion töltőkészülékhez
 6. Li-ion töltőkészülék
 7. Töltőkábel 
 8. Töltőcsatlakozó
 9. Üzemkijelzés
10. Hüvely más szabvány szerinti csatlakozóhoz 
11. Más szabvány szerinti csatlakozó kioldó  
  gombja 
12. EU/UK szabvány szerinti csatlakozó
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2.2 Rendeltetésszerű használat 
A PROTON egyszerűen kezelhető, önszintező lézerkészülék, amellyel egy vagy több személy pontos 
vízszintes méréseket végezhet, akár jelfogó alkalmazásával. A látható lézervonalak hatótávolsága függ 
a környezeti feltételektől. Kedvezőtlen fényviszonyok, vagy nagyobb távolságok esetén a lézervonalak 
helymeghatározásához kézi jelfogó készülék használható.
Kövesse az e Használati útmutatóban írtakat. A készülék és tartozékai veszélyforrást jelenthetnek, 
amennyiben nem megfelelően tájékozódott személy használja őket szakszerűtlen, vagy a rendeltetéstől 
eltérő módon.
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3. Műszaki adatok

3.1 PROTON forgólézer
Működési tartomány* 
- Lézervonal
- Jelfogó

 
r = 20 m* 
lásd 3.2 és 3.3

Max. mérési pontosság 
- Lézervonal ± 0.1 mm / m
Szintezési tartomány (jellemző) ± 5 °
Szintezési idő (maximum) ≤ 30 s
Áramellátás SOLA Li-Ion Akku 5.2
Üzemidő (20 °C-on)
SOLA Li-ion akku (5200 mAh)

  
30 h

Megengedett hőmérsékletek 
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között
-20 °C és +75 °C között

Lézerdiódák 630– 680 nm < 3.4 mW
Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Állványbefogadó 5 / 8"
Védelem típusa IP 66
Súly akku nélkül 2000 g
Méretek 200 × 196 × 230 mm
*… a munkahely környezeti feltételeitől függően. |  A módosítás  jogát (vázrajzok, leírások és műszaki adatok) fenntartjuk.

3.2 REC RRD0 (PROTON S) jelfogó
Működési tartomány r = 500 m*
Átlagos mérési pontosság 
Finom
Durva

 
1 mm 
5 mm

Üzemidő (20 °C) > 70 óra
Áramellátás 2 × 1.5 V LR6 (ceruzaelem, AA)
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Üzemi hőmérséklet -20 °C és +60 °C között
Tárolási hőmérséklet -40 °C és +70 °C között
Tartórész csavarmenete 1/4"
Súly akku nélkül 305 g
Védelmi osztály IP 67
Méretek (rögzítő nélkül) 168 × 76 × 36 mm
*… a munkahely környezeti feltételeitől függően. |  A módosítás  jogát (vázrajzok, leírások és műszaki adatok) fenntartjuk.

3.3 REC RR00 jelfogó
Működési tartomány r = 350 m*
Átlagos mérési tűrés 3 mm
Áramellátás 2 × 1.5 V LR6 (ceruzaelem, AA)
Üzemi hőmérséklet -20 °C és +50 °C között
Tárolási hőmérséklet -40 °C és +70 °C között
Súly akku nélkül 165 g
Méretek (rögzítő nélkül) 136 × 50 × 28 mm
*… a munkahely környezeti feltételeitől függően. |  A módosítás  jogát (vázrajzok, leírások és műszaki adatok) fenntartjuk.

3.4 PN RC (PROTON S) távirányító
Működési tartomány r = 7 – 10 m*
Áramellátás 1 × 9 V blokkelem (6 LR 61)
Üzemi hőmérséklet -15 °C és +60 °C között
Súly akku nélkül 72 g
Méretek 120 × 65 × 23 mm
*… a munkahely környezeti feltételeitől függően. | A módosítás  jogát (vázrajzok, leírások és műszaki adatok) fenntartjuk.

3.5 SOLA Akku Li-Ion 5.2
Típus Li-ion védőelektronikával
Cellák 2 × ICR 18650 párhuzamos
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Kapacitás 5200 mAh
Feszültség 3.6 VDC
Teljesítmény 28 Wh
Megengedett hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet(ideális)

-10 °C és +50 °C között
-20 °C és +60 °C között (ideális +20 °C és +25 °C k.)

Töltési hőmérséklet 0 °C és +45 °C  között (ideális +20 °C és +25 °C között)
Levegő páratartalom 65 ± 20 %
Töltési idő 3 – 5 h
Súly 100 g
Méret 71 × 39 × 22 mm

3.6 SOLA töltőkészülék LG Li-ion
Névleges bemeneti feszültség 100 – 240 VAC/50 – 60 Hz
Névleges bemeneti áram 0.4 A @ 100 VAC - 0.2 A @ 240 VAC max. terhelés esetén
Névleges bemeneti teljesítmény 21 Wrms max. terhelés esetén
Kimeneti feszültség 3.6 VDC
Töltőáram 3000 mA
Környezeti hőmérséklet -10 °C - +50 °C
Védelem típusa IP 40
Teljesítményfelvétel készenléti 
üzemmódban

≤ 0.3 W @ 100 VAC / ≤ 0.5 W @ 240 VAC



HU

9

4. Biztonsági szabályok

4.1 Felelősségi területek
4.1.1 Felelősségi területek
A SOLA felel a termék biztonságtechnikai szempontból kifogástalan szállításáért, a Használati útmutatót 
és eredeti tartozékokat beleértve.

