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Dallas2 jest innowacyjnym narzędziem do pomiaru dwóch 

odległości jednocześnie przy zastosowaniu dwóch dalmierzy 
laserowych Przeznaczony do zastosowania w budownictwie 
oraz przemyśle. Przed użyciem narzędzia należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi. Przekazując wyrób innemu 
użytkownikowi, proszę przekazać również niniejszą 
instrukcję. Prosimy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i 
informacji zawartych w instrukcji obsługi.

Ważne informacje i przydatne 
wskazówki dotyczące 
użytkowania 

Ostrzeżenia dotyczące sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu, 
życiu i zniszczeniu mienia

Urządzenie jest zgodne
z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE Kraj podchodzenia: Polska

Urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska 
zakładach bez wpływu na przyrodę.

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi!

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za wybór marki IN DEVICE. Mamy nadzieję, że 
nasz produkt, w którym zastosowano najnowsze 
technologie, okaże  się w najwyższym stopniu zadowalający. 
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Opis produktu1

1.1 Opis ogólny
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Spis elementów Dallas2
1 Rama
2 Połączenie ramy i rączki
3 Rączka
4 Śruby połączenia rączki i ramy
5 Śruba zacisków dalmierzy 
6 Pokrętło docisku
7 Przesuwne dociski
8 Dystanse ślizgowe ramion
9 Śruba mocowania rączki
10 Dystanse ślizgowe korpusu
11 Gumy osadzania dalmierzy 

w gnieździe

Opis produktu1

1.2 Budowa Dallas 2

4Dallas 2- instrukcja obsługi

Dallas2 wykonany jest z konstrukcji aluminiowej stanowiącej 

gniazda zamocowania dalmierzy. Zaciśnięcie dalmierzy odbywa 

się za pomocą zacisków przesuwanych śrubą z pokrętłem. 

Zastosowana rękojeść umożliwia manewrowanie znacznikiem 

przez użytkownika. Umieszczone na spodzie znacznika dystanse 

chronią powierzchnię pomiaru przed zarysowaniami podczas 

manewrowania znacznikiem. Użyte gumy zaciągane za ramiona 

korpusu dodatkowo zabezpieczają  dalmierze laserowe przed 

wypadnięciem z gniazd oraz pomagają w zamocowaniu. Gumy 

nie przeszkadzają w widoczności ani nie ograniczają obsługi 

dalmierzy. 

Każdy  pomiar odległości docelowego punktu na powierzchni 
ściany lub suficie,  odbywa się na zasadzie wskazania przynajmniej 
dwóch współrzędnych X i Y o danych wartościach. Najczęściej są 
to współrzędne w kierunku 90-ciu stopni w stosunku do siebie.
Znacznik Dallas 2 służy do wyznaczenia takich  punktów 
bezpośrednio dokonując pomiaru w dwóch kierunkach. 
Przeznaczony do zastosowania w budownictwie oraz przemyśle.
Użycie Dallas 2 skraca czas wykonania pomiaru. Zwiększa 
bezpieczeństwo wykonania pomiaru niwelując w trudnych 
warunkach np. na wysokości sięganie konwencjonalnymi 
miarkami do oddalonych powierzchni w kilku kierunkach. 
Używając Dallas 2 wyznaczenie punktu docelowego jest 
jednorazowe , nie trzeba usuwać niepotrzebnych linii zaznaczenia 
przy konwencjonalnych sposobach.

1.3 Zastosowanie Dallas 2



Opis produktu1

1.4 Sposób użycia
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Aby dokonać pomiaru znacznikiem Dallas2 należy 

umieścić dalmierze laserowe na każdym ramieniu 

zacisku, zabezpieczyć dalmierze i dokonać wskazania.

4. Uruchom dalmierze w funkcji ciągłego pomiaru 

odległości i przesuwając zaciskiem po powierzchni, 
wyznaczamy żądany punk oraz zaznaczamy jego położenie.  

1. Umieść 

dalmierze 
w gniazdach 
zacisku.

2. Zaciągnij 

na dalmierze 
gumy 
stabilizujące.

3. Dociśnij 

zaciski gniazd 
do dalmierzy 
kręcąc 
pokrętłami

Dallas2 przeznaczony jest do zastosowania dwóch dalmierzy 
laserowych bez względu na rozmiar urządzeń. Po zamieszczeniu 
i uruchomieniu Dalmierzy w znaczniku użytkownik przesuwając 
znacznikiem po powierzchni ustawia bezpośrednio wartości X i Y 
i od razu możesz zaznaczyć docelowy punkt na powierzchni. 

6Dallas 2- instrukcja obsługi

Zaznacz na 
powierzchni 
parametr

Opis produktu1

Przesuwając po 
powierzchni 
wyznacz 
odpowiednie 
parametry
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Bezpieczeństwo i ochrona środowiska3

Rozdział ten zawiera  instrukcje zachowania 
bezpieczeństwa, które ułatwią zabezpieczenie się przed 
obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji powoduje
unieważnienie udzielonej gwarancji.

