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KÄYTTÖOPAS
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3X360R, 3X360G 
Johdanto

Johdanto
3X360R, 3X360G -kolmen tason laserit(tuote) ovat paristokäyttöisiä, itsetasaavia, ammattilaiskäyttöön suunnattuja laitteita. 
3X360R lähettää tasaista punaista linjalaseria. 3X360G lähettää tasaista vihreää linjalaseria. 3X360R ja 3X360G lähettävät 
myös pysty- ja vaakasuuntaista pistelaseria 90 asteen kulmassa tuotteesta. Laitteen avulla voit määrittää referenssipisteet, 
joiden perusteella kohteet voi kohdistaa vaaka- tai pystysuunnassa tai viistosti.

Huomautus
Jos lasersädettä on vaikea nähdä, käytä laserin paikan tarkkaan määrittämiseen joko XLD+-, SLDR- tai SLDG 
Laser Detector -laserilmaisinta. Katso XLD+-, SLDR- tai SLDG-käyttöopas.

Yhteydenotto Flukeen
Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

• Tekninen tuki USA:ssa: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
• Kalibrointi/korjaus USA:ssa: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Eurooppa: +31 402-675-200
• Japani: +81-3-6714-3114
• Singapore: +65-6799-5566
• Kiina: +86-400-921-0835
• Brasilia: +55-11-3530-8901
• Muualla maailmassa: +1-425-446-5500

Voit myös tutustua PLS-verkkosivustoon osoitteessa www.plslaser.com.
Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata käyttöohjeen viimeisimmän täydennysosan, siirry osoitteeseen www.plslaser.com.

Turvaohjeet
Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varotoimi ilmoittaa tilanteista tai toimista, jotka voivat 
vaurioittaa tuotetta tai testattavaa laitetta.

 Varoitus
Silmävammojen ja henkilövahinkojen estäminen:

• Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
• Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
• Käytä laitetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen muutoksia, muuten laitteen turvaominaisuudet voivat heiketä.
• Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
• Älä käytä muutettua tai vaurioitunutta tuotetta.
• Käytä laitetta ainoastaan sallitulla tavalla. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen lasersäteilylle.
• Älä katso lasersäteeseen. Älä suuntaa lasersädettä suoraan tai heijastavien pintojen kautta epäsuorasti henkilöihin tai 

eläimiin.
• Älä katso optisilla laitteilla (esimerkiksi kiikarit, teleskoopit ja mikroskoopit) suoraan lasersäteeseen. Optiset laitteet 

voivat keskittää lasersäteen ja vaurioittaa näin silmiä.
• Älä avaa laitetta. Lasersäde vaurioittaa silmiä.
• Akku sisältää vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa palovammoja tai räjähtää. Jos altistut kemikaaleille, 

puhdista alue vedellä ja hakeudu lääkäriin.
• Älä pura akkua.
• Korjaa laite ennen käyttöä, jos paristo vuotaa.
• Paristotilan kansi on suljettava ja lukittava ennen laitteen käyttöä.
• Poista akku, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, tai jos sitä säilytetään yli 50 °C lämpötilassa.Jos akkua ei poisteta, 

akun vuoto voi vahingoittaa tuotetta.
• Vältä virheelliset mittaustulokset vaihtamalla akun, kun akun matalan varauksen merkkivalo syttyy.
• Käytä akun lataamiseen ainoastaan Fluke-hyväksyttyjä verkkolaitteita. Katso RBP5-käyttöoppaasta 

lisäturvallisuustietoja ja -ohjeita.
• Älä kytke akun/pariston napoja oikosulkuun keskenään.
• Älä pura tai murskaa akkukennoja ja akkuyksiköitä.
• Älä säilytä paristoja tai akkua paikassa, jossa navat voivat joutua oikosulkuun.
• Älä aseta akkukennoja ja akkuyksiköitä lämmönlähteen tai avotulen lähelle. Älä laita akkua/paristoa auringon valoon.
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3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS

Taulukossa 1 on lueteltu tässä tuotteessa ja käyttöoppaassa käytettävät symbolit.

Taulukko 1. Symbolit

Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus

Lue käyttöopas. P Vastaa EU:n direktiivejä.