4.1.2 Üzemeltető
Az üzemeltető felel a termék rendeltetésszerű használatáért, a munkatársai általi munkavégzésért, azok 
oktatásáért és a termék üzemeltetésének biztonságáért.

 Megérti a terméken szereplő védelmi információt és a Használati útmutatóban írt utasításokat.
  Betartja a helyileg érvényben lévő üzemi biztonsági és balesetvédelmi előírásokat, ill. a munkavállalók 
védelmére vonatkozó törvényeket és rendeleteket.

  Haladéktalanul értesíti a SOLA céget, amennyiben a terméken és annak használata során biztonsági 
hiányosságok lépnek fel.

  Gondoskodik arról, hogy hiányosság esetén a terméket ne használják tovább, és gondoskodik annak 
szakszerű javíttatásáról.

4.2 Nem rendeltetésszerű használatnak minősül
 A készülék és tartozékainak útmutató nélküli használata. 
 Egyéb gyártó tartozékainak vagy kiegészítő eszközeinek használata 
 Az alkalmazási tartományon kívüli használat (lásd 3. fejezet /Műszaki adatok).
 Extrém hőmérsékleti ingadozás mellett történő használat kielégítő akklimatizáció nélkül. 
 Biztonsági berendezések kiiktatása, információs és figyelmeztető feliratok eltávolítása. 
 A készülék jogosulatlan felnyitása.
 A készülék vagy tartozékainak átalakítása, módosítása. 
 Harmadik személyek szándékos elvakítása.
 A munkavégzés területének nem kielégítő biztosítottsága.

4.3 Az alkalmazás határai
A PROTON  az emberek számára folyamatosan lakható körülmények között történő használatra alkalmas. 

 Ne használja a terméket robbanásveszélyes vagy egyéb módon veszélyes környezetben.
 Vegye fel a kapcsolatot a helyi biztonsági hatóságokkal és biztonsági felelősökkel, mielőtt veszélyezte-

tett környezetben, elektromos berendezések közelében, vagy hasonló helyzetben munkához látna.
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4.4 A használatból adódó veszélyek
4.4.1 Általános veszélyforrások 

FIGYELMEZTETÉS
A kellő ismeretek hiánya, ill. hiányossága az eszköz szakszerűtlen vagy rendeltetésnek nem 
megfelelő használatához vezethet. Ez súlyos személyi, dologi, vagyoni és környezeti károkkal 
járó baleseteket idézhet elő.

 Kövesse a gyártó biztonsági útmutatásait és az üzemeltető utasításait.
 Tartsa a készüléket és tartozékait gyerekek elől elzárva.

FIGYELMEZTETÉS
A lézersugár általi elvakítás közvetetten súlyos baleseteket okozhat, különösen járművet vezető 
vagy gépet kezelő személyek esetében. Ne nézzen a lézersugárba!

 A lézersugarat, ill. a lézer síkját ne állítsa szemmagasságba, ill. ne irányítsa személyekre!

VIGYÁZAT!
A készülék leejtése, hosszabb tárolása, szállítása és egyéb mechanikus behatások hibás 
mérési eredményeket idézhetnek elő. Használat előtt ellenőrizze a készülék sértetlenségét. 
Ne használjon sérült készüléket!

 A szükséges javításokat kizárólag a SOLA-val végeztesse.
  Használat előtt ellenőrizze a készülék pontosságát (lásd 8. fejezet: A mérési pontosság ellenőrzése).

4.4.2 Töltő / elemek / akkumulátorok

VESZÉLY
Áramütés által okozott életveszély!

 A SOLA Li-ion töltőkészüléket és töltőaljzatot soha ne nyissa fel.
  SOLA Li-ion töltőkészüléket és töltőaljzatot kizárólag száraz környezetben használja. Folyadékkal egyik 
sem érintkezhet! 
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VESZÉLY
Az elemek és akkumulátorok erős mechanikai behatás következtében kifolyhatnak, kigyul-
ladhatnak, felrobbanhatnak, aminek során mérgező anyagok szabadulhatnak fel.

 Az elemeket és akkumulátorokat ne nyissa fel, és ne tegye ki mechanikus terhelésnek. 
 A sérült akkumulátorokat, töltőket és töltőaljzatokat ne használja.
 A szükséges javításokat kizárólag a SOLA-val végeztesse.

FIGYELMEZTETÉS
Az elemek és akkumulátorok magas környezeti hőmérséklet, ill. folyadékba történő 
bemerítés következtében kifolyhatnak, kigyulladhatnak, felrobbanhatnak, vagy mérgező 
anyagok szabadulhatnak fel.

