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 Bezpečnost, údržba a záruka

EN 60825-1

LASER RADIATION -  DO NOT
STARE INTO THE BEAM OR VIEW

DIRECTLY  WITH
OPTICAL  INSTRUMENTS

               CLASS 1M LASER PRODUCT
Max Output ≤ 1 mW @ 630 - 670 nm

LASER RADIATION -  DO NOT
STARE INTO THE BEAM OR VIEW

DIRECTLY  WITH
OPTICAL  INSTRUMENTS

               CLASS 1  LASER PRODUCT
Max Output ≤ 1 mW @ 630 - 670 nm

LASER RADIATION -  DO NOT
STARE INTO THE BEAM OR VIEW

DIRECTLY  WITH
OPTICAL  INSTRUMENTS

               CLASS 2M LASER PRODUCT
Max Output ≤ 1 mW @ 630 - 670 nm

LASER RADIATION -  DO NOT
STARE INTO THE BEAM OR VIEW

DIRECTLY  WITH
OPTICAL  INSTRUMENTS

               CLASS 2  LASER PRODUCT
Max Output ≤ 1 mW @ 630 - 670 nm
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UPOZORNĚNÍ

• Během provozu laserového přístroje dbejte na to, 
aby nedošlo k vystavení očí laserovému paprsku 
(zdroj červeného světla). Vystavení laserovému 
paprsku po delší dobu může poškodit oči.

UPOZORNĚNÍ

• S některými soupravami laserových přístrojů 
mohou být dodávány brýle. NEJEDNÁ se o 
certifikované ochranné brýle. Tyto brýle slouží 
POUZE pro zlepšení viditelnosti paprsku v jasném 
prostředí nebo na větší vzdálenosti od zdroje 
laserového paprsku.

VAROVÁNÍ

Následující ukázky štítků jsou umístěny na vašem 
laserovém přístroji a slouží k tomu, aby vás 
informovaly o třídě laseru pro vaše pohodlí a 
bezpečnost. Podívejte se prosím do příručky, kde 
naleznete podrobnější informace o konkrétních 
modelech výrobků.

Před použitím tohoto výrobku si nejdříve pečlivě 
přečtěte bezpečnostní pokyny a uživatelský manuál. 
Osoba zodpovědná za přístroj musí zajistit, aby 
byli s těmito pokyny seznámeni všichni uživatelé 
přístroje a aby je také dodržovali. 

Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití.
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NEODSTRAŇUJTE varovný štítek či štítky na skříni 
přístroje. Tento přístroj musí být používán pouze pro 
vyrovnávání a uspořádání dle výše uvedených vysvětlení. 

VŽDY upozorněte osoby v okolí použití na nebezpečí 
přímého pohledu do laserového paprsku.

NEPOUŽÍVEJTE v kombinaci s jinými optickými zařízeními. 
Neupravujte přístroj ani s ním nemanipulujte nebo jej 
nepoužívejte v jiných aplikacích, než jaké jsou popsané v 
této příručce. 

NEDÍVEJTE SE do paprsku prostřednictvím jiných 
optických pomůcek, například lupou, dalekohledem nebo 
teleskopem. 

NEDÍVEJTE SE  do laserového paprsku ani jej nesměrujte 
proti jiným osobám. Ujistěte se, že přístroj není nastaven 
do úrovní očí. Ochrana očí je za běžných okolností zajištěna 
přirozenou reakcí, například mrkacím reflexem. 

NESMĚŘUJTE laserový paprsek na jiné osoby. 

VŽDY laserový přístroj vypněte, pokud jej nepoužíváte. 
Ponecháním laserového přístroje v zapnutém stavu se 
zvyšuje nebezpečí nechtěného pohledu do laserového 
paprsku. 

NESPOUŠTĚJTE laserový přístroj v místech, kde hrozí 
nebezpečí vzniku požáru, například tam, kde se vyskytují 
hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. 

Laserový přístroj NEROZEBÍREJTE. Uvnitř přístroje se 
nachází součástky, které uživatel sám nemůže opravovat. 
Demontáž laseru bude mít za následek zrušení všech záruk 
na výrobek. Žádným způsobem výrobek neupravujte. 
Úprava laserového přístroje by mohla mít za následek 
nebezpečné vystavení laserovému záření. 

NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v oblastech, kde hrozí 
nebezpečí exploze.

POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že laserový paprsek je 
soustředěný svazek, ověřte co nejdelší část jeho trasy a 
proveďte veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby 
paprsek nemohl zasáhnout jiné osoby.

