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Symbolit
Tässä käsikirjassa käytetyillä symboleilla on seuraavat
merkitykset:



VAARA
Tarkoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, joka, ellei
sitä vältetä, johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen.
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Johdanto
Hankinta
Onnittelut uuden Leica Geosystems:in pyörivän laserin
ostamisen johdosta.
Tuote
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvaohjeita sekä myös tuotteen asennus- ja
käyttöohjeet. Katso lisätietoja luvusta
"Turvaohjeet".
Lue käyttäjän käsikirja huolellisesti läpi ennen kojeen
käyttämistä.
Tuotetiedot
Tuotteen malli ja sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen.
Laita malli ja sarjanumero käsikirjaan ja viittaa aina
kyseisiin tietoihin, kun otat yhteyttä edustajaan tai Leica
Geosystems:in valtuutettuun huoltoon.



VAROITUS
Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai
tarkoituksetonta käyttöä, joka saattaa johtaa kuolemaan
tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä.



VARO
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksenvastaista käyttöä, joka voi johtaa lievään
vammaan ja/tai mittaviin materiaalisiin, taloudellisiin ja
ympäristöllisiin vahinkoihin.
Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä, koska ne mahdollistavat kojeen teknisesti
oikean ja tehokkaan käytön.
Tavaramerkit
Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille.

)

Tyyppi: ____________ Sarjanumero: ____________

)

Huom.: Ohjekäsikirjan ensimmäisellä ja viimeisellä sivulla on piirustuksia. Avaa nämä sivut lukiessasi tämän ohjekäsikirjan. Kirjaimet ja numerot
merkittynä {} viittavat aina näihin piirustuksiin.
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Ominaisuudet
Roteo Leica Geosystems:in laserissa on sisustusrakentajalle monia hienoja ominaisuuksia työn tekemiseksi
helpommin ja tarkemmin. Kirkas punainen säde; moottoroitu seinäasennus; pieni, ergonominen kaukosäädin;
valinnainen vastaanotin-kaukosäädinyksikkö yhdessä
tuottavat jatkuvaa arvostusta ammattirakentajalle.
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Johdanto

N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR
J
ROK

N

Laserin yleiskuva {A}

S

Katso laserin {A} kaaviokuvan ja näppäimistön {B}
osalta etusisäkantta niiden hakua koskien. Katso moottoroidun seinäasennuksen, kaukosäätimen ja ilmaisimen erillisiä kuvauksia.
1) Pyörivä pää
2) Alumiinipääsuojus akseliosoituksin
3) Luoti- tai nelikulmion lasersäteen aukko
4) Pyörivän lasersäteen aukko
5) Kohdistamisen ja 90° indeksimerkit
6) Moottoroitu seinä- tai lattia-asennus
7) Paristot
8) Pistorasia akkulaturiin
9) 5/8"-11 jalustakiinitys vaakasuoraan asettamiseksi
10) 5/8"-11 jalustakiinnitys pystysuoraan asettamiseksi
11) Kaukosäätimen signaalin anturit
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9) Plus – Pään nopeus / skannausleveys / moottoroitu
asennus
10) LEDit – X/Y akselitasauksen ilmaisimet (2) – Vihreä
(itsetasautuva), punainen (manuaalinen)
11) LED – Moottoroitu kiinnitys otettu käyttöön
12) LED – H.I. Hälytys
13) LED – Alhainen varaus

Kantolaatikon yleiskuva {C}
Kaikkia ilmoitettuja varusteita ei ole sisällytetty vakiopakkaukseen. Seuraavasta ilmenenevät kantolaatikon
sijaintipaikat, joihin nämä varusteet voidaan laittaa.
1) Varalokero
2) RC350 kaukosäädin
3) Roteo
4) Käyttöohje
5) Varaparistopidin
6) RRC350 vastaanotin-kaukosäädin (valinnainen)
7) Kattotähys
8) Vara D-akut

Näppäimistön yleiskuva {B}
Roteo-laserin näppäimistössä on yhdeksän painiketta ja
viisi LED-ilmaisinta.
1) Automaatti- / manuaalitila
2) Skannaus- / pyörintätila
3) On/Off
4) H.I. (Korkeus) hälytys
5) Moottoroitu kiinnitys päälle /pois
6) CCW skannauksen paikallaan oleva säde / manuaalinen kallistus
7) CW skannauksen paikallaan oleva säde / manuaalinen kallistus
8) Miinus – Pään nopeus / skannausleveys / moottoroitu asennus

Peruskäyttö

Peruskäyttö
Roteo:n käyttöohje
Seinäkiinnitin ja metallipääsuojus voidaan molemmat
poistaa laserista, jos halutaan työskennellä ilman näitä
kiinnityskappaleita.
Vaaka-asetus
Laser voidaan kiinnittää 5/8"-11 jalustaan tai laittaa
suoraan kovalle, vakaalle pinnalle. Roteo 20/35 voidaan
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ripustaa kattoristikosta seinäkiinnittimellä (katso
myöhempää kappaletta).
Pystyasetus
Laser voidaan kiinnittää 5/8"-11 jalustaan tai laittaa
suoraan takaosan varaan (kädensijan vastakkainen
puoli) kovalle, vakaalle pinnalle. Paremman vakauden
aikaansaamiseksi suositellaan seinäkiinnittimen käyttämistä. Käytä pystytilassa tukilevyä {D-7} vakauden
aikaansaamiseksi.

CCW / CW -painike Plus- / miinuspainike

Automaattitila pyörivä

Liikuttaa pysyvää
Muuttaa pään
sädettä – CCW/CW nopeutta

Automaattitila - Liikuttaa skannaus- Muuttaa skanskannaus
sädettä – CCW/CW nauksen
laajuutta

Laserin laittaminen päälle
Kytke laser päälle On/Off-painikkeesta {B-3}. Se tekee
itsetestauksen, ja säde vilkkuu laserin itsetasautuessa.
Sen tasauduttua pää pyörii. Voit valita H.I. Hälytystila tai
vaihda manuaalitilaan (katso myöhemmät kappaleet).
Laserissa on suuri itsetasausalue. Jos laser kuitenkin
asetetaan tasausalueen ulkopuolelle, lasersäde vilkkuu
edelleen eikä pyöriminen käynnisty.
X-akselin ja Y-akselin LED-ilmaisimet
X- ja Y-akselin LED ilmaisimet {B-10} vilkkuvat hitaasti
vihreää akselien tasautuessa ja muuttuvat jatkuvaksi
kunkin akselin päästyä tasausasentoon. Ne vilkkuvat
nopeasti punaista manuaalitilassa, jolloin akselit
voidaan säätää. Ne muuttuvat jatkuvaksi punaiseksi
manuaalitilassa, mutta akseleita ei voi säätää.

Makuuasentotila - pyörivä

Liikuttaa
pystytasoa –
vasen/oikea

Makuuasentotila - skannaus

Liikuttaa skannaus- Muuttaa skansädettä – CCW/CW nauksen
laajuutta

Manuaalitila pyörivä

Liikuttaa manuaali- Muuttaa pään
kaltevuutta –
nopeutta
kallistaa tasoa

Manuaalitila skannaus

Liikuttaa skannaus- Muuttaa skansädettä – CCW/CW nauksen
laajuutta

Moottorikiinnitystila

Ei toimintoa

Muuttaa pään
nopeutta

Liikuttaa laseria
- ylös/alas

Nämä koskevat täysin vain Roteo 35:tä. Muissa
malleissa on vähemmän toimintoja, seuraavien kappaleiden mukaan.
Roteo 20HV/25H ei sisällä kaikkia painikkeita {B} kuin
Roteo 35. Katso myöhemmästä RC350 -kappaleesta
tietoja, kuinka käyttää RC350:tä {B} –painikkeiden sijasta.

Painiketoiminnot
Laserin CCW/CW- ja plus-/miinuspainikkeilla ja kaukosäädinyksiköissä on monia toimintoja käyttötilasta riippuen. Katso alla olevaa taulukkoa toimintojen ymmärtämiseksi paremmin.

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin

Tila
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Peruskäyttö
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Automaatti- / manuaalitilat

S

Roteo on automaattitilassa, itsetasaustilassa päällekytkettäessä. Kun laite on itsetasautunut, laserin pää alkaa
pyöriä (Roteo 20HV/35/35G: 300 rpm, Roteo 25H:
600 rpm).
Manuaalitilassa laser ei itsetasaudu; tämä tarkoittaa,
että säde pyörii, vaikka laser ei tasaudu. Sitä voidaan
siten käyttää kallistettuihin tasoihin, kuten portaisiin,
ulkokattoihin tai kun tarvitaan manuaalista asteasetusta.
Katso myöhempää kappaletta, joka koskee kaltevuuden
asetusta manuaali- tai puolimanuaalitilassa.
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X Laser ei ole enää H.I.-tilassa. Hälytystila Paina H.I.-

painiketta H.I.:n uudelleenaktivoimiseksi. Hälytystoiminto.

