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Használati útmutató

A STABILA-LAX 400 egyszerűen kezelhető, önszintező  
többirányú vonallézer építkezésen való használatra.  
A lézerkészülék ± 4°-os tartományban önszintező.  
A finombeállítással pontos 90°-os szögek vetíthetők át. 
A pulzáló lézervonal révén a speciális STABILA vonalvevővel 
nagyobb távolságból is lehetséges a munkavégzés. További 
információkért lásd a vonalvevő használati útmutatóját. 

Amennyiben a használati útmutató elolvasását 
követően még megválaszolatlan kérdések merülné-
nek fel, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 
következő számon: 

0049 /  63 46 / 3 09 - 0 

A készülék funkciói: 
2 x függőleges lézervonal 90°-os szögben 
2 x keresztvonal 
1 x 360°ban kilépő vízszintes lézervonal  
1 x függőlézer
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= 635n mP0 < 1mW
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Az első üzembe helyezés előtt:
•	A lézerkészülék megjelölése az ön országának nyelvén  

írt figyelmeztető utasítással
•	Biztonságtechnikai tudnivalók elolvasása  

-> Biztonságtechnikai tudnivalók
•	Elemek behelyezése -> elemcsere

Jelölje meg a lézerkészüléket az ön országának nyelvén 
írt figyelmeztető utasítással. A matricát az angol nyelvű 
matricára kell ragasztani.
A megfelelő matricákat mellékeltük.

LÉ ZERSUGÁR
NE  NÉ ZZ ÜN K A SU GÁ RB A

 2.  LÉZE RO SZ TÁ LY

ビームをのぞきこまないでと
レーザー クラス  2 
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Ápolás és karbantartás  
A STABILA lézeres mérőkészülék precíziós optikai műszer, ezért gondosan kell ápolni  
és kezelni. 
Ablaknyílások, kijelzőüvegek:  
A szennyezett ablakfelületek befolyásolják az optikai funkciót.  
Tisztításukat puha ronggyal, kevés vízzel vagy esetleg gyenge tisztítószerrel végezze! 
 
Ház: 
A készüléket nedves ronggyal tisztítsa meg.
•	 Ne használjon oldószert vagy hígítót!
•	 A készüléket ne merítse vízbe 
•	 Ne csavarozza szét a lézerkészüléket!

Szállítás és tárolás
•	 Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van,  

vegye ki az elemeket!
•	 A készüléket ne tárolja nedves helyen! 
•	 A készüléket és a szállítódobozt, ha szükséges, először 

szárítsa meg.

Figyelmeztetés: 
A 2-es osztályba tartozó lézerkészülékek használata esetén a szemhéjzáró 
reflex és/vagy az elfordulási reakció megvédi a szemet a véletlen, rövid 
ideig tartó lézersugárba való pillantáskor. Ha a lézersugár a szembe talál, 
akkor tudatosan be kell csukni a szemet és a fejet azonnal el kell mozdí-

tani a sugár irányából. Ne nézzen bele a közvetlen vagy a visszatükröződő lézersugárba!  
A lézerkészülékekhez kapható STABILA lézerlátó szemüveg nem védőszemüveg, csak a 
lézerfény jobb láthatóságát szolgálja. 
•	 A lézersugarat ne irányítsa emberre! 
•	Másokat ne vakítson el a sugárral! 
•	 Gyermekek kezébe adni tilos!
•	 Amennyiben az itt megadottaktól eltérő kezelő- és beállító-berendezéseket használ, 

illetve eljárásmódokat alkalmaz, akkor a sugárzásnak való kitettség veszélyes lehet! 
•	 A lézerkészüléken átalakítást (változtatást) végezni tilos. 
•	 A készülék leesése és az erős rázkódás hibás működést okozhat! 
•	Minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell a készülék működését és pontosságát 

különösen akkor, ha a készülék erős rázkódás érte.
•	 Robbanásveszélyes vagy agresszív környezetben nem használható! 
•	 Az elemeket és a készüléket ne dobja a háztartási hulladékba! 
•	 Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket továbbadja, mellékelje 

hozzá ezt is.

Biztonságtechnikai tudnivalók 

Az első üzembe helyezés előtt:
Alaposan olvassa át a biztonságtechnikai tudnivalókat és a használati útmutatót. 
•	A készüléket csak szakember használhatja! 
•	Tartsa be az óvintézkedéseket! 
•	Jelölje meg a lézerkészüléket az ön országának nyelvén írt figyelmeztető 

utasítással. A megfelelő matricákat mellékeltük. Az elhelyezés módja a 
használati útmutatóban található.

