
00
00

0 
   

10
-1

4

Receiver REC 220 Line

REC 220 Line

ON

OF F

hu Használati utasitás



1

hu
Használati útmutató 
A STABILA REC 220 Line egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők 
a lézersugarak. A REC 220 Line vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált 
lézersugarai érzékelésére. A vevő forgólézerekkel nem működik !
 
Amennyiben a használati útmutató elolvasását követően még megválaszolatlan 
kérdések merülnének fel, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a következő 
számon:  +49  63 46 / 3 09-0

1.  BE/KI/Hangerősség  gomb 
2.  LCD-kijelző ablak
3.  Vízszintezők 
4.  Lézersugár-vételi ablak    50 mm 
5.  Csipogó
6. „Vonalon” jelzések 
7.  Elemrekesz fedele 
8.  Vezetőhorony a tartószorító számára

  9.  Mágnes
10. LED kijelző 
11. Rögzítőcsavar 
12.  Kioldógombbal 
13.  Mozgó szorítópofa

A készülék részei
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Elemek behelyezése / Elemcsere

Nyissa ki azelemtartó fedelét (7) a nyíl 
irányába, majd helyezze be az eleme-
ket a szimbólumnak megfelelően.  
 

Ha a készülék hosszabb 
ideig használaton kívül van, 
vegye ki az elemeket ! 

1. 2. 3.
OKON

OFF
1

1 x

 Hangjelzések 
Hangerősség-beállítás
Az (1) gomb többszöri rövid megnyomásával beállítható a hang:
hangos, halk vagy kikapcsolva. 
Lézersugár vételekor rövid bíp hang jelzi az elnémítást.

> 90 dBA 0 dBA

ON

OFF

1

1 x
ON

OFF

1

1 x
ON

OFF

1

1 x

65-75 dBA

1 x

Merülő elemek 

Alkaline
AA, LR6, 
Mignon

2x 1,5V

+

+

Üzembe helyezés 
Nyomja meg a BE/KI/ Hangerősség gombot(1). Hangjelzés és a kijelző rövid 
idejű kivilágosodása jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva. A kikapcsoláshoz 
nyomja meg rövid ideig a BE/KI/ Hangerősség gombot (1)( 2 másodperc ). 
Ha nem használjuk a készüléket, akkor 17 perc elteltével önműködően kikapcsol.



3

hu

REC 220 Line

ON

OF F

REC 220 Line

ON

OF F

vörös LED kijelző

zöld LED kijelző

kék LED kijelző

Magasságkülönbség kijelzése 
5 kijelzési fokozatban és 3 LED mutatja a lézersugár vonalának közepéhez képesti 
eltérést. A középső vonalka mutatja a REC 220 Line „Vonalon” helyzetét. 

Gyors csipogás  = 
túl magas / vissza

Folytonos hang  
= “A vonalon” van

Lassú ütemű csipogás 
= túl alacsony / előre
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A vevő elhelyezése és pozíciójának beállítása 
A helyes mérési eredmény érdekében az alábbiak szerint kell elhelyezni a készüléket:  
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Figyelmeztetés: 
A készülék 4 m-es körzetén belül hibaüzenetek jelenhetnek meg a tükröződések 
következtében. A készülék közelében mért eredmények elfogadhatóságát mindig 
ellenőrizni kell!
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Tartószorító 
 
Rögzítés: 
A tartószorítót bepattanásig tolja be a 
vezetőhoronyba.  
A rögzítés a kioldógombbal szüntethető 
meg: a tartószorító ezután lehúzható.
 
 
 

 
 
Rögzítőcsavar: 
Az elfordításával a vevőt 
a mérőlécre rögzítjük,  
ill. meglazítjuk. 
 
 
 

 
Leolvasás: 
egy magasságban a vevő  
„ A vonalon” jelölésével.
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Műszaki adatok
Hatótávolság:                     4 m–75 m        a készülék típusától függően
Tipikus pontosság:                         Finom:   ± 1,0 mm 
Vételi spektrum:                              530 nm  -  670 nm 
Vételi szög:                                       ±  45° 
Hangjelzés :                                      hangos : >  90 dBA         halk: 65 - 75 dBA 
Elemek:                                              2x 1,5V alkáli elem, mignon, AA, LR6 
Üzemidő:                                            > 50 óra 
Önműködő kikapcsolás :               17 perc 
Üzemi hőmérséklet-tartomány:   -20°C tól +60°C 
Tárolási hőmérséklet:                   -40°C tól +70°C 
Védettségi osztály:                         IP 67 
Tömege          vevő :                         210 g
                        tartószorító :            114 g 
 
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

 
A készüléket nedves ronggyal tisztítsa meg. 
Ne használjon oldószert vagy hígítót! 

 
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:  
+49  63 46 / 3 09-0 
 
 
STABILA 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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STABILA REC 220 Line 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


