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Instrucμiuni de folosire
STABILA REC-210 Line este un receiver simplu de utilizat pentru înregistrarea
rapidø a liniilor laser.
Cu receiverul REC-210 Line pot fi recepμionate numai razele laser modulate în
impulsuri ale aparatelor cu laser liniare de la STABILA. Receiverul nu funcμioneazø
cu laserul rotativ !
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

Elementele componente ale aparatului
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1. Tastø DESCHIS/ÎNCHIS

6. Fereastrø de recepμionare a laserului

2. Tastø volum

7. Emiμøtor acustic

3. Tastø precizie

8. Loc pentru baterii

4. afiƒaje LCD

9. Filet de prindere a clemei de susμinere

5. Marcaj “pe linie”

10. Gøuri de ghidaj
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Punere în funcμiune

1

Apøsaμi tasta PORNIT / OPRIT (1). Un semnal sonor ƒi o scurtø iluminare a afiƒajului confirmø cø aparatul este pornit. Pentru a-l închide apøsaμi scurt 1x tasta
PORNIT / OPRIT (1). Dacø aparatul nu este folosit timp de 30 minute atunci se
opreƒte automat.

Afiƒaj
9 trepte de afiƒare indicø diferenμa faμø de centrul liniei
laser. Indicaμia medianø aratø cø REC 210 Line este
“pe linie”. Søgeata se møreƒte odatø cu îndepørtarea
faμø de poziμia “pe linie”.

Semnal rapid =
prea sus / înapoi

Semnal permanent
= “pe linie”

50 mm

Semnal încet =
prea jos / în faμø

Semnale acustice

2

2

1

Reglarea sonorului
Acμionaμi tasta (2) pentru reglarea tonului:
tare (a), încet (b) sau oprit.
La deschiderea silenμioasø se aude doar un
bipøit scurt dacø este receptatø raza laser.
Mod alarmø “pe linie”:
În acest mod semnalul acustic lung al radioreceptorului
este conectat pe silenμios atunci când receptorul este
“pe linie” . Dacø se deplaseazø de la acest nivel în sus
sau în jos se aude tonul corespunzøtor. Celelalte funcμii
lucreazø normal. Apøsaμi simultan tastele PORNIT/OPRIT
(tasta 1) ƒi volum (tasta 2), pentru a conecta acest
mod. Pentru confirmare aparatul bipøie o datø.
Pe LCD apare simbolul “volum”.
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(a)

(b)

Moduri møsurare
Modul constructiv
Dupø fiecare deschidere a aparatului este activ modul constructiv.
Afiƒare mod constructiv
Simbolul apare permanent

Precizia modului de constructiv :

Super Fin
Fin
Mediu Aproximativ
± 0,50 mm ± 1,0 mm ± 2,0 mm ± 3,0 mm

(c)

Modul industrial

Modul industrial este mai sensibil ƒi are o
afiƒarea exactø a mijlocului
toleranμø de ± 0,00mm faμø de poziμia “pe linie”
± 0,00 mm
Aparatul trebuie mai întâi oprit! Apøsaμi simultan tasta PORNIT / OPRIT (tasta 1)
ƒi precizie (tasta 3), pentru a deschide aparatul pe modul industrial. Se aude un
bip de confirmare. Pe LCD clipeƒte simbolul “precizie” (c).
Pentru a porni din nou modul constructiv apøsaμi din nou tasta precizie (tasta 3)
sau opriμi aparatul.
Dupø deschiderea receptorului acesta se gøsete din nou în modul constructiv.

3

1

Modul de proximitate

< 3m
3

(d)

2
Pentru lucrøri førø perturbaμii la distanμe sub 3m porniμi modul de proximitate.
Dacø aparatul este pornit apøsaμi simultan tastele precizie (3) ƒi volum (tasta 2).
Drept confirmare clipeƒte simbolul (d). Pentru închiderea acestei funcμii μineμi
apøsate din nou simultan tastele de precizie (3) ƒi volum (tasta 2) sau pur ƒi
simplu opriμi aparatul.
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1

Schimbarea bateriilor
Afiƒaj
Plin:
Batterii OK

Semiplin:
Avertizare
iniμialø

Gol:
Capacitate pentru
încø 30min.

