LL300N

Trimble - Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
+1-937-245-5600 Phone

© 2016, Trimble Inc. All rights reserved
PN 95721-00 Rev. E (10/16)

3

5

4
1

2
8

7
10

9

6

13

11

12

95721-00 Rev. E (10/16)

INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Skal ubetinget følges
APPARATDELE
STRØMFORSYNING
Isætning af batterier/akkumulatorer
Driftstid
Opladning af akkumulatorer
IBRUGTAGNING
Opbygning af laser
Nivelleringsautomatik og trinsikring
Manuel anvendelse/enakset hældning
ARBEJDSEKSEMPLER
Indstilling af apparathøjde (HI)
Overføring af meterrids/højdepunkt
Vertikaldrift
NIVELLERINGSNØJAGTIGHED
Nøjagtighedspåvirkninger
Nøjagtighedskontrol
BESKYTTELSE AF APPARATET
RENGØRING OG PLEJE
MILJØBESKYTTELSE
GARANTI
TEKNISKE DATA

DK
54
54
55
55
55
55
56
56
56
56
56
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
60
60

SIKKERHEDSHENVISNINGER

• Advarselsskilte på apparatet må ikke fjernes!
• Laseren er underlagt klasse 2.
• Vær på grund af den fokuserede stråle også opmærksom på strålegangen på større afstande og sørg for
at sikre den!
• Se aldrig ind i laserstrålen og ret den ikke mod andre personers øjne! Dette gælder også ved større afstande
fra apparatet!
• Opstil altid apparatet således, at strålen ikke er i øjenhøjde med personer (vær forsigtig på trapper og ved
refleksioner).

Skal ubetinget følges
•
•
•
•
•

Opstil apparatet i arbejdsområdets midte
Anvend så vidt muligt stativ ved afstande fra 20 m
Gennemfør regelmæssigt nøjagtighedskontroller
En stabil opstilling er grundlag for sikker brug
Hold glasflader på apparatet og styreprismet rene
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APPARATDELE
Taster på betjeningsfeltet
1 Afbryder
2 Manuel-taste
Kontrolindikatorer
3 Funktions-/nivelleringsindikator
4 Manuel/ HI-advarselslampe
5 Batteriindikator
Apparatdele
6 Infrarød modtager til fjernbetjening
7 Laserhoved
8 Akseretningsmarkeringer
9 Stråleudgang
10 Bærehåndtag
11 Batteriafdækning
12 Stativtilslutninger
13 Gummifødder

STRØMFORSYNING
Før den første ibrugtagning skal batterierne eller de genopladelige batterier (akkumulatorer) sættes i, hvis
det ikke allerede er blevet foretaget på fabrikken. Ved brug af akkumulatorer skal disse oplades forinden. Se
det pågældende afsnit.
NiCd- og NiMH-batterier kan indeholde ringe mængder af skadestoffer.
Sørg for, at batterierne oplades før førsteidriftsættelse og efter længere ikke-benyttelse.
Til opladning bruges udelukkende de dertil bestemte opladningsapparater iht. fabrikantens
angivelser.
Batterier må ikke åbnes, bortskaffes gennem forbrænding eller kortsluttes. Derved opstår der
beskadigelsesfare gennem forbrænding, eksplosion, udløbning eller opvarmning af batteriet.
De pågældende nationale bortskaffelsesbestemmelser overholdes.
Batterier opbevares utilgængeligt for børn. Ved slugning må der ikke fremkaldes opkastning. Læge
tilkaldes omgående.

Isætning af batterier/akkumulatorer
Batteriafdækningen tages af ved at dreje den centrale lukkeanordning 90°. Batterierne/akkumulatorerne
isættes således, at minuskontakten ligger på batterispiralfjedrene. Låget sættes på igen og fikseres med den
centrale lukkeanordning.
Ved brug af alkalibatterier forhindres opladning ved hjælp af en mekanisk sikring. Kun den originale
akkupakke muliggør opladning i apparatet. Fremmede akkumulatorer skal oplades eksternt.

