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(4)

Hlavní ¢ásti pøístroje

Laserový pøístroj LAX-50
Výstupní otvor vodorovné a svislé laserové pøímky

Libela pro hrubé vyrovnání 

Upínací ¢elist

Stavœcí páka upínací ¢elisti

Základní prvek

Teleskopické ty¢e

Kryt pouzdra baterií

Pouzdro na pøepravu

Návod k pou{ití
STABILA-LAX-50 je snadno ovladatelný køí{ový pøímkový laser. Je schopen samostat-
nœ se nivelovat v rozsahu ± 4,5° a umo{ÿuje snadnou a pøesnou nivelaci. Svisle a
vodorovnœ promítané laserové pøímky slou{í k dosa{ení vysoké pøesnosti práce.
Díly soupravy umo{ÿují montá{ stativu nebo dlouhé pøidr{ovací ty¢e k upnutí mezi
podlahu a strop místnosti.

0049 /  63 46 / 3 09 - 0

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:

Spína¢: zap / vyp 

Stahovací šrouby

(1)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Pásek uzávœru 

A

Pøítla¢ná deska

Prvek s pru{inou

Stupnice = 360° 
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Hlavní pou{ití:

Teleskopické ty¢e odšroubujte ze základního prvku. 
Teleskopické ty¢e smontujte pomocí šroubovacích
pouzder a{ do celkové výšky prostoru 2,75 m.
Pomocí prvku s pru{inou, upínací desky a základního
prvku upevnœte mezi podlahu a strop.
Umístœte laserovýý pøístroj. K upevnœní otá¢ejte stavœcí
pákou a{ na doraz.

Otevøete soupravu.
Vyjmœte díly.
Stativ nastavte do po{adované výšky.
Umístœte laserový pøístroj. 

B1

B2

B3

C1

C2

C3

Uvedení do provozu
Vypína¢em (4) se pøístroj zapíná. 
Po zapnutí kamery se objeví vodorovné a svislé laserové
pøímky. Laser se automaticky vyrovná.

Pøi pøíliš velkém sklonu laserového pøístroje
(nemo{nost automatického dorovnání) za¢ne
laser blikat.

I. 
II. 

III.

IV.

I. 
II. 
III.
IV.

Nivelace v promœnlivé výšce do 2,75 m.

Nivelace s funkcí stativu

EN 60825-1 : 03 10

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

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

Nepatøí do rukou dœtem!
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Køí{ový pøímkový laser LAX-50 je koncipován k pou{ití na stavbách a výrobu opustil
dokonale seøízený. Ale jako u ka{dého pøesného nástroje je nutné pravidelnœ kon-
trolovat kalibraci. Pøed ka{dým novým za¢átkem mœøení, zvláštœ pak, pokud byl pøí-
stroj vystaven silným otøesƒm, by mœlo být provedeno nové pøezkoušení.

Pøezkoušení kalibrace

K této kontrole je tøeba zajistit odpovídající referenci. Do blízkosti stœny upevnœte
napøíklad olovnici.
Laserový pøístroj se nyní postaví pøed toto referen¢ní ozna¢ení (vzdálenost y). 
S ním se nyní srovnává svislá laserová pøímka.
Odchylka støedu pøímky pøímkového laseru vzhledem k referen¢ní zna¢ce nesmí
pøekro¢it 1 mm na 2 m délky.

Svislá kontrola 

D1

D2

D3

Stupnice 360°
Svislá laserová pøímka zobrazuje na stupnici s 360° základního prvku
úhel oto¢ení laserového pøístroje respektive laserové pøímky.

Pokyny:
Dƒle{ité je, aby byl pøístroj vystøedœn pomocí
vodováhy! 
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Horizontální kontrola

1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

Ozna¢te viditelný køí{ laserových pøímek na stœnœ B (bod 2).

Ozna¢te viditelný køí{ laserových pøímek na stœnœ A (bod 1).

Pøístroj zapnœte.

Pøístroj LAX-50 postavte ve vzdálenosti S 50 mm a{ 75 mm pøed stìnu A na
vodorovnou plochu nebo ho namontujte na stativ s pøední stranou smœøující
ke stœnœ.

Celý pøístroj pak oto¢te o cca. 180°, ani{ jste mœnili jeho výšku. 

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

Oto¢te laser beze zmœny jeho výšky o 180°, pro umístœní laserového
paprsku blí{e k první zna¢ce na stœnœ (krok 3/bod 1).

Zmœøte svislou vzdálenost mezi bodem 1 a bodem
3. Rozdíl nesmí být vœtší ne{: 5 m

10 m
15 m 

5,0 mm
10,0 mm
15,0 mm

maximální pøípustná hodnotaS

Laserový pøístroj nyní bezprostøednœ pøemístœte pøed stœnu B.

Pøístroj pøestavte ve výšce tak, aby výška laserového bodu odpovídala
bodu 2.

8.

1. Horizontální kontrola - úroveÿ pøímky

2. Horizontální kontrola – sklon laserové pøímky

Kontrola sklonu a pøesné pøímé projekce laserové pøímky.

E1

E2

E3

Pøístroj postavte pøed stœnu A   - vzdálenost X = 5 m. 

Pøístroj pooto¢te o 45°. 
Vzdálenost laserové pøímky (= bod4) k bodu M nesmí pøekro¢it 1,5 mm! 

E4

F1

F2

F3

F4

F5

Zmœøte støed mezi bodem 1 a bodem 3 a
ozna¢te ho (bod M)

Pøístroj pooto¢te o 90°. 
Vzdálenost laserové pøímky (= bod5) k bodu M nesmí pøekro¢it 1,5 mm! 

Maximální tolerance pøi
rƒzných vzdálenostech

5 m
10 m
15 m

1,5 mm
3,0 mm
4,5 mm

maximální pøípustná hodnotaX

Pøístroj vyrovnejte vodorovnou laserovou pøímkou na bod M
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Otevøete kryt baterií (7) ve
smœru šipky, vlo{te nové
baterie podle symbolu v
pøihrádce pro baterie.

Výmœna baterií

Mignon,  AA ,  LR6

7

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

3 x 1,5V
mignon¢lánky, alkalické
velikost AA, LR6

Pou{ít lze i odpovídající akumulátory.

Nikdy laser neponoøujte do vody!

-> Pøístroj stojí pøíliš šikmo 
+ je mimo samonivelovací oblast 
+ laser nelze automaticky

laser bliká

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:
www.STABILA.de / Recycling     
nebo na adrese:
0049 / 6346 / 309-0

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

Technické zmœny vyhrazeny.

Pé¢e a údr{ba

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.

Záru¢ní podmínky

S køí{ovým pøímkovým laserem LAX-50 je tøeba jednat pe¢livœ a opatrnœ jako s
ka{dým pøesným pøístrojem.

Typ laseru:

Technická data

Samonivela¢ní oblast:

Výstupní výkon:

Pøesnost nivelace:

Baterie:

Doba provozu:

Oblast provozní teploty:

Skladovací teplota:

¢ervený diodový laser, vlnová délka 635 nm

< 1 mW, laserová tøída 2
podle EN 60825-1:03-10

ca. ± 4,5°

± 0,5 mm/m

3 x 1,5 V mignon¢lánky, alkalické velikost AA, LR6

cca 30 hod. (alkalické)

-10 °C do +50 °C

-20 °C do +60 °C
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