Pyörintätila (Roteo 20HV/35/35G)
Pää pyörii 4:llä nopeudella: 0, 150, 300, 450, 600 kierr/
min. Oletusasetuksena on 300 kierr/min. Lasersäde
näkyy paremmin hitaammilla nopeuksilla.
X Pyörimisnopeutta lisätään painamalla pluspainiketta
{B-9}. Nopeutta vähennetään painamalla miinuspainiketta {B-8}. Pyöriminen pysäytetään painamalla ja
pitämällä miinuspainiketta.
X Säteen pysähdyttyä pistettä voidaan siirtää oikealle
tai vasemmalle vastapäivään / myötäpäivään (CCW/
CW) pyörimisen painikkeilla {B-6 ja B-7}. Päätä
voidaan siirtää myös manuaalisesti säteen pisteen
kohdistamiseksi. Pyöriminen käynnistyy jälleen painamalla painiketta {B-9}.

H.I. Hälytystila
H.I.-toiminto pysäyttää laserin automaattisesti ja tulee
hälytysääni, jos laseriin tulee häiriö, ja näin saadaan
epätarkat näyttämät estettyä. Se toimii vain valittuna.
X Tämä turvatoiminto aktivoidaan painamalla H.I.-painiketta {B-4} laserin päällekytkemisen jälkeen. H.I. LED
{B-12} vilkkuu nopeasti laserin ollessa itsetasautumassa.
X Kolmekymmenen sekunnin kuluttua pään pyörimisen
käynnistymisestä LED vilkkuu hitaasti ilmoittaen
H.I.:stä. Hälytystoiminto on aktivoitunut.
X Jos laseria häiritään sen ollessa H.I. hälytys -tilassa,
pää lopettaa pyörimisen, säde sammutetaan, LEDilmaisin palaa jatkuvasti, ja hälytys soi (Roteo 35/35G).
X Roteo 20HV ja 25H –malleissa kaikki LED-ilmaisimet
palavat jatkuvasti, kun niitä häiritään H.I. -tilassa.
X Paina H.I.-painiketta H.I.:n kytkemiseksi pois päältä.Hälytystoiminto. Tarkasta, onko säteen korkeus
muuttunut alkuperäisestä kiintopisteasennostaan.

Peruskäyttö

Skannaustila (Roteo 20HV/35/35G)
Sisätilasovelluksissa säde näkyy skannaustilassa
paremmin kauempaa.
X Skannaa painamalla Skannaus- / pyörimispainiketta
{B-2}. Säde vilkkuu, kunnes laser on itsetasautunut.
X Skannauksen pituutta lisätään painamalla pluspainiketta {B-9}. Skannauksen pituutta vähennetään
painamalla miinuspainiketta {B-8}.
X Skannauspistettä voidaan siirtää oikealle tai vasemmalle vastapäivään / myötäpäivään (CCW/CW) pyörimisen painikkeilla {B-6 ja B-7}.
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X Odota laserin siirtämisen jälkeen muutama sekunti

Seinäkiinnitin {D} (Roteo 20HV/35/35G)

siinä tapauksessa, että laserin on itsetasauduttava.
Tarkasta, että se on yhä halutussa pisteessä tai
tasossa ja tee säädöt tarvittaessa.

Katso etukannen sisällä olevia kuvia seinäkiinnittimestä.
1) Kiinnityskiristimet laseria ja asennusta varten
2) Kattoristikon kiristin
3) Säädettävä levy
4) 5/8"-11 jalustakiinnitys (pystysuoraan asetus)
5) Liikuttaa laseria manuaalisesti kiinnityksessä
6) Reiät asennuksen tekemiseksi seinään
7) Säädettävä seinä- tai maavakaustuki
8) Tuen säätöruuvi
9) Asetusarvourat kohdistukseen
Seinäkiinnitintä voidaan käyttää laserin siirtämiseksi
ylös tai alas kattoristikossa. Sitä voidaan käyttää myös
seiniä ja osastoja asennettaessa laserin siirtämiseksi
edestakaisin pystykohdistusta varten.

Automaattinen poistuminen tilasta
Ellet ole aktivoinut seinäasennusta viiteen minuuttiin,
laser poistuu automaattisesti moottoroidusta tilasta ja
palaa edelliseen tilaan. Moottoroidun asennuksen LED
sammuu.
Vianetsintä
X Ellei laser liiku asennettaessa, tarkasta, ovatko nupit
{D-1} tarpeeksi tiukassa moottorin virran kytkemiseksi. Asennus voidaan myös irrottaa sen tarkastamiseksi, että kytkennät ovat puhtaat laser- ja asennuskohdassa.

Moottoroidun seinäasennuksen aktivointi
(Roteo 35/35G)
Anna laserin itsetasata. Huomaa paikka tai säde.
X Asennus aktivoidaan painamalla moottoroidun asennuksen painiketta {B-5}. Moottoroidun asennuksen
LED {B-11} kytkeytyy päälle aktivoidun asennuksen
merkiksi. (paina kaukosäätimen Skannaus-/pyörimispainiketta-painiketta {E-3, F-4} 1,5 sekuntia.)
X Laserin nostamiseksi paina Plus-näppäintä {B-9}.
Paina Minus-näppäintä {B-8} laserin laskemiseksi.

Asennus ja sovellukset
Manuaalinen kaltevuusasetus
Roteo: ttä voidaan käyttää manuaalisesti kaltevuuksien
luontiin erityissovelluksissa, esim. portaat, kaltevat katot
jne.
Käytettävissä on kaksi käyttötapaa:
• Täysin manuaalinen tila – Sekä X- että Y-akseli ovat
manuaalitilassa
• Puoliautomaattitila – X-akseli itsetasautuu, Y-akseli
on manuaalitilassa.
Aseta laser enintään 10% kaltevuuksissa vaakatasoon
ja käytä kaukosäädintä kaltevuuden asettamiseksi
seuraavia alla olevia ohjeita noudattaen.

Maksimiliike
Säteen ollessa 0:ssa säätölevyllä laseria voidaan nostaa
enintään 50 mm (2") ja laskea enintään 60 mm (2.25").
Odota itsetasautumista
Laserin liikkuessa asennettaessa se ei itsetasaa, jolloin
säde jatkaa pyörimistä.
Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin
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Asennus ja sovellukset
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Aseta laser yli 10% kaltevuuksissa pystysuoraan ja
käytä seuraavassa kappaleessa selvitettyä kaltevan
tason ominaisuutta.

FIN

Asetus täysin manuaaliseen tilaan

DK

Laite ei itsetasaudu täysin manuaalisessa tilassa, vaan
pää jatkaa pyörimistä. Laservalon tasoa voidaan
kallistaa yhdessä tai kummassakin tasossa.
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Katso tämän ohjekirjan takakannen sisällä olevaa
kuvaa {J}.

Asetus puoliautomaattitilaan
Laite itsetasautuu puoliautomaattitilassa X-akselissa.
Laservalon tasoa voidaan kallistaa manuaalisesti Yakselissa.
Laserin käyttäminen puoliautomaattitilassa:
X Paina ja pidä laserin päällekytkemisen ja itsetasautumisen jälkeen Auto/Manual-painiketta {Roteo 35/
35G: B-1, Roteo 20HV/25H: E-3} kolmen sekunnin
ajan painettuna. X-akselin LED {B-10} painikkeen
yläpuolella vilkkuu vihreää hitaasti tasautumisen ajan.
Y-akselin LED vilkkuu nopeasti ilmoittaen, että Yakseli on manuaalitilassa ja voit asettaa kaltevuuden
Y-akseliin.
X Käännä laser siten, että Y laserin yläosassa on kaltevuuden suuntaa kohti.
X Paina jompaakumpaa CCW/CW (manuaalinen kaltevuus) -painiketta {B-6 tai B-7} Y-akselin kaltevuuden
säätämiseksi.
X Puoliautomaattitilasta poistutaan ja palataan automaattitilaan painamalla Auto/Manual-painiketta {B-1}
uudelleen.

