Laser LAPR-150
CZ

Návod k použití

O

3a

3b

10

A
4b

1

4a

5c

5b

5a

9

2

11
12

13

6

7

8

B

C

D

E

F

G

H
max
1/8”

3/16”

26ft

39ft

I

K
~ 17ft

s

L

M

CZ
Návod k pou{ití
Rota¢ní laser STABILA LAPR-150 je snadno ovladatelný rota¢ní laser ur¢ený pro
horizontální i vertikální nivelaci v¢etnœ kolmic. V rozsahu ± 1° je samonivelující.
Pomocí receiveru lze laserový paprsek pøijímat a{
do vzdálenosti cca 90 m, a to i tehdy jestli{e je pouhým okem neznatelný.
Sna{ili jsem se, aby ovládání a jednotlivé funkce tohoto pøístroje byly objasnœny
pokud mo{no jasnœ a srozumitelnœ. Jestli{e by pøesto zƒstaly z Vaší strany jakékoliv
otázky nezodpovœzeny, je Vám kdykoliv k dispozici telefonická poradna a to na
následujících ¢íslech:
0049 / 63 46 / 3 09-0

A

Hlavní ¢ásti pøístroje
(1)
(2)

Dœlicí pentaprisma SP
SP1: Výstupní otvor kolmého paprsku
SP2: Výstupní otvor pro rota¢ní paprsek

(3a) Vypína¢ pozice zap.
O

(3b) Vypína¢ pozice vyp (Transportní pojistka)
(4a) Tla¢ítko: Rota¢ní funkce
(4b) Tla¢ítko: Funkce skenování
(5a) LED pro indikaci:
(5b) LED ¢ervená: napœtí baterií a pøehøátí
(5c) LED zelená: provozní funkce ZAP, popø. PØIPRAVENO/V POØÁDKU

O

(6)

Ochrana proti nárazu

(7)

Kryt pouzdra baterií

(8)

Závit pro upevnœní na stativ 5/8"

(9)

Libela pro hrubé vyrovnání

(10) Ovlada¢ hrubého vyrovnání
(11) Kryt motoru
(12) Oto¢ná optika
(13) Ochranné a vodicí ramínko

Hlavní pou{ití:
Nivelace
Pøístroj postavte na pevnou podlo{ku nebo na stativ tak, aby se bublina libely (9)
nedotýkala okraje. Tato libela slou{í výhradnœ pro hrubé nastavení.
Pokyny: Je vhodné, stavœt rota¢ní laser pøibli{nœ do stejné vzdálenosti k jednotlivým
mœøeným bodƒm

Uvedení do provozu
Laser zapnete posunutím spína¢e smœrem vzhƒru (3a).
Jakmile je pøekro¢ena hranice samonivela¢ní oblasti, za¢ne laserový paprsek blikat.

D

Nivelace:
1. Uvolnœte svorku.

B

2. Naklánœje horní ¢ást tœlesa, dokud se bublina
libely nepøestane dotýkat okraje libely.

C

3. Uvolnœte svorku

Nastavení a seøízení laserového paprsku
LAPR-150 mƒže být používán ve 2 druzích režimu:
1.

Tla¢ítko:( 4a) : Rota¢ní funkce
3x

2.

1x

Sní{ení rota¢ní rychlosti

=0

Tla¢ítko (4b) : Funkce skenování 1 x
3x

Linie skenování se
rozšiøuje

=0

Dbejte na to, aby byl v{dy vyzna¢en
støed laserového bodu!

Vyzna¢ování vertikálních ploch
E
F
G

(Vertikální nivelace)
Nakloÿte hlavu motoru o 90° do koncové polohy a oto¢nou optiku také zasuÿte do
koncové polohy. Pøístroj nastavte tak, aby smœr optikou popsané vertikální laserové
roviny byl nasmœrován paralelnœ nebo pravoúhle k vzta{né linii. Pomocí posuvného
spína¢e (3) laser zapnœte. Kryt vyrovnejte otá¢ením na podlo{ce. Mƒ{e se stát, {e
otøesy, které vzniknou pøi otá¢ení, pøeruší kontrolní funkci laserového paprsku a
laser za¢ne blikat.