 Az elemeket és akkumulátorokat szállítás közben óvja a mechanikus behatásoktól.
  Li-ion akkut ne tároljon napon, fűtőtesten vagy ablaküveg mögött.
  Az elemeket és akkukat ne tegye ki túlforrósodásnak vagy tűznek.
  Ne engedje, hogy nedvesség hatoljon be az elemekbe és akkukba.
 Ne használjon sérült elemeket vagy akkumulátorokat. Ártalmatlanításuk szakszerűen történjék 

   (lásd 12. fejezet: Hulladékkezelés).

FIGYELMEZTETÉS
Rövidzárlat, vagy rendeltetésnek nem megfelelő használat esetén az elemek túlforrósodhat-
nak, ezáltal sérülés- és égésveszély keletkezik.

 Elemeket ne tároljon vagy szállítson ruhadarab zsebében. 
   Az elemek érintkezőit ne engedje ékszerrel, kulccsal vagy más elektromosságot vezető tárggyal 

érintkezni.
 Az elemeket ne töltse fel.
 Tilos az elemek kisülését rövidzárlattal előidézni. 
 Az elemeket ne forrassza bele a készülékbe.
 Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, különböző gyártók elemeit, vagy különböző típusjelzéssel 

ellátott elemeket.

FIGYELMEZTETÉS
Más gyártók töltőkészülékeinek használata esetén a Li-ion akkumulátorok károsodhatnak, 
ami tűz- és robbanásveszélyt idézhet elő.

 Kizárólag eredeti SOLA tartozékokat használjon
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FIGYELMEZTETÉS
Szakszerűtlen hulladékkezelés esetén súlyos sérüléseket okozhat önmagának és mások-
nak, valamint a környezetszennyezés veszélye is fennáll. Műanyag alkatrészek elégetése 
esetén mérges gázok keletkeznek, 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 termék nem helyezhető a háztartási hulladékba! A készüléket és tartozékait szakszerűen kell ártalm-
atlanítani (lásd 12. fejezet: Hulladékkezelés).

 A terméket mindenkor védeni kell jogosulatlan személyek, mindenekelőtt gyermekek hozzáférésével 
szemben.

4.5 Elektromágneses kompatibilitás (EMK)
Elektromágneses kompatibilitásnak nevezzük a termékek azon képességét, hogy elektronikus sugárzású 
és elektrosztatikus töltésű környezetben kifogástalanul működnek anélkül, hogy elektromágneses zavaro-
kat okoznának más készülékekben.

4.5.1 A PROTON okozta zavarok más készülékekben
Jóllehet a termékek megfelelnek a vonatkozó irányelvek és szabványok szigorú követelményeinek, a 
SOLA nem zárhatja ki maradéktalanul annak lehetőségét, hogy a termék zavart idéz elő más készülékek-
ben (például akkor, ha Ön a terméket egy más gyártótól származó készülékkel kombinálva használja, pl. 
kézi számítógép, PC, rádiókészülékek, mobiltelefonok, különböző kábelek vagy külső elemek, akkuk.)

 Számítógépek, rádiók használata esetén ügyeljen a gyártó által az elektromágneses kompatibilitásra 
vonatkozóan feltüntetett adatokra.

 Kizárólag eredeti SOLA felszerelést és tartozékot használjon.

4.5.2 A PROTON más készülékek okozta zavarai
Jóllehet a termék megfelel a vonatkozó irányelvek és szabványok szigorú követelményeinek, a SOLA nem 
zárhatja ki maradéktalanul annak lehetőségét, hogy a rádió-adóállomások, rádiótelefonok, dízel-ge-
nerátorok stb. közvetlen közelében az intenzív elektromágneses sugárzás meghamisíthatja a mérési 
eredményeket.

  Ilyen körülmények között ellenőrizze a mérési eredmények hitelességét.
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5. Lézerbiztonság / Lézerosztályozás

A lézer a 2. osztályba tartozik (<3.4 mW, 630 – 680 nm; EN 60825-1: 2001-11).

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
Veszélyes lehet, ha optikai segédeszközzel (pl. távcső, látcső) közvetlenül a lézersugárba 
nézünk.

VIGYÁZAT
A lézersugár közvetlen hatása veszélyes lehet a szemre.

 Ne nézzen a lézersugárba.
  A lézersugarat ne irányítsa más személyre.

