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Bevezetés
Gratulálunk a Leica Csőlézer termék megvásárlásához.

Ez a Kézikönyv tartalmazza a fontos biztonsági előírásokat, illetve a műszer
felállítására és működtetésére vonatkozó utasításokat. További információkért nézze
át a 1 Biztonsági Előírások c. fejezetet.
Olvassa el figyelmesen a Felhasználói Kézikönyvet, mielőtt a műszert bekapcsolja.
A jelen dokumentum tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. Gondoskodjon arról,
hogy a terméket a jelen dokumentum legújabb verziója szerint használja.

Az Ön műszerének a modell- és sorozatszáma a műszer talpán van jelölve.
Mindig hivatkozzon erre az információra, amikor kapcsolatba lép a saját márkaképvi-
seletével vagy a Leica Geosystems felhatalmazott szervizközpontjával.

Ez a kézikönyv a Piper 100/200 lézerekhez érvényes. Az egyes modellek közötti
eltérések jelölve és magyarázva vannak.

Ez a kézikönyv a következő Piper csőlézer-modelleket tartalmazza:

Vásárlás

Termék azonosítás

Ennek a kézikönyv-
nek az
érvényessége

Modellek
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• Piper 100 - Vörös sugarú csőlézer
• Piper 100 (Class 2M) - Vörös sugarú csőlézer (2M lézerosztály)
• Piper 100G/3 - Zöld sugarú csőlézer
• Piper 100G/2 (Class 2M) - Zöld sugarú csőlézer (2M lézerosztály)
• Piper 200 - Vörös sugarú csőlézer Alignmaster™ funkcióval
• Piper 200G - Zöld sugarú csőlézer Alignmaster™ funkcióval

A terméknevek védjegyek vagy bejegyzett védjegyek, amelyek saját tulajdonosaik bir-
tokában vannak.

Név Leírás/Formátum

Leica Piper
100/200 Fel-
használói
Kézikönyv

Minden utasítás, ami a műszer alapszinten történő
működtetéséhez szükséges, megtalálható a Fel-
használói Kézikönyvben. Áttekintést nyújt a
műszerről, tartalmazza a technikai adatokat és a biz-
tonsági utasításokat egyaránt.

ü ü

Forduljon a következő forrásokhoz a Piper 100/200 műszert érintő doku-
mentációért:
• a Leica Piper CD
• https://myworld.leica-geosystems.com

Védjegyek

Rendelkezésre álló
dokumentáció
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A https://myworld.leica-geosystems.com oldal széleskörű szolgáltatásokat,
információs és oktatási anyagokat kínál.
A myWorld-ben tetszőleges időben közvetlenül hozzáférhet lényeges információkhoz.

Szolgáltatás Leírás

myProducts Adjon hozzá minden terméket, amely Ön vagy az Ön
vállalatának birtokában van, hogy felfedezhesse a Leica
Geosystems világát: Tekintse meg az Ön eszközeire
vonatkozó részletes információkat, frissítse az eszközeit
a legutolsó szoftverrel, és maradjon naprakész a legfris-
sebb dokumentáció segítségével.

myService Nézze meg az Ön aktuális szerviz státuszát és az összes
szervizelési előzményét a Leica Geosystems szer-
vizközpontban. Érje el a végrehajtott javításokra vonat-
kozó részletes információkat és töltse le a legújabb
kalibrációs tanúsítványokat és javítási szervizriportokat.

mySupport Hozzon létre új support kéréseket a termékére vonat-
kozóan, amelyeket a helyi Leica Geosystems
Terméktámogatási Csoport fog megválaszolni. Tekintse
meg a teljes saját support történetét és nézze át az
egyes kérdéseire vonatkozó részletes információkat
abban az esetben, ha hivatkozni szeretne az előző sup-
port kérdéseire.

4

https://myworld.leica-geosystems.com


Szolgáltatás Leírás

myLearning Üdvözli a Leica Geosystems online oktatási központja!
Sokféle online tanfolyamunk van – minden vásárló
számára elérhető, aki érvényes CCP (Customer Care
Packages) ügyfélszolgálati csomaggal rendelkezik.

myTrustedServices Adja hozzá előfizetéseit a Leica Geosystems Megbízható
Szolgáltatásokhoz, a biztonságos szoftver
szolgáltatásokhoz, ami majd segít az Ön munkafolyama-
tait optimalizálni és az Ön hatékonyságát növelni.

mySmartNet A HxGN SmartNet a világ egyik legnagyobb referencia
állomás hálózatára épített GNSS korrekciós
szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy a GNSS-képes
eszközök gyorsan meghatározzák a precíz elhelyez-
kedést egy-két centiméteres hatótávolságú pontossággal.
A szolgáltatás a hét minden napján, a nap 24 órájában
elérhető a magas rendelkezésre állású infrastruktúra és a
professzionális ügyfélszolgálat révén, akiknek több mint
10 évnyi tapasztalata van a megbízható szolgáltatás
terén.

myDownloads Szoftverek, kézikönyvek, eszközök, tréninganyagok és
hírek letöltése a Leica Geosystems termékeihez.
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1 Biztonsági Előírások
1.1 Általános

A következő előírások figyelembevételével a termékért felelős személy és az aktuális
felhasználó ismerni fogja és képes lesz megelőzni az üzemeltetés során felmerülő
kockázatokat.
A termékért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy minden felhasználó
megértse és betartsa ezeket az előírásokat.

A figyelmeztető üzenetek létfontosságú részét képezik a műszer biztonsági kon-
cepciójának. Akkor jelennek meg, ha veszélyek vagy veszélyes helyzetek léphetnek
fel.
A figyelmeztető üzenetek...
• felhívják a felhasználó figyelmét a termék használatát érintő közvetlen és közve-

tett veszélyekre.
• általános szabályokat tartalmaznak a viselkedésre vonatkozóan.

A felhasználók biztonsága érdekében minden biztonsági utasítást és üzenetet szi-
gorúan figyelni és követni kell! Ezért a kézikönyvet mindig, minden olyan személy
részére elérhető helyen kell tartani, aki az itt szereplő feladatok bármelyikét végzi.
A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT és ÉRTESÍTÉS szabványos jelző sza-
vak a személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz kapcsolódó veszély és kockázat
szintjének beazonosítására. Az Ön biztonsága érdekében nagyon fontos, hogy elol-

Leírás

A figyelmeztető
üzenetekről
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vassa és megértse a következő táblázatban foglalt különféle jelzőszavakat és azok
definícióit! Kiegészítő biztonsági információs szimbólumok és kiegészítő szövegek is
előfordulhatnak a figyelmeztető üzenetekben.

Típus Leírás

VESZÉLY
Közvetlen kockázatos szituációt jelez, amelyet
ha nem kerül el, halált vagy súlyos sérülést
eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS
Egy lehetséges kockázatos szituációt jelez, vagy
nem szándékolt használatot, amelyet ha nem
kerül el, halált vagy súlyos sérülést eredményez-
het.

VIGYÁZAT
Potenciálisan veszélyes szituációt, vagy nem
rendeltetésszerű használatot jelez, melyet ha
nem kerül el, kisebb vagy közepes sérüléshez
vezethet.

ÉRTESÍTÉS Olyan potenciálisan veszélyes szituációt vagy
nem tervezett használatot jelez, amelyet ha nem
kerül el, számottevő anyagi, pénzügyi és környe-
zeti károkat eredményezhet.
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Típus Leírás

☞ Fontos szakaszok, melyekhez a gyakorlatban
ragaszkodni kell, mivel ezek teszik lehetővé a
termék műszakilag helyes és hatékony módon
való használatát.

1.2 A Használat Meghatározása
• A műszer egy párhuzamosított lézersugarat vetít ki a gravitációs elven működő

csővezetékek igazítása céljából
• A terméket fel lehet állítani a saját alapzatán vagy egy állványon
• A lézersugár egy lézerdetektor útján érzékelhető

Javasolt használat
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• A termék utasítások nélküli használata
• A javasolt gyakorlaton és határokon kívüli használat
• Biztonsági rendszerek kikapcsolása
• Veszélyre figyelmeztető jelzések eltávolítása
• A termék felnyitása szerszámok, például csavarhúzó segítségével, kivéve, ha

bizonyos műveletekhez engedélyezve van
• A termék átalakítása vagy módosítása
• Nem rendeltetésszerű használat
• A műszer használata nyilvánvalóan felismerhető sérüléssel vagy szerkezeti

hibákkal
• Más gyártók tartozékainak használata a Leica Geosystems előzetes

jóváhagyása nélkül
• Nem megfelelő biztonsági felügyelet a munkaterületen, pl. a tervezett helyszíni

használatkor
• Egy harmadik fél szándékos félrevezetése
• Harmadik felek szándékos lézeres expozíciója

1.3 Használati Korlátok
Megfelelő használathoz az állandó emberi tartózkodásra alkalmas légkör alkalmas.
Nem alkalmas agresszív vagy robbanásveszélyes környezetben történő használathoz.

Tudatos, nem ren-
deltetésszerű
használat

Környezet
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FIGYELMEZTETÉS

Munkavégzés veszélyes területeken vagy elektromos berendezések közelében
vagy hasonló helyzetekben
Életveszély.
Óvintézkedések:
▶ A helyi biztonsági hatóságokkal és biztonsági szakemberekkel kapcsolatba kell

lépnie a termékért felelős személynek ilyen körülmények között.

1.4 Felelősség
A Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, továbbiakban úgy hivatkozva rá, mint
Leica Geosystems a felelős a termék teljesen biztonságos állapotban való
szállításáért, beleértve a kézikönyvet és az eredeti tartozékokat is.

A termék gyártója
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A termékért felelős személynek a következő kötelességei vannak:
• Tisztában kell lennie a termékre vonatkozó biztonsági előírásokkal és a fel-

használói kézikönyv tartalmával
• Meg kell bizonyosodnia arról, hogy a terméket az utasításoknak megfelelően

használják
• Jól kell ismernie a biztonságra és a baleset-megelőzésre vonatkozó helyi

szabályzatokat
• Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Leica Geosystems céget, ha a termék vagy

az alkalmazás megbízhatatlanná válik
• Meg kell bizonyosodnia arról, hogy a termék működtetésére vonatkozó nemzeti

törvények, szabályzatok és feltételek teljesülnek

1.5 Élettartamra Szóló Gyártói Szavatosság
1.5.1 Piper 100/200

Élettartamra szóló gyári garancia
A PROTECT garancia érvényes a termék teljes használati ideje alatt a Leica
Geosystems nemzetközi korlátozott garancia és a PROTECT általános feltételek és
kikötések szerint, melyek a www.leica-geosystems.com/protect címen érhetők el. A
PROTECT garancia által védett minden terméket vagy bármely alkatrészt ingyenesen
javítunk vagy cserélünk, ha azok anyagukban vagy gyártási hibásak.

A termékért felelős
személy

Leírás
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2 év költségek nélkül
Kiegészítő szolgáltatások további költségek nélkül, ha a PROTECT garancia által
védett termék a felhasználói kézikönyv által leírt normál használati körülmények között
meghibásodik és javítást igényel.