2 Základní metody pro vertikální nivelaci :
Vytvoøení paralelní roviny:
Otá¢ení a{ se S1 = S2

Pøímý paprsek

Rotující
paprsek

Vyzna¢ování vertikálních odkazových
ploch, napø. namœøení dœlicích pøícek

Pravoúhle ke stœnœ:
Pøímý
paprsek

Rotující
paprsek

Otá¢ení a{
se S1 = S2

Obklady, panely, zamœøení parket
(podlaha, strop, stœna), pomocí jednoduchéhootá¢ení mo{no zamœøit pravý úhel

Pøezkoušení kalibrace
Rota¢ní laser LAPR-150 je koncipován pro stavební pou{ití a opustil vyrobu v bezchybném stavu a byl seøízen. Ale jako u ka{dého pøesného nástroje je nutné pravidelnœ
kontrolovat kalibraci. Pøed ka{dým novým za¢átkem mœøení, zvláštœ pak, pokud byl
pøístroj vystaven silným otøesƒm, by mœlo být provedeno nové pøezkoušení.
Po nárazu by mœlo následovat pøezkoušení celé samonivela¢ní oblasti.

Horizontální kontrola
1. Postavte rota¢ní laser do vzdálenosti 5 m a{ 10 m pøed stœnu na rovnou, hladkou
plochu nebo namontujte na stativ pøední stranou smœrem ke stœnœ.

H

2. Laserový pøístroj nahrubo vyrovnejte pomocí zabudované libely, tzn. bublinu
nastavte orienta¢nœ doprostøed libely. Výstupní otvor paprsku oto¢ného
hranolu ru¢nœ nasmœrujte na zeæ.

C

3. Viditelný støed laserového bodu na zdi ozna¢te - Mœøení 1 (Bod 1). Proto{e prƒmœr laserového paprsku je závislý na vzdálenosti, je nutné pøi ozna¢ování
pou{ívat støed laserového bodu !

H1

4. Celý laser oto¢te o 90° , ani{ jste mœnili jeho výšku (tzn. nesmí se pohnout se
stativem), a oto¢ný hranol opœt nastavte v oblasti ozna¢eného 1. mœøícího bodu
smœrem ke stœnœ.

H2

5. Na stœnœ ozna¢te viditelný støed laserového bodu (Bod 2).
6. Opakujte dvakrát kroky 4 a 5, aby jste obdr{eli body 3 a 4.

H3

7. Jestli{e jsou rozdíly mezi 4 kontrolními body menší ne{ 2 mm u vzdálenosti 5 m
resp. 4 mm u vzdálenosti 10 m, je dodr{ena pøípustná tolerance ± 0,2 mm/m.

H4

Vertikální kontrola

(Hlava motoru oto¢ena o 90° )

K

Vertikální kontrola vy{aduje 2 paralelní stœny nebo svislé plochy ve vzdálenosti
minimálnœ 5 m od sebe.

I

1. Rota¢ní laser namontujte na stativ pøímo pøed stœnou A

E
F
G

2. Oto¢te hlavu motoru o 90° ve smœru zdi A.
Oto¢nou optiku zasuÿte do koncového stavu.

C

3. Laserový pøístroj nahrubo vyrovnejte pomocí libely tak, aby bublina byla
uprostøed.

I

4. Laserový paprsek nasmœrujte proti stœnœ A..
5. Pøístroj zapnœte.
6. Ozna¢te viditelný støed laserového bodu (1) na zdi A.

K

7. Pøístroj vypnœte. Celý pøístroj pak oto¢te o cca. 180°, ani{ jste mœnili jeho výšku.
Stativ se nesmí pohnout.
8. Pøístroj zapnœte.
9. Ozna¢te viditelný støed laserového bodu (2) na zdi B.

L

10. Stativ s laserovým pøístrojem postavte pøed stœnu B..

C

11. Laser nahrubo nastavte libelou tak, aby bublina byla ve støedu libely.
Výšku stativu nastavte pøibli{nœ stejnou jako na stanovišti 1.
12. Laserový paprsek nasmœrujte proti stœnœ B.
13. Pøístroj zapnœte.
14. Ozna¢te viditelný støed laserového bodu (3) na stœnœ B, kolmo k bodu (2).

M

15. Pøístroj vypnœte. Celý pøístroj opœt oto¢te o cca. 180°, bez toho aby zmœnil výšku.
Stativ se nesmí pohnout.
16. Pøístroj zapnœte.
17. Ozna¢te viditelný støed laserového bodu (4) na zdi A
18. Zmœøte pøíslušné výšky bodƒ buæ k podlaze nebo ke spodnímu bodu,
ke kterému se bude vztahovat 0 mm.
Je nutné bezpodmíne¢nœ po¢ítat s tím,
{e výpo¢et probíhá bez znaménka!