A készüléken elhelyezett tábla:

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO THE
BEAM OR VIEW DIRECTLY 
WITH OPTICAL INSTRUMENTS 
CLASS 2 LASER PRODUCT
DIN EN 60825-1 : 2007-10
ALPHA = 630–680 nm MAX, OUTPUT<3.4 mW

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

6.1 PROTON
Üzemeltetés SOLA Li-ion akkuval
1.  Teljesen töltse fel az akkut SOLA Li-ion  töltőkészülékkel 
 (lásd 7.fejezet 2. pont.
2. Csavarhúzó vagy egy érme segítségével nyissa ki az elemtartó  
 rekesz fedelét a készülék alsó felén. 
3. Helyezze be a SOLA Li-ion akkut megfelelő irányban.
4. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét.
5. Ha a SOLA Li-ion akku  5.2 kapacitása 10 % alá csökken,   
 villogni kezd az állapot-/feszültségkijelző. 
 Ha a SOLA Li-Ion Akku 5.2 kapacitása már csak 5 %, akkor   
 az állapot-/feszültségkijelző folyamatosan világít. 
 A lézer automatikusan kikapcsol, ha a maradék kapacitás 
 2 % alá csökken. Töltse fel teljesen az akkumulátort a 
 SOLA Li-ion töltőkészülékkel. (lásd7. fejezet 2. pont).
6. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, 
 távolítsa el az akkut és tárolja száraz helyen 
 (lásd 9. fejezet: Karbantartás, tárolás és szállítás).

6.2 REC RR00 Jelfogó
1.  Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét a készülék hátoldalán.
2. Helyezze be az akkut a készülék belső oldalán látható ábra   
 szerint. 
3. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét.
4. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, 
 távolítsa el az akkut 
 (lásd 9. fejezet: Karbantartás, tárolás és szállítás).
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6.3 REC RRD0 (PROTON S) jelfogó
1.   Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét a készülék hátoldalán.
2. Helyezze be az akkut a készülék belső oldalán látható ábra szerint. 
3. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét.
4. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, távolítsa el  
 az akkut (lásd 9. fejezet: Karbantartás, tárolás és szállítás).

6.4 PN RC (PROTON S) távirányító
1. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét a készülék hátoldalán.
2. Helyezze be az akkut a készülék belső oldalán látható ábra szerint. 
3. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét.
4. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, távolítsa el     
 az akkut (lásd 9. fejezet: Karbantartás, tárolás és szállítás).
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7. Kezelés

7.1 PROTON
A lézert állítsa fel a kívánt magasságban vízszintesen stabil alátétre, vagy a 5/8“ állványcsatlakozó 
segítségével állványra, vagy oszlopos/fali tartóra.

7.1.1 Lézer be- és kikapcsolása 
Be: Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot >ON/OFF< 
Ki:  Nyomja meg ismét a Be-/kikapcsoló gombot >ON/OFF<

Minden LED-kijelző felgyullad 2 mp-re.
A lézer mindig automatikus önszintező üzemmódban indul.
A készülék akkor van beszintezve, ha  a lézersugár világít és a szintezőkijelzés már nem villog. Az 
auto-manuális kijelzés folyamatosan világít.

Javaslat: Függőleges üzemmódban a lézer mindig manuális üzemmódban működik!

 
Ha a lézer több mint 5°-ban ferdén áll (önszintezési tartomány),akkor folyamatosan villog a szintezési és 
auto-manuális figyelmeztető jelzés, és ezzel egy időben a lézersugár is villog. Ekkor állítsa be ismételten 
a lézert. 
Ha a lézer több mint 10 percen keresztül van az önszintező tartományon kívül, akkor a készülék automa-
tikusan kikapcsol.
Ha a lézer 5 percnél hosszabb ideig van vízszintes üzemmódban szintezve, akkor a dőlési riasztás 
(Tilt-Alarm) aktiválódik a készülék magasságának ellenőrzéséhez (magassági riasztás). Ha ekkor a lézert 
valami megzavarja (pl. meglökik az állványt) és az újraszintezés során több mint 3 mm-rel változik a 
lézersugár magassága, akkor a magassági riasztás a lézert és a rotort kikapcsolja, a piros szintezés-ki-
jelző (Tilt) másodpercenként kétszer villog (a manuális üzemmód sebességének kétszerese). A magassági 
riasztás leállításához kapcsolja ki a lézert, majd kapcsolja be ismét. Miután a lézer újra beszintezte 
magát, ellenőrizze az eredeti referenciamagasságot.

7.1.2 Készenléti üzemmód (PROTON S)
A készenléti üzemmód egyfajta energiamegtakarító funkció, amely meghosszabbítja az üzemidőt. 
A készenléti üzemmód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Funkció gombját 5 
mp-ig.
A LED akkukijelző 4 másodpercenként felvillan, jelezve, hogy a lézer készenléti üzemmódban van, nincs 
kikapcsolva.
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A készenléti üzemmód deaktiválásához és a lézer teljes üzemkész állapotba helyezéséhez nyomja meg 
és tartsa lenyomva a távirányító Funkció gombját 5 mp-ig. A lézersugár és minden más funkció ismét be 
van kapcsolva.

7.1.3 Egytengelyes lejtés üzemmód;  MAN1  (PROTON S)
Az Y-tengelyes lejtés üzemmód aktiválásához egyszer röviden nyomja meg a távirányító Funkció gombját.
A zöld és piros LED egyidejű, másodpercenkénti villogása jelzi a manuális Y-tengelyes dőlt üzemmódot.
Ebben az üzemmódban az Y-tengelyt a távirányítón lévő „Fel/le” nyíllal jelzett gombok segítségével  lehet 
dönteni, míg az X-tengely továbbra is az automatikus vízszintes üzemmódban dolgozik (pl. dőlt, függesz-
tett mennyezetek, autófeljárók építése esetén).
A lépésbiztonság (magassági riasztás) továbbra is aktív.
A Funkció gomb újbóli rövid megnyomásával a készüléket Manuális üzemmódba (MAN2) lehet kapcsolni.

