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Elementy urzœdzenia

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

przeæœcznik poz. wæœczony

Klawisz : Funkcja rotacyjna

Klawisz : Funkcja skanowania

Dioda wskaznika:

Dioda czerwona: napi¢cie baterii i przekroczenie temperatury

Ochrona przed uderzeniem

Gwint przyæœczeniowy statywu 5/8"

Dioda zielona: funkcja robocza WÆŒCZONE bœdμ GOTOWE / W PORZŒDKU

Zacisk ustawienia zgrubnego

Wieczko schowka na baterie
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przeæœcznik poz. wyæœczony (zabezpieczenie na czas transportu)

Wskaμniki namierzania

Pryzmat pi¢ciokœtny rozdzielajœcy promie{ SP
(1)

(3a)

(2)

(5a)

(5b)

(5c)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

A

Obudowa silnika

Optyka odchylajœca

Jarzmo ochronne i prowadzœce

O

O

0049 /  63 46 / 3 09-0

PL

Laser rotacyjny STABILA LAPR-150 jest prostym w obsæudze laserem rotacyjnym 
sæuªœcym do niwelowania poziomego i pionowego z pionowaniem wæœcznie. 
Jest samoniwelujœcy si¢ w zakresie 1°. Promie{ lasera moªe byÿ odbierany za
pomocœ odbiornika z odlegæo‡ci do ok. 
90 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:

Instrukcja obsæugi



Niwelowanie
Przyrzœd tak naleμy ustawiÿ na twardym podæoμu lub na statywie, aby p¢cherz
libelli pudeækowej (9) nie poruszaæ si¢. Ta libella sæuμy jedynie do ustawienia
zgrubnego.
Wskazówka: Najlepiej ustawiaÿ laser rotacyjny mniej wi¢cej w tej samej
odlegæo‡ci wzgl¢dem póμniejszych punktów pomiarowych.
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Gæówne zastosowania :

Uruchomienie
Laser wæœcza si¢ przesuwajœc w gór¢ przeæœcznik suwakowy (3a). 
Je‡li przekroczony zostanie zakres samoniwelacji, laser zacznie mrugaÿ.

Ustawianie:
1.

2.

3. Ustawiÿ blokad¢

Przechylaÿ górnœ cz¢‡ÿ obudowy do momentu, aª
p¢cherzyk libelli nie b¢dzie dotykał kraw¢dzi libelli.

Zwolniÿ blokad¢

Ustawianie i regulowanie promienia laserowego

1.

2.

LAPR-150 moªe byÿ stosowany 2 trybach eksploatacji:

Klawisz ( 4a) :  Funkcja rotacyjna

Klawisz(4b) :  Funkcja skanowania

zmniejszanie pr¢dko‡ci rotacji = 0

1 x

3 x

1 x

linia skanowania
poszerza si¢

= 03 x

D

B

C

Prosz¢ pami¢taÿ, ªe zawsze oznaczony
zostaje ‡rodek punktu lasera!
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Tworzenie pæaszczyzny równolegæej:

Wyznaczanie pionowych powierzchni
odniesienia, np. wymierzanie ‡cianek
dzialowych

Wymierzanie pæytek okæadzinowych,
paneli, parkietu (podæoga, sufit, ‡ciana),
wymierzanie kœta prostego za pomocœ
zwykæego obrotu.

Prostopadle do ‡ciany:

2 podstawowe metody niwelowania prostopadæego:

odchylanie
aμ S1 = S2

Promie{
obrotowy

Promie{ 
prze-
chodzœcy

odchylanie aμ S1 = S2

Promie{
obrotowy

Promie{ 
przechodzœcy

Wyznaczanie powierzchni prostopadæych (niwelowanie prostopadæe)
Gæowic¢ silnika przechyliÿ o 90° do pozycji ko{cowej a optyk¢ odchyleniowœ wcis-
nœÿ w pozycj¢ ko{cowœ. Tak ustawiÿ przyrzœd, aby kierunek pionowej pæaszczyzny
lasera opisywanej przez optyk¢ byæ ustawiony równolegle lub prostopadle do linii
odniesienia. Za pomocœ przeæœcznika suwakowego (3) wæœczyÿ laser. Wyrównaÿ
obudow¢  obracajœc jœ na podæoμu. Powstajœce przy tym wstrzœsy mogœ spowodo-
waÿ przerwanie funkcj¢ nadzorowania promienia lasera i laser zacznie mrugaÿ.