Driftstid
Ved anvendelse af alkalibatterier (AIMn) (batteri LR 20) er driftstiden på ca. 90 timer i rotationsmodus.  
Akkumulatorer muliggør en driftstid på ca. 45 timer i rotationsmodus.
Følgende faktorer reducerer driftstiden:
• Hyppig efterjustering af positionen (vind, vibrationer);
• ekstreme temperaturer;
• gamle akkumulatorer; hyppig opladning af næsten fulde akkumulatorer (memory-effekt);
• anvendelse af batterier med forskellig kapacitet.
Batterier/akkumulatorer skal altid udskiftes sammen. Anvend aldrig batterier/akkumulatorer med
forskellig kapacitet. Om muligt skal nye/nyopladt batterier/akkumulatorer af samme fabrikat
anvendes.
Batteriindikatoren 5 starter ved at blinke langsomt med at signalisere, at batterierne/akkumulatorerne skal
oplades eller udskiftes. Ved yderligere afladning lyser LED’en permanent, før apparatet standser helt.
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Opladning af akkumulatorer
Det varer ca. 10 timer at oplade tomme akkumulatorer med det medfølgende ladeapparat. Hertil sættes
ladeapparatets stik ind i opladningstilslutningen på apparatet. Akkumulatorer, der er nye eller ikke er blevet
anvendt i længere tidsrum, opnår først deres fulde kapacitet efter fem op- og afladningscyklusser.
Akkumulatorer må kun oplades, når apparatets temperatur er på mellem 10°C og 40°C. Opladning
ved højere temperaturer kan beskadige akkumulatorerne. Opladning ved lavere temperaturer
forlænger opladningstiden og reducerer kapaciteten. Dette medfører reduceret ydelse og levetid
af akkumulatorerne.

IBRUGTAGNING
Apparatet opstilles vandret eller lodret på et stabilt underlag eller positioneres i den ønskede højde ved hjælp
af en stativtilslutning på et stativ eller en vægholder. Alt efter apparatets position, når der tændes for det,
registrerer det automatisk, om det skal anvendes vandret eller lodret.
Ved at trykke på afbryderen 1 tændes for apparatet og alle LED-indikatorer 3, 4, 5 lyser i 3 sek.
Nivelleringen starter med det samme. For at slukke trykkes igen på tasten. Under nivelleringen står rotoren
stille, nivelleringsindikatoren 3 blinker (1 x pr. sek.). Laseren er klar til brug, når laserstrålen lyser og
nivelleringsindikatoren 3 ikke mere blinker. Nivelleringsindikatoren lyser konstant i 5 min., derefter viser den
gennem ny blinken (1x hvert 4 sek.), at laseren arbejder i den automatiske funktion.
Hvis apparatet har en hældning på mere end 8% (selvnivelleringsområde), blinker laseren og
nivelleringsindikatorerne skiftevis én gang pr. sekund. Herefter skal laseren justeres på ny.

Nivelleringsautomatik og trinsikring
Efter aktivering udligner apparatet automatisk ujævnheder på ca. 8 % (± 0,8 m/10 m) i sit selvnivelleringsområde,
hvorved rotoren stadigvæk står stille.
Efter nivelleringen kontrollerer laseren positionen. Trinsikringen aktiveres - efter hver første nivellering - ca. 5
min. efter nivelleringen, når laseren arbejder vandret med 600 min-1.
Ved en positionsændring > 30 mm / 10 m udløser denne fejl den såkaldte trinsikring for at større hældninger
ikke fører til højdefejl. Her standser rotoren, laserstrålen afbrydes, manuel/advarsels-LED 4 blinker (2x pr. sek.).
Apparatet slukkes og tændes igen, og derefter kontrolleres eller nyindstilles den oprindelige højde.