VAROITUS. VAARA Vastaa olennaisia australialaisia turvallisuus- ja EMC-
standardeja.

VAROITUS. LASERSÄTEILY.  
Silmävaurioiden vaara. Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-standardien mukainen.

 Akku Pariston vähäisen varauksen ilmaisin.

=
Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/
elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: WEEEdirektiivin liitteessä I mainittujen 
laitetyyppien mukaisesti tämä laite on luokiteltu luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä 
tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä.

Luokan 2 laserin merkintä. ÄLÄ KATSO SUORAAN SÄTEESEEN. Symbolin yhteydessä on seuraava 
teksti tuotemerkinnässä: “IEC/EN 60825-1:2014. Normien 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 mukainen, lukuun 
ottamatta yhdenmukaisuuttanormin IEC 60825-1 Ed.3:n kanssa, kuten on kuvattu Laser-ilmoitus nro 
56:ssa, 8. toukokuuta 2019.” Lisäksi seuraava kuvio tarrassa ilmaisee aallonpituuden ja optisen tehon:λ = 
635 nm PUNAINEN tai λ = 520 nm VIHREÄ, < 1 mW.

Huomautus
Laite tarvitsee kylmässä riittävästi aikaa lämpenemiseen, jotta ilmoitettu mittaustarkkuus saavutetaan. Kytke sekä 
vaaka- että pystysuuntaiset lasersäteet käyttöön, ja odota 3 minuuttia ennen mittaamista. Jos laite siirretään 
lämpötilaltaan hyvin erilaiseen ympäristöön, varaa tätäkin pitempi sopeutumisaika.
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3X360R, 3X360G 
Tuotteen yleiskatsaus

Tuotteen yleiskatsaus
Oppaassa esitellään useiden mallien ominaisuudet. Eri malleilla on erilaisia ominaisuuksia ja lisävarusteita, joten kaikki 
tämän oppaan tiedot eivät välttämättä koske laitettasi.

Ominaisuudet
Yksilöi tuotteesi ominaisuudet ja vakiolisävarusteet Taulukko 2:n avulla.

Taulukko 2. Ominaisuudet

1
2

43
5

A Fluke Compa ny

44mm
(1.71 In)

61mm
(2.4 In)

In

2

2
1”

0.5”

0.5”

1”

1.5”

2”

3

3

4

5

1

1cm

Osa Kuvaus 3X360R, 3X360G Z 3X360R, 3X360G KIT
1 Laite

2 Ladattava akkupakkaus ja virransyöttö

3 3X360:n kattokiinnike

4 3X360:n L-magneettikiinnike

5 Heijastava magneettimaalitaulu [1]

Ei 
kuvassa

Nailonpussi

Puhallusmuovattu kotelo
[1] 3X360R-sarjoihin sisältyy punainen, heijastava magneettimaalitaulu. 3X360G-sarjoihin sisältyy vihreä, heijastava 
magneettimaalitaulu.

 Vakiolisävaruste         Valinnainen lisävaruste 
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3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS

Laserit ja optinen lasi
Taulukossa 3 on esitetty laserit ja optinen lasi.

Taulukko 3. Laserit ja optinen lasi

5

6

4

3

2

1

Osa Kuvaus Osa Kuvaus
1 Etu pysty 360°:n linjalaser 4 Kotelon lasiosa

2 Sivu pysty 360°:n linjalaser 5 Torniosa

3 Vaakasuuntainen 360°:n linjalaser 6 Kotelon lasiosan ruuvi
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3X360R, 3X360G 
Ohjauspainikkeet

Ohjauspainikkeet
Tuotteen ohjauspainikkeet on lueteltu Taulukko 4:ssä.

Taulukko 4. Ohjauspainikkeet

7

8 93

6

1 2

54

Osa Kuvaus Toiminto
1 Lasereiden LED-merkkivalo Palaa vihreänä, kun vähintään yksi lasersäde on käytössä.