Przyrzœd laserowy ustawiÿ zgrubnie za pomocœ libelli pudeækowej, tzn. p¢cherz
umie‡ciÿ zgrubnie w ‡rodku libelli. Otwór wyj‡ciowy promienia pryzmatu
pi¢ciokœtnego obróciÿ r¢cznie w kierunku ‡ciany.
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Automatyczny laser punktowy i liniowy LAPR-150 jest przeznaczony do uμycia na
placach budowy i opuszcza bramy naszej firmy w nienagannym, justowanym 
stanie. Jednak, jak w przypadku kaμdego innego precyzyjnego urzœdzenia, naleμy
regularnie kontrolowaÿ jego kalibracje. Przed kaμdym rozpocz¢ciem pracy, szcze-
gólnie je‡li wcze‡niej przyrzœd byæ naraμony do silne wstrzœsy, naleμy przepro-
wadziÿ takœ kontrol¢.
Je‡li przyrzœd zostaæ uderzony, naleμy przeprowadziÿ kontrol¢ caæego zakresu
samoniwelacji.

Kontrola kalibracji

H

Kontrola horyzontalna
1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

Je‡li róªnice mi¢dzy 4 punktami kontrolnymi sœ mniejsze niª 2 mm przy 5 m
odst¢pu ewentualnie 4 mm przy 10 m odst¢pu, zachowana jest dopuszczalna
tolerancja ± 0,2 mm/m.

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

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

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

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

Caæe urzœdzenie laserowe obróciÿ o 90°, nie zmieniajœc wysoko‡ci lasera
(tzn. ustawienie statywu nie moμe zostaÿ zmienione), a pryzmat pi¢ciokœtny
ponownie obróciÿ do ‡ciany w obszar zaznaczonego 1 punktu pomiaru.

C

H1

H2

H3

H4
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1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

8.

Kontrola pionowa (gæowica silnika odchylona o 90°)

Przyrzœd laserowy ustawiÿ zgrubnie za pomocœ libelli pudeækowej, tzn. p¢cherz
umie‡ciÿ zgrubnie w ‡rodku libelli. Wysoko‡ÿ statywu ustawiÿ mniej wi¢cej tak
jak w pozycji 1.

Statyw wraz z urzœdzeniem laserowym przestawiÿ teraz bezpo‡rednio
przed ‡cianœ B.

Widoczny ‡rodek punktu lasera (2) zaznaczyÿ na ‡cianie B.

Wæœczyÿ przyrzœd.

Wyæœczyÿ przyrzœd. Caæe urzœdzenie obróciÿ o 180°, nie zmieniajœc wysoko‡ci
lasera. Ustawienie statywu nie moμe zostaÿ zmienione.

Widoczny ‡rodek punktu lasera (1) zaznaczyÿ na ‡cianie A.

Wæœczyÿ przyrzœd.

Promie{ lasera skierowaÿ na ‡cian¢ A.

Przyrzœd laserowy ustawiÿ zgrubnie za pomocœ libelli pudeækowej,
tzn. p¢cherz umie‡ciÿ zgrubnie w ‡rodku libelli.

Gæowic¢ silnika przechyliÿ o 90° w kierunku ‡ciany A.
Optyk¢ odchyleniowœ ustawiÿ w pozycj¢ ko{cowœ.

Laser rotacyjny zamontowaÿ na statywie bezpo‡rednio przed ‡cianœ A.

Do kontroli pionowej potrzebne sœ 2 równolegæe ‡ciany w odst¢pie co najmniej 5m.

10.

11.

9.

Widoczny ‡rodek punktu lasera (3) zaznaczyÿ na ‡cianie B, pionowo do
punktu (2).

Wæœczyÿ przyrzœd.13.

14.

Wyæœczyÿ przyrzœd. Caæe urzœdzenie obróciÿ o 180°, nie zmieniajœc wysoko‡ci
lasera. Ustawienie statywu nie moμe zostaÿ zmienione.

Widoczny ‡rodek punktu lasera (4) zaznaczyÿ na ‡cianie A.

Zmierzyÿ poszczególne wysoko‡ci punktów, albo od ziemi albo od
wzgl¢dnego dolnego punktu, oznaczonego jako 0 mm.

Naleμy bezwzgl¢dnie przestrzegaÿ, aby
obliczenia byæy zgodne z oznaczeniami !

(P4 – P1) – (P3 – P2)
2s

0,3
mm
m

>

15.

Wæœczyÿ przyrzœd.16.

17.

18.

Promie{ lasera skierowaÿ na ‡cian¢ B.12.

E

F

G

C

I

L

M

K

I

K

C
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Wskazówka:
W przypadku d³æuªszego okresu
nie uªywania przyrz¹du naleªy
wyjœÿ z niego baterie.

