
 

Přijímač laserový KAPRO GREEN - 27671 

Model: 894-04G 

Návod k použití 

 

            

 

 

 

Přeloženo z originálu 

 

 
 



Děkujeme, že jste si zakoupili náš profesionální laserový přijímač KAPRO GREEN 894-04G.  

Před použitím výrobku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.  

 

POZNÁMKA 

Uchovávejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. 

 

POUŽITÍ 

KAPRO GREEN 894-04G je laserový přijímač pro lasery se zeleným paprskem. Použití pro lasery s 

možností pulzního režimu. Přijímá paprsek laseru a zobrazuje ho na displeji přijímače. 

 

VLASTNOSTI 

• Jasné kontrolky na přední a zadní straně přijímače. 

• Intenzivní světelný signál. 

• Zvukový signál. 

• Automatické vypnutí.  

• Kontrolka nízkého napětí.  

 

Obsah balení 

• Laserový přijímač   

• 9V baterie     

• Příslušenství pro uchycen na nivelační tyč 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

• Nepoužívejte delší dobu ve vlhkém a prašném prostředí. 

• Udržujte přijímací displej čistý a vyvarujte se jeho poškrábání.  

• Pokud budete přijímač opravovat nebo rozebírat sami, zanikne záruka.  

• Neskladujte při teplotě nižší než -20 °C nebo vyšší než 40 °C. 

• Vyvarujte se nárazu nebo vibraci. 

• K čištění přijímače používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky ani 

čističe na bázi ropy. 

• Pokud nebudete přijímač delší dobu používat, vyjměte baterie. Při vytečení baterií by mohlo 

dojít k poškození přístroje. 

• Nepoužívejte tento přijímač v elektromagnetickém poli nebo v prostředí s velmi intenzivním 

světlem. 



• Přijímač je citlivý na sluneční, blikající a fluorescenční světlo, střídavé indukční rádiové 

signály. Tyto vlivy mohou negativně ovlivnit měření.   

 

ÚDRŽBA 

• Přijímač čistěte jen čistou měkkou látkou. 

• Nepoužívejte rozpouštědla! 

• Pokud přijímač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie 

 

PŘEHLED 

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí  

2. Bzučák 

3. Svislá libela 

4. Tlačítko přesnosti 

5. Kontrolka přesnosti (červená) 

6. Kontrolka napájení (červená) 

7. Spodní kontrolka (červená) 

8. Střední kontrolka (modrá) 

9. Horní kontrolka (červená) 

10. Vodorovná libela 

11. Přijímací displej 

12. Centrální zelená čára 

13. Centrální lokalizační slot 

14. Tlačítko zvuku 

       

 

INSTALACE BATERIÍ 

1. Tento přístroj je napájen baterií 9V. 

2. Otevřete víko prostoru pro baterie. 

3. Vložte baterii 9V podle diagramu polarity na vnitřní straně prostoru pro baterie. 

4. Zajistěte správný kontakt baterie. 

5. Zavřete víko. 

6. Pokud kontrolka napájení bliká, je nízké napětí a baterii je potřeba vyměnit. 

7. Kontrolka nízkého napětí. Při nízkém napětí baterie začne blikat červená kontrolka, která 

slouží k upozornění na výměnu baterie 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Baterie se mohou samovolně poškodit – vytečení, koroze nebo za určitých podmínek i explodovat 

a mohou způsobit zranění nebo požár. 



1. Nezkracujte svorky baterií. 

2. Nenabíjejte alkalické baterie. 

3. Nemíchejte staré a nové baterie. 

4. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu. 

5. Nevhazujte baterie do ohně. 

6. Poškozené nebo opotřebované baterie musí být zlikvidovány podle místních předpisů. 

7. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. 

 

POZNÁMKA 

Pokud se přístroj nepoužívá delší dobu, vyjměte baterie z přístroje! 

 

 

PROVOZNÍ INSTRUKCE 

 

Zapnutí a vypnutí  

1. Pro zapnutí přístroje slouží tlačítko zapnutí / vypnutí. Při spuštění bude kontrolka napájení 

stále svítit. Pokud kontrolka napájení bliká, je nízké napětí a baterii je potřeba vyměnit. 

