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STABILA REC 300 Digital jest æłatwym w obsæłudze odbiornikiem do szybkiej 
rejestracji laserów obrotowych. Za pomocœ odbiornika REC 300 Digital moªna 
odbieraÿ promienie laserowe laserów roatacyjnych, nawet wtedy, gdy nie sœ one
widzialne goæym okiem. Odległæłoł‡ÿ do pozycji „na lini¢“ ukazuje si¢ cyfrowo w
postaci warto‡ci mierzonej.

PL

Elementy urzœdzenia

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:  0049 /  63 46 / 3 09-0

Instrukcja obsæugi

87

2. Przycisk gæo‡no‡ci

1. Przycisk WÆ./WYÆ

3. Przycisk dokæadno‡ci
4. Przycisk jednostki miary

5. Wy‡wietlacz LCD

8. Okienko odbioru lasera    100 mm

7. Sygnalizator

11. Gwint mocujœcy klamr¢ przytrzymujœcœ

12. Otwory prowadzœce

10. Wieczko zakrywajœce baterie

13. Ochrona przed uderzeniem
6. Poziomica 

9. Wskaµniki “na linii”
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1.

automatyczne
kalibrowaniePrzycisk WÆ./WYÆ

2.

Gæo‡no‡ÿ - ustawienie
Nast¢pujœce uruchomienie przycisku (2) ustawia dµwi¢k:
gæo‡ny (a) cichy (b) lub wyæœczony.
W przypadku cichego dostrajania pojawia si¢ krótki sygnaæ
w momencie, gdy zostaje osiœgni¢ty promie{ lasera.

20 poziomów wskaµnika pokazuje róªnic¢ do ‡rodka
linii lasera. Kreska ‡rodkowa pokazuje pozycj¢ “na linii”
urzœdzenia REC 300 Digital. Strzaæka powi¢ksza si¢ wraz
ze wzrostem odlegæo‡ci od pozycji “na linii”. 

Krótki sygnaæ =
za wysoko/wstecz

Ton ciœgæy
= “na linii”

Dæugi sygnaæ =
za nisko/wstecz

Uruchomienie
Nacisnœÿ przycisk WÆ./WYÆ. (1). Sygnaæ dµwi¢kowy i krótkie za‡wiecenie si¢
wy‡wietlacza potwierdzajœ, ªe urzœdzenie zostaæo wæœczone. Teraz nast¢puje
samoczynna kalibracja.

Sygnaæy dæwi¢kowe

Wskaµnik róªnicy wysoko‡ci: analogowy 

88

W celu wyæœczenia urzœdzenia naleªy 1x krótko (2 sec) nacisnœÿ przycisk WÆ./WYÆ.(1).
Urzœdzenie wyæœcza si¢ automatycznie po 30 minutach nie uªywania go.

(a)

(b)
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Ustawienie dokłæadno‡ci

Cienki
± 1,0 mm
± 0,05 in
± 1/16 in
± 0,005 ft

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

Tryby pomiaru

Przycisk dokæadno‡ci

2x

Symbole ukazujœ si¢ stale

1 sec

Wskazanie pojawia si¢ tylko na krótko

Ustawienie warto‡ci mierzonej

2x

1 secWskazanie pojawia si¢ tylko na krótko

Wybrane ustawienie pozostaje zapisane po wyæœczeniu urzœdzenia.

Wybrane ustawienie pozostaje zapisane po wyæœczeniu urzœdzenia.

Wskaµnik róªnicy wysoko‡ci: cyfrowy

Odległæłoł‡ÿ do pozycji „na lini¢“ ukazuje
si¢ za pomocœ wy‡wietlonych cyfrowo cyfr.

Przycisk 
jednostki miary
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Pusta:
Jeszcze ok. 30 min.
dziaæania

1. ¤ruba mocujœca - do przymocowania
na odwrotnej stronie odbiornika. 