Laserin käyttäminen täysin manuaalisessa tilassa:
X Paina laserin päällekytkemisen ja itsetasautumisen
jälkeen Auto/Manual -painiketta {B-1}. X-akselin LED
{B-10} painikkeen yläpuolella vilkkuu punaista nopeasti ilmoittaen, että olet manuaalitilassa ja voit asettaa
kaltevuuden X-akselille. (Y-akselin LED on myös
punaisena päällä.)
X Käännä laser siten, että X laserin yläosassa on kaltevuuden suuntaa kohti.
X Paina jompaakumpaa CCW/CW (manuaalinen kaltevuus) -painiketta {B-6 tai B-7} X-akselin kaltevuuden
säätämiseksi.
X Y-akselin kaltevuus säädetään painamalla Auto/
Manual-painiketta {B-1} uudelleen. Y-akselin LED
{B-10} painikkeen yläpuolella vilkkuu punaista nopeasti ilmoittaen, että olet manuaalitilassa ja voit asettaa
kaltevuuden Y-akselille. (X-akselin LED on myös
punaisena päällä.)
X Käännä laser siten, että Y laserin yläosassa on kaltevuuden suuntaa kohti.
X Paina jompaakumpaa CCW/CW (manuaalinen kaltevuus) -painiketta {B-6 tai B-7} Y-akselin kaltevuuden
säätämiseksi.
X Paina Auto/Manual-näppäintä {B-1} 1,5 sekuntia, niin
poistut manuaalitilasta ja palaat automaattitilaan.

Asennus ja sovellukset

Kaltevien pintojen asetus (Roteo 20HV/35/35G)
Roteo:ttä voidaan myös kallistaa manuaalisesti kallistaen eri kulmiin seinäasennuksessa. Jalusta pyörivällä
asennuslevyllä nopeuttaa asetusta.
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X Asennus aktivoidaan painamalla moottoroidun asen-

Laserin käyttäminen kalteville tasoille:
X Aseta laser pystyyn mieluummin jalustaan. Jos asetetaan maassa, käännä tukilevy alas vakauden aikaansaamiseksi.
X Aseta laser itsetasauksen jälkeen manuaali- tai puoliautomaattitilaan.
X Höllää nuppeja jommaltakummalta puolelta {D-1}
kiinnityksen osittain erottamiseksi laserista.
X Siirrä laser keskimääräiseen kaltevaan asentoon ja
kiristä hieman.
X Siirrä lopulliseen asentoon ja kiristä edelleen. Katso
tämän ohjekirjan takakannen sisällä olevaa kuvaa
{K}.

nuksen painiketta {B-5}. Moottoroidun asennuksen
LED {B-11} kytkeytyy päälle aktivoidun asennuksen
merkiksi.
X Moottoroitua asennusta nostetaan painamalla pluspainiketta {B-9}. Moottoroitua asennusta lasketaan
painamalla miinuspainiketta {B-8}. Painikkeen pitäminen nopeuttaa siirtämistä; lyhyet napsautukset liikuttavat laseria tarkemmin.

säde on samassa tasossa kuin kattoristikkokehä.
Käytä laserin luomaa linjaa referenssinä ristikkokehän
kiinnittämiseksi seinään.
X Laske laseria seinäkiinnittimessä, kunnes pyörivä
säde osuu magneettisen kattoristikkotähystyksen
asteutuskohtaan.
X Säädä kattoristikon korkeus käyttämällä lasersädettä
tähyksessä referenssinä. Katso tämän ohjekirjan
takakannen sisällä olevaa kuvaa {G}.

Roteo sopii täydellisesti itsekantavien kattojen vaaituksiin, kun sitä käytetään yhdessä seinäkiinnittimen ja
magneettisen kattoristikkotähystyksen kanssa.
Laserin ja seinäkiinnittimen kiinnittäminen kattoristikkokehän ensimmäiseen kappaleeseen (Roteo
20HV/35/35G):
X Käännä tukilevy {D-8} alas
X Vapauta kiristin {D-2} säädettävän levyn {D-3}
yläosasta.
X Lukitse kiristin kattoristikkoa vasten.
X Ellei tukilevyn jalka kosketa seinää, käytä säätämiseen ruuvia {D-9}.
Laserin siirtäminen ylös tai alas (Roteo 35/35G):
X Laita laser päälle ja odota sen itsetasutumista. Pään

tulee pyöriä enne kuin päästään moottoroituun asennustilaan.
Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin
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Töiden aloittaminen:
X Nosta laseria seinäkiinnittimessä kunnes pyörivä

Kattotyöasennus

N

Asennus ja sovellukset
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Asetus suunnittelua ja lattiatöitä
varten (Roteo 20HV/35/35G)

Nelikulmion tai 90° kulmien luomisen
asetus (Roteo 20HV/35/35G)

Roteo:ttä voidaan käyttää kätevästi makuu- ja pystytilassa seinien sijaintien suunnittelemiseen, pisteiden siirtämiseen lattiasta kattoon ja luotilankasovelluksiin.

Roteo:ssä on luotisäde porojisoi pyörivän pään yläpuolelta. Tämä säde projisoidaan 90° kulmassa pääsäteeseen nähden. Tämä ominaisuus mahdollistaa laserin
käytön lattiapintojen suunnitteluun.

Laserin käyttäminen pystytilassa:
X Käännä tukilevy {D-8} alas ja laita laser pystyyn lattialle.
X Ellei tukilevy ole vaakatasossa, käytä säätämiseen
ruuvia {D-9}.
X Aseta laser kiintopisteen päälle kohdistamalla pysyvä
säde ensiksi alaspäin, ja siirrä sen jälkeen manuaalisesti tai käyttäen seinäkiinnitintä laser mittamerkin
päälle.
X Säädä pyörivä tai skannaussäde toiseen kiintopisteeseen halutun pystytason muodostamiseksi. Käytä
säätöön CCW/CW {B-6 ja B-7} -painikkeita säteen
siirtämiseksi vasemmalle ja oikealle.
X Kun laser on säädetty kahteen mittamerkkiin, pisteet
voidaan siirtää helposti lattiasta kattoon seinien
rakentamiseksi.
X Tällainen asetus voidaan tehdä erinomaisesti kaukosäädinyksikköä käyttäen. Käytä kaukosäädintä seuratessasi sädettä, kunnes se on toisen kiintopisteen
kanssa linjassa. Katso tämän ohjekirjan takakannen
sisällä olevaa kuvaa {H}.

Varusteet

Laserin käyttäminen nelikulmioihin tai 90° kulmien
luontiin:
X Noudata suunnittelutyössä täsmällisesti em. samaa
asetusprosessia.
X Kohdista laser kahteen kiintopisteeseen käyttäen joko
pääsädettä tai yläosan luotisädettä.
X Kun kohdistus on tehty, kaksi sädettä synnyttää
tarkan 90° kulman suunnitteluun ja rakentamiseen.
Katso tämän ohjekirjan takakannen sisällä olevaa
kuvaa {I}.

Varusteet
RC-350 kaukosäädin
RC-350 kaukosäätimessä on viisi painiketta, jotka tekevät samat toiminnot kuin laserin painikkeet. Katso tämän
ohjekirjan etukannen sisällä olevaa kuvaa {E}.
1) CCW skannauksen paikallaan oleva säde / manuaalinen kallistus
2) CW skannauksen paikallaan oleva säde / manuaalinen kallistus
3) Skannaus-/pyörimistila (1,5 sekuntia – moottoroitu
asennus)
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4) Plus – Pään nopeus / skannausleveys / moottoroitu
asennus
5) Miinus – Pään nopeus / skannausleveys / moottoroitu asennus

4) Skannaus-/pyörimistila (1,5 sekuntia – moottoroitu
asennus)
5) Plus – Pään nopeus / skannausleveys / moottoroitu
asennus
6) Miinus – Pään nopeus / skannausleveys / moottoroitu asennus

CCW/CW- ja Plus-/miinuspainikkeiden toiminta on riippuvainen valitusta käyttötilasta. Katso taulukkoa
kohdassa "Painiketoiminnot" sivulta 4 saadaksesi
paremman käsityksen niiden toiminnasta.
• Punainen LED kaukosäätimen yläosassa vilkkuu
aina, kun painiketta painetaan ilmoittaen, että kaukosäädin lähettää laseriin.
• Paristo – Paristokotelo {E-6} avataan ja paristo vaihdetaan painamalla pariston kantta nuolen suuntaan.
RC-350:ssä tulee olla yksi AA alkaliparisto.

