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Instrucμiuni de folosire
Aparatul LAR-200, STABILA, este un aparat cu laser rotativ, uƒor de deservit, cu
carcasa etanƒø (IP 65), destinat nivelørii orizontale ƒi verticale. Este autonivelant
în interiorul unui domeniu de ±±5°. Cu ajutorul unui receptor adecvat, raza laser
poate sø fie recepμionatø pânø la o distanμø de aproximativ 150 m, chiar ƒi atunci,
când nu mai poate fi distinsø cu ochiul liber.
Am depus toate eforturile pentru a explica cât mai clar ƒi mai reproductibil cu putinμø atât modul de funcμionare cât ƒi modul de folosire ale aparatului. Dacø, în
ciuda acestui fapt, veμi fi rømas cu probleme nelømurite, veμi putea apela oricând
la serviciul nostru de conseiere telefonicø, la urmøtoarele numere de telefon:
0049 / 63 46 / 3 09-0
A

Elementele componente ale aparatului
(1)
(2)

Pentaprisma SP, deflectoare al radiaμiei luminoase
SP1: Orificiul de ieƒire al razei laser de verticalizare
SP2: Orificiul de ieƒire al razei laser rotative

(3)

Întrerupøtor: conectat /deconectat

(4)

Comutator-selector: conectarea/deconectarea reajustørii permanente
Diode luminiscente (LED) cu rol de semnalizare:

(5a) LED-ul roƒie: tensiunea bateriei ƒi supratemperatura
(5b) LED-ul verde: funcμia de CONECTARE respectiv PREGŠTIRE sunt în ORDINE
(6)

Protecμie împotriva ƒocurilor mecanice

(7)

Capacul compartimentului pentru baterii

(8)

Filet de 5/8 μoli pentru fixarea pe stativ

(9) 4 marcaje pentru funcμia de laser de verticalizare
(10) Carcasa: protejatø la jeturi de apø ƒi praf, conform IP 65
Nu scufundaμi laserul în apa
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Indicaμie:
În cazul aparatelor laser clasa a 2-a,
ochiul este protejat prin reflexul de
închidere a pleoapelor împotriva riscurilor prin privirea accidentalø ƒi scurtø a
razei laser. De aceea, este permisø folosirea aparatelor din aceastø clasø førø
alte møsuri de protecμie. Trebuie totuƒi
evitatø privirea directø a razei laser.

EN 60825-1 : 03 10

Aparatul nu trebuie sø ajungø la
îndemâna copiilor !
Ochelarii disponibili cu aceste aparate
nu sunt ochelari de protecμie. Ei asigurø
doar o mai bunø vizibilitate a razei laser.

Domeniile principale de utilizare:
Nivelarea
Aparatul trebuie aƒezat pe un suport solid sau pe un stativ.
Indicaμie: Este recomandabil ca aparatul cu laser rotativ sø fie amplasat la distanμø cu aproximaμie egalø faμø
de toate punctele de møsurare ulterioare.
Aparatul cu laser rotativ este pus în funcμiune prin apøsarea tastei (3). Imediat dupø aceasta, aparatul începe
cu nivelarea automatø. Dupø ce nivelarea automatø s-a
încheiat, laserul începe sø se roteascø. În funcμie de
luminozitatea existentø în momentul respectiv în mediul
ambiant, se poate folosi pentru marcare fie direct raza
laser, dacø aceasta este vizibilø cu ochiul liber, fie cea
captatø cu ajutorul receptorului.
Vø rugøm sø aveμi în vedere faptul cø trebuie marcat
întotdeauna centrul geometric al razei laser !
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Regimurile de funcμionare:
Punerea în funcμiune - Regim automat cu funcμia de autodeconectare
Din motive de siguranμø, dupø fiecare pornire, aparatul se autocomutø mai întâi
în acest regim de funcμionare ! Printr-o scurtø apøsare a tastei (3) se pune aparatul în funcμiune. Imediat se declanƒeazø nivelarea automatø. LED-ul verde (5b) se
aprinde, LED-ul (4) clipeƒte. Pentaprisma deflectoare a radiaμiei luminoase începe
sø se roteascø, raza laser începe sø lumineze. Dupø nivelarea automatø rømâne
un interval de cca. 30 sec pentru aducerea aparatului în poziμia doritø - de ex.
pentru deplasare pe înølμime, ajustare pe un stativ, etc.
În cadrul acestui interval de timp se compenseazø abateri de mai micø anvergurø
de la orizontalø. Dupø aceea, aparatul se autocomutø în regimul de lucru automat supravegheat, iar LED (4) se stinge.
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Funcμia de autodeconectare:

