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RO

(4)

Elementele componente ale aparatului

Aparat cu laser LAX-50
Orificiu de ieƒire a liniei laser orizontale ƒi verticale

Reglarea grosierø a nivelei

Bacuri de fixare

Pârghie de blocare pentru bacurile de fixare

Element de bazø

Tije telescopice

Capacul compartimentului pentru baterii

Carcasø pentru transport

Instrucµiuni de folosire
STABILA-LAX-50 este un laser cu linii în cruce simplu de utilizat. Acesta este auto-
nivelant într-un domeniu de ± 4,5° ƒi face posibilø o nivelare rapidø ƒi precisø.
Liniile laser poziµionate orizontal ƒi vertical ajutø la lucrøri exacte. Pørµile setului
ajutø la construirea unui stativ sau a unei bare lungi de suportare, care poate fi
tensionatø între podeaua ƒi tavanul încøperii.

0049 /  63 46 / 3 09 - 0

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:

Comutator: pornit/oprit

¢uruburi de fixare

(1)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Bridø de închidere

A

Placø de fixare

Element elastic

Scalø 360°
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Domeniile principale de utilizare:

Deƒurubaµi tijele telescopice pânø la elementul de bazø.
Montaµi tijele telescopice pânø la o înølµime a camerei
de 2,75 m, cu ajutorul bucƒelor filetate.
Fixaµi între podea ƒi tavan cu ajutorul elementului
elastic, a pløcii de fixare ƒi a elementului de bazø.
Poziµionaµi aparatul cu laser. Pentru fixare rotiµi pânø la
limitø pârghia de blocare.

Deschideµi setul.
Scoateµi piesele.
Poziµionaµi stativul la înølµimea doritø.
Poziµionaµi aparatul laser.

B1

B2

B3

C1

C2

C3

Punere în funcµiune
Aparatul este pus în funcµiune cu ajutorul comutatorului
Pornit/Oprit (4). Dupø pornirea aparatului, apar liniile laser
orizontalø ƒi verticalø. Laserul se regleazø automat.

În cazul unei înclinøri prea mari, laserul
clipeƒte !

I. 
II. 

III.

IV.

I. 
II. 
III.
IV.

Nivelarea cu înølµime variabilø pânø la 2,75 m

Nivelarea cu funcµia stativ

Indicaµie:
În cazul aparatelor laser clasa a 2-a,
ochiul este protejat prin reflexul de
închidere a pleoapelor împotriva riscuri-
lor prin privirea accidentalø ƒi scurtø a
razei laser. De aceea, este permisø folo-
sirea aparatelor din aceastø clasø førø
alte møsuri de protecµie. Trebuie totuƒi
evitatø privirea directø a razei laser.

Ochelarii disponibili cu aceste aparate
nu sunt ochelari de protecµie. Ei asigurø
doar o mai bunø vizibilitate a razei laser.

Aparatul nu trebuie sø ajungø la
îndemâna copiilor !

EN 60825-1 : 03 10
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Laserul cu linii în cruce LAX-50 este conceput pentru utilizarea pe ƒantier ƒi a
pørøsit sediul nostru în stare reglatø førø a fi necesarø o altø intervenµie. 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 pro-
cedeze deci la verificarea calibrørii.

Verificarea calibrørii

Pentru aceastø verificare este necesarø stabilirea unei referinµe. 
Fixaµi de ex. un fir cu greutate în apropierea unui perete.
Aparatul laser trebuie acum aƒezat în faµa acestui marcaj de referinµø. 
Cu acesta este acum comparatø linia laser verticalø. 
Pe o lungime de 2 m, abaterea mijlocului liniei laserului liniar nu trebui sø fie
mai mare de 1 mm faµø de marcajul de referinµø.

Controlul vertical

D1

D2

D3

Scalø 360°
Linia laser orizontalø indicø pe scala de 360° a elementului de bazø,
unghiul de rotaµie a aparatului laser respectiv a liniei laser.

Indicaµie:
Este din acest motiv important ca aparatul sø
fie centrat cu ajutorul nivelei !
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Verificarea orizontalø

1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

Marcaµi crucea din linii laser vizibilø pe peretele B (punctul 2).