7.1.4 Manuális üzemmód; MAN2 (PROTON S)
A távirányító Funkció gombjának kétszeri rövid megnyomásával át lehet kapcsolni automatikus önszintező 
üzemmódból manuális üzemmódba, amit az jelez, hogy az önszintező üzemmód piros LED-je másod-
perces időközökkel villog. Ebben az üzemmódban a lézer Y-tengelye dönthető a távirányítón lévő „Fel/le” 
nyíllal jelzett gombok segítségével, valamint az X-tengely is dönthető a távirányítón lévő „bal/jobb” nyíllal 
jelzett gombokkal.
Az önszintező üzemmódba történő visszatéréshez nyomja meg ismét a Funkció gombot.

7.2 SOLA Li-ion akku, töltőaljzat és töltőkészülék
A SOLA Li-ion akkut első üzembe helyezés előtt teljesen fel kell tölteni. 

 Csatlakoztassa a töltőcsatlakozót a Li-ion töltőaljzat csatlakozójába
 Csatlakoztassa a SOLA Li-ion töltőkészüléket a konnektorba
  A SOLA Li-ion akkut megfelelő irányban helyezze be a töltőaljzatba
  A töltés a töltöttségtől és a környezeti feltételektől függően 3 - 5 órát vesz igénybe
  Az akku max. 10 töltési ciklus után éri el teljes kapacitását 
 A legjobb, ha az akkut mindig teljesen feltöltjük. Sürgős esetben az akkut a töltés befejezése 

 előtt is el lehet távolítani a töltőaljzatból. 
 Ez nem befolyásolja negatívan az élettartamát (nincs „memory-effektus“).
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   Kapacitás Kijelzés Üzemmód

   100 %  Töltés befejezve 

   80 %  Utótöltés

     Főtöltés

     Előtöltés

Betriebsanzeige Ladegerät: 

Szín          Kijelzés Üzemmód Leírás
sárga 
zöld

Készenlét Nincs akku a töltőaljzatban

sárga 
zöld

Várakozás Akku hőmérséklete az érvényes
területen kívül esik

sárga 
zöld

       Előtöltés Kímélő töltés mélyen kisült akkunál

sárga 
zöld

 Főtöltés Gyorstöltő fázis max. árammal 80 % -ig 

sárga 
zöld

 Utótöltés Utótöltés 80 – 100 %

sárga 
zöld

 Kész Töltés befejezve 
Akku 100 %-ra feltöltve

sárga 
zöld

 Hiba Akku túl meleg / túl hideg, hagyja 
akklimatizálódni és helyezze be ismét
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7.3 REC RRD0 (PROTON S) jelfogó
7.3.1 Be-/kikapcsolás
Be:  Nyomja meg az >ON/OFF< gombot.
Ki:   Nyomja meg ismét az >ON/OFF< gombot 
.

 A jelfogó üzemi felületét fordítsa a lézerkészülék felé és ügyeljen arra, hogy a jelfogó ablak függőleges  
 legyen a vonal síkjára.

 Mozgassa a jelfogót fel-le, amíg fel nem hangzik a hangjelzés és/vagy a kijelzőn irányjelző nyilak   
    jelennek meg

Ha a jelfogón a jelölés helye a lézersugár fölött helyezkedik el, akkor egy lassan lüktető hangjelzés hang-
zik fel, a kijelzőn pedig megjelenik egy lefelé mutató nyíl szimbólum.

 Mozgassa a jelfogót a kijelzésnek megfelelően, a nyíl irányában lefelé.

Ha a jelfogó megjelölt helye a lézersugár alatt helyezkedik el, akkor egy gyorsan lüktető hangjelzés 
hangzik fel, a kijelzőn pedig megjelenik egy felfelé mutató nyíl szimbólum.

 Mozgassa a jelfogót a kijelzésnek megfelelően, a nyíl irányában felfelé.

Folyamatos hangjelzés esetén, és/vagy ha már csak a középső jelölőegység látható a kijelzőn, akkor a 
megjelölt hely pontosan a lézersugáron helyezkedik el.

 Ceruzával jelölje a jelölt helyeken a lézersugár magasságát. A libella segítségével a jelfogó beállítható 
függőlegesen, a jobb és bal oldali jelölt helyek egy magasságban helyezkednek el.

7.4 REC RR00 jelfogó
7.4.1 Be- és kikapcsolás
Be:  Nyomja meg az >ON/OFF< gombot.
Ki:   Nyomja meg ismét az >ON/OFF< gombot 

 A jelfogó üzemi felületét fordítsa a lézerkészülék felé és ügyeljen arra, hogy a jelfogó ablak függőleges  
 legyen a vonal síkjára.