4

3

¢ocurile mecanice ƒi vibraμiile mici se compenseazø automat pânø la o anumitø
valoare-limitø. Dacø perturbaμiile sunt prea mari, se declanøeazø funcμia de
autodeconectare. Rotirea se întrerupe. Raza laser se opreƒte, LED-ul (4) clipeƒte.
Aparatul cu laser trebuie deconectat cu tasta (3) ƒi apoi reconectat.
Datoritø funcμiei amintite, influenμele perturbatoare ce pot repercuta asupra alinierii perfecte ƒi reglørii exacte a razei laser nu pot rømâne neobservate. Funcμia
de autodeconectare impune în aceste cazuri verificarea respectiv reajustarea
aparatului pe poziμia iniμial stabilitø.

Regimul de funcμionare automatø cu renivelare
3

4

În anumite condiμii de funcμionare (de ex. când se înregistreazø vibraμii puternice
ale subsolului) este avantajos ca aparatul sø fie renivelat automat. Dupø pornirea
prin apøsarea tastei (3), aparatul va fi comutat în acest regim de funcμionare prin
apøsarea tastei (4). LED-ul (4) indicø acest regim de funcμionare prin luminø
continuø.
Abaterile mici de la orizontalø (datoritø unor trepidaμii uƒoare) se compenseazø
automat. Dacø perturbaμiile sunt mai puternice, rotirea se întrerupe, raza laser
clipeƒte ƒi aparatul se reniveleazø. Dupø ce renivelarea s-a încheiat, pentaprisma
deflectoare îƒi reîncepe miƒcarea sa de rotaμie.

Regimul de funcμionare ca laser de verticalizare
Pentru a transpune în mod corect, pe tavan, un punct
de pe podea, aparatul cu laser poate sø fie orientat
foarte precis cu ajutorul celor 4 marcaje (9) de pe
elementul-soclu, pe crucea de marcare. Intersecμia liniilor
care formeazø crucea, corespunde orificiului de ieƒire a
razei laser verticale SP1.
Un rezultat satisføcøtor poate sø fie obμinut numai în
cadrul regimului de lucru automat ƒi numai cu aparatul
aƒezat pe o suprafaμø perfect planø.

Verificarea calibrørii
Aparatul cu laser rotativ LAR-200 este conceput ƒi executat pentru a fi folosit în
condiμii de ƒantier ƒi a pørøsit întrerprinderea producøtoare într-o stare de
calibrare ireproƒabilø. Ca ƒi în cazul oricørui alt instrument de mare precizie însø,
ƒi la aparatul acesta calibrarea trebuie sø fie controlatø la intervale regulate de
timp. Înaintea oricørei reînceperi a lucrului dupø o pauza mai lungø, în special
atunci, când aparatul a fost supus, între timp, unor ƒocuri mecanice sau trepidaμii mai importante, trebuie sø se procedeze deci la verificarea calibrørii.
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Controlul orizontal
1. Aƒezaμi aparatul cu laser rotativ pe o suprafaμø orizontalø sau pe un stativ, la
distanμø de 5m sau de 10 m de un perete, cu partea anterioarø spre perete.
2. Aparatul se va pune în funcμiune (tasta 3) ƒi se va aƒtepta ca aparatul sø se
autoreniveleze.
3. Se va marca pe perete punctul luminos, format de câtre raza laser Møsurøtoarea 1 (Punctul 1). Întrucât diametrul razei depinde de distanμa dintre
sursø ƒi suprafaμa de proiecμie, se va marca întotdeauna punctul reprezentat
de cøtre centrul geometric al razei !
4. Întregul aparat se va roti cu 90°, førø modificarea înølμimii (adicø stativul nu
trebuie modificat). Nivelaμi automat aparatul din nou.
5. Marcaμi pe perete punctul vizibil al centrului razei laser (punctul 2).
6. Repetaμi de douø ori paƒii 4 ƒi 5, pentru a obμine punctele 3 ƒi 4.
7. Dacø diferenμele celor patru puncte de control sunt mai mici decât 1 mm
pentru 5 m, respectiv de 2 mm pentru 10 m, toleranμa admisibilø de
± 0,1 mm/m este respectatø. Astfel punctele 1 ƒi 3 corespund axei "y",
iar punctele 2 ƒi 4 axei "x" a aparatului.
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Înlocuirea bateriilor:
Se va desface ƒi disloca
capacul de închidere (7)
al compartimentului
pentru baterii, ƒi se vor
scoate bateriile. Bateriile
noi se vor introduce în
compartiment în conformitate cu inscripμia aflatø în interiorul acestuia.
Se vor utiliza numai
baterii de 1,5 V de tip
Mono (mørimea 'D') !

