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Klawisz : wæœczony / wyæœczony

Dioda wskaznika:

Dioda czerwona: napi¢cie baterii i przekroczenie temperatury

Dioda zielona: funkcja robocza WÆŒCZONE bœdµ GOTOWE / W PORZŒDKU

0049 /  63 46 / 3 09-0

PL

Nie zanurzaÿ lasera w wodzie !

Pryzmat pi¢ciokœtny rozdzielajœcy promie{ SP
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4 oznaczenia dla laserowej funkcji pionowania

Laser rotacyjny STABILA LAR-200 jest prostym w obsæudze laserem rotacyjnym
sæuªœcym do niwelowania poziomego oraz pionowania , w szczelniej obudowie
(IP 65). Jest samoniwelujœcy si¢ w zakresie 1°. Promie{ lasera moªe byÿ odbier-
any za pomocœ odbiornika z odlegæo‡ci do ok. 150 m, takªe wtedy, kiedy nie jest
on juª rejestrowany goæym okiem. 

Starali‡my si¢ w sposób moªliwie jasny i zrozumiaæy wytæumaczyÿ zasady posæugi-
wania si¢ tym przyrzœdem oraz jego funkcjonowania. Je‡li jednak b¢dziecie mieli
Pa{stwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, moªecie w kaªdej chwili skorzystaÿ z
porad telefonicznych pod nast¢pujœcymi numerami:

Elementy urzœdzenia

SP1: Otwór wyj‡ciowy promienia pionujœcego
SP2: Otwór wyj‡ciowy dla promienia rotacyjnego

Ochrona przed uderzeniem

Gwint przyæœczeniowy statywu 5/8"

Wieczko schowka na baterie

Przeæœcznik selekcyjny: staÆa korekta ustawienia wæ./wyæ

Program recyclingowy dla naszych klientów z UE:
STABILA zgodnie z regulacjami Europejskiej Dyrektywy w sprawie
utylizacji zuªytego sprz¢tu elektrycznego i elektronicznego oferuje
program utylizacyjny produktów elektronicznych po zako{czeniu
okresu ich przydatno‡ci.
Dokæ³adne informacje otrzymaj¹œ Pa{stwo na stronie internetowej:
www.STABILA.de / Recycling     
lub: 
0049 / 6346 / 309-0

Obudowa: ochrona przed wodœ i pyæem zgodnie z IP 65
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Uwaga:
W przypadku urzœdze{ laserowych
klasy 2 oko w razie przypadkowego i
krótkotrwaæego zetkni¢cia z promieniem
lasera chronione jest dzi¢ki odruchowi
zamkni¢cia powiek i/lub reakcji odwró-
cenia gæowy. Dlatego teª pracujœc z
tymi urzœdzeniami nie musimy stoso-
waÿ ªadnych dodatkowych ‡rodków
ochronnych. Mimo to nie powinno si¢
naraªœÿ oczu na bezpo‡redni kontakt 
z promieniem.

Okulary przeznaczone do pracy z
tymi urzœdzeniami laserowymi nie sœ
okularami ochronnymi. Poprawiajœ
jedynie widoczno‡ÿ ‡wiatæa lasera.

Przechowywaÿ w miejscu
niedost¢pnym dla dzieci!

Niwelowanie
Urzœdzenie naleªy ustawiÿ na twardym podæoµu lub na
statywie.
Wskazówka: Najlepiej ustawiaÿ laser rotacyjny mniej
wi¢cej w tej samej odlegæo‡ci wzgl¢dem póµniejszych
punktów pomiarowych.
Laser rotacyjny wæœczany jest poprzez naci‡ni¢cie 
klawisza (3). Zaczyna si¢ automatyczne niwelowanie.
Kiedy niwelowanie jest zako{czone, laser zaczyna si¢
obracaÿ. W zaleªno‡ci od jasno‡ci otoczenia moªna albo
bezpo‡rednio uªywaÿ widzialnego promienia laserowego
do oznaczania lub teª promie{ lasera moªe byÿ 
odbierany przy pomocy odbiornika.
Prosz¢ pami¢taÿ, ªe zawsze oznaczony zostaje
‡rodek punktu lasera!

Uruchomienie - tryb pracy automatyczny z funkcjœ tilt
Ze wzgl¢dów bezpiecze{stwa po kaªdym wæœczeniu, laser rotacyjny zawsze 
zostaje uruchomiony w tym trybie pracy! 
Urzœdzenie wæœcza si¢ krótkim wci‡ni¢ciem klawisza 3. Natychmiast rusza 
automatyczne niwelowanie. Zielona dioda (5b) zapala si¢, dioda (4) mruga.
Pryzmat pi¢ciokœtny rozdzielacza strugi zaczyna si¢ obracaÿ, rozbæyskuje promie{
lasera. Po automatycznym niwelowaniu pozostaje ok. 30 sekund czasu, aby 
ustawiÿ urzœdzenie laserowe w ªœdanej pozycji, np. przesunœÿ wysoko‡ÿ, 
zainstalowaÿ statyw itd.
W tym czasie korygowane sœ drobniejsze odchylenia wobec horyzontalnej. 
Potem urzœdzenie laserowe przeæœcza si¢ na kontrolowany tryb automatyczny,
ga‡nie dioda (4). 