Praca z narzędziem Dallas 2 oraz wszystkie prace pośrednie, 
muszą odbywać  się bezwzględnie przy zachowaniu ogólnych 
zasad bezpieczeństwa pracy

• Narzędzie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
• Narzędzie powinno być używane z zachowaniem ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Narzędzie Dallas 2 należy użytkować w ochronnym obuwiu i ubraniu 
roboczym.
• Regulacja musi odbywać się zgodnie z instrukcją i miejscu bezpiecznym
• Miejsce użycia musi być wolne od przypadkowych przedmiotów w 

obrębie pracy montera.
• Należy zachować odpowiednią kolejność prac, opisaną w instrukcji, aby 

uniknąć niepożądanych zdarzeń.
• Upuszczenie przyrządu może skutkować obrażeniami, jeśli nie stosuje 

się obuwia ochronnego i odzieży roboczej.
• Narzędzie Dallas 2 powinno być używane wyłącznie przez jedną osobę.
• Narzędzie nie wymaga podłączenia do zasilania.
• Prace poprzedzające i następujące po użyciu Dallas 2 powinny być 

wykonywane z uwzględnieniem zasad BHP i przy użyciu środków 
ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, 
odzież robocza)

• Stosowanie środków chemicznych związanych z pracą narzędziem 
Dallas 2 powinno być zgodne z instrukcją producentów tych środków i 
przy zachowaniu zasad BHP. 

3.1 Ogólne zasady  zachowania bezpieczeństwa

Dane techniczne2

Dallas 2- instrukcja obsługi

2.1 Parametry ogólne narzędzia

2.2 Złożenie narzędzia z dostawy

Waga : 0.25kg

Należy skręcić cześć korpusu narzędzia z rękojeścią za pomocą 
dołączonej śruby. Do skręcenia nie potrzebne jest żadne narzędzie. 
Należy śrubę umieścić w otworze przeznaczenia i dokręcić ręcznie 
rękojeść do momentu odczucia oporu.

Dallas2 wykonany jest w kształcie litery Y o wymiarach  

i parametrach podanych na ilustracji



• Należy zachować ostrożność przy zaciskaniu klamr zacisku ręcznego.
• Czyszczenie przyrządu powinno odbywać się przy zastosowaniu 
odpowiednich narzędzi i środków czyszczących, wymienionych w 
punkcie dotyczącym czyszczenia i konserwacji.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta 
części zamienne.
• Opakowanie z narzędziem należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci.
• Narzędzie może zawierać na powierzchni ostre krawędzie oraz opiłki 
metali. 
• Narzędzie powinno  być przechowywane, składowane i 
transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.
• Narzędzie zostało wyprodukowane w warunkach przemysłowych z 
zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska3

3.2 Przechowywanie

Narzędzie Dallas 2  dostarczane jest od producenta w 
jednostkowych opakowaniach pośrednich, lub profesjonalnej 
skrzyni w zależności od rodzaju zamówienia. 
Zaleca się przechowywanie narzędzia w osobnym sztywnym 
opakowaniu jednostkowym zapewniającym trwałość 
narzędzia.

Transport, czyszczenie i konserwacja4

4.1 Konserwacja
Narzędzie należy każdorazowo po użyciu umyć wodą  i wysuszyć 
lub przetrzeć szmatką . Osady zdrapać szczotką miedzianą lub 
mosiężną miękką. 

4.2 Przechowywanie

• Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy 
je przechowywać w bezpiecznym miejscu.

• Narzędzie należy przechowywać z dala od ciężkich ostrych 
elementów

• Należy umieścić narzędzie w odpowiednim miejscu w 
skrzynce, lub pudełku.

• Narzędzie należy chronić przed dostępem dzieci.
• Nie wystawiać narzędzia na działanie promieniowania 

słonecznego UV
• Nie przetrzymywać narzędzia w miejscach o temperaturze 

powyżej  35 stopni  Celsjusza 

• transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed 
fizycznymi uszkodzeniami.

• Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na narzędziu lub 
opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie całego 
narzędzia, lub jego podzespołów.

• Upuszczenie może spowodować jego rozregulowanie lub 
trwałe uszkodzenie.

4.3 Przenoszenie i transport 
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Utylizacja i złomowanie5

Wszystkie elementy narzędzia  
nadają się do recyklingu.

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz podzespoły
o wysokiej jakości pozwalają na prawidłową
eksploatację urządzenia przez okres około 10 lat.
Niemniej mogące zaistnieć o wiele wcześniej,

a niemożliwe dzisiaj do przewidzenia zmiany potrzeb odbiorcy,
bądź zmiany przepisów i norm, zmuszające do dostosowania,
bądź wycofania urządzenia z eksploatacji, mogą spowodować
konieczność jego utylizacji i złomowania. Dotyczy to również
części lub zespołów urządzenia wymienianych lub
naprawianych. Kupujący jest zobowiązany do wykonania tych
czynności zgodnie z obowiązującym w danym momencie
i miejscu stanem prawnym.

5.1 Utylizacja i złomowanie

Opakowanie tego przyrządu  jest wykonane 
z materiałów, które nadają się do recyklingu. 
Opakowanie należy usunąć w sposób zgodny 
z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony 
środowiska, tak aby wszystkie materiały zostały 
poddane recyklingowi.

5.2  Opakowanie produktu