1.6 A Használat Kockázatai (Veszélyei)

FIGYELMEZTETÉS

A figyelem elvonása vagy elterelődése
Dinamikus alkalmazások során mindig fennáll a balesetveszély, ha a felhasználó nem
szentel figyelmet a környező feltételeknek, pl. akadályoknak, földkitermelésnek vagy
járműforgalomnak.
Óvintézkedések:
▶ A termékért felelős személynek tudatosítania kell minden felhasználóban a

fennálló veszélyeket.
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FIGYELMEZTETÉS

A munkaterület nem megfelelő biztosítása
Ez veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet, például forgalomban, építési területe-
ken és ipari létesítményeknél.
Óvintézkedések:
▶ Mindig bizonyosodjon meg afelől, hogy a mérési terület megfelelően biztosított.
▶ Tartsa be a munkavédelmi, a baleset-megelőzési és a közlekedési szabályokat.

VIGYÁZAT

Nem megfelelő védelemmel ellátott kiegészítők
Ha a termékkel együtt használt kiegészítők nem megfelelően vannak felerősítve és a
termék mechanikai rázkódásnak van kitéve, pl. ütődik, leesik, a termék károsodhat
vagy az emberek sérülést szenvedhetnek.
Óvintézkedések:
▶ A termék összeállításakor ügyeljen arra, hogy az összes kiegészítő megfelelően

legyen felszerelve, rögzítve, illetve a helyére illesztve.
▶ Óvja a terméket a mechanikai behatásoktól.
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ÉRTESÍTÉS

Műszer nincs szintben
Amikor a műszer nincs szintben, az pontatlan mérésekhez vezethet.
Óvintézkedések:
▶ Mindig szintezze a műszert mérés előtt, különösen akkor, amikor a műszer vagy

a műszerállvány el lett mozdítva vagy ütés érte.
▶ Végezzen szelencés libella tesztet. Szükség esetén a szelencés libella

igazítása.

FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlenül javított berendezés
Fennáll a kockázata a felhasználók sérülésének és a berendezés károsodásának, ha
nincs meg a megfelelő szaktudás a szereléshez.
Óvintézkedések:
▶ Ezeket a termékeket kizárólag a Leica Geosystems hivatalos szervizközpontjai

javíthatják.
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FIGYELMEZTETÉS

Szabálytalan ártalmatlanítás
Ha a terméket helytelenül kezelik, a következők történhetnek:
• A termék belsejében berillium részecskék előfordulnak. A belső részeken

végzett változtatások eredményeképpen berillium por vagy repedések alakulhat-
nak ki, amelyek az egészségre ártalmasak.

Óvintézkedések:
▶ A terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kezelni.

Kezelje a terméket helyesen, az Ön országában hatályban
lévő nemzeti rendelkezéseknek megfeleloen.
Mindig előzze meg, hogy a termékhez jogosulatlan
személyek hozzáférjenek.

A termék speciális kezelésére és a hulladékkezelésre vonatkozó információkért
forduljon a Leica Geosystems viszonteladójához.
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ÉRTESÍTÉS

A termék leejtése, nem rendeltetésszerű használata, módosítása és hosszú ideig
való tárolása, illetve szállítása
Ügyeljen a téves mérési eredményekre.
Óvintézkedések:
▶ Időszakonként hajtson végre teszt méréseket, és végezze el a Felhasználói

Kézikönyvben jelzett terepi igazításokat, különösen a normálistól eltérő
használatnak alávetett termék esetében, valamint a fontos mérések előtt és
után.

VIGYÁZAT

Nincsenek eredeti vagy hivatalos kiegészítők
A rendszer megfelelő működése nem garantált.
Óvintézkedések:
▶ A Piper 100/200 rendszerhez csak eredeti és hivatalos tartozékokat használjon.
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FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátorokat ért kedvezőtlen mechanikai befolyásoló tényezők
Az elemek/akkumulátorok szállítása és kezelése során nemkívánatos mechanikai
hatás léphet fel, ami tűzveszélyt jelent.
Óvintézkedések:
▶ A termék szállítása vagy hulladékkezelése előtt merítse le az elemeket/akku-

mulátorokat a műszer által, amíg teljesen lemerülnek.
▶ Amikor az elemeket/akkumulátorokat szállítja vagy poggyászként szállíttatja, a

termék felügyeletével megbízott személynek meg kell bizonyosodnia arról, hogy
a vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvények és szabályok át lettek
tanulmányozva.

▶ A szállítás vagy poggyászként való szállíttatás előtt lépjen kapcsolatba a helyi
utas vagy teheráru szállító társasággal.

20 Biztonsági Előírások



FIGYELMEZTETÉS

Töltő használata a haladó járműben
Ez veszélyes helyzeteket idézhet elő, amelyek kárt vagy személyi sérülést okozhat-
nak.
Óvintézkedések:
▶ Ha elkerülhető, ne használja a töltőt haladó járműben.
▶ Ha szükséges a töltőt haladó járműben használni: Gondoskodjon arról, hogy a

töltő megfelelően rögzítve legyen hirtelen mozgások ellen, mint pl. gyorsulás,
fékezés vagy kormányzás.

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátorok a nagyfokú mechanikai erőnek, magas környezeti
hőmérsékletnek vagy folyadékba merítésnek való kitétele
Ez az akkumulátornál szivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat.
Óvintézkedések:
▶ Védje az akkumulátorokat/elemeket a mechanikai hatásoktól és a magas

környező hőmérséklettől. Ne dobálja az akkumulátorokat/elemeket, vagy
merítse azokat folyadékokba.
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FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor saruinak rövidzárlata
Ha az akkumulátorsaruk rövidre vannak zárva, pl. ékszerrel, kulccsal, fémtartalmú
papírral vagy más fémekkel érintkezve, az akkuk túlmelegedhetnek és sérülést vagy
tüzet okozhatnak, pl. zsebben való szállításkor vagy tároláskor.
Óvintézkedések:
▶ Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorsaruk nem érintkeznek fémtárgyak-

kal.

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor saruinak rövidzárlata
Tűz, áramütés és kár veszélye.
Óvintézkedések:
▶ Ne nyissa fel az akkumulátor házát.
▶ A fémes vagy nedves tárgyakat tartsa távol az akkumulátor saruitól.
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FIGYELMEZTETÉS

A jelgenerátor akkumulátora hosszabb használat után felforrósodhat.
Égési sérülés veszélye.
Óvintézkedések:
▶ Ne érintse meg a forró akkumulátort.
▶ Tegye lehetővé az akku csomag számára, hogy lehűljön, mielőtt kiveszi.

FIGYELMEZTETÉS

Túlmelegedés veszélye
Ha a szellőzőnyílások el vannak takarva a termék használata közben, a termék túlme-
legedhet, és sérülést vagy tüzet okozhat.
Óvintézkedések:
▶ Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne akadályozza tárgy a termék

használata közben.
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AC/DC áramellátás és akkumulátor töltő esetén:

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés nedves vagy zord körülmények között történő használat miatt
Ha az egység nedves lesz, az áramütést okozhat Önnek.
Óvintézkedések:
▶ Ha a termék nedves, párás lesz, nem szabad használni!
▶ Csak száraz környezetben használja a terméket, például épületekben vagy

járművekben.
 

▶ Védje a terméket a pára vagy nedvesség ellen.
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AC/DC áramellátás és akkumulátor töltő esetén:

FIGYELMEZTETÉS

A termék jogosulatlan felnyitása
A következő cselekedetek bármelyike áramütést okozhat:
• A feszültség alatt levő alkotóelemek érintése
• A termék nem megfelelő javítása utáni használat.
Óvintézkedések:
▶ Ne nyissa fel a terméket!
▶ Ezeket a termékeket kizárólag a Leica Geosystems hivatalos szakszervize

javíthatja.

FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlenül javított berendezés
Fennáll a kockázata a vezetők és utasok sérülésének és a berendezés
károsodásának, ha nincs meg a megfelelő szaktudás a szereléshez.
Óvintézkedések:
▶ Ezeket a termékeket kizárólag a Leica Geosystems hivatalos szakszervizei

javíthatják.
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VIGYÁZAT

A Piper 100/200 kinyitása be nem tanított személyek által
A Piper 100/200 megfelelő oktatás nélküli kinyitása sérülést vagy kárt okozhat.
Óvintézkedések:
▶ A Piper 100/200 szerviz céljából való kinyitása csak akkor megengedett, ha a

Piper 100/200 Szerviz és Karbantartás című képzést, amelyet a Leica
Geosystems AG nyújtott, elvégezték.

VIGYÁZAT
Bármilyen tisztítási eljárás előtt győződjön meg róla, hogy a műszer ki van kapcsolva
és az akkumulátor ki van véve.

1.7 Lézer osztályba sorolás
1.7.1 Általános

A következő fejezetek utasításokat és képzési információkat biztosítanak a lézer biz-
tonságos használatára vonatkozóan, az IEC 60825-1 (2014-05) nemzetközi
szabványoknak és az IEC TR 60825-14 (2004-02) technikai riportnak megfelelően.

Általános
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Ezek az információk lehetővé teszik a termékért felelős személynek, és annak a
személynek, aki ténylegesen használja a berendezést, hogy előre lássa, és elkerülje a
működtetésből adódó veszélyeket.

☞ Megfelelően az IEC TR 60825-14 (2004-02) szabályozásnak, a termékek
besorolása class 1, class 2 és class 3R osztályú lézer, amelyek nem
kívánják meg:
• lézer biztonsági szakember bevonását,
• védő ruházatot és szemüveget,
• speciális figyelmeztető jeleket a lézeres munkaterületen
Ha a termék ebben a felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően
van használva és működtetve, akkor alacsony a szemkárosodás
veszélyének a szintje.

☞ A nemzeti törvények és helyi szabályzatok szigorúbb utasításokat is tartal-
mazhatnak a lézerek biztonságos használatára vonatkozóan, mint az
IEC 60825-1 (2014-05) és IEC TR 60825-14 (2004-02) előírás.

1.7.2 Piper 100 (Class 3R)

A cső, amely be van építve a termékbe, egy látható lézersugarat hoz létre, amely az
elülső ablakból lép ki.

Az ebben a részben leírt lézertermék osztálybasorolása class 3R lézer az alábbiak
szerint:

Általános
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• IEC 60825-1 (2014-05): "Lézertermékek biztonsága"

Közvetlenül a sugárba való betekintés veszélyes lehet (alacsony szem kockázati
szint), különös tekintettel a szemlencse szándékos besugárzására. A sugár okozhat
káprázást, felvillanás okozta vakságot és utóképek megjelenését, különösen alacsony
megvilágítási körülmények között. A sérülés kockázata a class 3R lézertermékek
esetében korlátozott a következők miatt:
a) egy véletlen besugárzás ritkán tükrözi a legrosszabb eset feltételeit, pl. amikor a

sugár egy vonalba esik a pupillával,
b) a maximális engélyezett besugárzásban lézer sugárzásnál (MPE) a biztonsági

határ benne foglaltatik,
c) mivel van egy természetes elkerülő magatartás a ragyogó fény kibocsátásánál

abban az esetben, ha ez a sugárzás látható.