Újrahasznosítási program EU tagországbeli ügyfelek számára 
A STABILA az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló 
(WEEE) irányelvnek megfelelően ártalmatlanítási programot kínál az élettartamuk 
végéhez ért elektronikus termékek számára .  
Részletesebb felvilágosítás az alábbi telefonszámon kapható: 0049 / 6346 / 309-0

STABILA lézerkészülék garancia
A vásárló számára biztosított törvényes jogok mellett, amelyeket a jelen garancia nem  
korlátoz, a STABILA garanciát vállal a készülék hibamentességére és a biztosított 
tulajdonságokra anyag- és gyártási hiba esetén a vásárlás időpontjától számított  
24 hónapig. Az esetleges hiányosságok vagy hibák megszüntetése saját belátásunk 
szerint javítás vagy csere útján történik. A STABILA további igényeket nem vesz 
figyelembe. A szakszerűtlen kezelésből adódó hibák (pl. erős külső behatás miatti 
károsodás, hibás feszültséggel / áramfajtával történő üzemeltetés, nem megfelelő 
áramforrás használata), valamint a készüléken önkényesen, a vásárló vagy harmadik fél 
által elvégzett módosítások kizárják a garanciát. A természetes elhasználódásokra és 
kisebb, a készülék működését nem befolyásoló hibákra, nem vállalunk garanciát.  
Az esetleges garanciaigények a vásárláskor kapott nyugtával és a kitöltött garanciajeggyel 
(lásd a használati útmutató utolsó oldalán) együtt a vásárlás helyén érvényesíthetők.
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360˚

360˚

A készülék részei:
1. Lézerház
2. Finombeállítás
3. Házkeret
4. Magasságállító szorítókar
5. Mágnes
6. Szemek a feszítőszalagos rögzítéshez
7. Állványtalpak felfekvő felületekkel
8. 5/8“-os menet a statívhoz
9. BE / KI tolókapcsoló szállítási biztosítóval
10. Jelölőlézer BE / KI gomb
11. A lézerfunkciók kiválasztására szolgáló gomb
12. Zöld LED:    Üzemmód funkció 

Sárga LED:  Elemek kapacitásának kijelzése
13. 360°-os lézervonal kilépő ablaka
14. Függőleges lézervonalak kilépő ablaka
15. Függőlézer kilépő ablaka
16. Elemrekesz fedele
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4x 1,5V
Alkáli
AA, LR6, Mignon

A jelölés és a jusztírozás során mindig a 
lézervonal közepét kell figyelembe venni!

Elemek behelyezése / Elemcsere 
Nyissa ki azelemtartó fedelét (16) a nyíl irányába, majd 
helyezze be az elemeket a szimbólumnak megfelelően. 
Megfelelő akkumulátor is használható. 
 
 
LED kijelző: 
A LED (12) sárga:  az elemek kapacitása gyenge - helyezzen 
be új elemeket 
 
 

Az elhasznált elemeket a megfelelő  
gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa -  
ne dobja a háztartási hulladékba.  
Ha a készülék hosszabb ideig használaton 
kívül van, vegye ki az elemeket!
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Üzembe helyezés szintező funkcióval 

A lézerkészülék házát fordítsa munkahelyzetbe. Kapcsolja 
be a lézerkészüléket a tolókapcsolóval (9). Megjelennek a 
vízszintes és függőleges lézervonalak, valamint a függőlézer. 
A LED zölden világít. Az LAX 400 önszintező üzemmódban 
van, és automatikusan beszintezi magát. 

= 635n mP0 < 1mW

> ±4°

A lézerkészülék túl nagy dőlése esetén  
a lézervonalak villognak!  
A lézerkészülék az önszintezési  
tartományon kívül esik. 

> ±4°
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1x

2x 3x

= 635n mP0 < 1mW

A lézerfunkciók kiválasztása 

A készülék tolókapcsolóval (9) való bekapcsolását követően 
a (11) gombbal válthat a különböző lézerfunkciók között. 

