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Käyttöohje 
STABILA REC 220 Line on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan 
mittaamiseen. Receiver REC 220 Line n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA 
linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä. Vastaanotin ei toimi rotolasereiden 
kanssa !
 
Jos sinulla on vielä kysyttävää käyttöohjeen lukemisen jälkeen,  
käytössäsi on jatkuvasti puhelinneuvonta:  +49  63 46 / 3 09-0

1.  Painike PÄÄLLE/POIS/Äänenvoimakkuus 
2.  LCD-näyttö 
3.  Libelli 
4.  Laserin vastaanottoikkuna  50 mm 
5.  Piippari
6. Merkinnät „linjalla” 
7.  Paristokotelon kansi 
8.  Kiinnikkeen ohjausura

  9.  Magneetti
10. LED-näyttö 
11. Kiinnitysruuvi 
12.  Vapautuspainiketta 
13.  Liikkuva kiinnitysleuka:

Laitteen elementit:
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Paristojen asettaminen / Paristojen vaihto

Avaa paristokansi (7) nuolen suuntaan, 
aseta uudet paristot symbolin 
mukaisesti paristokoteloon. 

 
Poista paristot, jos laite  
on pitkään käyttämättä! 

Käyttöönotto 
Paina PÄÄLLE/POIS/Äänenvoimakkuus-painike (1). Äänimerkki ja näytön lyhyt välähtä-
minen ilmaisevat, että laite on kytketty päälle. Paina PÄÄLLE/POIS/Äänenvoimakkuus-
painike (1) (2 sek ) lyhyesti kerran laitteen kytkemiseksi pois päältä. 
Automaattinen katkaisu tapahtuu 17 minuutin kuluttua laitteen viimeisen käytön jälkeen.

1. 2. 3.
OKON

OFF
1

1 x

Äänimerkit 
Äänenvoimakkuuden säätö
Ääni säädetään painikkeen (1) peräkkäisellä käytöllä:
kova, hiljainen tai pois päältä.
Kun laite on kytketty äänettömäksi ilmoittaa vain lyhyt piippaus,
milloin otetaan lasersäde vastaan.

> 90 dBA 0 dBA

ON

OFF

1

1 x
ON

OFF

1

1 x
ON

OFF

1

1 x

65-75 dBA

1 x

Paristot heikko

Alkaline
AA, LR6, 
Mignon

2x 1,5V

+

+
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Korkeuseron näyttäminen 
5 näyttötasoa ja 3 LED näyttää eron laserlinjan keskipisteeseen.  
Keskiviiva näyttää REC 220 Line asennon „linjalla”. 
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punainen LED-näyttö

vihreä LED-näyttö

sininen LED-näyttö

Nopea piippaus = 
liian korkea / taaksepäin

Kestoääni 
= “linjalla”

Hidas piippaus 
=  liian matala / eteenpäin
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Vastaanottimen sijoittaminen ja suuntaaminen 
Oikea käsittely oikean mittatuloksen aikaansaamiseksi :
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Ohje: 
Lähialueella ≤ 4 m heijastukset saattavat aiheuttaa virhemittauksia.  
Lähialueen mittaustuloksen todennäköisyys on aina tarkastettava!
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Kiinnike 
 
Kiinnitys:
Työnnä kiinnikettä ohjausurassa,  
kunnes se lukittuu. 
Kiinnitys vapautetaan painamalla 
vapautuspainiketta ja kiinnike voidaan 
vetää irti.
 
 

 
Kiinnitysruuvi:  
Kiinnikettä kiertämällä kiinnike 
kiinnitetään yhdessä vastaa-
nottimen kanssa mittausrimaan 
tai irrotetaan taas siitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukemisreferenssi:  
samalla korkeudella vastaanot-
timen „Linjassa“-merkinnän 
kanssa
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Tekniset tiedot
Kantomatka:     4 m - 75 m  laitetyypistä riippuen
Tyypillinen tarkkuus         ± 1,0 mm 
Vastaanottospektri:        530 nm  -  670 nm 
Vastaanottokulma:          ±  45° 
Akustinen äänimerkki:    kova : >  90 dBA    hiljainen: 65 - 75 dBA 
Paristot:          2x 1,5V:n alkali,  mignon, AA, LR6 
Käytön kesto:         > 50 tuntia
Automaattinen katkaisu :    17 minuuttia 
Käyttölämpötila-alue:         -20°C  ...  +60°C 
Varastointilämpötila-alue:   -40°C  ...  +70°C 
Laitteen kotelointiluokka:    IP 67 
Paino      Vastaanottimen    210g

        Kiinnike          114 g 

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 

Puhdista laite kostealla liinalla. 
Älä käytä liuotinaineita tai ohentimia! 

Kierrätysohjelma EU-asiakkaillemme
STABILA tarjoaa WEEE-direktiivin määräysten mukaisesti elektronisten  
tuotteiden jätehuolto-ohjelman niiden käyttöiän loputtua.  
Tarkempia tietoja saat numerosta:  +49  63 46 / 3 09-0 

STABILA takuuselvitys
Tämä takuu ei rajoita kuluttajalle kuuluvia lakisääteisiä oikeuksia, vaan STABILA 
takaa niiden lisäksi laitteen virheettömyyden ja taatut ominaisuudet materiaali- ja 
valmistusvirheiden tapauksessa 24 kuukauden ajanjaksolla ostopäiväyksestä 
lukien. Mahdollisten puutteiden/vikojen korjaus tapahtuu oman harkintamme 
mukaisesti korjaamalla tai vaihtamalla laite uuteen. STABILA ei vastaa tämän 
ylittävistä vaatimuksista. Takuun piiriin eivät kuulu asiattomasta käsittelystä 
(esim. huomattavan voimankäytön aiheuttama vaurio, käyttö väärällä 
jännitteellä / virtatyypillä, sopimattomien virtalähteiden käyttö) johtuvat viat tai 
ostajan tai ulkopuolisen laitteelle omin päin tekemät muutokset. Takuu ei koske 
luonnollisia kulumisen jälkiä ja vähäisiä puutteita, jotka eivät vaikuta laitteen 
toimintaan. Mahdolliset takuuvaatimukset on esitettävä ostotositteen ja täytetyn 
takuutodistuksen (katso käyttöohjeen viimeinen sivu) sekä laitteen kanssa 
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Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.

Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.

Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.

Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.

A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.

Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
보장 진술 추가:  이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
质保声明的补充信息:  该质保全球适用.



STABILA REC 220 Line takuutodistus

Asiakas: 
 
 

Osoite:

 
 
 
 
 
 
Ostopäiväys: 

 
 
Jälleenmyyjä (leima, allekirjoitus):



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
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