Gæówne zastosowania :
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Tryb automatyczny z powtórna niwelacja
W niektórych warunkach pracy (np. silnych wibracjach podæoªa) sensowne jest,
aby w razie odchyle{ laser rotacyjny zawsze automatycznie dokonywaæ powtórnej
niwelacji. Po wæœczeniu urzœdzenia klawiszem (3) naci‡ni¢cie klawisza (4) powo-
duje przej‡cie do tego trybu pracy. Ten tryb pracy sygnalizowany jest staæym
‡wiatæem diody (4). 
Mniejsze odchylenia wobec horyzontalnej (wskutek drobnych wstrzœsów) sœ 
automatycznie korygowane. Je‡li te zakæócenia sœ wi¢ksze, rotacja zatrzymuje si¢,
promie{ lasera mruga, a urzœdzenie laserowe niweluje si¢ od nowa. 
Poza zako{czeniu powtórnej niwelacji pryzmat pi¢ciokœtny rozdzielajœcy promie{
znów zaczyna si¢ kr¢ciÿ.

Funkcja tilt:
Mniejsze wstrzœsy / wibracje sœ wyrównywane automatycznie tylko do okre‡lonej
warto‡ci granicznej. Je‡li te zakæócenia sœ wi¢ksze, uruchamia si¢ funkcja tilt.
Rotacja zatrzymuje si¢. Promie{ lasera wyæœcza si¢, mruga dioda (4). Urzœdzenie
laserowe naleªy wyæœczyÿ klawiszem (3) i ponownie wæœczyÿ.  
Zakæócenia, które mogœ prowadziÿ do przesuni¢cia dokæadnego ustawienia 
promienia lasera, nie pozostajœ zatem niezauwaªone. Funkcja tilt wymaga w 
razie zakæóce{ skontrolowania wzgl¢dnie ponownego ustawienia lasera na 
ªœdanœ pozycj¢. 

Laser pionujœcy
Chcœc przenie‡ÿ pion murarski z podæogi na sufit,
moªna ustawiÿ urzœdzenie laserowe z 4 oznaczeniami
(9) na elemencie cokoæu dokæadnie na miejscu krzyªo-
wania si¢ oznacze{. Punkt przeci¢cia krzyªa odpowia-
da pionowemu wyj‡ciu promienia lasera SP1.
Dokæadny wynik moªna uzyskaÿ jedynie w trybie 
automatycznym na równym i stabilnym podæoªu! 

Automatyczny laser punktowy i liniowy LAR 200 jest przeznaczony do uªycia na
placach budowy i opuszcza bramy naszej firmy w nienagannym, wyregulowanym 
stanie. Jednak, jak w przypadku kaªdego innego precyzyjnego urzœdzenia, 
naleªy regularnie kontrolowaÿ jego kalibracje. Przed kaªdym rozpocz¢ciem pracy,
szczególnie je‡li wcze‡niej przyrzœd byæ naraªony do silne wstrzœsy, naleªy 
przeprowadziÿ takœ kontrol¢.

Kontrola kalibracji
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Wæœczyÿ urzœdzenie laserowe (klawisz 3) i zaczekaÿ, aª urzœdzenie dokona
automatycznej niwelacji.

Kontrola pozioma

Laser rotacyjny ustawiÿ na równej gæadkiej powierzchni lub zamontowaÿ
na statywie w odst¢pie 5 lub 10 m od ‡ciany przodem w kierunku ‡ciany.

Widoczny ‡rodek punktu lasera zaznaczyÿ na ‡cianie - pomiar 1 (punkt 1).
Poniewaª ‡rednica promienia zaleªy od odlegæo‡ci , przy zaznaczaniu trzeba
zawsze kierowaÿ si¢ ‡rodkiem punktu laserowego.

Caæe urzœdzenie laserowe obróciÿ o 90°, nie zmieniajœc wysoko‡ci lasera 
(tzn. ustawienie statywu nie moµe zostaÿ zmienione). Odczekaÿ aª urzœdzenie
ponownie dokona automatycznej niwelacji.

Zaznaczyÿ widoczny ‡rodek punktu lasera na ‡cianie (punkt 2).

Dwukrotnie powtórzyÿ etapy 4 i 5, aby uzyskaÿ punkty 3 i 4.

Je‡li róªnice mi¢dzy 4 punktami kontrolnymi sœ mniejsze niª 1 mm przy 5 m
odst¢pu ewentualnie 2 mm przy 10 m odst¢pu, zachowana jest dopuszczalna
tolerancja 0,1 mm/m. W tym wypadku punkty 1 i 3 odpowiadajœ osi y 
urzœdze{, natomiast punkty 2 i 4 - osi x urzœdze{.