2.

1.

Mono, D , LR20

7

Indicaμie:
Dacø aparatul urmeazø sø nu fie folosit o perioadø mai
îndelungatø de timp se vor scoate bateriile din locaƒ !

Afiƒarea størilor de funcμionare ƒi a mesajelor de eroare

prin LED-uri

LED-ul lumineazø verde

-> Laserul se aflø în funcμiune

LED-ul lumineazø verde +
laserul lumineazø intermitent

-> Laserul se autoniveleazø în mod automat

LED-ul lumineazø verde intermitent -> Poziμia aparatului este prea inclinatø
+ laserul lumineazø intermitent + este sub nivelul de autorenivelare
+ laserul nu se poate autorenivela automat
-> Laserul se aflø în funcμiune
LED-ul lumineazø roƒu
-> Tensiunea bateriilor a scøzut foarte mult
-> Necesitatea înlocuirii bateriilor este iminentø
-> Laser nivelliert sich automatisch ein
LED-ul lumineazø roƒu
-> Tensiunea bateriilor a scøzut foarte mult
+ laserul lumineazø intermitent
-> Necesitatea înlocuirii bateriilor este iminentø
LED-ul lumineazø roƒu intermitent -> Tensiunea bateriilor a scøzut foarte mult
+ laserul lumineazø intermitent -> Poziμia aparatului este prea inclinatø
+ se aflø dincolo de domeniul în care este
posibilø autorenivelarea
+ Laserul nu se mai poate autorenivela în mod
automat.
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Îngrijire ƒi întreμinere
• Lentilele de ieƒire a razelor laser murdare influenμeazø calitatea razei.
Curøμarea se va face cu o cârpø moale.
• Aparatul cu laser se va curøμi în exterior cu o cârpø umeda.
Nu se va spøla cu jet de apø ƒi nu se va scufunda în lichide de orice fel !
Pentru curøμire nu se vor folosi solvenμi sau diluanμi de orice fel !
Aparatul cu laser rotativ LAR-200 trebuie tratat, ca ƒi orice alt aparat de mare
precizie, permanent cu grijø ƒi precauμie

Datele tehnice:
Lasertyp:
Puterea de emisie:

Aparat laser cu diodø roƒie,
lungimea de undø 650 nm
< 1 mW, Clasa laser 2
conform EN 60825-1:03-10

Domeniul de autorenivelare:

cca. ± 5°

Imprecizia de nivelare:

± 0,1 mm/m

Bateriile:

2 x 1,5V Celule mono alcaline, mørimea D, LR20

Durata de serviciu:

120 de ore

Domeniul temperaturii de regim:

-10 °C pânø la +60 °C

Domeniul temperaturii de depozitare: -20 °C pânø la +70 °C
Ne rezervøm dreptul operørii unor modificøri.

Condiμii de garanμie
STABILA oferø, timp de 24 de luni de la data vânzørii, garanμie pentru deficienμe
ale aparatului sau pentru lipsa unor proprietøμi garantate ale acestuia, datorate
unor vicii de material sau unor deficienμe de manoperø. Remedierea deficienμelor
reclamate de cøtre beneficiar se va face, la libera alegere a producøtorului, fie prin
remediere, fie prin livrarea unui aparat nou. Defecμiunile ƒi/sau deficienμele care vor
fi apørut ca urmare a unui tratament necorespunzøtor (de exemplu avarierii ca
urmare a cøderii aparatului de la înølμime, alimentørii cu o tensiune sau un curent
necorespunzøtor, folosirea unor surse de alimentare electricø necorespunzøtoare)
sau unor modificøri, operate førø autorizaμia producøtorului de câtre beneficiar sau
de câtre terμi, exclud obligaμiile de garanμie ale producøtorului. Obligaμiile de garanμie ale producøtorului sunt de asemenea excluse pentru fenomenele de uzurø
normalø precum ƒi pentru deficienμele minore, ce nu repercuteazø esenμial asupra
modului de funcμionare al aparatului.
Eventuale cereri bazate pe obligaμiile de garanμie ale producøtorului le veμi adresa
prin intermediul dealerului, de la care aμi procurat aparatul, cøruia îi veμi preda
aparatul împreunø cu certificatul de garanμie completat (vezi ultima filø) .
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