Manuel anvendelse/enakset hældning
Ved hjælp af fjernbetjeningen eller kombinationen modtager/fjernbetjening kan apparatet omskiftes fra
automatisk selvnivellering til manuel anvendelse gennem et kort tryk på manuel-tasten ved laseren (2). Dette
signaliseres ved at den røde LED 4 blinker én gang pr. sekund. Med denne funktion kan Y-aksen hældes ved
at trykke på piltasterne »op/ned« på apparatet eller fjernbetjeningen, og laserens X-akse ligeledes indstilles
ved at trykke på piltasterne »højre/venstre« på fjernbetjeningen.
Et nyt kort tryk på manuel-tasten under horisonteringen skifter apparatet til enakset hældning. Dette signaliseres
gennem samtidig blinken af den grønne og røde LED 3/4 én gang pr. sekund (ved lodret anvendelse skifter man
fra manuel direkte tilbage til selvnivellering). Med denne funktion kan Y-aksen hældes ved hjælp af piltasterne
»op/ned« på apparatet eller fjernbetjeningen, mens X-aksen automatisk fortsætter med at arbejde vandret (f.eks.
ved bygning af skrå, nedhængte lofter eller opkørsler). Når apparatet arbejder med 600 min-1, er trinsikringen
også aktiv, dvs. at apparatets opstilling fortsat overvåges, selvom Y-aksen er blevet hældt manuelt.
Et kort tryk på manuel-tasten igen skifter apparatet tilbage til automatisk selvnivellering. Dette vises gennem
den grønne LED 3.
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ARBEJDSEKSEMPLER
Indstilling af apparathøjde (HI)
Apparathøjde (HI) er højden af laserstrålen. Den bestemmes gennem sammenlægning af måleskalaangivelsen
i forhold til højdemarkeringen eller en kendt højde.
Laser opbygges, og måleskala positioneres med modtageren på en kendt højde- eller referencepæl (NN).
Modtager udrettes til position »Auf Höhe« (på højde) på laserstrålen.
Måleskala-angivelsen lægges sammen med kendte NN-højde for at finde frem til laserhøjden.
Eksempel:
NN-Højde   
=
30,55 m
Skala-angivelse  
=
+1,32 m
Laserhøjde
=
31,87 m
Laserhøjde benyttes som reference til alle andre højdemålinger.
Apparathøjde (HI)

LL300

HI

Skala-angivelse
1,32 m

NN-Højde
30,55 m
HI = Skala-angivelse + NN-Højde
HI = 1,32 m + 30,55 m = 31,87 m

Overføring af meterrids/højdepunkt
Apparatet opstilles til vandret anvendelse (f.eks. via håndsvingstativ), således at laserstrålen er på den
ønskede højde.
Derefter drejes prismet manuelt eller med rotationsfunktionerne til det ønskede målpunkt.
Ved arbejde uden stativ stilles apparatet på et stabilt underlag og højdedifferencen mellem laserstråle og
ønsket højdepunkt beregnes ved hjælp af et metermål. Efter drejning af prismet til målpunktet afsættes den
forinden målte højdeforskel.
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Vertikaldrift
Laser skal først falde i niveau i horisontaldrift på et nivelleret stativ.  
Med manueltasten skiftes til manuelmodus, og via vertikalgevindoptagelsen monteres den til stativet.
Efter vertikal opbygning af laseren kan det vertikale laserstråleniveau indstilles til modtagermidten gennem
drejning
af laseren.
Til undgåelse af offsetfejl ved disse arbejder, bør modtageren anbringes ca. på højde med laseren.
Med „Auf/Ab“ (op/ned) piltasterne på fjernbetjeningen kan en finjustering gennemføres.

NIVELLERINGSNØJAGTIGHED
Nøjagtighedspåvirkninger
Den mulige nivelleringsnøjagtighed påvirkes af flere faktorer:
• Fabriksnøjagtighed;
• apparatets temperatur;
• påvirkning fra omgivelserne såsom regn, vind og temperatur.
Omgivelsestemperaturen har den største indflydelse på målenøjagtigheden. Især vertikale temperaturforskelle
(luftlag) nær jorden kan aflede laserstrålen - lignende den flimren man ser over varme asfaltveje.
Dette gælder for alle optiske måleinstrumenter, som f.eks. teodolit eller nivelleringsinstrument!

Nøjagtighedskontrol
Hertil er en fri strækning på 20 m mellem to vægge (A og B) nødvendig, og der gennemføres en omslagsmåling
ved vandret anvendelse via de to akser X og Y (4 målinger).
Laseren placeres vandret på et jævnt underlag eller på et nivelleret stativ i nærheden af den ene væg (A).
Laserpunktet rettes i X-aksens retning mod den nærmeste væg (A). Efter nivelleringen markeres højden (via
modtager) på væggen. Derefter drejes apparatet 180°, nivelleres og strålemidten markeres på den anden
væg (B).