Leírás Érték

Hullámhossz 635 nm

Maximális átlag sugárzó teljesítmény < 4,8 mW folyamatos üzem

Sugár divergencia 0,03 mrad
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VIGYÁZAT

Class 3R lézertermékek
A biztonság szempontjából a class 3R lézertermékeket potenciálisan veszélyesnek
kell tekinteni.
Óvintézkedések:
▶ Óvakodjon a szem közvetlen besugárzásától.
▶ Ne irányozza a sugarat más emberekre.
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VIGYÁZAT

Visszaverő felületekre irányított sugarak
A potenciális veszély nemcsak a közvetlen sugárhoz kapcsolódik, hanem a visszaverő
felületekre irányított sugarakhoz is, amelyek prizmákról, ablakokról, tükrökről,
fémfelületekről stb. érkeznek vissza.
Óvintézkedések:
▶ Ne irányozzon olyan területekre, amelyek szükségképpen visszaverők, mint pl.

egy tükör, vagy amelyek nem kívánt visszaverődéseket okozhatnak.
▶ Ne nézzen az optikai irányzékon (dioptra) keresztül vagy amellett prizmákra

vagy visszaverő objektumokra amikor a lézer be van kapcsolva a lézer irányzék
vagy távolságmérési módban. Prizmák irányzása csak a távcsövön keresztül
engedélyezett.
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1.7.3 Piper 100 (Class 2M)

A cső, amely be van építve a termékbe, egy látható lézersugarat hoz létre, amely az
elülső ablakból lép ki.

Az ebben a részben leírt lézertermék osztálybasorolása class 2 lézer az alábbiak sze-
rint:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Lézertermékek biztonsága"

Címkézés

Általános

31 Biztonsági Előírások



Ezek a termékek biztonságosak a pillanatnyi besugárzásnál, de veszélyesek lehetnek
a szándékos sugárba tekintéskor. A lézersugár okozhat káprázást, felvillanás okozta
vakságot és utóképek megjelenését különösen alacsony megvilágítási körülmények
között.

Leírás Érték

Hullámhossz 635 nm

Maximális átlag sugárzó teljesítmény < 1,2 mW folyamatos üzem

Sugár divergencia 0,06 mrad

VIGYÁZAT

Class 2 lézertermék
A biztonság szempontjából a class 2 lézertermékek nem eredendően biztonságosak a
szemre.
Óvintézkedések:
▶ Kerülje a lézersugárba történő betekintést vagy annak szemlélését optikai

berendezésen keresztül.
▶ Ne irányozza a sugarat más emberekre vagy állatokra.
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a
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1.7.4 Piper 100G/3 (Class 3R)

A cső, amely be van építve a termékbe, egy látható lézersugarat hoz létre, amely az
elülső ablakból lép ki.

Az ebben a részben leírt lézertermék osztálybasorolása class 3R lézer az alábbiak
szerint:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Lézertermékek biztonsága"

Címkézés

Általános
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Közvetlenül a sugárba való betekintés veszélyes lehet (alacsony szem kockázati
szint), különös tekintettel a szemlencse szándékos besugárzására. A sugár okozhat
káprázást, felvillanás okozta vakságot és utóképek megjelenését, különösen alacsony
megvilágítási körülmények között. A sérülés kockázata a class 3R lézertermékek
esetében korlátozott a következők miatt:
a) egy véletlen besugárzás ritkán tükrözi a legrosszabb eset feltételeit, pl. amikor a

sugár egy vonalba esik a pupillával,
b) a maximális engélyezett besugárzásban lézer sugárzásnál (MPE) a biztonsági

határ benne foglaltatik,
c) mivel van egy természetes elkerülő magatartás a ragyogó fény kibocsátásánál

abban az esetben, ha ez a sugárzás látható.

Leírás Érték

Hullámhossz 520 nm

Maximális átlag sugárzó teljesítmény < 5,0 mW folyamatos üzem

Sugár divergencia 0,02 mrad
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VIGYÁZAT

Class 3R lézertermékek
A biztonság szempontjából a class 3R lézertermékeket potenciálisan veszélyesnek
kell tekinteni.
Óvintézkedések:
▶ Óvakodjon a szem közvetlen besugárzásától.
▶ Ne irányozza a sugarat más emberekre.
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VIGYÁZAT

Visszaverő felületekre irányított sugarak
A potenciális veszély nemcsak a közvetlen sugárhoz kapcsolódik, hanem a visszaverő
felületekre irányított sugarakhoz is, amelyek prizmákról, ablakokról, tükrökről,
fémfelületekről stb. érkeznek vissza.
Óvintézkedések:
▶ Ne irányozzon olyan területekre, amelyek szükségképpen visszaverők, mint pl.

egy tükör, vagy amelyek nem kívánt visszaverődéseket okozhatnak.
▶ Ne nézzen az optikai irányzékon (dioptra) keresztül vagy amellett prizmákra

vagy visszaverő objektumokra amikor a lézer be van kapcsolva a lézer irányzék
vagy távolságmérési módban. Prizmák irányzása csak a távcsövön keresztül
engedélyezett.
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1.7.5 Piper 100G/2 (Class 2M)

A cső, amely be van építve a termékbe, egy látható lézersugarat hoz létre, amely az
elülső ablakból lép ki.

Az ebben a részben leírt lézertermék osztálybasorolása class 2 lézer az alábbiak sze-
rint:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Lézertermékek biztonsága"

Címkézés

Általános
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Ezek a termékek biztonságosak a pillanatnyi besugárzásnál, de veszélyesek lehetnek
a szándékos sugárba tekintéskor. A lézersugár okozhat káprázást, felvillanás okozta
vakságot és utóképek megjelenését különösen alacsony megvilágítási körülmények
között.

Leírás Érték

Hullámhossz 520 nm

Maximális átlag sugárzó teljesítmény < 1,2 mW folyamatos üzem

Sugár divergencia 0,02 mrad

VIGYÁZAT

Class 2 lézertermék
A biztonság szempontjából a class 2 lézertermékek nem eredendően biztonságosak a
szemre.
Óvintézkedések:
▶ Kerülje a lézersugárba történő betekintést vagy annak szemlélését optikai

berendezésen keresztül.
▶ Ne irányozza a sugarat más emberekre vagy állatokra.
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1.7.6 Piper 200 (Class 3R)

A cső, amely be van építve a termékbe, egy látható lézersugarat hoz létre, amely az
elülső ablakból lép ki.

Az ebben a részben leírt lézertermék osztálybasorolása class 3R lézer az alábbiak
szerint:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Lézertermékek biztonsága"

Címkézés

Általános
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Közvetlenül a sugárba való betekintés veszélyes lehet (alacsony szem kockázati
szint), különös tekintettel a szemlencse szándékos besugárzására. A sugár okozhat
káprázást, felvillanás okozta vakságot és utóképek megjelenését, különösen alacsony
megvilágítási körülmények között. A sérülés kockázata a class 3R lézertermékek
esetében korlátozott a következők miatt:
a) egy véletlen besugárzás ritkán tükrözi a legrosszabb eset feltételeit, pl. amikor a

sugár egy vonalba esik a pupillával,
b) a maximális engélyezett besugárzásban lézer sugárzásnál (MPE) a biztonsági

határ benne foglaltatik,
c) mivel van egy természetes elkerülő magatartás a ragyogó fény kibocsátásánál

abban az esetben, ha ez a sugárzás látható.

Leírás Érték

Hullámhossz 635 nm

Maximális átlag sugárzó teljesítmény < 4,8 mW folyamatos üzem

Sugár divergencia 0,03 mrad
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VIGYÁZAT

Class 3R lézertermékek
A biztonság szempontjából a class 3R lézertermékeket potenciálisan veszélyesnek
kell tekinteni.
Óvintézkedések:
▶ Óvakodjon a szem közvetlen besugárzásától.
▶ Ne irányozza a sugarat más emberekre.
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VIGYÁZAT

Visszaverő felületekre irányított sugarak
A potenciális veszély nemcsak a közvetlen sugárhoz kapcsolódik, hanem a visszaverő
felületekre irányított sugarakhoz is, amelyek prizmákról, ablakokról, tükrökről,
fémfelületekről stb. érkeznek vissza.
Óvintézkedések:
▶ Ne irányozzon olyan területekre, amelyek szükségképpen visszaverők, mint pl.

egy tükör, vagy amelyek nem kívánt visszaverődéseket okozhatnak.
▶ Ne nézzen az optikai irányzékon (dioptra) keresztül vagy amellett prizmákra

vagy visszaverő objektumokra amikor a lézer be van kapcsolva a lézer irányzék
vagy távolságmérési módban. Prizmák irányzása csak a távcsövön keresztül
engedélyezett.
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1.7.7 Piper 200G (Class 3R)

A cső, amely be van építve a termékbe, egy látható lézersugarat hoz létre, amely az
elülső ablakból lép ki.

Az ebben a részben leírt lézertermék osztálybasorolása class 3R lézer az alábbiak
szerint:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Lézertermékek biztonsága"

Címkézés

Általános
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Közvetlenül a sugárba való betekintés veszélyes lehet (alacsony szem kockázati
szint), különös tekintettel a szemlencse szándékos besugárzására. A sugár okozhat
káprázást, felvillanás okozta vakságot és utóképek megjelenését, különösen alacsony
megvilágítási körülmények között. A sérülés kockázata a class 3R lézertermékek
esetében korlátozott a következők miatt:
a) egy véletlen besugárzás ritkán tükrözi a legrosszabb eset feltételeit, pl. amikor a

sugár egy vonalba esik a pupillával,
b) a maximális engélyezett besugárzásban lézer sugárzásnál (MPE) a biztonsági

határ benne foglaltatik,
c) mivel van egy természetes elkerülő magatartás a ragyogó fény kibocsátásánál

abban az esetben, ha ez a sugárzás látható.

Leírás Érték

Hullámhossz 520 nm

Maximális átlag sugárzó teljesítmény < 5,0 mW folyamatos üzem

Sugár divergencia 0,02 mrad
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VIGYÁZAT

Class 3R lézertermékek
A biztonság szempontjából a class 3R lézertermékeket potenciálisan veszélyesnek
kell tekinteni.
Óvintézkedések:
▶ Óvakodjon a szem közvetlen besugárzásától.
▶ Ne irányozza a sugarat más emberekre.
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VIGYÁZAT

Visszaverő felületekre irányított sugarak
A potenciális veszély nemcsak a közvetlen sugárhoz kapcsolódik, hanem a visszaverő
felületekre irányított sugarakhoz is, amelyek prizmákról, ablakokról, tükrökről,
fémfelületekről stb. érkeznek vissza.
Óvintézkedések:
▶ Ne irányozzon olyan területekre, amelyek szükségképpen visszaverők, mint pl.

egy tükör, vagy amelyek nem kívánt visszaverődéseket okozhatnak.
▶ Ne nézzen az optikai irányzékon (dioptra) keresztül vagy amellett prizmákra

vagy visszaverő objektumokra amikor a lézer be van kapcsolva a lézer irányzék
vagy távolságmérési módban. Prizmák irányzása csak a távcsövön keresztül
engedélyezett.
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1.8 Elektromágneses Kompatibilitás (EMC)
Az Elektromágneses Kompatibilitás kifejezés jelenti az eszköz azon képességét, hogy
zökkenőmentesen működik egy olyan környezetben, ahol elektromágneses sugárzás
és elektrosztatikus kisülés van jelen, és anélkül üzemel, hogy elektromágneses zavart
okozna más készülékekben.

