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CZ
Návod k pou{ití
STABILA REC 300 Digital je pøijíma¢ se snadným ovládáním pro rychlý záznam
rota¢ních laserƒ. Pøijíma em REC 300 Digital je možno zachycovat laserové paprsky
z rota¢ních laserƒ, i když pro lidské oko už nejsou viditelné.
Vzdálenost od polohy „na linii“ se digitálnœ zobrazí jako zmœøená hodnota.
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

Hlavní ¢ásti pøístroje
13
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6
7
9

11
100 mm

8

5

9

1
5
3

10

2
4
1. Tla¢ítko: ZAP/VYP

8. Vstupní okénko laserových paprskƒ 100 mm

2. Tla¢ítko Hlasitost

9. Zna¢ky “na linii”

3. Tla¢ítko Pøesnost
4. Tla¢ítko Měrná jednotka
5. LCD displej
6. Vodováha
7. Akustická indikace

10. Kryt pøihrádky na baterie
11. Upevÿovací závit pøídr{né svorky
12. Vodicí otvory
13. Ochrana proti nárazu
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Uvedení do provozu
Stisknœte tla¢ítko ZAP/VYP (1). Zapnutí pøístroje bude potvrzeno akustickým
signálem a krátkým rozsvícením displeje. Nyní bude provedena samokalibrace.

1.

2.

Tla¢ítko: ZAP/VYP

automatická
kalibrace

Pro vypnutí jednou krátce ( 2 sec ) stisknœte tla¢ítko ZAP/VYP (1) .
Pøístroj se automaticky vypne, nebude-li pou{íván po dobu 30 minut.

Zobrazení rozdílu výšek: analogově
20 stupÿƒ indikace zobrazuje odchylku od støedu laserové
linie. Støedová ¢árka znázorÿuje polohu REC 300 Digital
“na linii”. Šipka se zvœtšuje s pøibývající vzdáleností od
polohy “na linii”.

Rychlé pípání =
pøíliš vysoko/zpœt

Nepøerušovaný tón Pomalé pípání =
= “na linii”
pøíliš nízko / vpøed

Akustické signály

2

Nastavení hlasitosti
Postupným stiskem tla¢ítka (2) lze m?nit intenzitu akustického signálu: (a)
nahlas (a), potichu (b) nebo vypnuto.
Pøi vypnuté hlasitosti signalizuje pouze krátké pípnutí pøíjem paprsku.
(b)
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Zobrazení rozdílu výšek: digitálně
Vzdálenost od polohy „na linii“
se zobrazí digitálními číslicemi

Re{imy mœøení
Symboly jsou
zobrazeny stále

Nastavení přesnosti

Pøesná
± 1,0 mm
Údaj se zobrazí jen krátce ± 0,05 in
± 1/16 in
1 sec
± 0,005 ft

2x
Tla¢ítko Pøesnost

Hrubá
± 5,0 mm
± 0,2 in
± 1/4 in
± 0,02 ft

Zvolené nastavení zƒstane po vypnutí pøístroje ulo{eno v pamœti.
Nastavení měrné jednotky

Údaj se zobrazí jen krátce

1 sec

2x
Tla¢ítko Měrná
jednotka
Zvolené nastavení zƒstane po vypnutí pøístroje ulo{eno v pamœti.
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Výmena baterií
Indikace
Plná:
Baterie OK

Polovi¢ní:
Po¢áte¢ní
výstraha

Prázdná:
Zbývá ještœ cca
30 min kapacity

Blikající:
Vymœÿte
baterie!

Otevøete kryt baterií (10) ve smœru šipky, vlo{te nové
baterie podle symbolu v pøihrádce pro baterie.
2 x 1,5V
mignon¢lánky, alkalické
velikost AA, LR6

Mignon
AA
LR6

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

Kryt pøihrádky na baterie: Vodotœsnost a odolnost vƒ¢i
prachu a vodœ je dána kontaktem krytu s tœsnœním. IP67

3

Pøídr{ná svorka
1. Upevÿovací šroub - pro upevnœní
na zadní stranu pøijíma¢e.
2. Vodicí ku{ely - napomáhají rychlému
a bezpe¢nému pøipevnœní pøídr{né
svorky k pøístroji

1

2

3. Reference pro ode¢tení:
4. Upevÿovací šroub: otá¢ením šroubu
lze pøídr{nou svorku s pøijíma¢em upevnit na mœøicí ty¢, resp. ji opœt uvolnit.
5. Pohyblivá svœrná ¢elist - pro zajištœní na mœøicí lati.
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Pé¢e a údr{ba
£ištœní: Prach a ne¢istotu na pøijíma¢i nebo displeji laskavœ neodstraÿujte suchým
hadøíkem ani hrubými materiály, proto{e by se okénko mohlo poškrábat.
Doporu¢ujeme ¢ištœní pomocí mœkkého hadøíku, jemného ¢isticího prostøedku a
vody.
Je-li tøeba, mƒ{e být pøístroj i krátkodobœ ponoøen do vody, omyt pod vodovodním
kohoutkem nebo ostøíkán hadicí s nízkým tlakem vody. Nepou{ívejte {ádné jiné
kapaliny, ne{ je voda nebo ¢isticí prostøedek na sklo, mohly by toti{ poškodit
plastový povrch.

Nepøípustné oblasti pou{ití
- provoz bez pou¢ení.
- provoz mimo rámec pou{ití k ur¢enému ú¢elu.
- otevírání pøijíma¢e, vyjma kryt p¢ihrádky na baterie.
- zmœna nebo modifikace výrobku.

Pokyny
- Osoby, které pou{ívají tento pœijíma¢, musí pøe¢íst a pochopit tento návod k
pou{ití a pœi pøedání dbát na to, aby návod pøe¢etly a pochopily i další osoby.
- Pravidelnœ provádœjte kalibra¢ní nebo zkušební mœøení, zejména po výjime¢nœ
náro¢ném pou{ití nebo pøed a po dƒle{itých mœøeních.
- Umístœní a nastavení laserového pøístroje:
Pøi instalaci laserového pøístroje dbejte na to, aby nedocházelo k ne{ádoucím odrazƒm laserového paprsku na reflexním povrchu.
Tyto odrazy mohou být zaznamenány pøijíma¢em a vést k chybné indikaci!
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Program recyklácie pre našich zákazníkov z EÚ:
STABILA ponúka na základe predpisov WEEE program likvidácie
elektronických výrobkov po ukon¢ení doby ich {ivotnosti.
Podrobnejšie informácie získate na stránke:
www.STABILA.de / Recycling
alebo:
0049 / 6346 / 309-0

Technická data
Pøesnost

pøesná:
grubá:

Vstupní spektrum:
Akustický signál:
Baterie:
Doba provozu::
Automatické vypnutí:
Oblast provozní teploty:
Skladovací teplota:

± 1,0 mm 0,05 in
1/16 in
0,5/100 ft
± 5,0 mm 0,20 in
1/4 in
2,0/100 ft
610 nm - 780 nm
hlasitý : ~ 105 dBA
tichý : ~ 85 dBA
2 x 1,5V mignon¢lánky, alkalické velikost AA, LR6
70 hod
30 minut
-20°C do +60°C
-40°C do +70°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.
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