S
FIN
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RRC-350 vastaanotin/kaukosäädin
RRC-350 vastaanotin/kaukosäädin on laservastaanottimen ja laserkaukosäätimen yhdistelmä. On tärkeää
huomata, että virran ollessa päällä (ON), laite toimii
laservastaanottimena. Virran ollessa pois päältä (OFF),
laite toimii kaukosäätimenä.
RRC-350:ssä on kuusi painiketta, joista kahdella on
kaksoistoiminto riippuen siitä, käytetäänkö laitetta vastanottimena vai kaukosäätimenä. Katso tämän ohjekirjan
etukannen sisällä olevaa kuvaa {F}.
1) Audio (vastaanotin), CW skannauksen paikallaan
oleva säde / manuaalinen kallistus (kaukosäädin)
2) Taajuusalue (vastaanotin), CCW skannauksen
paikallaan oleva säde / manuaalinen kallistus
(kaukosäädin)
3) Virta – On (vastaanotin) / Off (kaukosäädin)
Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin
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Kaukosäädintoimintona Plus-/miinuspainikkeiden
toiminta on riippuvainen valitusta käyttötilasta. Katso
taulukkoa kohdassa "Painiketoiminnot" sivulta 4 saadaksesi paremman käsityksen niiden toiminnasta.
• RRC-350:ä voidaan käyttää vastaanottimena ja kiinnittää magneettisesti kattoristikkoon kattoristikkotähyksen paikalle näkyvyyden ollessa heikko.
• Paristo – RRC-350 vastaanottimen/kaukosäätimen
paristo vaihdetaan käyttämällä laitteen pohjassa
olevan paristokotelon {F-7} avaamiseen sormea tai
pientä kolikkoa. RRC-350:ssä on oltava 9 V alkaliparisto.

R-250 -vastaanotin
Roteo 25H:n mukana toimitetussa R-250-vastaanottimessa on kaikki RRC-350:n vastaanotintoiminnot mutta
ei kaukosäädintoimintoja. Katso tämän ohjekirjan
etukannen sisällä olevaa kuvaa {E}.
1) Audio
2) Taajuusalue
3) Virta ON/OFF
(Painikkeet 4, 5 ja 6 ovat käytettävissä vain RRC-350:ssä)

Varusteet
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Muut lisätarvikkeet

S

• Laseria korostavat lasit parantavat lasersäteen näkymistä kirkkaassa valossa.
• Kattoristikkotähystä käytetään säteen näyttämiseksi
riippuvissa kattosovelluksissa. Tähys kiinnittyy
magneettisesti ristikkoon.

FIN
DK

Uudelleenladattavien NiMH-paristojen
käyttäminen
Jos laserissa on uudelleenladattava paristo, sitä on
ladattava 8 tuntia ennen laserin ensimmäistä käyttämistä.
X Laita laturin pistoke laserin takaosassa seinäkiinnittimen alla olevaan pistorasiaan.
X Kytke laturi sähköpistorasiaan.
X Lataa 8 tuntia.

SLO
TR
GR
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Paristot
Vähäisen paristovirran merkkivalo

Myöhempi uudelleenlataus

Kun paristossa on vähän virtaa, laserin pää lakkaa pyörimästä ja syttyy vähäisen paristovirran LED {B-13}.

Laser voidaan ladata työskenneltäessä, jos työmaalla
on saatavissa sähköä. Kytke pistoke laturiin ja jatka
työskentelyä.
Akkuyksikkö voidaan myös poistaa ja ladata se, tai
vaihtaa se alkaliparistokoteloon ja jatkaa työtä.

ROK

Alkaliparistojen vaihto
Noudata alla olevia vaiheita vaihtaessasi alkaliparistoja
laseriin.
X Paristokoteloon pääsee irrottamalla laserin seinäkiinnitykseen kytkevät nupit.
X Käytä kolikkoa tai pientä ruuvimeisseliä laserin takaosassa olevan paristokotelon kannen poistamiseksi.
X Laita kaksi uutta alkaliparistoa (D koko tai LR20)
noudattaen paristokotelon pohjassa olevia napamerkintöjä. Plus-kosketus on pyöreä ja koholla. Paristoja
vaihdettaessa tulee vaihtaa molemmat samalla
kertaa.
X Laita kotelo paikalleen ja kiristä kolikolla tai ruuvimeisselillä.

Paristot

Tarkkuuden säätö
Huomautuksia ja vastuut
• Käyttäjän vastuulla on käyttöohjeiden noudattaminen
ja kojeen tarkkuuden tarkastaminen ajoittain työn
edistyessä.
• Laser on tehtaalla säädetty tehtaan tarkkuusvaatimusten mukaisesti. Suosittelemme laserin tarkkuuden tarkastamista vastaanoton jälkeen ja sen
jälkeen säännöllisesti, varmistuksena tarkkuuden
pysyvyydestä. Jos laserisi kaipaa säätöä, ota yhteys
valtuutettuun huoltoon tai säädä se itse ohjeiden
mukaan.
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X Siirrä laseria, kunnes pystyssä pyörivä säde on luoti-

• Älä käynnistä säätötilaa muuta kuin säätöjen muuttamista varten. Säädön saa tehdä vain siihen koulutettu
henkilö, joka ymmärtää säätöperiaatteet.

langan suuntainen.
X Ellei pyörivä säde ole pystysuorassa, on säätö
tarpeen.

S
FIN

Tasauksen tarkkuuden tarkastus

Tasauksen tarkkuuden säätö – X-akseli

Tarkasta laserin tarkkuus asettamalla se noin 30 m (100 ft)
etäisyydelle seinästä tasaiselle vaakasuoralle pinnalle
tai jalustaan. Katso tämän ohjekirjan takakannen sisällä
olevaa kuvaa {L}.
X Suuntaa X-akseli niin, että se on seinän suhteen
suorassa kulmassa. Anna laserin itsetasautua täysin
(suunnilleen yksi minuutti laserin pyörimisen alkamisesta). Merkitse sitten säteen paikka (paikka 1).
X Käännä laseria 180°, anna sen itsetasautua ja
merkitse ensimmäisen akselin vastakkainen sivu
(paikka 2).
X Suuntaa Y-akseli kääntämällä laseria 90° niin, että
tämä akseli on nyt kohtisuorassa seinän suhteen.
Anna laserin täysin itsetasautua ja merkitse säteen
sijainti (paikka 3) Katso tämän ohjekirjan takakannen
sisällä olevaa kuvaa {M}.
X Käännä laseria 180°, anna sen itsetasautua ja
merkitse Y-akselin vastakkainen sivu (paikka 4).
X Laser on määritystensä sisäpuolella kun neljä merkkiä
on ± 3 mm (± 1/8") sisällä keskuksesta.

Tarkastettuasi laserin tarkkuuden säädä X-akselin tarkkuus suorittamalla seuraavat vaiheet.
X Katkaise laserista virta.
X Paina ja pidä Auto/Manual-painiketta {B-1} painettuna, paina sen jälkeen On/Off-painiketta {B-3}.
X Sen jälkeen kun X:n ja Y:n LED vilkkuvat kolme kertaa
yhtä aikaa, vapauta Auto/Manual-painike.
• X-akselin LED vilkkuu nopeasti (punainen) tasautumisen aikana.
• X-akselin LED vilkkuu hitaasti (punainen) ollen
säätövalmiina.
• Pää ei pyöri.
• Paina vastaanotinta käyttäessäsi Skannaus-/pyörimispainiketta {B-2}, jolloin pyörintä alkaa.
X Sädettä säädetään ylös tai alas painamalla CCW/CW
-painiketta {B-6 tai B-7, peitetty Roteo 20HV:ssä}.
Viisi painikkeen painallusta siirtää sädettä noin 1,5
mm 30 metrillä (1/16" 100 jalassa). Tämän säädön
tekeminen hoituu helpommin käyttämällä kaukosäädintä, jolloin laser ei häiriinny.

Pystytarkkuuden tarkastaminen

Kun muutokset X-akseliin on tehty, tee joku seuraavista vaiheista:
X Paina säädön tehtyäsi pluspainiketta {B-9} Y-akseliin
vaihtamiseksi.
X Poistu säätötilasta painamalla miinuspainiketta {B-8},
tallenna muutokset ja sammuta laser.