Címkézés

Leírás
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FIGYELMEZTETÉS

Elektromágneses sugárzás
Az elektromágneses sugárzás zavarokat okozhat más berendezésekben.
Óvintézkedések:
▶ Habár a termék megfelel az érvényben lévő szigorú előírásoknak és

szabványoknak, a Leica Geosystems nem tudja teljes mértékben
garantálni, hogy más termékek nem lesznek megzavarva.
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VIGYÁZAT

A termék használata más gyártótól származó tartozékokkal. Például terepi
számítógépek, személyi számítógépek vagy egyéb elektronikai eszközök, nem
szabványos kábelek vagy külső akkumulátorok használata
Ez zavarokat okozhat más berendezésekben.
Óvintézkedések:
▶ Csak a Leica Geosystems által javasolt berendezéseket és tartozékokat

használja.
▶ Amikor ezeket a termékkel együtt használja, meg kell, hogy feleljenek az irányel-

vek és szabványok által előírt szigorú követelményeknek.
▶ Ha személyi számítógépeket, kétutas rádiókat vagy más elektronikus beren-

dezéseket használ, szenteljen figyelmet a gyártó által nyújtott elektromágneses
kompatibilitási információknak.

49 Biztonsági Előírások



VIGYÁZAT

Intenzív elektromágneses sugárzás. Például rádióadók, transzponderek, kétutas
rádiók vagy dízel generátorok közelében
Habár a termék megfelel az e tárgyban érvényben levő szigorú előírásoknak és
szabványoknak, a Leica Geosystems nem tudja teljes mértékben garantálni, hogy a
termék működését más termékek esetleg nem zavarják.
Óvintézkedések:
▶ Ellenőrizze az ilyen körülmények között mért adatok elfogadhatóságát.

1.9 FCC Nyilatkozat, Alkalmazható az USA-ban

☞ A szürkére színezett rész lent csak a rádió nélküli termékekre alkalmaz-
ható.
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FIGYELMEZTETÉS

Ezt a berendezést tesztelték, és az FCC törvény 15. rész szerint egy class B
osztályú digitális készülék határértékeivel megegyezőnek találták.

Ezek a korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják
lakókörnyezeti használat esetén.

Ez a berendezés rádióhullámú energiát állít elő, használ, illetve bocsájthat ki, és ha
nem az előírásoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, káros interfe-
renciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nem lehet garantálni, hogy
egyes esetekben nem fordul elő interferencia.

Ha a berendezés mégis káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben,
melyet a készülék ki-és bekapcsolásával állapíthat meg, akkor a felhasználó a
következő intézkedésekkel próbálhatja meg kiküszöbölni az interferenciát:

• Igazítsa meg vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a műszer és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést egy attól különböző áramköri kivezetéséhez,

mint amihez a vevő csatlakoztatva van.
• Kérjen segítséget az üzletkötőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV műszaki szak-

embertől.
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VIGYÁZAT
Olyan változtatások és módosítások nyomán, melyeket a Leica Geosystems előzete-
sen nem hagyott jóvá, a felhasználó jogosulatlanná válhat a készülék használatára.

Model:  PL100/3R
Art.No.:  747389
Power:  7.4V    / 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: P100-018500
Made in China

< 5

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 
3., as described in Laser Notice No. 56, 
dated May 8, 2019
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.

 Címkézés - Piper
100 (Class 3R)

52 Biztonsági Előírások



Model:  PL100/2M
Art.No.:  853610
Power:  7.4V    / 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: P100-081500
Made in China

Pav< 1.2mW/cw

IPx8

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 
3., as described in Laser Notice No. 56, 
dated May 8, 2019
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.

 Címkézés - Piper
100 (Class 2M)
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Model:  PL100G/3R
Art.No.:  915549
Power:  7.4V    / 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: P100G-081500
Made in China

5.0<

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 
3., as described in Laser Notice No. 56, 
dated May 8, 2019
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.

 Címkézés - Piper
100G/3 (Class 3R)
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Model:  PL100G/2M
Art.No.:  915442
Power:  7.4V    / 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: P100G-081500
Made in China

1.2<

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 
3., as described in Laser Notice No. 56, 
dated May 8, 2019
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.

 Címkézés - Piper
100G/2 (Class 2M)
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Model:  PL200/3R
Art.No.:  747390
Power:  7.4V    / 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: P200-081500
Made in China

<  5.0

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 
3., as described in Laser Notice No. 56, 
dated May 8, 2019
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.

 Címkézés - Piper
200 (Class 3R)
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Model:  PL200G/3R
Art.No.:  938489
Power:  7.4V    / 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: P200G-81500
Made in China

5.0<

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 
3., as described in Laser Notice No. 56, 
dated May 8, 2019
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.

 Címkézés - Piper
200G (Class 3R)
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2 Karbantartás és Szállítás
2.1 Szállítás

Amikor a berendezést a terepen szállítja, mindig bizonyosodjon meg róla, hogy
• vagy az eredeti tárolójában hordozza a műszert,
• vagy a műszerállványt úgy szállítja, hogy annak lábai ferdén átfekszenek a

vállán, és a hozzákapcsolt műszert felfelé tartja.

Soha ne szállítsa a műszert rögzítetlenül egy gépjárműben, mivel ütés vagy rázkódás
érheti. Mindig a terméket a hordládájában, és rögzítse le.
A hordláda nélküli termékeknél használja az eredeti csomagolást vagy annak megfe-
lelő csomagolóanyagot.

Amikor a terméket vasúton, levegőben vagy tengeren szállíttatja, mindig használja a
teljes eredeti Leica Geosystems csomagolást, hordládát és kartonpapír dobozt vagy
azzal egyenértékűt, hogy védje a terméket az ütődéstől és a rázkódástól.

Az akkumulátorok szállításakor vagy poggyászként való szállíttatásakor a termékért
felelős személynek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az alkalmazható nemzeti és
nemzetközi szabályok és szabályozások át lettek tanulmányozva. Szállítás vagy

Szállítás a terepen

Szállítás
gépjárműben

Szállíttatáskor

Akkumulátorok
szállítása és
szállíttatása
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poggyászként való szállíttatás előtt lépjen kapcsolatba az utas- vagy áruszállítási
társasággal.

Ha a terméket nagy mechanikai erőhatásnak teszi ki, például gyakori szállítás vagy
durva kezelés által, vagy a terméket hosszú ideig tárolja, azzal eltérést okozhat, és
csökkenhet a mérés pontossága. Időnként végezzen tesztméréseket és a termék
használata közben ismételje meg azokat a terepi igazításokat, amelyek a Felhasználói
Kézikönyvben találhatók.

2.2 Tárolás
Vegye figyelembe a hőmérsékleti határokat, amikor a berendezést tárolja,
különösképpen nyáron, ha a műszer egy gépjármű belsejében van. A hőmérsékleti
határokra vonatkozó információkért lásd a Műszaki adatok c. fejezetet.

Terepi igazítás

Termék
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• Távolítsa el a töltőt és az akkumulátorokat a termékből tárolás előtt.
• Tárolás után töltse újra az akkukat mielőtt használná őket.
• Óvja az akkumulátorokat a pára és a nedvesség hatásától. A nedves vagy párás

akkumulátorokat a tárolás vagy használat előtt meg kell szárítani.
• Tárolás száraz hőmérsékleti tartományon, 0 °C és +30 °C / +32 °F és +86 °F

között, hogy az akkumulátor ön-lemerülése ne forduljon elő
• A javasolt tárolási hőmérsékleti tartományban, az akkumulátorok 40% és 50%

közötti töltés tartalommal tárolhatók egészen egy évig. Ezután a tárolási időszak
után az akkumulátorokat fel kell tölteni

2.3 Tisztítás és Szárítás
• Fújja le a port a lencsékről és prizmákról.
• Soha ne érintse az üveget az ujjaival.
• Csak tiszta, puha, szálmentes textíliát használjon a tisztításhoz. Ha szükséges,

nedvesítse meg a ruhát vízzel vagy tiszta alkohollal. Ne használjon más
folyadékokat; ezek esetleg károsíthatják a polimer összetevőket.

Szárítsa meg a terméket, a tárolót, a hab betétet és a kiegészítőket olyan hőmérsékle-
ten, ami nem magasabb, mint 40 °C /104 °F, és tisztítsa meg őket. Vegye le az akku-
mulátor fedelét és szárítsa ki az akkumulátor kamrát. Ne pakoljon vissza a dobozba
addig, amíg minden tökéletesen nem száraz. Mindig zárja be a tárolódobozt, ha a
terepen használja.

Li-ion akku-
mulátorok

Termék és tar-
tozékok

Nedves termékek
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Tartsa a csatlakozókat tisztán és szárazon. Fújja ki a csatlakozó kábel dugójából a
beleakadt piszkot.

Vezetékek és csatla-
kozódugók
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3 Műszaki adatok
3.1 A termék általános műszaki adatai

Működési távolság  Érték

Piper 100/200  200 m/650 láb

Távirányító Első rész: max. 150 m/500 láb

 Hátsó
rész:

max. 10 m/35 láb

Típus Érték

Önbeállítási pontosság* ±1,6 mm 30 m-en /
±1/16” 100 lábon

Vonal mozgása 6 m 30 m-en/
20 láb 100 lábon

* Az önbeállás pontosságának megadása 25 °C/77 °F hőmérsékleten
történt.

Működési távolság

Piper 100/200
önbeállítási pon-
tossága
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Típus Érték

Lejtés tartomány -10% és +25% között

Önbeállás hatótávolsága -15% és +30% között

Piper 100/200
Méretek (átmérő x hossz) 96 mm x 267mm/

3,9” x 10,5”

Piper 100/200
Súly 2,0kg/4,4font

Típus Működési idők 20 °C-on*

Lítium-ion (Li-ion csomag) max. 40 óra

* A működési idők a környezeti feltételektől függnek.

☞ A Li-ion akkumulátor csomag feltöltési ideje maximum négy óra.

Piper 100/200
hatótávolságai/
tartományai

Méretek

Súly

Piper 100/200 belső
akkumulátora
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Hőmérséklet

Típus Üzemeltetési hőmérséklet
[°C]/[°F]

Tárolási hőmérséklet [°C]/
[°F]

Műszer -20 és +50 között/-4 és +122
között

-40 és +70 között/-40 és
+158 között

Akkumulátor -20 és +55 között/-4 és +131
között

-20 és +30 között/-4 és +68
között

Töltő és AC/DC
tápegység/
áramellátás

±0 és +40 között/+32 és
+104 között

-20 és +30 között/-4 és +68
között

Típus Védelem víz, por és homok ellen

Műszer IPx8 (IEC 60529)
Porálló
Védett folyamatos vízbe merítés ellen

Akkumulátor IP54 (IEC 60592)
Por ellen védett
Védett bármilyen irányból fröccsenő víz ellen

Töltő és AC/DC
tápegység/
áramellátás

IPX0 (IEC 60592)
Csak száraz környezetben használja, például épületekben
vagy járművekben.