Nu placeres apparatet i nærheden af væg B. Det nivellerede apparats laserstråle rettes i X-aksens retning
mod den nærmeste væg B, således at den forinden markerede højde (fra målingen på væg A) rammes
nøjagtigt. Apparatet drejes 180°, nivelleres og strålemidten markeres på væggen A. Differencen (h) mellem
de to markerede punkter udgør den faktiske apparatafvigelse.

58

Hvis apparatet ligger ved grænsen af fabriksnøjagtigheden (± 1,0 mm på 10 m) udgør den maksimale afvigelse
fra nulpositionen 4 mm ved 20 + 20 = 40 m.
Dette skal gentages på samme måde for den negative X-akse og for den positive og negative Y-akse, således
at højden fra alle fire retninger måles på det samme vægpunkt.

BESKYTTELSE AF APPARATET
Laseren må ikke udsættes for ekstreme temperaturer og temperaturudsving (f.eks. ingen opbevaring i
bilen).
Apparatet er meget robust. Alligevel skal måleinstrumenter behandles med omhu. Hvis apparatet har været
udsat for kraftige påvirkninger udefra, skal nivelleringsnøjagtigheden altid kontrolleres før næste brug.
Laseren kan anvendes indendørs som udendørs.

RENGØRING OG PLEJE
Urenheder på glasfladerne på laseråbningen 9 har en betydelig indflydelse på strålekvaliteten og rækkevidden.
De rengøres med vatpinde. Fnug skal fjernes.
Gummibælgen 10 skal i særdeleshed holdes ren. Urenheder tørres af med en fugtig og blød klud. Anvend
ingen aggressive rengørings- og opløsningsmidler. Det fugtige apparat skal lufttørres.

MILJØBESKYTTELSE
Apparat, tilbehør og emballage skal afleveres til miljørigtig genbrug.
Denne vejledning er trykt på klorfrit genbrugspapir. Alle kunststofdele er markeret for at garantere en rensorteret
recycling.
Brugte batterier/akkumulatorer må ikke smides i skraldespanden, i ild eller vand, men skal bortskaffes
på miljøvenlig måde.
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GARANTI
Trimble garanterer i en periode på 5 år, at produktet LL300N er frit for defekter i materialet og den
håndværksmæssige og tekniske udførelse. I 60 måneder forpligter Trimble eller det autoriserede
kundeservicecenter sig til efter eget valg enten at reparere eller ombytte et defekt produkt, såfremt reklamationen
er anmeldt i garantiperioden. Kunden skal dække eventuelle omkostninger (til gældende takst) forbundet med
ophold og transport til og fra reparationsstedet. Kunderne skal sende produktet til Trimble Navigation Ltd. eller
til det nærmeste autoriserede kundeservicecenter for garantireparationer eller indlevere det der, hvorved porto-/
fragtomkostninger skal være forudbetalt. Garantien bliver automatisk ugyldig ved ethvert tegn på misligholdelse
eller unormal brug, en beskadigelse af produktet som følge af en ulykke eller forsøg på reparation, der er
foretaget af andre end personale autoriseret af Trimble samt ved brug af reservedele, der ikke er godkendt
af Trimble. De ovennævnte oplysninger beskriver Trimbles fulde ansvar ved køb og brug af Trimble-udstyr.
Trimble påtager sig intet ansvar for tab eller andre skader eller mulige følgeskader af nogen art, der måtte opstå.
Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, undtagen den nærværende, og enhver garanti for
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål frasiges hermed.
Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier - eksplicitte såvel som implicitte.