2 Heilurilukko-LED Palaa vihreänä, kun heilurilukko on käytössä.

3 Paristojen LED-merkkivalo Akkukeston merkkivalo.

4 Etu pysty -laserpainike Kytkee pystysuuntaisen lasersäteen käyttöön tai pois käytöstä.

5 Vaakasuuntaisen lasersäteen 
painike Kytkee vaakasuuntaisen lasersäteen käyttöön tai pois käytöstä.

6 Sivu pysty -laserpainike Kytkee sivusuuntaisen lasersäteen käyttöön tai pois käytöstä.

7 Heilurilukko Lukitsee tai avaa lasereiden lukituksen.

8 Heilurin lukituksen 
avausasento

Itsetasaava toiminto, joka pitää laserit näkyvillä, kun laitetta kallistetaan 
≤4° mihin tahansa suuntaan. Kun laitetta kallistetaan >6 ° mihin tahansa 
suuntaan, laserit eivät näy. Lasereiden LED-merkkivalo palaa vihreänä sen 
merkiksi, että kun laite palautetaan takaisin pystyasentoon, laserit ilmestyvät 
jälleen näkyviin.

9 Heilurilukon sijainti
Pitää laserit näkyvillä silloinkin, kun laitetta kallistetaan. Laserit vilkkuvat 
kahdesti noin 5 sekunnin välein, mikä kertoo, että itsetasaava toiminto ei ole 
käytössä. Käytä esineiden, kuten porraskaiteiden, viistoon kohdistamiseen.
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3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS

Tarkista tuotteen tarkkuus
Keilan tarkkuus

Taulukko 5
D

Laser kohtaan a on 1 m E

3 m ≤1,6 mm
4 m ≤2 mm
5 m ≤2,4 mm
9 m ≤4 mm
D

Laser kohtaan a on 3,2 ft E

9,8 ft ≤ 1/16 in
13,1 ft ≤ 5/64 in
16,4 ft ≤ 3/32 in
29,5 ft ≤ 5/32 in

1. Sijoita laser tasaiselle pinnalle, joka jatkuu yhteen suuntaan. 
2. Kytke päälle vaakasuuntainen säde  ja projisoi samansuuntaiselle seinälle. Sinun on asetettava pisteiden(a,b)

välinen etäisyys, johon viitataan vaakasuuntaisen säteen arvona "D".

D

a b

a  on 1 m:n (3,2 ft) etäisyydellä laserista

kuva 1

b

a b

Kierrä 180° vaakasuunnassa

kuva 2
3. Kierrä laseria 180 astetta vaakasuunnassa ja sijoita kohtaan b, kuten näkyy yllä. 
4. Kytke päälle vaakasuuntainen säde  ja säädä laserin korkeus niin, että säteen keskikohta on kohdistettu merkin b 

kanssa.



7

3X360R, 3X360G 
Keilan tarkkuus

a b

c

E

c

a

kuva 3
5. Merkki c suoraan a:n ylä- tai alapuolella.
6. Mittaa näiden kahden merkin (a,c) välinen etäisyys. Jos mittausarvo on suurempi kuin vastaava E-arvo, ota yhteyttä 

huoltoon.
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3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS

Vaakasuoran vaaituksen tarkkuus
Taulukko 6

D
Laser kohtaan a on 1 m E, F, G

3 m ≤1,6 mm
4 m ≤2 mm
5 m ≤2,4 mm
9 m ≤4 mm
D

Laser kohtaan a on 3,2 ft E, F, G

9,8 ft ≤ 1/16 in
13,1 ft ≤ 5/64 in
16,4 ft ≤ 3/32 in
29,5 ft ≤ 5/32 in

On tärkeää, että suoritat tarkkuustarkistuksen odotetulla työetäisyydellä erityistä käyttötapausta varten, kuten on kuvattu 
Taulukko 6:ssa.

1. Sijoita laser tasaiselle pinnalle, joka jatkuu yhteen suuntaan. Sinun on asetettava pisteiden (a,b) välinen etäisyys, johon 
viitataan arvona "D".