Piper 100/200
környezeti speci-
fikációi
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Típus Páratartalom

Műszer max. 95%, nem kicsapódó

Akkumulátor és
töltő

max. 95%, nem kicsapódó

AC/DC tápegység/
áramellátás

max. 95%, nem kicsapódó

Típus A használat határai

Műszer és akku-
mulátor

Beltéri és kültéri használat
Munkavégzés tengerszint feletti magassága: korlátlan

Töltő és AC/DC
tápegység/
áramellátás

Csak beltéri használatra
Munkavégzés tengerszint feletti magassága: ≤2000 m

Típus Érték

Típus Li-ion akkumulátor töltő

Bemeneti feszültség 12 V / 24 V

Kimeneti feszültség 18 V / 2 A max.

Lítium-ion töltő
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Típus Érték

Típus Li-ion akkumulátor csomag

Bemeneti feszültség 7,4 V DC

Bemenő áramerősség 3,8 Ah

Töltési idő 4 óra (max.) 20 °C-on

3.2 A Nemzeti Szabályozásoknak Megfelelően
Rádiós adóval vagy vevővel felszerelt termékek esetén:
• FCC 15. cikkely (érvényes az USA-ban)

• Ezennel a Leica Geosystems AG kijelenti, hogy a termék(ek)
megfelel(nek) az alkalmazható Európai Utasítások alapvető
követelményeinek és más tárgyhoz tartozó lényeges kikötései-
nek.
A megfelelésről szóló teljes EU nyilatkozat megtekinthető a
következő weboldalon:
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Lítium-ion akku-
mulátor csomag

A nemzeti
előírásoknak megfe-
lelő
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4 A rendszer leírása
4.1 Funkciók

Úgy van kalibrálva és tervezve, hogy megőrzi a pontosságát az időtől és a
hőmérséklettől függetlenül. A Piper lézersugarat vetít ki akár 200 m (650 ft) távolságra.

Az áramellátása újratölthető lítium-ion akkumulátorral van biztosítva, a Piper eszköz a
valaha készített legkisebb professzionális csőlézer. Lehelyezéskor a Piper képes
önmagát vízszintbe állítani a lejtés teljes működési tartományán belül, vagy a cső bel-
sejébe helyezhető a második napi beállításokhoz. A búvónyílásban, aknában, a
csőben vagy a tetejére szerelt segédeszközzel képes dolgozni a Piper Önnek.

A kereszt-tengelyű kompenzációs funkció javítja a lejtési pontosságot, tekintet nélkül a
lézer dőlésének három fokozatára. Az Alignmaster™ funkció (Piper 200) automatiku-
san megkeresi és meghatározza a célpontot az egyszerű második napi beállítások-
hoz.

Tökéletesen vízálló, ütésre és hőmérsékletre tesztelt. A Piper építőipari igénybevételre
van készítve a fémházzal és az elülső ablak körüli lökhárítóval, ami elnyeli az
ütéseket.

Pontosság

Sokoldalúság

Intelligencia

Pontosság

67 A rendszer leírása



4.2 Alkotóelemek

a

b

c

d

e

f

g

h

a LCD kijelző
b Kapcsoló gombok
c Fogantyú és szintjelző

vízmérték
d Akkumulátor kamra
e Irányvonal bevágás
f Megvilágított forgáspont

(felül)
g Forgáspont (oldal)
h Ön-központosító lábak

Piper részei
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a

b
c
d

e
f
g

a Tartozék kamra
b Piper*
c Távirányító
d Tartalék akkumulátorok
e Ön-központosító lábak
f Felhasználói kézikönyv
g Célpont tartó

*A Piper opcionális távcsöves
összeállításban van bemutatva

Doboz alkotóelemek
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5 Alapvető működés
1. Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot a Piper

bekapcsolásához.

2. Amikor a Piper eszközt először kapcsoljuk be a
Leica Kezdő Képernyő jelenik meg a lézer soro-
zatszámával.

3. Ezt követően a Piper Képernyő fog megjelenni.

Vagy a Vásárlói Név Képernyő, ha az Ön
viszonteladója ezt felprogramozta.

Indítás
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4. Végül az Akkumulátor Státusz Képernyő úgy fog
megjelenni, mint egy nagy akkumulátor.

5. Amikor a kezdő képernyő teljesen kész, a Fő
Működési Képernyő jelenik meg, és a munka
megkezdődhet.

a

b

c d e f

a Vonal mozgás indikátor
b Plusz / mínusz esés érték
c Sugár kibocsátás indikátor
d Akkumulátor státusz indikátor
e Vonal és esés zárolás indikátor
f Százalék

LCD Kijelző
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a

b

c d e

a Bal és Jobb Vonal gombok
b Fel és Le Esés gomb
c Bekapcsoló gomb
d Alignmaster gomb, csak Piper 200
e Csillag gomb, kombinációban

használható az esés gombokkal a
nagyobb esések megváltoztatásához.

☞ Forduljon azokhoz az információkhoz, amelyek követik a Piper felállítását
és működtetését.

A konkrét alkalmazáshoz való beállításért lásd Szabványos felállítási eljárások.
Önnek ezt a három változót mindig meg kell adnia, bármelyik alkalmazásban is van.

Kapcsoló gombok

Alapvető
követelmények
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Változó Leírás

Esés Az emelkedés vagy esés mértéke a fektetendő cső
távolságán.
Állítsa be az esést az esés százalékának a Piper kijelzőn
történő bevitelével.
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Változó Leírás

Magasság A távolság a cső legmélyebb pontjától a lézersugárig.
Állítsa be a távolságot úgy, hogy az ön-központosító lábat
illessze a lefektetni kívánt csőhöz (a 150 mm, hat hüvelykláb
a szabvány, minden más méret külön rendelhető), illetve a
Piper magasságának beállításával a háromlábú állványon.

Vonal A lézersugár pozíciója a fektetendő cső középvonalához
viszonyítva.
Állítsa be a vonalat a lézersugárnak a következő aknával való
összehangolása által.

5-TOP
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Az esés megváltoztatása:

a

b

c

d

1. Nyomja meg a FEL vagy a LE nyíl gombot (a).
Az esés változásának sebessége megnövekszik,
ha a gombot lenyomva tartja.

Esés bevitele:

2. Nyomja meg és engedje fel a CSILLAG gombot
(c). A plusz / mínusz jel fordított képként fog
megjelenni.

3. Nyomja le a BAL vagy JOBB nyíl gombot (d),
hogy elmozgassa a kurzort (fordított kép) a
kívánt számjegyre.

4. Nyomja le a FEL vagy LE nyíl gombot (a), hogy
megváltoztassa a plusz / mínusz jelet vagy az
egyes számjegy értékét.

5. Nyomja le ismét a CSILLAG gombot (c) a
kilépéshez, ha a kívánt esés megjelent, vagy
várjon tíz másodpercet, és a képernyő automati-
kusan visszatér a fő működési képernyőhöz.

☞ Az esés nullára állításához nyomja meg egyszerre a FEL és LE nyíl gom-
bokat (b).

Esés bevitele
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Vonal helyzetének megváltoztatása:  

a

b

1. Nyomja meg a BAL vagy a JOBB nyíl gombot
(a), hogy a sugarat a kívánt helyzetbe moz-
gassa.
A vonal mozgatásának sebessége növekszik, ha
a gombot lenyomva tartja.

☞ A vonal központi helyzetbe való
visszaállításához, nyomja meg egyszerre mind-
kettőt, a BAL és a JOBB nyíl gombot (b).

Az aktuális vonal pozíció a kijelző tetején kerül megjelenítésre.

Ikon Leírás

  Vonal központosítva

  Vonal pozíció a közép bal vagy jobb oldalán

  Bal vonal határ

Vonal változtatása
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Ikon Leírás

  Jobb vonal határ

Az esés helyzetének zárolása:

a

b

1. Nyomja meg hosszan a CSILLAG gombot.

2. Ezután nyomja meg a FEL vagy a LE nyíl gom-
bot (a) az esés aktuális értéken való
zárolásához.

A vonal helyzetének zárolása:

3. Nyomja meg hosszan a CSILLAG gombot.

4. Ezután nyomja meg a BAL vagy a JOBB nyíl
gombot (b), hogy a vonalat a kívánt helyzetbe
mozgassa.

☞ Az esés vagy vonal zárolásának a feloldásához ismételje meg ugyanezt a
folyamatot.

Az aktuális státusz a kijelző közepének alsó részén kerül megjelenítésre.

Vonal és esés
zárolása
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Ikon Leírás

  Esés és Vonal zárolás feloldva

  Esés zárolva

  Vonal zárolva

  Esés és Vonal zárolva

☞ Az Alignmaster csak a Piper 200 modellek funkciója.

Ha megnyomja az ALIGNMASTER gombot (a), a Piper elkezd egy keresési rutint,
hogy megkeresse és zárolja a célpontot. Ez a funkció általában a második napi
beállításoknál használatos annak érdekében, hogy gyorsan megtalálja a sugarat az
előző napi munkában.

Alignmaster (csak
Piper 200)
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Eljárás az Alignmaster használatához: a

b

c

1. Helyezze el a célpont tartót a cső utolsó
darabjának a végén úgy, hogy a két visszaverő
csík a cső belsejében a lézer felé nézzen.

2. Durván igazítsa a lézersugarat a csőben a
célpont tartóra.

3. Nyomja le az ALIGNMASTER gombot (a). Amikor lenyomja, a lézer addig
fog balra és jobbra pásztázni, amíg meg nem találja a célpontot. A
keresési folyamat alatt a fő működési képernyőt felváltja egy villogó
célpont (b), jelezve, hogy az Alignmaster dolgozik.

4. Ha a keresési rutin sikeres, a célpont a képernyőn fog maradni mintegy
további öt másodpercig (nem villogva).

5. A sugarat most finoman be lehet állítani a célpont közepére a lézeren vagy
a távirányítón lévő BAL vagy JOBB nyíl gombok (c) használatával.

☞ Az Alignmaster rutin bármikor megszakítható az ALIGNMASTER gomb
egy másodpercre való lenyomásával. A vonal pozíció vissza fog térni az
eredeti pozíciójába.
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Hibaelhárítás:

Ikon Leírás

Ha az Alignmaster funkció nem találja a célpontot, egy
kérdőjel fog megjelenni a célpont mellett (d), hogy jelezze
„célpont nem található”. Ez a képernyő két percre jelenik
meg, vagy amíg egy másik gomb lenyomásra nem kerül.
A vonal pozíció ezután vissza fog térni az eredeti
pozíciójába.

Ha a környező fényviszonyok túl fényesek az Alignmaster
funkció helyes működéséhez, a célpont egy kérdőjellel és
egy nap ikonnal (e) együtt fog megjelenni.

☞ Az ALIGNMASTER gomb lenyomásakor a sugár el fog halványulni. Ez
normális jelenség. A sugár valójában nagyon gyors ütemben lüktet a
célpont felismerésének jobb vezérlése érdekében.

☞ Az Alignmaster a 10 m (30 ft) távolságot meghaladó távolságokon való
munkavégzésre lett kialakítva. Ennél rövidebb távolságú bemutatásnál
vagy használatnál előfordulhat, hogy nem találja meg a célpontot.
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☞ A vörös Célpont Tartó (725858) és a kék Célpont Tartó (915443) tartal-
maz egy kis behelyezhető célpontot.