Bezpečnost baterií
VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat, či mohou 
vytéci a způsobit zranění nebo požár. Abyste omezili 
toto nebezpečí: 

VŽDY dodržujte všechny pokyny a varování na štítku baterie 
a obalu. 

NEZKRATUJTE póly baterie.

NEDOBÍJEJTE alkalické baterie.

NEPOUŽÍVEJTE zároveň staré a nové baterie. Vyměňte vždy 
všechny baterie za nové, stejné značky a typu.

NEMÍCHEJTE různé typy baterií dle chemického složení.

NEVHAZUJTE baterie do ohně.

UCHOVÁVEJTE baterie mimo dosah dětí.

VŽDY vyjměte baterie, pokud zařízení nebudete používat po 
několik měsíců.

POZNÁMKA:  Zajistěte použití správných baterií dle 
doporučení.

POZNÁMKA:  Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správným 
způsobem, se správnou polaritou.

Výrobky na konci životnosti
NEODHAZUJTE výrobek do běžného domovního odpadu.

LIKVIDUJTE baterie dle místních předpisů.

RECYKLUJTE dle místních předpisů pro sběr a likvidaci 
odpadu z elektrických a elektronických zařízení dle směrnice 
WEEE. 
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Prohlášení o shodě
Stanley Works zaručuje, že výrobek opatřil značkou CE
dle směrnice o označování CE, 93/68/EHS.

Tento výrobek vyhovuje normě EN60825-1:2007.

Více podrobností najdete na www.stanleyworks.com.

Vyhovuje ROHSEN 60825-1

Údržba a péče 
Laserová jednotka není vodotěsná. ZAMEZTE vniknutí 
vody do přístroje. Mohlo by dojít k poškození vnitřních 
obvodů.

NENECHÁVEJTE laserovou jednotku na přímém slunci a 
nevystavujte ji vysokým teplotám. Kryt a některé vnitřní 
součásti jsou vyrobeny z plastu a při vysokých teplotách 
by mohlo dojít k jejich zdeformování.

NESKLADUJTE laserovou jednotku v chladném prostředí. 
Na vnitřních součástech by se po zahřátí zkondenzovala 
vlhkost. Kondenzace by mohla zamlžit okénka laseru a 
způsobit korozi vnitřních desek s plošnými spoji.

Při práci v prašném prostředí se na okénku laseru usadí 
nečistoty. Odstraňte případnou vlhkost nebo nečistotu 
pomocí měkkého suchého hadříku. 

NEPOUŽÍVEJTE agresivní čisticí látky nebo rozpouštědla.

Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej v ochranném 
pouzdře. Před dlouhodobým uložením vyjměte baterie, 
aby nedošlo k poškození přístroje.

Záruka
Záruka jeden rok.

Stanley Tools poskytuje na své elektronické měřicí 
nástroje záruku na vady materiálu nebo výrobní vady po 
dobu jednoho roku od data zakoupení.

Vadné výrobky budou podle uvážení společnosti Stanley 
Tools buď opraveny nebo vyměněny za jiné, zašlete-li je 
spolu s potvrzením o jejich zakoupení na adresu:

 TONA, a.s.,

 Chvalovická 326,
 281 51 Pečky,
 Česká republika

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené v důsledku 
náhodných nehod, běžného opotřebování, použití nástroje 
jinak, než je uvedeno ve výrobním návodu k obsluze, 
nebo následkem provedení úprav nástroje, které nebyly 
autorizovány společností Stanley Tools.

Oprava či výměna výrobku v záruční době neprodlužuje 
datum vypršení původní záruční doby.

V rozsahu, který je dán zákonem, společnost Stanley Tools 
nebude podle této záruky zodpovědná za nepřímé nebo 
následné ztráty způsobené vadami tohoto produktu.

Záruku nelze měnit bez svolení společnosti Stanley Tools.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitelů 
kupujících tento produkt.

Tato záruka se bude řídit a vykládat v souladu se zákony 
Anglie; společnost Stanley Tools a kupující neodvolatelně 
souhlasí, že v případě jakékoli pohledávky nebo sporné 
záležitosti spojené s touto zárukou bude věc podléhat 
výhradní pravomoci soudních orgánů v Anglii.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Zákazník je odpovědný za 
správné použití a péči o přístroj. Kromě toho je naprosto 
odpovědný za pravidelnou kontrolu přesnosti laserové 
jednotky a tedy kalibrace přístroje.

Záruka se nevztahuje na kalibraci a péči o přístroj.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.