3



Dioda ‡wieci na zielono

-> Laser niweluje si¢ automatycznie

-> laser jest eksploatowany

-> Laser jest eksploatowany
-> Mocny spadek napi¢cia baterii
-> Wkrótce niezb¢dna wymiana baterii

-> Mocny spadek napi¢cia baterii
-> Urzœdzenie stoi zbyt krzywo  

+ znajduje si¢ poza obszarem samo niwelacji 
+ laser nie moªe si¢ automatycznie zniwelowaÿen

Dioda ‡wieci na zielono
+ laser mruga

Dioda swieci na czerwono

Dioda mruga na czerwono
+ laser mruga

-> Urzœdzenie stoi zbyt krzywo  
+ znajduje si¢ poza obszarem samo niwelacji 
+ laser nie moªe si¢ automatycznie zniwelowaÿ

Dioda mruga na zielono
+ laser mruga

-> Laser niweluje si¢ automatycznie
-> Mocny spadek napi¢cia baterii
-> Wkrótce niezb¢dna wymiana baterii

Dioda swieci na czerwono
+ laser mruga

Wskazania stanu eksploatacji i zgæoszenia bæ¢du
za po‡rednictwem diody ‡wiecœcej

Obudow¢ lasera przesu-
nœÿ w gór¢ (-> zintegro-
wana regulacja wyso-
ko‡ci). Zwolniÿ (otwor-
zyÿ) zamek wieka schow-
ka na baterie (7), zdjœÿ
wieczko i wyjœÿ baterie.
Nowe baterie naleªy
umie‡ciÿ w schowku
zgodnie z nadrukami. 
Naleªy stosowaÿ tylko
pojedyncze ogniwa 1,5 V
Mono (Wielko‡ÿ D) !

Wymiana baterii

Wskazówka:
W przypadku d³æuªszego okresu nie uªywania przyrz¹du nale-
ªy wyjœÿ z niego baterie.

Mono,  D  ,  LR20 7

1. 2.



Baterie:

Czas pracy:

ok. ± 5°

± 0,1 mm/m

2 x 1,5 V ogniwa Mono Alkaline, wielko‡ÿ D, LR20

ok.. 120 godzin

STABILA przejmuje na okres 24 miesi¢cy od daty zakupu gwarancj¢ za usterki i
wady przyrzœdu powstaæe z powodu wad materiaæu lub bæ¢dów produkcyjnych.
Usuniecie usterek nast¢puje zaleªnie od wæasnej oceny poprzez naprawienie 
przyrzœdu bœdµ jego wymian¢. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idœce 
roszczenia. Usterki powstaæe w wyniku niewæa‡ciwego obchodzenia si¢ z przyrzœdem
(np. uszkodzenie w wyniku upuszczenia na podæog¢, praca przy zæym napi¢ciu / 
rodzaju prœdu, korzystanie z nie wæa‡ciwych zródeæ prœdu) jak równieª przeróbek
przyrzœdu samodzielnie podejmowanych przez kupujœcego lub osoby trzecie 
wykluczajœ takœ odpowiedzialno‡ÿ. Tak samo nie przyjmujemy odpowiedzialno‡ci 
za naturalne objawy zuªycia i drobne usterki, które nie wpæywajœ w sposób istotny
na funkcjonowanie przyrzœdu.
Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypeænionœ kartœ gwarancyjnœ 
(patrz ostatnia strona) prosimy kierowaÿ za po‡rednictwem punktu handlowego, 
w którym nabyli‡cie Pa{stwo przyrzœd.

Warunki gwarancyjne

• Zabrudzone szybki przy wyj‡ciu promienia laserowego pogarszajœ jako‡ÿ 
promienia. Do czyszczenia naleªy uªywaÿ mi¢kkiej szmatki.

• Przyrzœd laserowy naleªy czy‡ciÿ wilgotnœ szmatkœ. Nie spryskiwaÿ i nie 
zanurzaÿ! Nie uªywaÿ ªadnych rozpuszczalników ani rozcie{czaczy!

Laser rotacyjny STABILA LAR-200 jak kaªde precyzyjny przyrzœd optyczny
wymaga ostroªnego i delikatnego obchodzenia si¢ z nim.

Konserwacja

Typ lasera:

Dane techniczne

Moc wyj‡ciowa:

Czerwony laser diodowy, dæugo‡ÿ fali 650 mm

< 1 mW, klasa lasera 2 wg EN 60825-1:03-01

Zakres samoniwelacji:

Dokæadno‡ÿ niwelacji::

Techniczne zmiany zastrzeªone.

Zakres temperatury roboczej: od -10 °C do +60 °C

od -20 °C do +70 °CZakres temperatury
przechowywania