 Mozgassa a jelfogót fel-le, amíg fel nem hangzik a hangjelzés és/vagy meg nem jelenik a LED kijelző.
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Ha a jelfogó megjelölt helye a lézersugár fölött helyezkedik el, akkor egy gyorsan lüktető hangjelzés 
hangzik fel, és a felső LED villog.

 Mozgassa a jelfogót ennek megfelelően lefelé.

Ha a jelfogó megjelölt helye a lézersugár alatt helyezkedik el, akkor egy lassan lüktető hangjelzés hangzik 
fel, és az alsó LED villog.

 Mozgassa a jelfogót a kijelzésnek megfelelően, a nyíl irányában felfelé.

Folyamatos hangjelzés esetén, és/vagy ha a zöld LED látható, akkor a megjelölt hely pontosan a lézer-
sugáron helyezkedik el.

  Ceruzával jelölje a jelölési helyeken a lézersugár magasságát. A libella segítségével a jelfogó 
 beállítható függőlegesen, a jobb és bal oldali jelölési helyek egy magasságban helyezkednek el.

7.5 Alkalmazások
7.5.1 PROTON H
A PROTON egyszerűen kezelhető, önszintező lézerkészülék, amellyel egy vagy több személy pontos víz-
szintes méréseket végezhet jelfogó alkalmazásával. Egyik lehetséges alkalmazást a magasépítés példáján 
mutatjuk be:

Magasépítés
1.  A készülék magassága (HI) a lézersugár  
    magassága.
2.  Meghatározása úgy történik, hogy a mérőlécről 

leolvasott értéket hozzáadjuk egy 
    magasságjelölés értékéhez vagy egy ismert 
    magassághoz.
3.  Lézer felállítása és a mérőléc elhelyezése a 

jelfogóval egy ismert magassági vagy 
    referencia-rúdon (NN).
4.  A jelfogót irányítsa a lézersugár magasságának 

megfelelő pozícióra
5.  A mérőlécen leolvasott értéket adja hozzá az 

ismert NN magassághoz a lézer magasságának 
megállapításához.

5 m (16,40 ft)NN

1.32 m (4.34 ft)
HI
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Példa:
NN-magasság = 5 m 
Mérőléc leolvasott értéke = +1,32 m 
Lézermagasság = 6,32 m
Használja a lézermagasságot referenciakánt a többi magassági méréshez.

7.5.2 PROTON S
A vízszintes üzemmód mellett a PROTON S dőlésmérőként is használható. Ennek keretében az x és y 
tengelyek állíthatóak. További lehetőség az egytengelyes lejtés üzemmód, melynek során az X tengely 
vízszintes pozícióban marad. Az egytengelyes lejtés üzemmód példáján pontosabban bemutatunk egy 
lehetséges alkalmazást.

Egytengelyes lejtés üzemmód
1.  Állítsa fel a lézert a referenciapont fölött (A).
2.  Nézzen át a rotorfej fölött, hogy a lézert az 

önszintező tengely kívánt irányzólécéhez (B) 
igazítsa. Fordítsa el a lézert az állványon addig, 
amíg megfelelően be nincs irányozva.

3.   Egy jelfogót rögzítsen egy mérőlécen. Helyezze 
a mérőlécet az önszintező tengely irányrúdjára 
a lézer magasságának ellenőrzéséhez (B).

A
C

B

Útmutató: A másik tengely lejtésének beállítása után a lézer beirányozásának ellenőrzésekor ezt 
a készülékmagasságot tekintse referenciapontnak.

 
4.  A manuális Y-tengely lejtési üzemmód aktiválásához nyomja meg kétszer röviden a távirányító Funkció 

gombját.
5. Mérje meg közvetlenül a készüléken a dőlési tengelyen a lézer magasságát.
6.  A jelfogó magasságának változtatása nélkül helyezze a mérőlécet a lejtés meghatározásához a dőlési 

tengely irányrúdjára (C).
7.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Fel/le“ nyíllal jelzett gombot, amíg lézersugár a  jelfogó jelölőhelyén 

található.
8.  8. A 3. lépés szerinti készülékmagasság alkalmazásával ismételten ellenőrizze az önszintező tengely 

lézerének magasságát. 
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Útmutató: Ha változott a készülék magassága, akkor addig forgassa a lézert az állványon, 
amíg a jelfogó ismét a lézersugár magasságának megfelelő pozícióra mutat.

Útmutató: Lejtési üzemmódban mindig a lézervonallal párhuzamosan kell dolgozni, egyébként 
eltérés keletkezhet a kívánt lejtésben.
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8. Szintezési pontosság ellenőrzése

Minden mérés előtt ellenőrizze a SOLA PROTON pontosságát
  Az ellenőrzés előtt hagyja a készüléket akklimatizálódni a 

 környezeti viszonyokhoz.

1. Állítsa fel a lézert egy faltól 30 m távolságra és hagyja, hogy   
 vízszintesen beszinteződjön.
2. Mozgassa a jelfogót fel/le, amíg a +Y-tengelyen beáll a lézersugár  
 „magasságára“. A megjelölt helyet használja referenciaként, és  
 jelölje meg a falon a magasságot.