TEKNISKE DATA
Målenøjagtighed1,3:
Rotation:
Arbejdsområde1: (diameter)
Lasertype:
Laserydelse:
Selvnivelleringsområde:
Nivelleringstid:
Nivelleringsindikator:
Strålediameter1:
Strømforsyning:
Driftstemperatur:
Opbevaringstemperatur:
Stativtilslutninger:
Vægt:
Lavspændingsindikering:
Lavspændingsafbrydelse:

< ± 15 arc seconds, < ± 2,2 mm/30m
600 1/min.;
500 m
rød diodelaser 635 nm
laserklass 2
typ. ± 8 % (ca. ± 4,8°)
typ. 30 sek.
LED blinker
ca. 8 mm på apparatet
4 x 1,5 V monoceller type D (LR 20)
- 20° C ... + 50° C
- 20° C ... + 70° C
5/8« vandret og lodret
2,7 kg
batteriindikator blinker/lyser
apparatet kobler helt fra

1) ved 21° celsius
2) under optimale atmosfæriske betingelser
3) langs akserne

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi,
Trimble Kaiserslautern GmbH
erklærer i eneansvar, at produktet
LL300N,
som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med følgende normer
EN 61000-6-3:2007 + A1:2010, EN 61000-6-2:2005 and EN 60825-1:2014
i henhold til bestemmelserne i direktivet
Electromagnetic compatibility 2004/108/EC.
Direktør
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Service and Customer Advice
North-Latin America
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099, USA
+1-937-245-5600 Phone
www.trimble.com
www.spectraprecision.com
www.spectralasers.com

Africa & Middle East
Trimble Export Middle-East
P.O. Box 17760
JAFZ View, Dubai
UAE
+971-4-881-3005 Phone
+971-4-881-3007 Fax

Europe
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
GERMANY
+49-6301-711414 Phone
+49-6301-32213 Fax

Asia-Pacific
Trimble Navigation Singapore PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
+65 6348 2212 Phone
+65 6348 2232 Fax

China
Trimble Beijing
Room 2805-07, Tengda Plaza,
No. 168 Xiwai Street
Haidian District
Beijing, China 100044
+86 10 8857 7575 Phone
+86 10 8857 7161 Fax
www.trimble.com.cn
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Notice to Our European Union Customers

GB

For product recycling instructions and more information,
please go to: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europe
To recycle Trimble WEEE, call: +31 497 53 2430, and ask for the “WEEE associate,”
or mail a request for recycling instructions to:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Hinweis für Kunden in Europa

D

Hinweise und weitere Informationen zum Produktrecycling
erhalten Sie unter: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europa
Für Informationen zum Recycling von Trimble Elektroaltgeräten rufen Sie an unter +31 497 53 2430 und
fragen Sie nach dem Verantwortlichen für Elektroaltgeräte (WEEE)
oder fordern Sie Hinweise zum Recycling an bei:
Trimble Europe BV
p.Adr. Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
NL-5521 DZ Eersel

Notification aux clients européens

F

Pour les informations concernant le recyclage du produit,
Veuillez visiter: www.trimble.com/environment/summary.html
Recyclage en Europe
Pour le recyclage de WEEE Trimble, appelez: +31 497 53 2430,
et demandez le “le responsable WEEE,” ou expédiez une demande pour les instructions de recyclage à:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Comunicazione per i clienti europei

I

Per istruzioni sul riciclaggio dei prodotti e maggiori informazioni,
andare su: www.trimble.com/environment/summary.html
Riciclaggio in Europa
Per riciclare Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Trimble chiamare: +31 497 53 2430
e chiedere dell‘ “associato RAEE,” oppure spedire una richiesta di istruzioni per il riciclaggio a:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL
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E

Nota para nuestros clientes de Europa
Para obtener más información y las instrucciones de reciclado del producto, visite: www.trimble.com/
environment/summary.html
Reciclado en Europa

Para reciclar WEEE (Residuos procedentes de los equipos eléctricos y electrónicos) de Trimble, llame al:
+31 497 53 2430 y pida por el “Asociado WEEE” o por correo, solicite las instrucciones de reciclado a:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Mededeling voor onze Europese klanten

NL

Voor instructies voor recycling van producten en meer informatie
gaat u naar: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europa:
Voor recycling van Trimble WEEE belt u: +31 (0)497 53 2430 en vraagt u naar de “WEEE medewerker,” of
stuur een verzoek om recycling instructies naar:
Trimble Europe BV
T.a.v. Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Meddelande till våra europeiska kunder