2. Kytke vaakasuuntainen säde päälle ja merkitse (a,b)  

D

a b

a  on 1 m:n (3,2 ft) etäisyydellä laserista

kuva 1
3. Kun "D" on yksilöity perustuen kuvaan 1, kierrä laseria 90 astetta vaakasuuntaan, kuten alla.
4. Merkitse c ja laske pisteiden c,b välinen etäisyys, tämä on F.

b

c

a

F

c

b

Kierrä 90° vaakasuunnassa

kuva 2
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3X360R, 3X360G 
Vaakasuoran vaaituksen tarkkuus

5. Kierrä laseria 180 astetta vaakasuunnassa, kuten alla.
6. Merkitse d ja laske pisteiden d,b välinen etäisyys, tämä on E.

b

d

a

E

d

b

Kierrä 180° vaakasuunnassa

kuva 3
7. Kierrä laseria 270 astetta vaakasuunnassa, kuten alla.
8. Merkitse c ja laske pisteiden e,b välinen etäisyys, tämä on G.
9. Jos jokin arvoista on suurempi kuin sarakkeiden E,F,G arvot, ota yhteyttä huoltoon. 

b

e

a

G

e

b

Kierrä 270° vaakasuunnassa

kuva 4



10

3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS

Pystytarkkuus
Taulukko 7

J K ja L
2,5 m ≤1 mm
3 m ≤1,2 mm
4 m ≤1,6 mm
5 m ≤2 mm

10 m ≤4 mm
J K & L

8,2 ft ≤ 3/64 in
9,8 ft ≤ 3/64 in

13,1 ft ≤ 1/16 in
16,4 ft ≤ 5/64 in
32,8 ft ≤ 5/32 in

On tärkeää, että suoritat tarkkuustarkistuksen odotetulla työetäisyydellä erityistä käyttötapausta varten, kuten on kuvattu 
Taulukko 7:ssä.

1. Sijoita laser tasaiselle pinnalle, joka on vaakasuora molempiin poikkisuuntiin.
a. Käytetyn tilan korkeuden tulisi heijastaa vastaavia arvoja sarakkeessa "J"

J 

kuva 1
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3X360R, 3X360G 
Pystytarkkuus

2. Kytke päälle molemmat pystysuuntaiset säteet  + 
a. Merkitse kaksi lyhyttä viivaa, joissa molemmat pystysäteet leikkaavat pisteissä (a,b) ja (c,d).

a b c d

b

d

a

c

kuva 2
3. Nosta ja kierrä laseria 180 astetta ja kohdista sitten pystysäteet olemassa olevien merkkien (a,b) kanssa. Näistä 

maassa olevista merkeistä tulee (e,f).
4. Merkitse kattoon kaksi lyhyttä viivaa (g,h)

b

h
d

e

f

c
g

aK

d

h

L

g

c

kuva 3
5. Mittaa pisteiden (h,d) välinen etäisyys, tämä arvo on K.
6. Mittaa pisteiden (c,g) välinen etäisyys, tämä arvo on L
7. Tarkista, että käytettävissäsi oleva pystyetäisyyden rivi on pienempi tai yhtäsuuri kuin K ja L. Jos se on suurempi kuin 

nämä arvot, ota yhteyttä huoltoon.
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90 asteen tarkkuus
Taulukko 8

A,B,C D
3 m ≤1,2 mm
4 m ≤1,6 mm
5 m ≤2 mm

10 m ≤4 mm
A,B,C D
9,8 ft ≤ 3/64 in

13,1 ft ≤ 1/16 in
16,4 ft ≤ 5/64 in
32,8 ft ≤ 5/32 in

90 asteen tarkkuuden tarkistaminen vaatii laajan, avoimen lattiatilan. Voit valita etäisyydet A,B,C perustuen sovellukseesi ja 
käytettävään etäisyyteen.