Tarkasta laserin tarkkuus asettamalla se makuulle noin
15 -30 m (50 -100 ft) etäisyydelle seinästä tasaiselle
vaakasuoralle pinnalle. Katso tämän ohjekirjan takakannen sisällä olevaa kuvaa {N}.
X Ripusta luotilanka seinälle.
Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin
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Tarkkuuden säätö
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X Laser sammutetaan tallentamatta muutoksia aina kun

Pystytarkkuuden säätäminen –
Z-akseli

painetaan On/Off-painiketta {B-3}.
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Tasauksen tarkkuuden säätö – Y-akseli

Tarkastettuasi laserin pystytarkkuuden säädä Zakseli suorittamalla seuraavat vaiheet.
X Katkaise laserista virta.
X Laita laser makuuasentoon noin 6 metriä (20 feet)
seinän luotilangasta.
X Paina ja pidä Auto/Manual-painiketta {B-1} painettuna, paina sen jälkeen On/Off-painiketta {B-3}.
X Sen jälkeen kun X:n ja Y:n LED vilkkuvat kolme kertaa
yhtä aikaa, vapauta Auto/Manual-painike.
• Z-akselin (Y-akseli) LED vilkkuu nopeasti
(punainen) tasautumisen aikana.
• Z-akselin (Y-akseli) LED vilkkuu hitaasti (punainen)
ollen säätövalmiina.
• Pää ei pyöri.
• Paina vastaanotinta käyttäessäsi Skannaus-/pyörimispainiketta {B-2}, jolloin pyörintä alkaa.
X Säde säädetään luotilankaan painamalla CCW/CW painiketta {B-6 tai B-7, peitetty Roteo 20HV:ssä}.
Kaksikymmentäviisi painikkeen painallusta siirtää
sädettä noin 1,5 mm 6 metrillä (1/16" 20 jalassa).
Tämän säädön tekeminen hoituu helpommin käyttämällä kaukosäädintä, jolloin laser ei häiriinny.

Tarkastettuasi laserin tarkkuuden säädä Y-akselin
tarkkuus suorittamalla seuraavat vaiheet.
X Jos jo olet X-akselin säätötilassa, paina pluspainiketta
{B-9}, jolloin vaihdetaan Y-akselin säätöön.
X Jos et ole vielä säätötilassa, noudata em. vaiheita
säätötilaan pääsemiseksi, paina sitten pluspainiketta,
jolloin vaihdetaan Y-akselin säätöön.
• Y-akselin LED vilkkuu nopeasti (punainen) tasautumisen aikana.
• Y-akselin LED vilkkuu hitaasti (punainen) ollen
säätövalmiina.
• Pää ei pyöri.
• Paina vastaanotinta käyttäessäsi Skannaus-/pyörimispainiketta {B-2}, jolloin pyörintä alkaa.
X Sädettä säädetään ylös tai alas painamalla CCW/CW
-painiketta {B-6 tai B-7, peitetty Roteo 20HV:ssä}.
Viisi painikkeen painallusta siirtää sädettä noin 1,5
mm 30 metrillä (1/16" 100 jalassa). Tämän säädön
tekeminen hoituu helpommin käyttämällä kaukosäädintä, jolloin laser ei häiriinny.
Kun muutokset Y-akseliin on tehty, tee joku seuraavista vaiheista:
X Poistu säätötilasta painamalla miinuspainiketta {B-8},
tallenna muutokset ja sammuta laser.
X Laser sammutetaan tallentamatta muutoksia aina kun
painetaan On/Off-painiketta {B-3}.

Tarkkuuden säätö

Kun muutokset Z-akseliin on tehty, tee joku seuraavista vaiheista:
X Poistu säätötilasta painamalla miinuspainiketta {B-8},
tallenna muutokset ja sammuta laser.
X Laser sammutetaan tallentamatta muutoksia aina kun
painetaan On/Off-painiketta {B-3}.
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Työn tarkastaminen
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Tarkasta aina työsi tarkkuussäädön tehtyäsi kahdesti
tekemällä lopullisen tarkastuksen laserilla.
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Tarkkuuden säätö
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Vianetsintä

S
FIN

Oire
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Heikon pariston LED palaa tai Tarkasta paristot
vilkkuu, ja pää ei pyöri.
• Vaihda alkaliparistot.
• Lataa akut
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H.I. Hälytys on päällä ja
kuuluu hälytysääni.

Laseria on häiritty ja mahdollisesti korkeus on muuttunut.
• Paina H.I.:tä {B-5}, jolloin hälytys lakkaa.
• Tarkasta korkeus tunnetun kiintopisteen suhteen.
• Paina tarkastettuasi H.I.:tä toiminnon uudelleenasettamiseksi.

Laser ei itsetasaudu

Laserin on oltava automaattitilassa itsetasatakseen.
• Automaattitilassa X-akselin ja Y-akselin LEDit vilkkuvat vihreinä tasauksen
aikana.
• Manuaalitilassa toinen tai molemmat X-akselin ja Y-akselin LEDit ovat punaiset.

Lasersäde vilkkuu, mutta
yksikkö ei itsetasaudu tai
pyöri.

Laite on todennäköisimmin sen 10% itsetasauksen alueen ulkopuolella.
• Tarkasta asetukset ja vaaitse jalusta tarvittaessa uudelleen.
• Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, laser on palautettava valtuutettuun huoltopisteeseen huollettavaksi.

Laser ei käynnisty

Syy voi olla tyhjissä paristoissa.
• Tarkasta, vaihda paristot tai lataa akut.
• Toimita laser valtuutettuun huoltoon ellei vika ollut akuissa.

Laserin kantama on lyhentynyt

Lika saattaa haitata sädettä.
• Puhdista laserin ikkunat palauttaaksesi kantaman.
• Toimita laser valtuutettuun huoltoon ellei vika ollut ikkunoissa.

J
ROK

Mahdollisia syitä ja ratkaisuja

Vianetsintä
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Oire

Mahdollisia syitä ja ratkaisuja

N

IR -etäkäyttö ei toimi

Tarkasta etäkäytön toiminta.
• Onko laser päällä?
• Etäkäyttö voi olla kantaman ulkopuolella.
• Kohdista kaukosäädin suoraan laseriin maksimikantaman mahdollistamiseksi.
• Kaukosäätimen pariston virta saattaa olla heikko.

S

Laservastaanotin ei toimi
kunnolla.

Korkeushälytys ei toimi.

TR
GR

Roteon korkeushälytystoiminto on normaalisti pois päältä, kunnes käyttäjä aktivoi
sen.
• Paina H.I.-painiketta H.I.:n uudelleenaktivoimiseksi.
• Laitettaessa H.I. päälle sen LED välähtelee nopeasti (5 Hz), aktivoituna hitaasti
ja pysyy jatkuvasti päällä hälytysäänen kanssa, kun tulee hälytys.

Moottoroitu kiinnitys ei liiku.

Tarkasta, että lukitusnupit {D-1} ovat tarpeeksi tiukassa moottorin saamiseksi
kosketuksen.
• Kiristä lukitusnupit.
• Poista kiinnitin ja puhdista kosketuspinnat.

Neljä ylintä LEDiä vilkkuu
sarjassa.

Yksikkö ei voi vaaittua. Tarkasta asennus.
• Yksikköä on kallistettu itsevaaitusalueen yli.
• Yksikkö on horjuvalla pinnalla.
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Tarkasta vastaanottimen toiminta.
• Laser ei pyöri. Se tasaa tai tasaus hälyttää.
• Vastaanotin voi olla kantaman ulkopuolella.
• Kaukosäätimen pariston virta saattaa olla heikko.
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Säilytys

Hoito ja kuljetus
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Tuote
Noudata lämpötilarajoja laitetta säilyttäessäsi, etenkin
kesällä, jos laite on ajoneuvon sisällä. Lue "Tekniset
tiedot" ja sieltä kohta lämpötilarajat.

Kuljetus
Kuljetus maastossa
Kuljetettaessa laitetta maalla varmistaudu, että
• joko kuljetat laitetta sen alkuperäisessä kuljetuslaatikossa,
• tai kuljetat kojetta jalustassa jalustan jalat harallaan
olkapäälläsi pitäen kojeen pystyssä.

Kenttäsäädöt
Tarkasta pitkän säilytysajan jälkeen tässä käyttäjän
käsikirjassa annetut säätöparametrit ennen laitteen
käyttämistä.
NiMH -akut
• Lue "Tekniset tiedot" säilytyslämpötila-alueen osalta.
• Suositellaan säilytyslämpötila-aluetta 0°C - +20°C /
32°F - 68°F kuivassa ympäristössä pariston itsepurkautumisen minimoimiseksi.
• Suositellussa säilytyslämpötilassa 10% - 50% varautuneita akkuja voidaan säilyttää jopa vuoden ajaksi.
Tämän säilytysajan jälkeen akut on ladattava uudelleen.
• Poista akut kojeesta ja laturista ennen varastointia.
• Lataa säilyttämisen jälkeen akut uudelleen ennen
käyttöä.
• Suojele akut kosteudelta ja märkyydeltä. Märät tai
kosteat akut on kuivattava ennen säilyttämistä tai
käyttöä.