1. Csúsztassa a kívánt behelyezhető célpontot a
célpont tartóba.

2. Lazítsa meg a záró gombot és helyezze be a
célpontot úgy, hogy a célpont nyomtatott oldala
ugyanazon az oldalon legyen, ahol a vízmérték.

3. Helyezze el a célpontot a cső végébe. A vissza-
verő csíkok a lézer felé nézzenek, a cső belseje
felé.

4. Igazítsa a célpontot a csőben addig, amíg a
vízmértékben a buborék középre nem kerül.

A célpont tartó
felállítása
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5. Figyelje meg a célpontot. Igazítsa a csövet úgy, hogy a lézersugár a
szálkereszt közepére kerüljön.

☞ A Leica Geosystems AG háromlábú állvány (746158) tartalmaz egy sze-
relő konzolt, amely csatlakoztatható a lézer alsó részéhez.

1. Távolítsa el a négy lábat a Piper eszközről, és
ezután csatlakoztassa a konzolhoz úgy, hogy
újra beszereli a lábakat.

2. Erősítse a Piper eszközt a szerelő konzollal a
háromlábú állványhoz, és biztosítsa azt úgy,
hogy hozzászorítja az 5/8”-11 gomb és kar részt
a konzolhoz.

3. A vonal beállítása. Helyezze a háromlábú
állványt úgy, hogy a Piper illeszkedjen a lefekte-
tendő csőhöz. Forgassa el a háromlábú állvány
lapján lévő gombokat addig, amíg a buborék a
Piper kereszt-tengelyű libelláján középre nem
kerül. Húzza meg a sárgaréz csavarokat, hogy a
lábakat a helyükre rögzítse.

A háromlábú állvány
és a szerelő konzol
felállítása
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4. Az esés beállítása. Adja meg a kívánt esést a Piper esetében (a további
részletekért lásd Esés bevitele). A Piper önállóan szintbe tudja állítani
magát a teljes esés tartományon belül. Így nem szükséges billenteni a
lézert az esés eléréséhez.

5. A magasság beállítása. Lazítsa meg a fogantyút a szerelő konzolon.
Csúsztassa a konzolt és a lézert fel és le, amíg a kívánt magasságot eléri.
A konzol csúszkája egy különleges anyagból van, hogy biztosítsa a sima
mozgást. Szorítsa meg a fogantyút, hogy a helyén rögzítse a magasságot.

A következő egy rövid leírás a tipikus következő napi felállításhoz.

1. Nyomja le a BEKAPCSOLÓ gombot a készülék bekapcsolásához.

2. Az esés beállítása. A Piper emlékezni fog az utoljára használt esésre az
előző napról.
Ellenőrizze a kijelzőt, hogy biztos legyen abban, hogy az esés nem válto-
zott meg.

3. A magasság beállítása. Helyezze oda a Piper műszert, ahol előző nap volt.
Forgassa a Piper készüléket addig, amíg a buborék a kereszt-tengelyű
libellán középre nem kerül.

4. Ha a Piper eszközt a csőbe helyezi, bizonyosodjon meg róla, hogy a meg-
felelő láb van csatlakoztatva, és a kereszt-tengelyű libella buborékja
középen van.

Tipikus következő
napi felállítás
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5. A vonal beállítása. Kövesse az előző nap lefektetett cső vonalát.

6. Helyezze a célpont tartót a lefektetett cső utolsó darabjába, és igazítsa
úgy, hogy a buborék a vízmértéken középen legyen.

7. Igazítsa be a lézersugár vonalát a Piper vagy a távirányító BAL és JOBB
gombjával.
Nyomja a gombot addig, amíg a lézersugár nem mutat a célpont közepére

8. A Piper 200 esetén az Alignmaster funkciót használja.
Nyomja meg az ALIGNMASTER gombot a Piper eszközön vagy a
távirányítón, hogy bepásztázza és megtalálja a célpontot.
Használja a BAL és JOBB gombokat ahhoz, hogy a lézersugarat finoman
a célpont szálkeresztjeinek közepére igazítsa.
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6 Szabványos felállítási eljárások

☞ Az előregyártott íves csövet a helyes magasságon és helyes vonal
pozícióban kell elhelyezni.

1. Az esés beállítása. Vigye be a fektetendő
csőhöz a kívánt esést a Piper kijelzőjén.

2. A magasság beállítása. Csatlakoztassa a
kívánt méretű lábat a Piper eszközhöz. A Piper
szabványosan 150 mm (6 hüvelyk) lábbal ren-
delkezik, és opcionálisan 200, 225, 250 és 300
mm (8, 9, 10 és 12 hüvelyk) csövekhez biz-
tosítunk lábat.

3. A vonal beállítása. Helyezze a Piper eszközt az
ívbe, és igazítsa a sugarat úgy, hogy az egy
vonalban legyen a következő búvónyílással vagy
aknával.

☞ A nyílt árokban az átvitelt arra használják, hogy a lézersugarat a követ-
kező búvónyíláshoz vagy aknához igazítsák.

Eset konfiguráció

Nyílt árok (vetítő)
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1. Az esés beállítása. Vigye be a fektetendő
csőhöz a kívánt esést a Piper kijelzőjén.

A

B

C D

2. Állítsa a Piper eszközt a fektetendő cső
középvonalára. Határozza meg a vonalat a
lézersugár számára.
a) Keresse meg az A pontot. Helyezze el a

vetítőt (teodolitot) úgy, hogy az a Piper
mögött legyen, és ugyanabban a vonalban
helyezkedjen el, mint a fektetendő cső
középvonala.

b) Keresse meg a B pontot. Nézzen keresztül
a vetítőn, és rögzítse azt egy vonalban a
következő akna ponttal.

c) Keresse meg a C pontot. Döntse meg a
vetítőt (teodolitot) úgy, hogy lássa a Piper
eszközt. Mozgassa a Piper műszert addig,
amíg a Piper tetején levő forgáspontja egy
vonalba nem kerül a fektetendő cső
középvonalával.

3. A magasság beállítása. Mozgassa a Piper műszert fel vagy le a (külön
rendelhető) háromlábú állványon addig, amíg a kívánt magasságot be nem
állítja. Válassza a legkényelmesebb módszert a cső belsejének
legmélyebb pontjához tartozó távolság meghatározásához.
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4. A vonal beállítása. Keresse meg a D pontot. A vetítő (teodolit)
használatával helyezzen el egy új cöveket kb. 5 m (15 ft) távolságra a
Piper előtt. Nézzen keresztül a vetítőn, és mozgassa a sugarat a
Távirányító BAL és JOBB gombjának használatával, amíg a sugár a
karóra nem mutat, és nem metszi a vetítő szálkeresztjét.

☞ Helyezze a Piper eszközt a cső tetejére, ha a sugár nem megy keresztül
a csövön, pl. abban az esetben, ha az vízzel van tele.

1. Az esés beállítása. Vigye be a fektetendő
csőhöz a kívánt esést a Piper kijelzőjén.

2. A magasság beállítása. Ha a Pipert be akarjuk
helyezni a cső belsejébe, a magasságot állítsuk
be a kívánt méretű lábaknak Piper eszközhöz
való illesztésével. A Piper szabványosan 150
mm (6 hüvelyk) lábbal rendelkezik, és
opcionálisan 200, 225, 250 és 300 mm (8, 9, 10
és 12 hüvelyk) csövekhez biztosítunk lábat.

3. A vonal beállítása. Helyezze a Piper eszközt a csőbe vagy y csőre, és
állítsa be a sugarat úgy, hogy az legyen egy vonalban a következő
aknával.

A csőben vagy a
cső tetején
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☞ Ez az eljárás a legjobb rövidebb futású csövekhez, tipikusan 90 m (300 ft)
alatti távolságokhoz.

1. Az esés beállítása. Vigye be a fektetendő
csőhöz a kívánt esést a Piper kijelzőjén.

A

B

C D

2. A magasság beállítása. Mozgassa a Piper
műszert fel vagy le a (külön rendelhető)
háromlábú állványon addig, amíg a kívánt
magasságot be nem állítja. Válassza a
legkényelmesebb módszert a cső belsejének
legmélyebb pontjához tartozó távolság meg-
határozásához.

Nyílt árok (zsinóros
vetítő)
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3. A vonal beállítása. Határozza meg a vonalat a lézersugár számára.
a) Keresse meg az A pontot. Helyezze a kitűzőrudat a következő akna-

pontba. A rúd legyen függőleges.
b) Keresse meg a B pontot. Kapcsolja hozzá a függőzsinórt a Piper

tetején levő elülső ütközőn levő nyíláshoz. Mozgassa a Piper
eszközt addig, amíg a vonal a fektetendő cső középvonalával nem
esik egybe.

c) Keresse meg a C pontot. Álljon a Piper mögé, csukja be az egyik
szemét, és tartsa fel a függőzsinórt. Igazítsa a függőzsinórt a
kitűzőrúdhoz. Nézzen le, és igazodjon az újonnan kitűzött karóhoz,
ami kb. 5 m (15 ft) távolságra a Piper előtt van. Használja a
távirányítón lévő BAL és JOBB nyíl gombokat ahhoz, hogy a sugarat
addig mozgassa, amíg az rá nem mutat a karóra, és nem metszi a
függőzsinórt.

1. Az esés beállítása. Vigye be a fektetendő
csőhöz a kívánt esést a Piper kijelzőjén. B

D
C

A
Akna
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2. A magasság beállítása. Helyezze a Piper
eszközt az aknába. Mozgassa a Piper műszert
fel vagy le a (külön rendelhető) háromlábú
állványon addig, amíg a kívánt magasságot be
nem állítja. Válassza a legkényelmesebb
módszert a cső belsejének legmélyebb
pontjához tartozó távolság meghatározásához.

3. A vonal beállítása. Határozza meg a vonalat a lézersugár számára.
a) Keresse meg az A pontot. Helyezze a vetítőt az akna közepe fölé.
b) Keresse meg a B pontot. Nézzen keresztül a vetítőn, és rögzítse azt

egy vonalban a következő akna ponttal.
c) Keresse meg a C pontot. Akasszon egy függőzsinórt a vetítőre. Moz-

gassa a Piper eszközt addig, amíg zsinóros vetítő közvetlenül a
Piper tetején levő forgáspontra nem mutat.

d) Keresse meg a D pontot. Döntse a vetítőt lefelé, és használja ahhoz,
hogy egy új karót helyezzen el kb. 5 m (15 ft) távolságra a Piper elé.
Nézzen keresztül a vetítőn, és mozgassa a sugarat a Távirányító
BAL és JOBB gombjának használatával, amíg a sugár a karóra nem
mutat, és nem metszi a vetítő szálkeresztjét.

☞ A háromlábú rúd vagy a teljes háromlábú állvány úgy van megtervezve,
hogy közvetlenül csatlakoztatni lehet az ejtőaknához való t-keresztrúdhoz
egy 5/8 ”-11 menettel.

Ejtő akna
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1. Az esés beállítása. Vigye be a fektetendő
csőhöz a kívánt esést a Piper kijelzőjén.