1. Sijoita laser tasaiselle, litteälle ja vakaalle pinnalle, joka on vaakasuorassa molempiin suuntiin.
2. Kytke sivu pystysäde päälle.
3. Merkitse säteen keskikohta kolmeen kohtaan maassa, kuten alla kohdat (a,b,c), (b):n ollessa koko linjan pituuden 

keskikohta. 

ba

BA

c

kuva 1
4. Siirrä laser merkitäksesi kohdan b ja kytke päälle molemmat pystysäteet  + 
5. Sijoita säde leikkaamaan tarkasti merkinnässä b.
6. Merkitse sijainti d etupystysäteellä, asetetulla etäisyydellä C. 

b

C

 a c

b

d

Kierrä 180° vaakasuunnassa

kuva 2

3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS
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7. Kierrä laseria vaakasuunnassa 90 astetta
8. Sijoita etu- ja sivupystysäteet kohdan (b)kanssa. 
9. Merkitse e ja mittaa etäisyys (D) välillä (c,e). 

10. Jos arvo on suurempi kuin D-arvot, toimita laite huoltoon.

D

b

a c

d

e

b

e

c

Kierrä 90° vaakasuunnassa

kuva 3

3X360R, 3X360G 
90 asteen tarkkuus
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3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS

Lisävarusteet
Taulukko 9 on luettelo laitteeseen saatavissa olevista lisvarusteista.

Taulukko 9. Lisävarusteet
Malli Kuvaus Osanumero

PLS HGI3X360R PLS-kotelolasiosa mallille PLS 3x360R 5204916
PLS HGI3X360G PLS-kotelolasiosa mallille PLS 3x360G 5214800
PLS 3X360 MLB L-magneettikiinnike mikro- ja korkeussäädöllä 5214817
PLS 3X360 CB Käytetty kattokiinnike mallilla PLS 3X360 MLB 5214821
PLS XLD+ PLS-yleispyörivä/linjalasertunnistin kiinnikkeellä 5221059
PLS 3X360 HC PLS 3X360:n kova puhallusmuovattu kotelo 5221067
PLS RBP5 Litium-ioni-akku kädessä pidettäville, virtajohdollisille lasereille 5023322
PLS RRT4 Punainen heijastava magneettimaalitaulu 5022629
PLS GRT4 Vihreä heijastava magneettimaalitaulu 5022634

Huomautus: PLS 3X360 ei ole yhteensopiva PLS BP5-alkaliparistopakkauksen kanssa (PN 5031952)

3X360:n L-magneettikiinnike ja kattokiinnike

PLS 3X360 CB

Max. 2,79” 
(71 mm)

360°

Precision
adjustment

PLS 3X360 MLB

Kuva 1
3X360 MLB:n L-magneettikiinnike

Vaakasuuntainen kierto 360◦
Vaakasuuntaisen kierron tarkkuussäätö Kyllä
Korkeuden säätö Maks. 71 mm (2,79 in)
Korkeuden säätölukko* Kyllä
Lasertason kiinnitysruuvi 1/4-20 UNC -uros, kierteinen
Kolmijalan kiinnitysreikä 1/4-20 UNC -naaras, kierteinen 5/8-11 UNC -naaras, kierteinen
Seinäripustusreikä Maks. 13,5 mm (0,53 in)
Mitat (K x L x S): Noin 150 x 87,3 x 137 mm (5,9 x 3,3 x 5,4 in)
Paino Noin 0,39 kg

Huomautus: * korkeudensäätölukossa on 2X-kitka.

Tarkkuuden 
säätö
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3X360R, 3X360G 
Kunnossapito

3X360 CB:n kattokiinnike
Yhteensopivuus 3X360 MLB
Pidikkeen rako Maks. 3 mm (0,118 in)
Mitat (K x L x S): Noin 250 x 64 x 61 mm (9,84 x 2,52 x 2,4 in)
Paino Noin 0,38 kg

Kunnossapito
Pidä laite puhtaana puhdistamalla kantolaukku ja optinen lasi. Vaihda paristot.

 Varoitus
Älä avaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa silmävammoja tai muita vammoja. 
Lasersäde vaurioi ttaa silmiä.

 Vaara
Älä pudota laitetta, jotta se ei vahingoitu. Käsittele laitetta kalibroituna laitteena.

Laitteen puhdistaminen
Pyyhi pinta kostealla liinalla ja miedolla pesuaineliuoksella.

 Vaara
Älä puhdista laitteen koteloa tai optisia laseja hankaavilla aineilla, isopropyylialkoholilla tai liuottimilla. Näin 
estät laitteen vahingoittumisen.