Kuljetus ajoneuvossa
Älä milloinkaan kuljeta laitetta irrallaan maantieajoneuvossa, koska se voi kärsiä iskusta ja tärinästä. Kuljeta
aina laitetta sen kuljetuslaatikossa ja kiinnitä se.
Muu kuljetus
Kuljetettaessa laitetta rautateitse, ilmateitse tai meritse
käytä aina täysin alkuperäistä Leica Geosystems:in
pakkausta, kuljetuslaatikkoa ja pahvikoteloa tai sitä
vastaavaa iskulta ja tärinältä suojaamiseksi.
Lähettäminen, akkujen kuljetus
Akkujen kuljetuksessa on kojeen vastuuhenkilön varmistettava, että soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä
määräyksiä noudatetaan. Ota yhteyttä ennen kuljetusta
tai lähettämistä paikalliseen matka- tai rahtiliikenneyhtiöön.

Alkali -akut
Jos laite on varastoitava pidemmäksi aikaa, poista alkaliakut tuotteesta välttääksesi vuotamisen vaaran.

Kenttäsäädöt
Tarkista kuljetuksen jälkeen tässä käyttäjän käsikirjassa
annetut säätöparametrit ennen laitteen käyttämistä.

Hoito ja kuljetus

17

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin

Puhdistus ja kuivaus

Käyttötarkoitus

N

Tuote ja lisävarusteet
• Puhalla pöly pois optisilta pinnoilta.
• Älä milloinkaan kosketa lasia sormilla.
• Käytä puhdistukseen vain puhdasta, pehmeätä, nukatonta kangasta. Kostuta kangas tarvittaessa veteen
tai puhtaaseen alkoholiin.
• Älä käytä muita nesteitä; ne saattavat syövyttää polymeeriosia.

Sallittu käyttö
• Koje tuottaa vaakasuoran lasertason vaaitusta varten.
• Kojeen voi laittaa oman pohjalevynsä varaan, seinäkiinnitykseen tai jalustalle.
• Lasersäteen voi havaita laservastaanottimen avulla.
• Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön ja -sovelluksiin.

S

Kastuneet kojeet
• Kuivaa koje, kuljetuskotelo, pehmusteet ja varusteet
korkeintaan 40°C / 104°F lämpötilassa ja puhdista ne.
• Pakkaa uudelleen vasta kun kaikki ovat täysin kuivia.
Kaapelit ja liittimet
• Pidä pistokkeet puhtaina ja kuivina.
• Puhalla liitäntäkaapelien pistokkeissa oleva lika pois.

Turvaohjeet
Yleistä
Kuvaus
Nämä ohjeet mahdollistavat kojeen vastuuhenkilölle ja
sen varsinaiselle käyttäjälle käytössä ilmenevien
vaarojen ennakoinnin ja välttämisen.
Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki
käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin
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Kielletty käyttö
• Laitteen käyttö ilman opastusta.
• Laitteen käyttö sille tarkoitettujen rajojen ulkopuolella.
• Turvajärjestelmien estäminen.
• Vaarailmoitusten poistaminen.
• Laitteen avaaminen käyttäen työkaluja, esimerkiksi
ruuvimeisseli, ellei se ole tiettyihin toimintoihin erityisesti sallittua.
• Laitteen muuttaminen tai muuntaminen.
• Väärinkäytön jälkeinen käyttö.
• Laitteen käyttö, jos siinä on ilmeisen havaittavia vikoja
tai puutteita.
• Riittämättömät turvatoimet työmaalla esim. tiellä
mitattaessa.
• Riittämättömät turvatoimet työmaalla esim. tiellä tai
sen läheisyydessä mitattaessa.
• Kolmansien osapuolten tahallinen häikäiseminen.
• Koneiden, liikkuvien kohteiden tai vastaavien sovellusten valvonta ilman täydentäviä ohjaus- ja turvalaitteita.

Turvaohjeet
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VAROITUS
Kielletty käyttö voi johtaa loukkaantumisiin,
toimintahäiriöihin tai vaurioihin. Kojeen vastuuhenkilön
vastuulla on informoida käyttäjää vaaroista ja niiden välttämisestä. Laitetta ei saa käyttää ennen kuin käyttäjää
on opastettu sen käyttämiseen.

Laitteesta vastaava henkilö
Kojeen vastuuhenkilöllä on seuraavat velvollisuudet.
• Laitteen turvaohjeiden ja käyttäjän käsikirjan ohjeiden
ymmärtäminen.
• Tuntea paikalliset säädökset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja onnettomuuden ehkäisyyn.
• Tiedottaa Leica Geosystems:ille heti, jos laite ja sen
käyttäminen tulee vaaralliseksi.

Käytön rajat



VAROITUS
Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että
kojetta käyttävät henkilöt noudattavat ohjeita. Tämän
henkilön vastuulla on myös koulutus ja käyttäjien nimeäminen, sekä kojeen käyttöturvallisuus.

Ympäristö
Koje sopii käytettäväksi pysyvään ihmisasutukseen
kelvollisissa oloissa. Se ei sovellu vaaralliseen tai räjähdysherkkään ympäristöön.



VAARA
Kojeen vastuuhenkilön on otettava yhteys paikallisiin viranomaisiin ja turvallisuushenkilöstöön vaarallisilla räjähdysherkillä alueilla tai sähkölaitteiden lähistöllä
toimittaessa.

Käytön vaarat



VAROITUS
Puuttuvat tai kokonaan puuttuvat ohjeet voivat
johtaa käyttövirheisiin ja vahinkoihin, joilla on huomattavat inhimilliset, taloudelliset tai ympäristölliset seuraukset.

Vastuut
Laitteen valmistaja
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, johon
jäljempänä viitataan nimellä Leica Geosystems, vastaa
laitteen toimittamisesta, mukaanlukien käyttäjän käsikirja ja alkuperäiset lisälaitteet, täysin turvallisessa
kunnossa.

Turvallisuustoimenpiteet:
Kaikkien käyttäjien on noudatettava valmistajan antamia
turvaohjeita ja laitteesta vastuussa olevan henkilön
ohjeita.



VARO
Varo virheellisiä mittaustuloksia, jos laite on
pudonnut tai sitä on käytetty väärin, muutettu, ollut säilytettynä kauan aikaa tai kuljetettu.

Muiden kuin Leica Geosystems:in valmistamien
lisävarusteiden valmistajat
Ei Leica Geosystems -varusteiden toimittajat vastaavat
itse tuotteittensa turvallisuuskonsepteista, niistä tiedottamisesta ja niiden toiminnasta Leican tuotteiden yhteydessä käytettyinä.

Turvaohjeet

Turvallisuustoimenpiteet:
Suorita aika ajoin koemittauksia ja suorita käyttäjän käsikirjaan merkityt kenttäsäädöt, varsinkin sen jälkeen kun
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laitetta on käytetty poikkeavasti, sekä ennen tärkeitä
mittauksia että niiden jälkeen.



VARO
Jos laitteen kanssa käytettäviä lisävarusteita ei
ole kunnolla varmistettu ja laitteeseen kohdistuu mekaaninen isku, esimerkiksi lyöntejä tai putoaminen, laite
saattaa vahingoittua tai henkilöille saattaa koitua
vamma.

Turvallisuustoimenpiteet:
Pysy riittävän etäällä sähkölaitteista. Jos tällaisessa
ympäristössä on pakko työskennellä, ota ensin yhteys
sähköturvallisuudesta vastaaviin viranomaisiin ja
noudata heidän ohjeitaan.

Turvallisuustoimenpiteet:
Varmista laitetta asentaessasi, että lisävarusteet,
esimerkiksi jalusta, pakkokeskistysalusta ja liitäntäkaapelit on sovitettu, asennettu, kiinnitetty ja lukittu oikein
paikalleen. Vältä laitteeseen kohdistuvaa mekaanista
rasitusta.

VAARA
Sähköiskuvaaran vuoksi on vaarallista käyttää
lattoja ja sauvoja sähkölaitteiden kuten voimajohtojen ja
sähkörautateiden läheisyydessä.



VARO
Akkuja kuljetettaessa tai hävitettäessä on
mahdollista, että asiaankuulumattomat mekaaniset
vaikutukset aiheuttavat tulipalovaaran.



VAROITUS
Jos laitetta käytetään oheislaitteiden, esimerkiksi
mastojen, sauvojen tai seipäiden kanssa, salaman iskun
kohteeksi joutumisen riski saattaa olla suurempi.