Klamra przytrzymujœca

4. ¤ruba mocujœca: klamra przytrzym-
ujœca zostaje przymocowana do odbi-
ornika na æacie mierniczej poprzez
przekr¢canie.

5. Ruchoma szcz¢ka zaciskowa - do unieruchomienia na macie mierniczej.

Wskaµnik

Peæna:
Baterie
OK

Poæowa:
Poczœtek
ostrzeªenia

Miganie:
Wymieniÿ
baterie !

Wymiana baterii

Naleªy otworzyÿ wieczko schowka na baterie (10) w
kierunku strzaæki i wæoªyÿ nowe baterie zgodnie z
oznaczeniem symboli w schowku na baterie.

2 x 1,5V
ogniwa Mignon alkalicznych,
wielko‡ÿ AA, LR6

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

Wieczko przykrywajœce baterie: wodoszczelno‡ÿ, ochrona przed
wodœ i kurzem zapewnia doci‡ni¢ta do wieczka uszczelka. IP67

2. Prowadnice - pomagajœ w szybkim
i pewnym umocowaniu klamry 
przytrzymujœcej na odbiorniku.

3. Referencja odczytu:
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Czyszczenie: Prosz¢ nie czy‡ciÿ kurzu i zanieczyszcze{ na wy‡wietlaczu mokrœ
‡ciereczk¢ czy materiaæem ‡ciernym, gdyª moªe go to porysowaÿ. Zalecamy
mi¢kkœ ‡ciereczk¢, delikatne ‡rodki do czyszczenia i wod¢. W razie konieczno‡ci,
urzœdzenie moªna zanurzyÿ w wodzie, umyÿ pod bieªœcœ wodœ, bœdµ w¢ªem,
uªywajœc delikatnego strumienia z wodœ. Nie naleªy uªywaÿ innych cieczy niª
woda czy ‡rodek do czyszczenia szkæa, gdyª moªe to spowodowaÿ uszkodzenie
powierzchni.

Konserwacja

Niedozwolone zakresy stosowania:
- uªycie bez zapoznania si¢ z instrukcjœ obsæugi,
- uªycie niezgodnie z zastosowaniem,
- otwieranie odbiornika, zdejmowanie wieczka zakrywajœcego baterie,
- zmiana lub znieksztaæcenie produktu.

- Osoby uªywajœce niniejszego odbiornika, muszœ wcze‡niej zapoznaÿ si¢ z  
instrukcjœ obsæugi i zrozumieÿ jœ, a przekazujœc produkt innym, zadbaÿ równieª 
o to, aby i oni zapoznali si¢ z instrukcjœ. 

- Okresowe przeprowadzanie kalibracji czy testowanie urzœdzenia, szczególnie 
w przypadku wyjœtkowego zastosowania, jak równieª przed i po waªnych 
pomiarach.

Wskazówki

- Umieszczenie i ustawienie urzœdzenia laserowego :
podczas ustawiania urzœdzenia laserowego naleªy uwaªaÿ, aby nie doszæo do 
niepoªœdanych refleksji promieni lasera na odbitych powierzchniach. Tego typu 
refleksy mogœ zostaÿ równieª zarejestrowane przez odbiornik, co prowadzi do 
zæego odczytu pomiarów !
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Dane techniczne
± 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
gæo‡ny : ~ 105 dBA             cichy : ~ 85 dBA
2 x 1,5V ogniwa Mignon alkalicznych, wielko‡ÿ AA,LR6
70 godzin
30 minuty
-20°C do +60°C
-40°C do +70°C

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

Dokæadno‡ÿ             Cienki:
Gruby:

Zakres odbioru:
Sygnaæ akustyczny: 
Baterii:
Czas pracy:
Automatyczne wyæœczenie:
Zakres temperatury roboczej:
Zakres temperatury 
przechowywania:
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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

Techniczne zmiany zastrzeªone.
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