Pâlpâire:
Schimbaμi
bateriile!

Deschideμi capacul bateriilor (8) în direcμia søgeμii.
Introduceμi baterii noi, conform cu simbolul din
compartimentul bateriilor.
2 x 1,5V
Celule Mignon alcaline,
mørimea AA,LR6

Mignon
AA
LR6

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

Loc pentru baterii: etanƒ , protecμie contra pøtrunderii
apei ƒi prafului prin apøsarea capacului pe garniturø. IP67

Clemø de susμinere
1. ?urub de prindere - pentru
fixarea de spatele receptorului.

4

3

2. Conuri de ghidaj - ajutø la prinderea
rapidø ƒi sigurø a clemei de susμinere
la receptor.
3. Referinμø pentru citire: vârfurile se
gøsesc “pe linie” ƒi servesc la citirea
cu exactitate a mirelor.

2

5

4. ¢uruburi de fixare: prin rotire clema
de fixare cu receptorul sunt fixate,
repectiv desprinse de pe mirø.
5. Følci de strângere mobile - pentru prinderea pe mirø.
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1

Îngrijire ƒi întreμinere
Curøμare: nu curøμaμi praful ƒi murdøria de pe fereastra receptorului sau a afiƒajului
cu o lavetø uscatø sau cu un material aspru, pentru cø acestea zgârâie fereastra.
Recomandøm folosirea unei lavete moi, un detergent blând ƒi apø.
Dacø este necesar aparatul poate fi scufundat pentru scurt timp în apø, spølat
sub robinetul de apø sau stropit cu furtunul la presiune micø. Nu folosiμi alte
lichide decât apa sau detergent pentru geamuri pentru cø alfel se poate deteriora
suprafaμa din plastic.

Domenii de utilizare nepermise
-

funcμionarea førø instrucμiuni
funcμionarea în afara destinaμiei de utilizare
deschiderea receptorului, scoaterea suportului pentru baterii
modificarea sau transformarea produsului.

Indicaμii
- Persoanele care folosesc acest receptor trebuie sø citeascø ƒi sø înμeleagø
aceste instrucμiuni ƒi în cazul în care îl transmite altora sø aibø grijø ca ƒi
acele persoane sø facø acelaƒi lucru.
- Efectuarea periodicø a møsurøtorilor de verificare ƒi a calibrørilor, în special
dupø o folosire anormal de durø, precum ƒi înainte ƒi dupø møsurøtorile
importante.
- Poziμionarea ƒi îndreptarea aparatului laser:
Atenμie la poziμionarea aparatului laser pentru a nu apørea reflecμii nedorite ale
razelor laser pe suprafeμele reflectorizante.
Aceste reflecμii pot fi înregistrate ƒi de receiver, ceea ce poate conduce la erori !
La distanμe sub 3m lucraμi întotdeauna cu modul de proximitate!

Program de recicilare pentru clienμii noƒtri din UE:
În conformitate cu prevederile liniilor directoare WEEE STABILA oferø
un program de recuparare ƒi reciclare a produselor sale electronice
dupø expirarea duratei lor de serviciu.
Informaμii amønunμite puteμi obμine sub:
www.STABILA.de / Recycling
sau sub:
0049 / 6346 / 309-0
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Datele tehnice
Raza de lucru: pânø la 110m, în funcμie de laser
0m
~3

< 110m
~3
0m

Precizia modului constructiv

± 0,50 mm
± 1,0 mm
± 2,0 mm
± 3,0 mm
Modul industrial
± 0,0 mm
Spectrul de recepμie:
635 nm
tare : ~ 103 dBA
încet: ~ 75 dBA
Semnal acustic:
2 x 1,5V Celule Mignon alcaline, mørimea AA,LR6
Bateriile:
Da ( simbol LCD )
Afiƒaj baterie:
50 de ore
Durata de serviciu:
30 Minuten
Oprire automatø:
-20°C pânø +60°C
Domeniul temperaturii de regim:
Domeniul temperaturii de depozitare: -40°C pânø +70°C
Super-Fin:
Fin:
Mediu:
Aproximativ:
Zero:

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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