Turvallisuustoimenpiteet:
Pura akut ennen laitteen kuljetusta tai hävittämistä käyttämällä laitetta, kunnes ne ovat tyhjiä. Akkujen kuljetuksessa on kojeen vastuuhenkilön varmistettava, että
soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä
noudatetaan. Ota yhteyttä ennen kuljetusta tai lähettämistä paikalliseen matka- tai rahtiliikenneyhtiöön.

Turvallisuustoimenpiteet:
Älä käytä laitetta ukkosella.



VAROITUS
Riittämätön suojaus työmaalla voi aiheuttaa
vaaraa esim. liikenteessä, rakennuksilla ja teollisuudessa.



VAROITUS
Muun kuin Leica Geosystems in suositteleman
akkulaturin käyttäminen voi tuhota akut. Tästä voi
aiheutua tulipalo tai räjähdys.

Turvallisuustoimenpiteet:
Varmista aina työmaan riittävä suojaus. Noudata
voimassa olevia turvallisuutta ja tapaturman ehkäisyä
sekä tieliikennettä koskevia säädöksiä.

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin

Turvallisuustoimenpiteet:
Käytä akkujen lataamiseen vain Leica Geosystems:in
suosittelemia latureita.
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VAROITUS
Suuri mekaaninen rasitus, korkeat ympäristölämpötilat tai upottaminen nesteeseen voivat aiheuttaa
akkujen vuodon, tulipalon tai räjähdyksen.

vakavalle vamman riskille ja ympäristön saastumiselle
alttiiksi.
Turvallisuustoimenpiteet
Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Hävitä laite asianmukaisesti maassasi
voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Estä aina kojeen joutuminen vääriin käsiin.
Laitekohtaista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot
voidaan ladata Leica Geosystems:in kotisivulta http://
www.leica-geosystems.com/treatment tai ne voidaan
saada Leica Geosystems -jälleenmyjältä.
VAROITUS
Vain Leica Geosystems:in valtuuttamat korjaamot
saavat korjata näitä tuotteita.

Turvallisuustoimenpiteet:
Suojaa akut mekaanisilta vaikutuksilta ja korkeilta ympäristölämpötiloilta. Älä pudota tai upota akkuja nesteisiin.



VAROITUS
Oikosulkuiset akun navat voivat ylikuumentua ja
aiheuttaa vamman tai tulipalon, esimerkiksi säilytettäessä tai kuljetettaessa taskuissa, jos akun navat koskettavat koruja, avaimia, metalloitua paperia tai muita
metalleja.



Turvallisuustoimenpiteet:
Varmista, etteivät akun navat kosketa metallisia
esineitä.

Laserluokitus



VARO
Laitteen käytön aikana on raajojen puristumisvaara osien liikkuessa.

Yleistä
Seuraavat ohjeet (alan viimeisimmän tason - kansainvälisten standardien IEC 60825-1 (2007-03) ja IEC TR
60825-14 (2004-02) mukaan) antavat opastusta ja
koulutusta tuotteesta vastuussa olevalle ja laitteistoa
varsinaisesti käyttävälle henkilölle käyttövaarojen ennakoimiseksi ja välttämiseksi.
Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki
käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Laserluokkaan 1, 2 ja 3R luokitellun laitteen yhteydessä
ei
• vaaditalasertyösuojeluvaltuutetun mukanaoloa,
• tarvitse käyttää suojavarustusta ja silmäsuojaimia
• tarvita erityisiä varoituskilpiä laserin työmaa-alueella

Turvallisuustoimenpiteet:
Pidä raajat turvallisen matkan päässä liikkuvista osista.



VAROITUS
Jos laite hävitetään epäasianmukaisesti, voi
sattua seuraavaa:
• Jos polymeeriosia palaa, syntyy myrkyllisiä kaasuja,
jotka saattavat olla terveydelle vaarallisia.
• Akut voivat kuumetessaan räjähtää ja aiheuttaa palovammoja, syöpymistä ja ympäristövahinkoja.•
• Laitteen vastuuton hävittäminen saattaa mahdollistaa
sen, että luvattomat henkilöt käyttävät sitä säädösten
vastaisesti, asettaen itsensä ja kolmannet osapuolet

Turvaohjeet

21

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin

, jos laitetta käytetään alhaisesta silmävammavaaratasosta johtuen tässä käyttäjän käsikirjassa olevien
määräysten mukaisesti.
Laserluokkaan 1, 2 ja 3R luokitellut laitteet saattavat
aiheuttaa häikäisyä, välähdyshäikäistymistä ja jälkikuvia
etenkin ympäristön valo-olosuhteiden ollessa heikot.
Roteo 20HV/25H/35/35G
Pyörivä laser tuottaa näkyvän punaisen/vihreän lasersäteen, joka tulee esiin pyörivästä päästä.
Tuote on pyörimispään ollessa paikallaan luokan 3R
lasertuote seuraavien määritysten mukaisesti: *)
• IEC 60825-1 (2007-03): “Safety of laser products”.
*) Luokan 2 laite, jos pää pyörii.

Arvo

N

Maksimisäteilyteho

< 2,7 mW c.w.

S

Pulssiaika (tehollinen)

4,5, 2,2, 1,5, 1,1 ms

FIN

Pulssin toistotaajuus

0, 2,5, 5, 7,5, 10 kierr/s

DK

Aallonpituus
- Roteo 20HV/25H/35
- Roteo 35G

620 - 690 nm
529-535 nm

TR

Sädekimpun divergenssi

< 1.5 mrad

GR

SLO

NOHD (Nominal Ocular
35 m / 115 ft
Hazard Distance) @ 0.25s

Luokkaan 3R kuuluvat laserlaitteet:
Suoraan säteeseen katsominen saattaa olla vaarallista
(alemman tason silmävammavaara), etenkin tahallisessa silmän altistuksessa. Laserluokan 3R laitteiden
vammanvaara on rajallinen, koska:
a) tahattomasta altistumisesta harvoin on pahoja seurauksia (esim.) säteen suuntautuessa pupilliin, se
mukautuu.
b) on luontainen turvamarginaali suurimmassa sallitussa altistumisessa lasersäteilylle (MPE)
c) on luontaista vastenmielisyyttä altistaa itseään
kirkaalle valolle näkyvän valonsäteen ollessa
kyseessä.

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin

Kuvaus

22

Skannauskulma
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2 - 36°



VAROITUS
Turvallisuuden kannalta katsottuna luokan 3R
laserlaitteita tulee käsitellä mahdollisesti vaarallisina.
Turvallisuustoimenpiteet:
Vältä katsomasta suoraan säteeseen. Älä suuntaa
sädettä muihin henkilöihin.



VAROITUS
Mahdolliset vaaratekijät eivät liity suoranaisesti
säteisiin, vaan säteiden heijastumisiin pinnoilta, sellaisilta kuin prismat, ikkunat, peilit, metallipinnat jne.
Turvallisuustoimenpiteet:
Älä tähtää heijastaviin kohteisiin, kuten peileihin tai ikkunoihin.

Turvaohjeet

N

Luokkaan 3R kuuluvat laserlaitteet (Roteo 35G)

Luokkaan 3R kuuluvat laserlaitteet (Roteo 20HV/
25H/35)

S

Laserin aukko

FIN

Laserin aukko

DK
SLO
TR
GR
J

Laserin säteily
Vältä katsomasta suoraan
säteeseen.
Luokan 3 lasertuote

Laserin säteily
Vältä katsomasta suoraan
säteeseen.
Luokan 3 lasertuote

ROK
2

2

IEC 60825-1 (2007-03) mukaan
P0 ≤ 2.7 mW c.w.
λ = 620 - 690 nm

IEC 60825-1 (2007-03) mukaan
P0 ≤ 2.7 mW c.w.
λ = 529 - 535 nm

1
1

1) Lasersäde
2) Luotisäde

1) Lasersäde
2) Luotisäde

Turvaohjeet
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Vaikka koje täyttää alan tiukat standardit, Leica Geosystems ei voi poissulkea mahdollisuutta, että tuotteeseen
vaikuttaa voimakas sähkömagneettinen säteily, radiolähettimien, generaattoreiden ym. lähistöllä.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)
Kuvaus
Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan
laitteen kykyä toimia sujuvasti ympäristössä, jossa on
sähkömagneettista säteilyä ja staattisia purkauksia eikä
laite aiheuta sähkömagneettisia häiriöitä muille laitteistoille.
VAROITUS
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä
muissa laitteistoissa.
Vaikka laite täyttää tiukat säädökset ja standardit, jotka
ovat sen suhteen voimassa, Leica Geosystems ei voi
täysin poissulkea mahdollisuutta, että muissa laitteistoissa saattaa esiintyä häiriöitä.