S

För information om produktåtervinningsinstruktioner och ytterligare information, besök: www.trimble.com/
environment/summary.html
Återvinning i Europa
För att återvinna Trimble WEEE, ring: +31 497 53 2430, och fråga efter “WEEE-medarbetaren,” eller skicka
en anhållan om återvinningsinstruktioner till:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Information til vores europæiske kunder

DK

Instruktioner og yderligere information om genbrug
findes på: www.trimble.com/environment/summary.html
Genbrug i Europa
Genbrug af Trimble WEEE (Bortskaffelse af Elektrisk og Elektronisk Udstyr), ring: +31 497 53 2430, og
spørg efter “WEEE associate” eller
skriv til adressen:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL
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P

Aviso aos Nossos Clientes Europeus
Para obter informações acerca do produto e instruções de reciclagem,
visite: www.trimble.com/environment/summary.html
Reciclagem na Europa

Para reciclar o Trimble WEEE, ligue para o 00 31 497 53 2430, e peça para falar com o “WEEE associate”
ou envie um pedido de instruções de reciclagem por correio postal para:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, Holanda

N

Kunngjøring til våre europeiske kunder
For instruksjoner om resirkulering og mer informasjon,
gå til: www.trimble.com/environment/summary.html
Resirkulering i Europa
For å resirkulere Trimble WEEE, ring: +31 497 53 2430, og spør etter “WEEE associate,” eller send
spørsmål om instruksjoner vedrørende resirkulering til:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Huomautus eurooppalaisille asiakkaillemme

FIN

Tietoa tuotteiden kierrättämisestä ja muita tietoja
osoitteesta: www.trimble.com/environment/summary.html
Kierrätys Euroopassa
Trimblen sähkölaitteiden kierrättämiseksi soittakaa numeroon:
+31 497 53 2430 ja kysykää vastaavaa “WEEE”-kumppania tai pyytäkää kierrätysohjeita osoitteesta:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
NL - 5521 DZ Eersel

Informacja dla naszych Klientów w Europie

POL

Instrukcje dotyczące utylizowania produktów oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.trimble.com/environment/summary.html
Utylizacja w Europie
W celu zutylizowania produktu Trimble WEEE należy zadzwonić pod numer +31 497 53 2430 i poprosić o
rozmowę ze „współpracownikiem WEEE” lub wysłać prośbę o instrukcje dotyczące utylizowania produktów
na adres:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, Holandia

107

Observaţie în atenţia clienţilor noştri europeni

ROM

Pentru instrucţiuni referitoare la reciclarea produsului şi pentru informaţii suplimentare, accesaţi : www.
trimble.com/environment/summary.html
Reciclarea în Europa
Pentru a recicla WEEE Trimble (deşeuri de echipamente electrice şi electronice Trimble), apelaţi: +31
497 53 2430, şi cereţi cu “WEEE associate” (asociatul WEEE), sau trimiteţi o cerere scrisă pentru a primi
instrucţiuni privind reciclarea către:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Извещение нашим европейским клиентам

RUS

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию Вы можете
найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html
Повторная переработка в Европе
С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните: +31 497 53 2430, и спросите
“WEEE associate,” или отправьте письмо с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Ανακοίνωση προς τους Ευρωπαίους Πελάτες

GR

Για οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες ανακύκλωσης προϊόντων,
παρακαλώ επισκεφθείτε: www.trimble.com/environment/summary.html
Ανακύκλωση στην Ευρώπη
Για να ανακυκλώστε Trimble WEEE, τηλεφωνήστε: +31 497 53 2430, και
ζητήστε τον “συνεργάτη της WEEE,” ή αποστείλετε ταχυδρομικώς αίτηση για οδηγίες ανακύκλωσης προς:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Meddelande till våra europeiska kunder

TUR

Ürün geri dönüşüm talimatları ve daha fazla bilgi için lütfen bu
siteyi ziyaret ediniz: www.trimble.com/environment/summary.html
Avrupa’da Geri Dönüşüm
Trimble WEEE’nin geri dönüşümü için lütfen bu telefon numarasını arayınız:: +31 497 53 2430 ve “WEEE
yetkilisini” isteyiniz, veya Geri dönüşüm talimatlarını istemek için yazılı bir başvuruyu aşağıdaki adrese
gönderiniz:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, HOLLANDA
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