Útmutató: A nagyobb pontosság érdekében használja a finom-
beállítást (1 mm) a REC RRD0 (PROTON S). jelfogón.

 
3.  Forgassa el a lézert 180°-kal (az -Y-tengelynek a fal felé kell 

mutatnia) és hagyja, hogy újra beszintezze magát.
4. Mozgassa a jelfogót fel/le, amíg a -Y-tengelyen beáll a lézersugár  
 „magasságára“. A megjelölt helyet használja referenciaként, és  
 jelölje meg a falon a magasságot.
5. Mérje meg a két jelölés közötti különbséget. A lézert kalibrálni  
 kell, ha a különbség 30 méteren nagyobb, mint 6 mm.
6. Az Y tengely beállítása után forgassa el a lézert 90°-kal. Ismételje  
 meg a 2-5. lépéseket úgy, hogy a fal felé mutató + X-tengellyel  
 kezdi.

30 m (100 ft)

Y1

Y+

30 m (100 ft)

-Y

Y2

30 m (100 ft)

x +

Y+

Y-

X- X+
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9. Karbantartás, tárolás és szállítás

9.1 Tisztítás
 A szennyeződést puha, nedves kendővel törölje le.
  A lézer kimeneti nyílásait rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén alaposan tisztítsa meg. Ne   

 érintse ujjal az üveget.
  Ne használjon agresszív tisztító- vagy oldószereket. 
  A készüléket ne mártsa vízbe!
  A szennyeződött és nedves készülékeket, tartozékokat és szállító tokokat becsomagolás előtt tisztítsa  

 meg és szárítsa meg. Csak akkor csomagolja be a felszerelést, ha már teljesen megszáradt.
  A csatlakozásokat tartsa tisztán és óvja a nedvességtől.

9.2 Tárolás
9.2.1 Általános útmutató

  A felszerelést csak a megadott hőmérséklet-határértékek között tárolja 
 (lásd 3. fejezet: Műszaki adatok).

 Hosszabb tárolás után, használat előtt ellenőrizze a mérőeszköz pontosságát.

9.2.2 Akkumulátorok
  Az akkukat vegye ki a készülékből vagy töltőaljzatból, úgy tárolja őket.
  A tárolás lehetőleg szobahőmérsékleten, száraz környezetben történjen (lásd 3.fejezet: Műszaki   

 adatok).
 Nedvességtől mentesen tárolandó. A nedves akkukat tárolás, ill. használat előtt szárítsa meg.
 Hosszabb tárolás előtt az akkut töltse fel 80% kapacitásra, (lásd 7. fejezet: Kezelés). A tárolás ideje   

 alatt ezt a folyamatot 6 havonta ismételje meg.
 Tárolás utáni használat előtt teljesen töltse fel az akkut.
 Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e az akku. Sérült akkut ne használjon!

9.3 Szállítás
9.3.1 Általános útmutató
A készülék sérülhet, ha erős rázkódás éri, vagy leejtik, leesik.

  A terméket soha ne szállítsa csomagolás nélkül. Mindig használja az eredeti – vagy annak megfelelő 
minőségű – szállító tokot.
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  Szállítás előtt kapcsolja ki a mérőkészüléket. Kikapcsoláskor az ingaegység reteszelődik, ami óvja a 
károsodástól.

  Használatba vétel előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék.
  Rendszeresen ellenőrizze a készülék szintezési pontosságát 

 (lásd  8. fejezet: Szintezési pontosság ellenőrzése).

9.3.2 Akkumulátorok
Szállítás vagy csomagküldés esetén az üzemeltető felelős a hatályos nemzeti és nemzetközi előírások, 
rendelkezések betartásáért.

  Elküldés előtt vegye ki az elemeket a készülékből.

A Li-ion akkukra a veszélyes termékekre vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott követelmények 
vonatkoznak, azonban a használójuk minden további előírás figyelembe vétele nélkül szállíthatja őket az 
utcán. Harmadik személyek bevonásával (pl. szállító cég, légi küldemény) történő küldés esetén figyelem-
be kell venni a csomagolásra és jelölésre vonatkozó speciális követelményeket.

 Vegye ki az akkut a készülékből és tárolási állapotban (80%-os feltöltöttséggel) küldje el.
  A nyitott érintkezőket ragassza le.
 Úgy csomagolja be az akkut, hogy a csomagolásban ne tudjon mozogni, és külső behatás 

 következtében ne sérülhessen.
 Tartsa be a további, belföldi és nemzetközi előírásokat, ill. adott esetben a mindenkori szállítóvállalat  

 kiegészítő előírásait.
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10.1 PROTON készlet
1  PROTON forgólézer
1  SOLA Li-ion akku Li-Ion 5.2
1  töltőkészülék csatlakozóval és más szabvány  
    szerinti csatlakozóval
1  REC RR00 jelfogó
1  REC RR00 rögzítő
1  válltáska, nagy