SLO

FCC-lausuma, sovelletaan U.S.A:ssa

VARO
On olemassa vaara, että häiriöitä esiintyy muissa
laitteistoissa, jos laitetta käytetään muiden valmistajien
lisälaitteiden yhteydessä, esimerkiksi kenttätietokoneet,
PCt, radiopuhelimet, standardista poikkeavat kaapelit tai
ulkoiset akut.



Turvallisuustoimenpiteet:
Turvallisuustoimenpide: Laitteeseen liitettyinä ne täyttävät ohjeiden ja standardien määrittämät tiukat vaatimukset. Käytettäessä tietokoneita ja radiopuhelimia kiinnitä huomiota valmistajan edellyttämiin sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin tietoihin



VARO
Sähkömagneettisesta säteilystä johtuvat häiriöt
voivat aiheuttaa virheellisiä mittauksia.

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin

FIN

Turvallisuustoimenpiteet:
Kun tuote on käytössä, on kaikkien kaapelien oltava
kiinni molemmista päistään.
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S

Turvallisuustoimenpiteet:
Tarkasta tällaisissa olosuhteissa saatujen tulosten
uskottavuus.
VAROITUS
Jos tuotteen kaapelit ovat kiinni vain toisesta
päästään, sallittu sähkömagneettisen säteilyn määrä voi
ylittyä ja muiden laitteiden häiriötön toiminta voi
vaarantua.



N

VAROITUS
Tämä laite on testattu ja havaittu noudattavan
luokan B digitaalilaitteen rajoja, FCC-säännöstön osan
15 mukaisesti.
Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan
asutuilla alueilla haitallista häiriötä vastaan.
Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä taajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteydelle.
Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriötä esiinny tietyssä
laitteistossa.
Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja
televisiovastaanottoon, mikä voidaan selvittää kytkemäl-

Turvaohjeet
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lä laitteisto pois päältä ja päälle, käyttäjää kehotetaan
yrittämään häiriön korjaamista jollakin seuraavista
toimenpiteistä:
• Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai sijoita se
toiseen paikkaan.
• Lisää laitteiston ja vastaanottimen välistä välimatkaa.
• Kytke laitteisto toiseen virtapiirin lähtöön kuin mihin
vastaanotin on kytketty.
• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TVteknikolta.



VAROITUS
Muutokset joita Leica Geosystems ei ole nimenomaisesti hyväksynyt voivat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden.

ROK

Turvaohjeet
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Merkinnät Roteo

N
S
FIN
DK
SLO
Type: MWM 350
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Type: WM 200
Manufactured:
Leica Geosystems AG
S.No.:
CH-9435 Heerbrugg
Made in China
Manufactured:
S.No.:
Made in China

Art.No.:
762769
Art.No.:
772792

Type: Roteo 20HV

Complies with 21CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to
Laser Notice No.50, dated July 26, 2001.
This device complies with part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin

Art.No.: 772789
Power: 3.0V / 1.5A
Leica
Geosystems
A2
Type:
Roteo 25H
CH-9435
Art.No.:Heerbrugg
772788
Manufactured:
Power: 3.0V / 1.5A
S.No.:
Leica
Geosystems
AG
Type:
Roteo 35
Made
in China
CH-9435
Heerbrugg
Art.No.:
762768
Manufactured:
Power: 3.0V / 1.5A
S.No.:
Leica
Geosystems
AG
Type:
Roteo 35G
Made
in China
CH-9435
Heerbrugg
Art.No.:
772787
Manufactured:
Power: 3.0V / 1.5A
S.No.:
Leica Geosystems AG
Made
in China
CH-9435
Heerbrugg
Manufactured:
S.No.:
Made in China

TR
Type: RRC350

Art.No.: 762771
Power: 9.0V / 0.2A
Leica
Geosystems
AG
Type:
RRC350G
CH-9435
Heerbrugg
Art.No.:
772795
Manufactured:
Power: 9.0V / 0.2A
S.No.:
LeicaType:
Geosystems
AG
R250
Made
inArt.No.:
China
CH-9435
Heerbrugg
772793
This Manufactured:
device complies with part 15 of the FCC Rules.
Power:
9.0V
/ 0.2A two conditions:
Operation is subject to the following
S.No.:
Leicamay
Geosystems
AG interference,
(1) This
device
not cause harmful
Made
in China
and (2)
this
device
must
accept any interference
CH-9435
Heerbrugg
received,
including
interference
that15may
cause
This device
complies
with part
of the
FCC Rules.
Manufactured:
undesired
operation.
Operation
is subject to the following two conditions:
S.No.:
(1) This
device may not cause harmful interference,
Made
in China
and (2)
this device
must accept any interference
This device
complies
with part
of the
FCC Rules.
received,
including
interference
that15
may
cause
Operation
is subject to the following two conditions:
undesired
operation.
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Type: RC350
Art.No.: 762770
Power: 1.5V / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured:
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Tekniset tiedot

S
Roteo 35

FIN
DK
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Roteo 35G

Roteo 25H

±3 mm 30 m päässä (±1/8"/100 ft)

Itsetasauksen tarkkuus*

vaakasuora, pystysuora

Automaattinen vaaitus
Itsetasausalue

vaakasuora

± 4.5°
0, 150, 300, 450, 600 rpm

Pyörimisnopeudet

600 rpm

muuttuva välillä 2 - 36°

Skannauskulma
Laserdiodin tyyppi

Roteo 20HV

150 m:iin (500 jalkaa) (säde) asti vastaanottimeen

Kantama (pyörivä säde)

635 nm (punainen)

n/a

532 nm (vihreä)

635 nm (punainen)

Seinäkiinnitin

mooottoroitu

Mitat (HWD)

189 x 136 x 208 mm (7.4 x 5.4 x 8.2") (w/o seinäkiinnitin)

manuaalinen
1.7 kg (3.7 lbs)

Paino paristoineen
Paristot
Toiminta-aika - alkali /
NiMH**
Käyttölämpötila

Alkali D-paristot 2 x 1.5 V*** tai uudelleenladattava (NiMH)
50 h
25 h
50 h
50 h
(uudelleenladattava), (uudelleenladattava), (uudelleenladattava), (uudelleenladattava),
160 h (alkali)
40 h (alkali)
160 h (alkali)
160 h (alkali)
-10 ... +50°C
(14 ... +122°F)

0 ... +40°C
(32 ... +104°F)

-10 ... +50°C
(14 ... +122°F)

Säilytyslämpötila (ilman
paristoja/akkuja)

-20 ... +70°C (-4 ... +158°F)

Vesisuojaus

IIP54, pölytiivis, roisketiivis

Tekniset tiedot

n/a
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RC-350 IR etäkäyttö
IR etäkytön kantama

maks. 30 m (100 ft)

Paristot

1 AA-alkaliakku***

Kansainvälinen rajoitettu takuu
Tämä tuote on altistettu Kansainvälisen rajoitetun
takuun määräyksiin ja ehtoihin, jotka voit ladata Leica
Geosystemsin kotisivulta osoitteessa http://www.leicageosystems.com/internationalwarranty tai saada Leica
Geosystems -toimittajaltasi. Edellinen takuu on eksklusiivinen, ja se on kaikkien muiden takuiden, määräysten
tai ehtojen, ilmaistujen tai hiljaisten, sijasta, joko tosiasiassa tai lain käytöllä, lakisääteinen tai muutoin, mukaanlukien takuut, kaupaksi menevyyden määräkset tai
ehdot, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, riittävä laatu ja
rikkoutumattomuus, joista kaikki on nimenomaisesti kiistetty.

RRC-350 IR vastaanotin-kaukosäädin
Paristot

1 9 V tyypin alkaliakku***

R-250 IR vastaanotin
Paristot

1 9 V tyypin alkaliakku***

NiMH-akkupakkaus
Syöttöjännite

7.5 VDC

Syöttövirta

1.0 A

Latausaika

8h

100-240 VAC, 55-60 Hz

Ulostulojännite

7.5 VDC

Ulostulovirta

1.0 A

Napaisuus

Runko - neg, kärki - pos

* Tarkkuus määritetty lämpötilassa 25°C
** Akun kesto riippuu käyttöolosuhteista
*** Vuotamattomia alkaliparistoja suositellaan kovasti

Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0fin
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NiMH-laturi/verkkolaite
Syöttöjännite

N
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Kansainvälinen rajoitettu takuu

Ask your local Leica dealer for more information about our TQM program.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland
Phone +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com
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