2. Automatické vypnutí. Přijímač se automaticky vypne, pokud nebude přijímat laserový 

paprsek nebo nebude stisknuto tlačítko po dobu 7 minut. 

 

Nastavení přesnosti 

Tlačítko přesnosti přepíná mezi vysokou a nízkou přesností.  

1. Při spuštění má přijímač nastavenou nízkou přesnost – kontrolka přesnosti nesvítí.  

2. Vysoká přesnost se nastaví stisknutím tlačítka přesnosti – kontrolka přesnosti se rozsvítí. 

 

Nastavení zvuku 

Tlačítko nastavené zvuku zapne a vypne bzučák.  

  



Detekce laserového paprsku 

Světelná 
kontrolka 

Horní kontrolka (červená) 
#9 

Střední kontrolka 
(modrá) #8 

Spodní kontrolka (červená) 
#7 

Vodorovná 
linie 

Laserový paprsek je pod 
centrální zelenou čárou –> 
přijímač by měl být posunut 
dolů, dokud se nerozsvítí 
modrá kontrolka. 

Laserový paprsek a 
centrální zelená 
čára se překrývají. 

Laserový paprsek je nad 
centrální zelenou čárou –> 
přijímač by měl být posunut 
nahoru, dokud se nerozsvítí 
modrá kontrolka. 

Svislá linie 

Laserový paprsek je vlevo od 
centrální zelené čáry –> 
přijímač je nutné posunout 
doleva, dokud se nerozsvítí 
modrá kontrolka. 

Laserový paprsek a 
centrální zelená 
čára se překrývají. 

Laserový paprsek je vpravo 
od centrální zelené čáry –> 
přijímač je nutné posunout 
doprava, dokud se nerozsvítí 
modrá kontrolka. 

Zvukový 
signál 

B-B-B-B-B 
(méně časté pípnutí) 

B-------- 

(stálé pípnutí) 
BBBBBBBB 

(časté pípnutí) 

 

POZNÁMKA 

Při použití se se ujistěte, že je laser v pulzním režimu.  

K detekci vodorovné linie umístěte přijímač s vodorovnou libelou nahoru. K detekci svislé linie 

umístěte přijímač se svislou libelou nahoru. 

Když je laserový paprsek na displeji přijímače, rozsvítí se 1 ze 3 kontrolek (spodní až horní), aby 

detekovali pozici laserového paprsku. Pokud je bzučák zapnutý, bude slyšet odpovídající zvukový 

signál. 

Když svítí červená kontrolka (spodní nebo horní) je potřeba pohnout přijímačem, aby se laserový 

paprsek dostal na centrální zelenou čáru uprostřed displeje, viz. tabulka.  

Když se rozsvítí střední (modrá) kontrolka – laserový paprsek je na centrální zelené čáře a 

můžete zastavit pohyb přijímače a označit polohu pomocí centrálního lokalizačního slotu.  

 

SPECIFIKACE 

Detekce Zelené laserové paprsky s možností pulzního režimu 

Rozsah detekce 
Vodorovná: 1 m ~ 60 m 
Svislá: 1 m ~ 35 m 

Frekvence 5 KHz (nedetekuje úrovně otáčení) 

Přesnost 
Vysoká: ± 1,5 mm 
Nízká: ± 2,5 mm 

Zdroj napájení 9V baterie 

Teplota skladování -20°C ~ 60°C 

Vypnutí zařízení po 7 minutách 

Hmotnost  140 g včetně baterie 

Rozměry 164 mm x 52 mm x 27 mm 



ZÁRUKA 

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá omezená záruka na vady materiálu a zpracování. Záruka se 
nevztahuje na výrobky, které byly bez schválení Kapro Tools používány nesprávně, změněny nebo 
opraveny. V případě problémů s přijímačem, prosím vraťte produkt na místo zakoupení i s dokladem 
o jeho koupi. 
 
Model: 894-04G - Přijímač laserový KAPRO GREEN 
 
Nálepka sériového čísla je umístěna uvnitř prostoru pro baterie. 
 
 
 
 

Dovozce: LEVIOR s.r.o., Tovačovská 3488/28, 750 02  Přerov, CZ 