Mono,  D  ,  LR20

Otworzyÿ schowek na bate-
rie w kierunku oznaczonym
strzaækœ. 
Nowe baterie naleªy
umie‡ciÿ w schowku 
zgodnie z nadrukami.

Wymiana baterii

Moªna zastosowaÿ równieª
odpowiednie baterie. 

2 x 1,5V
ogniwa Mono Alkaline,
wielko‡ÿ D,  LR 20

1.

2.

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

Dioda ‡wieci si¢ na zielono

-> laser poza zakresem samoniwelacji

-> laser jest eksploatowany

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

-> Mocny spadek napi¢cia baterii i jednocze‡nie 
laser poza zakresem samoniwelacji

-> temperatura w urzœdzeniu przekracza 50°C
-> diody lasera zostaæy odæœczone w obawie przed 

przegrzaniem
-> naleªy ocieniÿ przyrzœd, aby moªna byæo dalej 

pracowaÿ

Dioda mruga na zielono
+ laser mruga

Dioda ‡wieci si¢ na ªóæto

Dioda ‡wieci si¢ na czerwono

Dioda mruga na ªóæto
+ laser mruga
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Nie zanurzaÿ lasera
w wodzie !

Nie przechowywaÿ przyrz¹œdu w
wilgotnym otoczeniu !
W razie konieczno‡ci najpierw
wysuszyÿ przyrzœ¹d i opakowanie
transportowe.

Nie odkr¢caÿ !

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:
0049 / 6346 / 309-0

EN 60825-1 : 08 05

Uwaga:
W przypadku urzœdze{ laserowych klasy 2
oko w razie przypadkowego i krótkotrwa-
æego zetkni¢cia z promieniem lasera chro-
nione jest dzi¢ki odruchowi zamkni¢cia
powiek i/lub reakcji odwrócenia gæowy.
Dlatego teª pracujœc z tymi urzœdzeniami
nie musimy stosowaÿ ªadnych dodatko-
wych ‡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!

W przypadku stosowania urzœdze{ do obsæługi i regulacji innych niª podane w
niniejszym dokumencie bœdμ niestosowania si¢ do instrukcji obsłuægi urzœdzenia
moªe doj‡ÿ do naraªenia na dziaæłanie promieniowania laserowego.
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Techniczne zmiany zastrzeªone.

Typ lasera:

Dane techniczne

Zakres samoniwelacji:
(horyzontalna)

Moc wyj‡ciowa:

Dokæadno‡ÿ niwelacji:

Baterie:

Czas pracy:

Zakres temperatury roboczej:

Zakres temperatury
przechowywania

Czerwony laser diodowy, dæugo‡ÿ fali 635 mm

< 1 mW, klasa lasera 2 wg EN 60825-1:08-05

ok. ± 1°

horyzontalna: ± 0,2 mm/m
pionu: ± 0,3 mm/m

2 x 1,5 V ogniwa  Mono  Alkaline, wielko‡ÿ D, LR 20

ok. 80 godzin

od 0 °C do +50 °C
Przy temperaturze > 50° C przyrzœd wyæœcza
si¢ automatycznie.
-20 °C do +60 °C

• 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 LAPR-150 jak kaªde precyzyjny przyrzœd optyczny wymaga
ostroªnego i delikatnego obchodzenia si¢ z nim.

Konserwacja

STABILA przejmuje na okres 24 miesi¢cy od daty zakupu gwarancj¢ za usterki i
wady przyrzœdu powsta¢e z powodu wad materia¢u lub b¢¢dów produkcyjnych.
Usuni¢cie usterek nast¢puje zaleªnie od w¢asnej oceny poprzez naprawienie przyr-
zœdu bœdz jego wymian¢. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idœce roszczenia.
Usterki powsta¢e w wyniku niew¢a‡ciwego obchodzenia si¢ z przyrzœdem (np. usz-
kodzenie w wyniku upuszczenia na pod¢og¢, praca przy z¢ym napi¢ciu / rodzaju
prœdu, korzystanie z nie w¢a‡ciwych zróde¢ prœdu) jak równieª przeróbek przyrzœdu
samodzielnie podejmowanych przez kupujœcego lub osoby trzecie wykluczajœ takœ
odpowiedzialno‡ÿ. Tak samo nie jest przejmujemy odpowiedzialno‡ci za naturalne
objawy zuªycia i drobne usterki, które nie wp¢ywajœ w sposób istotny na funkcjo-
nowanie przyrzœdu.
Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wype¢nionœ polisœ gwarancyjnœ (patrz
ostatnia strona) prosimy kierowaÿ za po‡rednictwem punktu handlowego, w którym
nabyli‡cie Pa{stwo przyrzœd.

Warunki gwarancyjne