Marcaµi crucea din linii laser vizibilø pe peretele A (punctul 1).

Porniµþi aparatul.

Poziµionaµi LAX-50 la distanµa S de 50mm la 75 mm faµø de un perete A,
pe o suprafaµø orizontalø, sau montaµi-l pe stativ cu partea frontalø
orientatø spre perete.

Întregul aparat se va roti cu 180°, førø modificarea înølµimii.

Pentru verificarea orizontalø sunt necesari 2 pereµþi paraleli, la o distanþµø de cel
puµþin 5 m.

Rotiµþi laserul førø modificarea înølµþimii cu 180°, pentru a poziµþiona raza
laser cât mai aproape de primul marcaj de pe perete (pasul 3 / punctul 1).

Møsuraµi distanµa verticalø între punctul 1 ƒi 
punctul 3. Diferenµa nu trebuie sø fie mai mare de: 5 m

10 m
15 m 

5,0 mm
10,0 mm
15,0 mm

Valoare maximø admisibiløS

Aƒezaþµi acum aparatul laser lipit de peretele B.

Aparatul trebuie reglat pe înølµþime în aƒa fel încât înølþµimea
razei laser sø coincidø cu Punctul 2.

8.

1. Verificarea orizontalø - Nivelul liniei

2. Verificarea orizontalø - Înclinarea razei laser

Verificarea razei laser în ceea ce priveƒte înclinarea ƒi
proiecµþia dreaptø exactø

E1

E2

E3

Poziµionaµi aparatul în faµa peretelui A - distanµa X = 5 m.

Rotiµi aparatul cu 45°.
Distanµa dintre linia laser (= punctul 4) la punctul M nu trebuie sø fie mai mare de 1,5 mm!

E4

F1

F2

F3

F4

F5

Møsuraµi mijlocul distanµei dintre punctul 1
ƒi punctul 3 ƒi marcaµi-l (punctul M)

Rotiµi aparatul cu 90°.
Distanµa dintre linia laser (= punctul 5) la punctul M nu trebuie sø fie mai mare de 1,5 mm!

Toleranµe maxime la
diferite distanµe

5 m
10 m
15 m

1,5 mm
3,0 mm
4,5 mm

Valoare maximø admisibiløX

Reglaµi aparatul cu linia laser orizontalø pe punctul M
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Deschideµþi capacul
bateriilor (7) în direcµþia
søgeµþii. Introduceµþi baterii
noi, conform cu simbolul
din compartimentul
bateriilor.

Înlocuirea bateriilor

Mignon,  AA ,  LR6

7

3 x 1,5V 
Celule mignon alcaline
mørimea AA, LR6

Pot fi utilizaµþi ƒi acumulatori corespunzøtori.

Nu scufundaµi laserul în apa!

-> Poziµia aparatului este prea inclinatø  
+ este sub nivelul de autorenivelare
+ laserul nu se poate autorenivela automat

laserul
lumineazø
intermitent

Nu depozitaµþi aparatul în condiµþii de 
umezealø!
În caz cø este necesar uscaµþi mai întâi 
aparatul ƒi spaµþiul pentru transport.

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

Ne rezervøm dreptul operørii unor modificøri.

Îngrijire ƒi întreµinere

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).

Condiµii de garanµie

Laserul cu linii în cruce LAX-50 trebuie manipulat cu atenµie ƒi precauµie, ca orice
alt aparat optic de precizie.

Lasertyp:

Datele tehnice:

Domeniul de autorenivelare:

Puterea de emisie:

Imprecizia de nivelare:

Bateriile:

Durata de serviciu:

Domeniul temperaturii de regim:

Domeniul temperaturii de
depozitare:

Aparat laser cu diodø roƒie, lungimea de undø 635 nm

< 1 mW,  Clasa laser 2
conform EN 60825-1:03-10

cca. ± 4,5°

± 0,5 mm/m

3 x 1,5V Celule mignon alcaline, mørimea AA, LR6

30 de ore (alcaline)

-10 °C pânø la +50 °C

-20 °C pânø la +60 °C
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