 
 

2. A magasság beállítása. Engedje le az előzete-
sen összeszerelt ejtő aknás szereléket és a
Piper eszközt az ejtő aknába, amíg a T-
keresztrúd kb. 150 – 300 mm (6 – 12 hüvelyk)
távolságra nem lesz a cső alsó részétől. Bizo-
nyosodjon meg arról, hogy a T-keresztrúd
vízszintes, és merőleges a csőre. Szorítsa meg
a szárnymenetet a T-keresztrúdon, hogy
beszorítsa azt az ejtő aknába. Mozgassa a Piper
eszközt fel vagy le az állítható rúdon, amíg a
sugár kb. a kívánt magasságba nem kerül.

3. A vonal beállítása. Igazítsa a sugarat úgy, hogy az legyen egyvonalban a
következő aknával.

☞ A tető feletti tartó szerelvény tartalmaz egy távcsövet és egy szerelő kon-
zolt ahhoz, hogy a Piper eszközt műszerállványra illeszthessük.

A tető felett
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1. Vegye le a négy lábat a Piper eszközről, azután
csatlakoztassa a szerelő konzolhoz (a) úgy,
hogy a négy lábat újra becsavarja.

b

a

2. Erősítse a Távcsövet és a talpat (b) a Piper
tetejéhez a két csavarral és az imbuszkulccsal,
amit a távcsővel együtt kapott.

3. Erősítse a Piper eszközt a műszerállványhoz és
biztonságosan szorítsa meg.

4. Irányítsa a távcső szálkeresztjeit a célpontra, és
igazítsa a sugarat a célpontra a Piper vagy a
távirányító BAL és JOBB nyíl gombjainak a
használatával.
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7 Refrakció
 

• Refrakció jön létre, amikor a különböző hőmérsékletű és nedvességtartalmú
légrétegek eltérítik a fényt, ahogy az keresztülhalad rajtuk.

• A légrétegek a szennyvízcsatornában eltéríthetik a lézersugarat lefelé hajlítva
azt, vagy egy „táncoló” hatást okozva, ahogy a lézersugár áthalad a csövön a
célpontig.

• A refrakció különösen észrevehető forró vagy nedves időben, de felléphet
különösen hideg körülmények között is, ha az újonnan megnyitott árokból
származó meleg levegő összekeveredik a kinti hidegebb levegővel.

• Ilyen körülmények között a Leica Geosystems erősen javasolja a ventilátor
használatát, hogy csökkentse vagy kiküszöbölje a refrakció hatását. A ventilátor
összekeveri a különböző hőmérsékletű és sűrűségű légrétegeket a
szennyvízcsatorna belsejében, ezáltal egységesen közepes hőmérsékletű
levegőt hoz létre a lézersugár számára, amin keresztülhaladhat.

Refrakció miatti
sérülés
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1. Csatlakoztassa a ventilátort az áramforráshoz, normál esetben egy 12 V-os
akkumulátorhoz.

2. Helyezze el a ventilátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy a ventilátorhoz érkező
levegő ne legyen akadályozva. Ha lehetséges, úgy pozícionálja a ventilátort,
hogy a beszívott léghőmérséklet nagyjából ugyanolyan legyen, mint a csőben
levő levegő hőmérséklete.

3. Döntse el, hogy csatlakoztat-e fúvókát a ventilátor végéhez. Ha a cső átmérője
kisebb vagy egyenlő 250 mm (10 hüvelyk), használjon fúvókát. Ha a cső
átmérője nagyobb, mint 250 mm (10 hüvelyk), nincs szükség fúvókára.

4. Használjon csipeszeket, hogy a fúvócsövet a cső kezdetéhez rögzítse, oda, ahol
a lézer elhelyezkedik. Pozícionálja a fúvóka végét 60°-os szögben, hogy a
levegőt örvénylésre kényszerítse, ahogy keresztülhalad a csövön.

5. Helyezze áram alá a ventilátort, és hagyja működni.

☞ Tegye lehetővé a ventilátornak, hogy legalább 10 percet működjön
azelőtt, hogy a csövet igazítaná.

Ellenintézkedések
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8 Tartozékok
8.1 Célpont tartó

A célpont tartó egy vizuális referenciát biztosít a lézersugár elhelyezéséhez és a cső 
igazításához.
A célpont tartók egy különleges holografikus anyagból vannak, amelyet azért alkal-
maznak, hogy javítsák a sugár láthatóságát még ragyogóan világos körülmények 
között is.
A hátoldalán mindkét céltábla rendelkezik két fényvisszaverő csíkkal. Ezeket a 
csíkokat az Alignmaster funkcióval használják (csak Piper 200). Amikor az 
ALIGNMASTER gomb le van nyomva, a sugár egyik oldalról a másikra pásztáz, amíg 
nem érzékeli a két fényvisszaverő csíkot, és meg nem áll közöttük. 
Lásd még: Alignmaster (csak Piper200)

Általános leírás
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b

a

A két behelyezhető céltáblán jelek vannak, hogy a
szálkeresztet központosítani lehessen a különböző
nagyságú csövek közepére. A kis behelyezhető céltábla
a szabványos a célpont tartóhoz. A nagy behelyezhető
céltábla külön rendelhető tartozék.

a) Kis behelyezhető céltábla – 150, 200, 225, 250
és 300 mm (6, 8, 9, 10 és 12 hüvelyk)

b) Nagy behelyezhető céltábla – 400, 450, 500 és
550 mm (15, 18 és 21 hüvelyk)

8.2 Távirányító
A távirányító a Piper eszközzel infravörös jelekkel kommunikál, és a vonal
igazításához és más funkciókhoz használatos.

☞ A távirányító egy 9 V-os típusú akkumulátorral működik. Az akkumulátor
csak akkor lesz hozzáférhető, ha a négy lábat és a távirányító hátlapját
eltávolítjuk.

Alkotóelem leírása

Általános leírás
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f

e

d

a

b

c

a Bal és jobb vonal gombok – a sugár kezdő
igazításához és a csőben való középre
hozásához a második napi felállításkor
használatosak.

b Alignmaster gomb, csak Piper 200 – elindítja a
szkennelési folyamatot, ami megkeresi és rögzíti
a célpontot a második napi felállításkor.

c Alvás vagy készenlét gomb – megnyomásakor a
Piper átvált készenlét módba, a képernyő csak
az alvó Piper ikont fogja mutatni. A Piper
készenlét módban fog maradni akár 72 óráig,
ezután pedig teljesen ki fog kapcsolni.

d Stroboszkóp Gomb – Megnyomásakor a Piper
sugara nagyon gyorsan villogni fog, és emiatt
egy ragyogóbb sugár jön létre a cél megte-
kintéséhez.

e Forgáspont megvilágító gomb – Lenyomva a
forgáspont megvilágítás bekapcsol a jobb
láthatóság érdekében, ha a Piper aknában
került felállításra.

f Küldés LED – villog, hogy jelezze, ha a
távirányító jelet küld a Piper számára.

Alkotóelem leírása
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8.3 Háromlábú állvány
a

b

c

d

g

fe

a Lyukas csavar – A háromlábú állvány aknába
való leengedéséhez.

b Háromlábú rúd – A rúdon látható beosztás leol-
vasható a rúd csúcsától a sugár közepéig a bal
oldalon, és a gomb alsó részétől (alsó rúd) a
sugár közepéig.

c Csúszó támaszték – Magában foglalja a
zárófogantyút a magassági igazításhoz. A felső
él megfelel a sugár közepének.

d Gomb és csavar – Beilleszti a rudat az állvány
alapba.

e Állvány alap – Nagy és nehéz a jobb stabi-
litásért.

f Szintbeállító láb (3) – A Piper szintbe állításához
és a helyén tartásához.

g Szerelő konzol – A Piper eszközt a Piper lábai-
val lehet hozzáilleszteni.

Alkotóelem leírása
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8.4 Ön-központosító lábak
A céltábla tartóval kombinálva, az ön-központosító lábak lehetővé teszik az operátor-
nak, hogy a cső középvonalához lefelé igazítsa a sugarat.

A Piper szabványosan 150 mm (6 hüvelyk) lábakkal érkezik.

Opcionális ön-központosító lábak ehhez:
• 200 mm (8 hüvelyk) csövek
• 225 mm (9 hüvelyk) csövek
• 250 mm (10 hüvelyk) csövek
• 300 mm (12 hüvelyk) csövek
☞ A 100 mm (4 hüvelyk) csőhöz teljesen el

kell távolítani a lábakat.

 

Általános leírás

Alkotóelem leírása
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8.5 Lítium-ion akkumulátor
A Piper eszközt lítium-ion akkumulátor látja el árammal. Az akkumulátort ki kell venni a
töltéshez.

☞ Nincs külső töltési csatlakozó, hogy védekezzünk a külső áramforrás
használata ellen egy lehetségesen veszélyes csőfektetési környezetben.

☞ A műszer helyes működésének biztosításához használja a Leica
Geosystems akkumulátort és a Leica Geosystems által ajánlott töltőt.

☞ Kövesse a töltőhöz kapott utasításokat, hogy biztosan megfelelően töltse
az akkumulátort.

1. Az akkumulátor eltávolításához lazítsa ki a két
szorítócsavart (a) a hátsó fogantyú alatt és
húzza ki az összeszerelt Fogantyút és Akku-
mulátor tartót (b) a Piper hátoldalán.

b c

a

2. Az akkumulátor egy tartóban ül, ami része a
fogantyú összeállításnak. Fordítsa felfelé az
összeszerelt fogantyút és akkumulátor tartót.

3. Engedje ki a kis fület (c), és nyomja felfelé az
akkumulátort, hogy kivegye a tartóból.

Általános leírás

Az akkumulátor
eltávolítása
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1. Az akkumulátor behelyezéséhez lazítsa ki a két
szorítócsavart (a) a hátsó fogantyú alatt és
húzza ki az összeszerelt fogantyút és akku-
mulátor tartót (b).

d

c

b

a

2. Az akkumulátor egy tartóban ül, ami része a
fogantyú összeállításnak. Fordítsa felfelé az
összeszerelt fogantyút és akkumulátor tartót.

3. Nyomja befelé az akkut a tartóba, amíg a kis fül
(c) a helyére nem zárja az akkumulátort.

4. Fordítsa vissza az összeszerelt fogantyú és akkumulátor tartót, és
csúsztassa be azt a Piper hátsó részébe. Az arany érintkezők (d) felfelé
kell, hogy nézzenek, ahogy az ábra mutatja.

5. Határozottan szorítsa meg a két szorítócsavart (a), hogy biztosítsa a jó
vízzáróságot.

Az akkumulátor
behelyezése
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Első Használat / Töltés
• Első alkalommal használat előtt az akku-

mulátort teljesen fel kell tölteni, mert az akku-
mulátor szállítása az akkumulátor lehető leg-
alacsonyabb energiaszintjén történik.

• Új akkumulátoroknál vagy hosszú ideig tárolt
(> három hónap) akkumulátoroknál hatásos
egy töltés/kisütés ciklust végrehajtani.

• A Li-ion akkumulátoroknál, egyetlen kisütési és feltöltési ciklus elegendő. Java-
soljuk, hogy a folyamatot hajtsa végre, amint a töltőn vagy egy Leica
Geosystems terméken kijelzett akkumulátor kapacitás jelentősen eltér a rendel-
kezésre álló valóságos akkumulátor kapacitástól.