Puhdista optinen lasi hiukkasista paineistetulla ilmalla tai typpipistoolilla, jos mahdollista.

Pariston vaihto
Vaihda paristo pariston LED-merkkivalon ollessa punainen.

RBP5 (Litium-ioni)-pariston korvaaminen AA-akkutelineellä ei ole suositeltavaa erittäin lyhyen akkukeston vuoksi (katso 
Kuva 2):

1. Paina salpa alas 1  .
2. Alas painaessasi vedä akkupakkaus ulos ja poista se.
3. Asenna ladattu akkupakkaus paikalleen.

Paina salpaa alas

Litium-ioni

Kuva 2. Paristojen vaihto
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3X360R, 3X360G 
KÄYTTÖOPAS

Ladattava RBP5-akku

Latautuu: Tasainen PUNAINEN
Kokonaan latautunut: POIS 

Kuva 3

Kotelon lasiosa
Jos optinen lasi on vaurioitunut, vaihda kotelon lasiosa. Laitteelle tilattavan osan osanumero löytyy taulukosta 6.
Vaihda kotelon lasiosa (katso Kuva 4):

1. Poista kotelon lasiosan neljä ruuvia.
2. Vedä torniosa ja lasiosa ulos.
3. Aseta osa takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

1 2 3

Kuva 4. Kotelon lasiosan vaihtaminen
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3X360R, 3X360G 
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot PLS 3X360R PLS 3X360G
Akku (RBP5) Litium-ioni, 3,6 V, 5 200 mAh

Akkukesto, jatkuva käyttö 
(tyypillinen)

3 sädettä: ≥9 tuntia
1 säde: ≤ 30 tuntia

3 sädettä: ≥5 tuntia
1 säde: ≤ 17 tuntia

Linjan viuhkakeila
Vaaka 360°
Etu pysty 360°
Sivu pysty 360°

Käyttöalue
Ilman linjantunnistinta 65 ft (20 m) 115 ft (35 m)
Linjantunnistimella 165 ft (50 m) 210 ft (65 m)

Tarkkuus ± 5/64 in @ 33 ft (±2 mm @ 10 m)
Lasertasaus

Järjestelmä Automaattinen heiluri

Mittausalue Itsetasaava: ≤ 4°
Ei-itsetasaava: > 6°

Tasausaika ≤ 3 s
Lämpötila

Käyttö -10–50 °C (14–122 °F)

Varastointi Paristojen kanssa: -20–50 °C (-4–122 °F)
Ilman paristoja: -25–70 °C (-13–158 °F)

Suhteellinen kosteus
0–90 % RH (0–35 °C) 

0–75 % RH (35–40 °C) 
0–45 % RH (40–50 °C)

IP-luokitus IP 54
Pudotustesti 3,28 ft (1 m)
Akun tilan ilmaisin 100 %, 75 %, 50 %, 25 % ja akun varaus vähissä
Koko (K x L x S) RBP5:n kanssa 5,12 in x 3,58 in x 5,25 in (13 cm x 9,09 cm x 13,33 cm)
Paino (paristojen kanssa) 0,8 kg
Li-ioni-akun turvallisuus IEC 62133
Laser-turvallisuus Luokka 2 (IEC 60825-1)

Valonlähde Puolijohdelaserdiodi
Suurin lähtöteho <1 mW

Aallonpituus
Punainen 635 nm ±10 nm
Vihreä 520 nm ±10 nm

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Kansainvälinen IEC 61326-1

Korean (KCC) 

Luokan A laite (Teollinen lähetys- ja tiedonsiirtolaite) [1]

[1] Tämä tuote on teollisen (Luokka A) sähkömagneettinen aalto- laitteen vaatimusten 
mukainen ja myyjän tai käyttäjän tulisi ottaa se huomioon. Tämä laite on tarkoitettu 
käytettäväksi yritysympäristöissä eikä sitä tule käyttää kotitalouksissa.

USA (FCC) 47 47 CFR 15 alaosa B. Tämä tuote katsotaan poikkeuksen piiriin kuuluvaksi laitteeksi 
sopimusehdon 15.103 mukaan