Szintezési funkciók: 
2 x függőleges lézervonal 90°-os szögben 
1 x 360°-ban kilépő vízszintes lézervonal  
1 x függőlézer  
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= 635n mP0 < 1mW

5 sec

= 635n mP0 < 1mW

Üzembe helyezés szintezőfunkció nélkül 
 
Ha az LAX 400 készüléket csak a (11) gombbal kapcsolja 
be, akkor a jelölőfunkció üzemmód lesz aktív. A vízszintes 
és függőleges lézervonalak, a függőleges és LED gyorsan 
villog. 
Az LAX 400 nincs önszintező módban, ebben az üzem-
módban csak jelöléshez és jusztírozáshoz használható! 

Jelölőfunkciók: 
2 x függőleges lézervonal 90°-os szögben 
1 x 360°-ban kilépő vízszintes lézervonal  
1 x pontlézer   

Függőlézer funkció: 
A lézerház feltolása és a talpak szétterpesztése (7) után  
a függélyező jól láthatóvá válik.
Így az LAX 400 pontosan elhelyezhető.
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További funkciók
Funkció: Magasság beállítása 
A szorítókar (4) segítségével a lézerház a kívánt  
magasságba állítható.

Funkció: Finombeállítás  
A finombeállítással (2) a lézerház igen finoman forgatható. 
Így a függőleges lézervonalak precízen beigazíthatók.

90°
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A függő funkció felülvizsgálata
1. Az LAX 400 függélyezőjét irányítsa pontosan egy  

aljzati jelölésre. 
2. A helyiség mennyezetén jelölje meg a felvetített  

lézervonal-keresztet.
3. Forgassa el az LAX 400 készüléket 180°-kal, majd  

irányítsa a függélyezőt újra a padlón lévő jelölésre.
4. A helyiség mennyezetén jelölje meg a felvetített  

lézervonal-keresztet.
5. A jelölések eltérésének mért értéke a tényleges hiba 

kétszerese. 5 m-es mennyezetmagasság esetén az 
eltérés nem lehet nagyobb 3 mm-nél. 

A pontosság ellenőrzése 
Az LAX 400 többirányú vonallézert építkezéseken  
történő használatra tervezték, üzemünket kifogástalanul 
beállított állapotban hagyta el. A pontosság kalibrálását  
azonban, mint minden precíziós műszer esetében,  
rendszeresen felül kell vizsgálni. Minden munkakezdés 
előtt, különösen akkor, ha a készülék erős rázkódásnak 
volt kitéve, felülvizsgálatot kell végezni.
•	A függőlegesellenőrzése
•	A vízszintes ellenőrzése
•	Derékszög ellenőrzése

A függőleges ellenőrzése 
A 2 függőleges lézervonal felülvizsgálata
1. Hozzon létre egy referenciavonalat pl. függőónnal.
2. Az LAX 400-at helyezze el Y távolságban ettől a  

referenciavonaltól, és igazítsa be.
3. A lézervonalat a referenciavonallal kell összehasonlítani.
4. 2 m-es szakaszon az eltérés a referenciavonaltól nem 

lehet nagyobb 1 mm-nél!
5. Ezt a felülvizsgálatot mindkét függőleges lézervonalnál 

el kell végezni.

90°

> 2 m

Y ≈ 1 m

D

             1 mm           1 mm

II.I.
II.
I.
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S távolság a faltól maximális megengedett távolság:

5 m       3,0 mm
10 m       6,0 mm
15 m       9,0 mm

A vízszintes ellenőrzése 

A vízszintes lézervonal vonalszintjének felülvizsgálata 
A vízszintes vonalak ellenőrzéséhez 2 db, legalább 5 m 
távolságra lévő párhuzamos falra van szükség.
1. Állítsa az LAX 400 vonallézert az A faltól lehetőleg 

minél kisebb távolságra vízszintes felületre.
2. Igazítsa az LAX 400 készüléket egyik függőleges  

lézervonal kilépő ablakával az A fal felé.
3. Kapcsolja be a lézerkészüléket (9-es tolókapcsoló) 
4. Az automatikus önszintezést követően jelölje meg az 

 A falon a megjelenő lézervonal-keresztet. 1. jelölés
5. Forgassa el az LAX 400 készüléket 180°-kal, majd 

irányítsa ugyanazt a függőleges lézervonal kilépő 
ablakot a B falra. A magasság beállítását nem szabad 
módosítani.