• A megengedhető tárolási hőmérsékleti tartomány 0 °C – + 40 °C (+ 32 °F –
+ 104 °F). Az optimális töltés érdekében, ha lehetséges, alacsony hőmérsékletű
környezetben javasolt végezni a töltést + 10°C – + 20 °C (+ 50 °F – + 68 °F).

• Természetes, hogy töltéskor az akkumulátor felmelegszik. A Leica Geosystems
által javasolt töltők használatakor nem lehetséges az akkumulátor töltése túl
magas hőmérsékleten.

Működtetés / Kisütés
• Az akkumulátorok működési tartománya: - 20 °C – + 55 °C (- 4 °F – + 131 °F).
• Alacsony működési hőmérséklet lecsökkenti a kitermelhető teljesítményt;

nagyon magas működési hőmérséklet lecsökkenti az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor
töltése

102 Tartozékok



9 Pontosság Igazítás

☞ A felhasználó felelőssége, hogy kövesse a használati utasításokat, és
időnként ellenőrizze a műszer pontosságát, valamint úgy dolgozzon,
ahogy az le van írva.

☞ A Piper a megadott pontossági részleteknek megfelelően gyárilag
igazítva van. Javasolt a lézer pontosságát ellenőrizni a kézhezvételkor, és
ezután is időszakonként, hogy megbizonyosodjon a pontosság
meglétéről. Ha az Ön lézere igazítást kíván, lépjen kapcsolatba az Önhöz
legközelebbi felhatalmazott szervizközponttal, vagy igazítsa ki a lézert a
következő eljárást követve.

☞ Ne lépjen be ebbe a módba, vagy kísérelje meg az igazítást, hacsak nem
tervezi a pontosság megváltoztatását. A pontossági igazításokat csak
olyan képzett személy végezheti, aki megérti az alapvető igazítási elve-
ket.

☞ Ez a folyamat egyszerűbb, ha két ember hajtja végre egy viszonylagosan
sík felületen, és háromlábú állványt használnak. Nézze át az alábbi ábrát.

Pontosság Igazítása
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C1 C2

A1

B1

A2

B2

 

Vízszint Pontosságának Ellenőrzése
1. Szerelje a Piper eszközt a háromlábú állványra, állítsa vízszintesre a Piper

eszközt az állvány lábaival, és állítsa az esés számlálót 0,000% értékre.
Nézze át még:
A háromlábú állvány és a szerelő konzol felállítása
Esés bevitele

2. Állítson fel egy vetítőt vagy egy automata szintezőt kb. 30 m (100 ft)
távolságra a Piper eszköztől úgy, ahogy az ábrán látszik.
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3. Végezzen leolvasást egy esésbeosztást tartalmazó rúdra kb. 30 m (100 ft)
távolságra a vetítő vagy szintező mindkét oldalán. Ezek a leolvasások
legyenek A1 és A2.

4. Álljon az esésbeosztást tartalmazó rúdhoz és jegyezze fel, ahol a lézer-
sugár a rúdra mutat. Ezek a leolvasások legyenek B1 és B2.

5. Vonja ki B1 értéket A1 értékből, hogy megkapja C1 értéket, és B2 értéket
A2 értékből, hogy meghatározza C2 értéket.

☞ Ha C1 és C2 érték ugyanaz, a Piper pontosan igazítva van.
Ha C1 és C2 érték nem ugyanaz, folytassa a pontos igazítási folyamattal.

Belépés az Igazítás képernyőbe
1. Ha az áramellátás BE van kapcsolva, kapcsolja KI.
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2. Nyomja le, és tartsa lenyomva a LE és JOBB
nyíl gombokat, aztán nyomja le az ÁRAM gom-
bot (a), a műszer bekapcsolásához, és a
belépéshez az igazítás mód / képernyő menübe.

a

b
3. Az igazítás képernyő fog megjelenni, ahogy itt

az ábrán látszik (b).

Szint Pontosság Igazítása
1. Ha a Piper pontossága le van ellenőrizve, és a

hibák nagysága ismert, a sugár pozíciója a FEL
és LE nyíl gombok használatával kiigazítható (c),
növelve a számláló értékét és a sugarat a kívánt
pozícióba mozgatva.
Minden szám kb. két ívmásodpercet jelent.
Ennélfogva a számláló öt száma kb. egyenlő 1,6
mm-rel 30 m-en (1/16 hüvelykkel 100 lábon).

c

d
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2. A Piper ikon villogni fog, hogy jelezze, hogy a
műszer még nem érte el a vízszintes pozíciót.
A BAL és JOBB nyíl gombokat (d) lehet
használni a vonal mozgatásához a folyamat
alatt.

Kilépés az Igazítás Képernyőből
1. Nyomja le a CSILLAG gombot (a) ahhoz, hogy

elfogadja, mentse, tárolja az igazítási
tevékenységet, és visszatérjen a fő működési
képernyőhöz (b).

e

f

☞ Az ÁRAM gomb lenyomása bármikor, a folyamat befejezése előtt, ki fogja
kapcsolni a műszert, és visszaáll az előző igazítási információkra.
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10 Vonal és esés ellenőrzés
A Vonal és Esést le kell ellenőrizni a lefektetett cső első 7,5 – 15 m (25 – 50 ft)
távolsága között, hogy meggyőződjünk róla, hogy a cső a megfelelő esésben és
vonalban van.

B
A

C

 

Vonal és esés ellenőrzés
1. Állítson fel egy vetítőt vagy automata szintezőt úgy, ahogy a képen látszik.

Vonal és esés
ellenőrzés
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2. Végezzen egy esés leolvasást a cső végénél egy esésbeosztást tartal-
mazó rúd használatával.

☞ Az esés leolvasásokat a csőnek ugyanabból a relatív pozíciójából kell
megtenni.
Az illusztráció mutatja, hogy a leolvasásokat a cső belsejének legalsó
pontjától kell végrehajtani.

A cső tényleges esésének meghatározása
1. Vonja ki a „B” távolságot az „A” távolságból, hogy meghatározza a cső

„emelkedését”.

2. Mérje meg a cső vízszintes (C) távolságát.

3. Ossza el az emelkedő távolságot (A - B) a vízszintes távolsággal (C), és
szorozza meg ezt az értéket 100-zal, hogy meghatározza az esés
százalékos értékét.

Hasonlítsa össze a mért esést a Piper eszközön kijelzett eséssel.
1. Hasonlítsa össze a mért esést a Piper kijelzőjén megjelenő eséssel.

Ha ezek egyenlők, a cső a megfelelő esésben van.

2. Ha ezek nem egyenlők, ismételje meg az eljárást, hogy biztos legyen
abban, hogy nem vétett hibát.
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3. Ha még mindig nem egyenlők, ellenőrizze le a Piper és a használt műszer
pontosságát.
Lásd még: Pontosság Igazítása
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11 Hibaelhárítás
Képernyő
elem

Tünet Lehetséges okok és megoldások

Gördítés ikon Jelzi, hogy a Piper olyan pozícióban van, ahol a
kereszt-tengelyű libella nincs vízszintben. Pozi-
cionálja a Piper eszközt újra a nyíl irányába,
amíg a libella buborékja középre nem mutat.

Szervo határ Jelzi, hogy a Piper olyan pozícióban van, ahol
nem tudja megvalósítani a bevitt esést. Pozi-
cionálja a Piper eszközt újra a nyíl irányába,
amíg újra vízszintbe nem helyezi magát.

Hőmérsékleti
határ

Jelzi, hogy a Piper olyan környezetben van, ahol
nem tud működni a lézer károsodása nélkül. Ez
leggyakrabban a közvetlen napfény miatt lehet.
Árnyékolja a műszert.

Üres akku-
mulátor

Jelzi, hogy a Piper akkuját újra kell tölteni. Vegye
ki és cserélje ki, vagy töltse újra az akkumulátort.
A Piper egy intelligens akkumulátor rendszert
használ, amely a fő üzemeltetési képernyőn
kijelzi az akku maradék töltöttségét.

Hibaelhárítás
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Képernyő
elem

Tünet Lehetséges okok és megoldások

Alvó Piper
ikon

Jelzi, hogy a Piper készenléti üzemmódba került
a távirányítóval. Nyomja meg bármelyik gombot,
hogy újra aktiválja a Piper eszközt.

A Vonal és
Esés nem fog
változni.

A vonal és esés esetleg zárolva van. Nyomja
meg a CSILLAG gombot, hogy a Vonal vagy az
Esés gomb zárolását feloldja. Lásd még: Vonal 
és esés zárolása
Vagy a Vonal vagy az esés esetleg elérte a saját
legszélső határértékét. A vonal határokat ikonok
jelzik a kijelző felső részén. Az esés határértéke
-10 % – +25 %.

112 Hibaelhárítás



Képernyő
elem

Tünet Lehetséges okok és megoldások

Céltábla és
kérdőjel ikon

Jelzi, hogy az Alignmaster funkció (Piper 200)
nem találja a céltáblát.
• A céltábla hiányzik, vagy nincs helyesen

beállítva. Bizonyosodjon meg róla, hogy a
visszaverő fólia néz a Piper felé.
Pozícionálja ismét, és próbálja újra.

• A lézersugár esetleg blokkolva van.
Ellenőrizze le az akadályokat, és próbálja
újra.

• A céltábla túl messze van a Piper
eszköztől ahhoz, hogy az Alignmaster
megtalálja a célpontot. Ha lehetséges,
vigye közelebb a Piper eszközt, és
próbálja újra.

• A Piper esetleg úgy van pozícionálva,
hogy a célpont kívül esik az Alignmaster
keresési területének fizikai határain. Pozi-
cionálja ismét a Piper eszközt, és próbálja
újra.
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Képernyő
elem

Tünet Lehetséges okok és megoldások

Céltábla,
kérdőjel és
nap ikon

Jelzi, hogy a Piper olyan fényviszonyok között
van, ami az Alignmaster funkció számára túl
világos a céltábla megtalálásához. Próbáljon
árnyékolni, hogy csökkentse a nap hatását.

 A sugár nem
a céltábla
közepére
mutat

• A Piper céltáblája nem lett megfelelően
felállítva, vagy elmozdult. Ellenőrizze, és
próbálja újra.

• A Piper nem lett megfelelően az eséshez
igazítva. Ellenőrizze, és próbálja újra.

• A cső vagy a csőben levő víz visszatükrözi
a sugarat. Ha lehetséges, szárítsa ki a
csövet, és próbálja újra.

• A cső belsejében levő körülmények
megtörik a sugarat. A megoldáshoz lásd
Refrakció.

• A Piper igazítási határon kívül van. Hajtsa
végre a pontossági ellenőrzést. Lásd még:
Pontosság Igazítás
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Képernyő
elem

Tünet Lehetséges okok és megoldások

 A távirányító
nem működik.

• Vonal mozgatása esetleg zárolva van.
• a távirányító túl messze van a Piper

eszköztől ahhoz, hogy aktiválja a kívánt
funkciót. Menjen közelebb, és próbálja
újra.

• Az akkumulátort ki kell venni a
távirányítóból a töltéshez. Cserélje ki az
akkut, és próbálja újra.
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