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Лазерен уред за измерване
на разстояния PD 5

Преди работа с уреда прочетете настоя-
щото. Ръководство за експлоатация и
съблюдавайте указанията в него.

Предавайте уреда на трети лица само
заедно с Ръководството за експлоатация.

Елементи на уреда, органи за управление и индикация �

� Изход за лазер и приемна леща
 Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
! Бутон за измерване
" Клапа на батерия
# Графична индикация
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1. Общи указания

1.1 Предупредителни надписи и тяхното значение

-ВНИМАНИЕ-
Възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни
наранявания или материални щети.

-УКАЗАНИЕ-
Препоръки при употреба и друга полезна информация.

� Числата указват номерата на фигурите към текста. Тях
ще намерите в сгънатата част на Ръководството за екс-
плоатация. Разгънете я при изучаването му.
В текста на настоящото Ръководство за експлоатация с
»уред« винаги се обозначава лазерният уред за измерване
на разстояния PD 5.

ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Printed: 14.08.2012 | Doc-Nr: PUB / 5070028 / 000 / 00



24

en

12. EC conformity

We declare, on our sole responsibility, that this product
complies with the following directives and standards:
EN 50081-1, EN 61000-6-2, 2004/108/EC.

Designation: Laser range meter

Type: PD 5

Year of design: 2010

Hilti Corporation

Dietmar Sartor Matthias Gillner
Head of BA Quality and Process Management Executive Vice President

Business Area Electric Tools & Business Area ElectricTools &

Accessories Accessories

10/2010 10/2010

tool. Parts requiring repair or replacement as a result of nor-
mal wear and tear are not covered by this warranty.

Additional claims are excluded, unless stringent national
rules prohibit such exclusion. In particular, Hilti is not
obligated for direct, indirect, incidental or consequential
damages, losses or expenses in connection with, or by
reason of, the use of, or inability to use the tool for any
purpose. Implied warranties of merchantability or fitness
for a particular purpose are specifically excluded.

For repair or replacement, send tool or related parts imme-
diately upon discovery of the defect to the address of the
local Hilti marketing organization provided.

This constitutes Hilti's entire obligation with regard to war-
ranty and supersedes all prior or contemporaneous com-
ments and oral or written agreements concerning warranties.
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