0,3

mm
(P4 – P1) – (P3 – P2)
>
m
2s

Ukazatele provozního stavu a chybová hlášení
LED dioda svítí zelene

LED diody

-> Laser je v provozu

LED dioda zelene blikají -> Laser je mimo samonivelacní oblast
+ laser bliká
LED dioda svítí {lute

-> Silne pokleslo napetí v bateriích
-> Brzy bude nutná výmena baterií

LED dioda blikají {lute -> Silne pokleslo napetí v bateriích a soucasne je laser
+ laser bliká
mimo samonivelacní oblast
LED dioda svítí cervene -> Teplota v prístroji je nad 50°C
-> Laserové diody byly kvuli ochrane pred prehrátím vypnuty
-> Zaclonte prístroj, aby bylo mo{no dále pracovat.

Výmena baterií
Ve smœru šipky otevøete
pøihrádku (7) na baterie.
Nové baterie vlo{te dle
popisu v pøihrádce pro
baterie.
2 x 1,5V
alkalické monoclánky,
velikost D, LR 20
Pou{ít lze i odpovídající
akumulátory.

Mono, D , LR20

1.

Pokyny
Pokud se pøístroj delší dobu
nepou{ívá, vyndejte baterii.

2.

Program recyklace pro naše zákazníky z EU:
STABILA nabízí podle norem WEEE program likvidace odpadù
pro elektronické výrobky po uplynutí doby jejich životnosti.
Pøesnìjší informace obdržíte na stránkách:
0049 / 6346 / 309-0

Pøístroj chraÿte pøed vlhkem!
Pøístroj a pøepravní schránku
pøípadnœ nejprve vysušte.

Nikdy laser neponoøujte
do vody !
Nešroubujte !

Pokyny:
U laserových pøístrojƒ druhé tøídy je oko
chránœno pøed náhodným, krátkodobým
pohledem do laserového paprsku zavíracím
reflexem ¢o¢ky a/nebo reflexním odvrácením hlavy od záøení. Tyto pøístroje proto
mohou být pou{ívány bez dalších ochranných opatøení. Presto by se o¢i nemœly
vystavovat laserovému paprsku.

EN 60825-1 : 08 05

Nepatøí do rukou dœtem!
Laserové brýle, které mƒ{ete dostat
s tímto laserovým pøístrojem, nejsou
ochranné brýle. Slou{í ke zlepšení
viditelnosti laserového paprsku.

Budete-li používat jiná obslužná a justovací za ízení, než která jsou zde uvedena,
nebo provád t jiné zpƒsoby postupu, mƒže být vystaveni nebezpe nému záøení.

Pé¢e a údr{ba
• Zne¢ištené ¢o¢ky na výstupu laseru ovlivÿují kvalitu paprsku. Je nutné je vy¢istit
mœkkým hadøíkem, pokud je to nutné.
• Laserový pøístroj ¢istet vlhkým hadøíkem. Nikdy nestøíkat nebo nenamá¢et !
Nepou{ívat ¢istící prostøedky nebo øedidla !
Jako ka{dý pøesný optický nástroj je nutné rota¢ní laser LAPR-150 pe¢livœ opatrovat.

Technická data
Typ laseru:

¢ervený diodový laser, vlnová délka 635 nm

Výstupní výkon:

< 1 mW, laserová tøída 2 podle
EN 60825-1:08-05
ca. ± 1°

Samonivela¢ní oblast:
(horisontal)
Pøesnost nivelace:
Baterie:
Doba provozu:
Oblast provozní teploty:

Skladovací teplota:

horisontal: ± 0,2 mm/m
vertikál : ± 0,3 mm/m
2 x 1,5V alkalické monoclánky, velikost D, LR 20
cca 80 hod.
0 °C do +50 °C
Pøi teplotách vyšších ne{ 50° C se za¢ne pøístroj
automaticky deregulovat.
-20 °C do +60 °C

Technické zmœny vyhrazeny.

Záru¢ní podmínky
Firma Stabila pøejímá záruku za vady a chyby pøislíbených vlastností pøístroje v délce
trvání 24 mœsícƒ od koupœ pøístroje. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní
chyby. Odstranœní vad následuje podle vlastního uvá{ení záru¢ní opravou nebo
výmœnou. Za jakékoliv další nároky nepøejímá firma Stabila {ádnou odpovœdnost.
Vady vzniklé nevhodným zacházením (napø. poškození vzniklé pádem, provoz se
špatným napájením, pou{ívání nevhodných zdrojƒ) stejnœ jako jakékoliv zmœny
provedené na pøístroji kupujícím nebo tøetí osobou vylu¢ují záruku.
Stejnœ tak STABILA nepøejímá odpovœdnost za projevy bœ{ného opotøebení a malé
vady, které výraznœ neovlivÿují funk¢nost pøístroje.
Pøípadné záru¢ní po{adavky napište a odevzdejte s vyplnœným záru¢ním listem (viz.
poslední strana) a spolu s pøístrojem Vašemu prodejci.