6. Az automatikus önszintezést követően jelölje meg a  
B falon a megjelenő lézervonal-keresztet. 2. jelölés

7. A lézerkészüléket most állítsa át közvetlenül a B fal 
elé. Igazítsa az LAX 400 készüléket ugyanazzal a  
függőleges lézervonal kilépő ablakkal a B fal felé. 

8. Hozza pontosan fedésbe a lézervonal-keresztet a  
2. jelöléssel elforgatás és a magasság állítása  
segítségével.  

9. Forgassa el az LAX 400 készüléket 180°-kal, majd 
irányítsa ugyanazt a függőleges lézervonal kilépő 
ablakot az A falra. A magasság beállítását nem szabad 
módosítani.

10. Hozza pontosan fedésbe a lézervonal-keresztet az  
1. jelöléssel elforgatás segítségével.  

11. Az automatikus önszintezést követően jelölje meg az  
A falon a megjelenő lézervonal-keresztet. 3. jelölés

12. Mérje meg az 1. és 3. jelölés közötti függőleges  
távolságot.

Ezt a felülvizsgálatot mindkét függőleges lézervonallal el 
kell végezni! 

S =  5 m A B

1
2

1

3

2

3

1

A B A B

1

A

1
2

A B

II.

I.

II.
I.
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Derékszög ellenőrzése 

A 90°-os szög felülvizsgálata
1. Egy megfelelően nagy méretű helyiség  

sarkában 10 m távolságban jelölje fel az 
aljzatra az A jelölést. 

2. Irányítsa az LAX 400 függélyezőjét az  
A jelölésre.

3. Irányítsa az LAX 400 egyik lézervonalát az 
egyik falra.

4. Pontosan fele távolságon jelölje fel az aljzatra 
a B jelölést.

5. Jelölje fel a falon vagy az aljzaton pontosan a 
C pontot.

6. Forgassa el az LAX 400 függélyezőjét és  
irányítsa a B jelölésre.

7. Irányítsa az LAX 400 lézervonalát újra a C 
jelölésre.

8. A 90°-os lézervonallal a D jelölést jelölje fel a 
másik falra vagy az aljzatra.

Megjegyzés:  
A pontosság garantálásához az A - B, B - C  
és B - D távolságnak meg kell egyeznie
9. Fordítsa el az LAX 400 készüléket 90°-kal és 

irányítsa az 1. lézervonalat a D jelölésre.
10. Az A jelöléshez a lehető legközelebb jelölje 

meg az a derékszögű 2. lézervonal E  
pozícióját.

11. Mérje meg az A - E jelölések távolságát. 

Helyiség hosz-
sza vagy az A és 
C pontok közötti 
szakasz

Maximális megengedett 
távolság az A és E pontok 
között

10 m     3,0   mm
20 m     6,0   mm

D

A

B

C

A

B

C D

A

B

C

A

AE

C D E A

A

 ≥ 5 m

 ≥ 5 m
BC

 ≥ 5 m

D

 10 m
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Műszaki adatok
Lézer típusa:                            Vörös diódalézer, pulzáló vonallézer, 
                                                            hullámhossz 635 nm
Kimeneti teljesítmény:                   < 1 mW, 2-es lézerosztály az IEC 60825-1:2007 szerint 
Önszintezési tartomány:                kb. ± 4°
Szintezési pontosság*:
Vízszintes lézervonal:                    ± 0,3 mm/m   lézervonal-közép
Lézervonal dőlése:                          ± 0,2 mm/m  lézervonal
90° pontosság:                       ± 0,3 mm/m
Függőleges kereszteződési pont: ± 0,3 mm/m
Függélyes sugár lefelé:                  ± 0,3 mm/m
Elemek:                        4 x 1,5 V alkáli elem, mignon, AA, LR6 méret
Üzemidő:                                   kb. 10 óra (alkáli elemmel)
Üzemi hőmérséklet-tartomány:    -10 °C és +50 °C között
Tárolási hőmérséklet:                    -25 °C és +70 °C között
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
*  A megadott hőmérséklet-tartományon belüli üzemeltetés esetén

STABILA  LAX 400 garanciajegy
Ügyfél: 
 
 
 

Cím:
 
 
 
 
 
 
Vásárlás dátuma:
 
 
 
Kereskedő (pecsét, aláírás):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler
Tel.:   + 49  63 46  309 - 0
Fax:    + 49  63 46  309 - 480
e-mail:   info@stabila.de
www.stabila.de