10.2 PROTON S
1  PROTON forgólézer 
1  SOLA Li-ion akku Li-Ion 5.2
1  töltőkészülék csatlakozóval és más szabvány  

szerinti csatlakozóval
1 Empfänger REC RRD0
1 REC RRD0 Klampe
1 Hängetasche groß
1 Fernbedienung PN RC

TARTOZÉKOK (opcionális)
Li-ion akkukészlet 5.2:
Li-ion akku Li-Ion 5.2 
Töltőaljzat LST Li-Ion 
Töltőkészülék LG Li-Ion 
EU szabvány szerinti csatlakozó EU LS-EU 
UK szabvány szerinti csatlakozó UK LS-UK

REC RR00 jelfogó
REC RRD0 jelfogó
PN RC távirányító

Elemadapter BA 
Gépjármű adapter CC 
Teleszkópos állvány TST 
Forgattyús állvány KST 
Építő állvány BST 
Szorító állvány KLST 
Fali tartó FWH 
Dőlésadapter NK1
Lézerszemüveg, piros LB red
Mágneses célkorong ZS red

A tartozékokról további tájékoztatást talál a www.
sola.at és a www.sola-metal.hu weboldalon.

10. Együtt szállított és opcionális tartozékok
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11. Hibakeresés

Hiba Lehetséges ok Elhárítás

Készülék bekapcsolva, 
«ON-BATT» nem világít és 
nem látható lézersugár

 Elem lemerült
  Akku lemerült 
  Elem/akku hibásan van 
behelyezve

 A készülék vagy a kapcsoló
    meghibásodott

 Elemet cserélje ki
  Akkut töltse fel, ill. cserélje ki
  Helyezze be az elemet v. 
akkut szabályosan

  Vegye fel a szaküzlettel a 
kapcsolatot és javíttassa meg 
a készüléket 

A készülék üzembe helyezés 
után azonnal kikapcsol

 Elem lemerült
 Akku lemerült

 Cseréljen elemet
 Töltse fel az akkut 

Készülék bekapcsolva, 
«ON-BATT» világít, de nem 
látható lézersugár

  A környezeti hőmérséklet túl 
magas / alacsony

 Lézerdiódák vagy a 
    lézer-vezérlés meghibásodott

 Hagyja akklimatizálódni a  
     készüléket  

  Vegye fel a szaküzlettel a
     kapcsolatot és javíttassa   
     meg a készüléket

«ON-BATT» jelzés villog  Az akku kapacitása 10 %  
    alatt van

 Időben töltse fel 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 keletkeznek, ami betegséget idézhet elő. Az ele-
mek, akkumulátorok sérülés vagy erős felmelegedés esetén felrobbanhatnak, és ennek során mérgezést, 
égési vagy mart sérüléseket, ill. környezetszennyezést okozhatnak. Könnyelmű hulladékkezeléssel lehető-
vé tesszük, hogy jogosulatlan személyek rendeltetésnek nem megfelelően használják a terméket.

A mérőeszköznek, 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 
szakszerű 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

Megfelelőségi nyilatkozat  
Declaration of Conformity  
Declaration de Conformité

Mi /  We  /  Nous SOLA-Messwerkzeuge GmbH, A-6840 Götzis, Austria
kizárólagos felelősségünk mellett kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek)

declare under our sole responsibility that the Product(s) 
déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s)

 PROTON, REC RR00, REC RRD0, SOLA Akku Li-Ion 5.2, Li-Ion Ladegerät LG Li-Ion

termék megfelel az alábbi szabványoknak
to which this declarations relates is in conformity with the following standards.

auquel(s) se réfère cette déclaration est conforme aux normes.

PROTON:
EN 61000-6-3: 2007 + A1:2010
EN 55011: 2009 + A1:2010 Class B
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006 + A1:2008 + A2:2010
EN 60825-1: 2001-11

REC RR00: 
EN 61326: 1997 + A1:1998 + A2:2001 + 
A3:2003 Class B
EN 55022: 1998 + A1:2000 + A1:2003 EN 
61000-4-2: 1995
EN 61000-4-3: 1996
EN 61000-4-8: 1993

REC RRD0: 
EN 61326: 1997 + A1:1998 + A2:2001 + 
A3:2003 Class B
EN 55022: 1998 + A1:2000 + A1:2003
EN 61000-4-2: 1995
EN 61000-4-3: 1996
EN 61000-4-8: 1993

Li-Ion Ladegerät LG Li-Ion:
EN 60601-1: 01 / 2006
EN 60335-2-26 06 / 2005
EN 60335-1 11 / 2010
EN 61000-6-3 09 / 2007
EN 60601-1-2 10 / 2006
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Az alábbi irányelv(ek) rendelkezéseinek megfelelően 
Following the provisions of Directive(s)  

Conformément aux dispositions de(s) Directive(s)
Az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2014 / 30 / 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

EN 55022 05 / 2008
EN 60601-1-2 10 / 2006
EN 61000-6-2 03 / 2006
EN 55014-1 06 / 2007
EN 55014-2 06 / 2007

SOLA Akku Li-Ion 5.2: 
EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011
UN38.3
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