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MANUAL DE UTILIZARE 
 

NIVELĂ LASER CU LINII ÎN CRUCE 
+ TREPIED, TOOLCRAFT CL8 

Cod produs: 1326048 
Versiune 07/15 

 

Domenii de utilizare 
Produsul este conceput pentru crearea, respectiv examinarea 
liniilor orizontale și verticale cu ajutorul a două lasere 
integrate. 
Datorită sistemului optic integrat produsul generează o linie 
laser roșie orizontală și/sau verticală (pot fi activate separat). 
Orientarea liniei orizontale/verticale se face automat folosind 
sistemul automat al nivelei.  
Sistemul automat poate fi dezactivat pentru a putea folosi 
una sau ambele linii laser pentru alte aplicații. 
Alimentarea se face de la două baterii tip AA (nu sunt incluse).  
Stativul cu nivelă integrată, inclus în colet, poate fi folosit 
drept picior de suport.  
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de utilizare și 
de siguranță! Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. 
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la 
dispoziție produsul. 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și toate 
celelalte informații prezentate în acest manual. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există și alte pericole pentru 
utilizator.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Explicații simboluri 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 

Conținut colet  
 Nivelă digitală cu linii în cruce 

 Stativ  

 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instruc-
țiunilor de siguranță prezentate în manual. În aces-
te cazuri se pierde dreptul la garanție!  

a. Generalități 

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 

produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul (cu 
excepția operațiilor descrise în acest manual pentru 
instalarea/schimbarea bateriilor).  

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat/atelier 
service. Produsul nu include părți componente care să 
aibă nevoie de întreținere, respectiv ajustare din partea 
utilizatorului.  

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. El include părți componente mici, sticlă și 
baterii, în plus există pericol de rănire. Utilizați, respectiv 
depozitați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.  

 Feriți produsul de temperaturi extreme, oscilații puternice 
de temperatură, acțiunea directă a razelor de soare, 
vibrații puternice, solicitări mecanice puternice sau 
umiditate. Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile 
sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
paratul.  

 Nu folosiți produsul în medii în care există pericol de 
explozie.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecția la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului 
se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

b. Laser 

 Nu utilizați produsul decât în mod conform scopului său.  

 Produsul este echipat cu un laser din clasa laser 2. Coletul 
include și un abțibild de avertizare laser în mai multe 
limbi. Lipiți acest abțibild pe unitatea laser.  

 
ATENȚIE EMISII LASER 

NU PRIVIȚI DIRECT SPRE FASCICULUL LASER 
DIODĂ CU EMISIE DE LUMINĂ 

Lungime de undă: 630 – 670 nm 
Putere max. de ieșire: <1 mW 

CLASA LASER 2 

 Atunci când folosiți unitatea laser orientați fasciculul laser 
în așa fel încât în zona de proiecție să nu se afle persoane; 
de asemenea aveți grijă ca razele reflectate (de ex. de 
obiecte reflectorizante) să nu poată ajunge în zonele în 
care staționează persoane. 

 Emisiile laser pot fi periculoase dacă fasciculul laser sau 
reflexia razelor laser ajung la nivelul ochiului neprotejat. 
De aceea înainte de a începe să folosiți unitatea laser 
informați-vă referitor la normele în vigoare și măsurile de 
siguranță necesare în condițiile utilizării unui laser. 

 Nu priviți niciodată spre un fascicul laser și nu-l orientați 
spre persoane sau animale. Emisiile laser pot duce la 
afecțiuni oculare.  

 Dacă fasciculul laser ajunge în ochi închideți imediat ochii 
și retrageți capul din zona de acțiune a laserului.  
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 Dacă ochii sunt iritați din cauza emisiilor laser nu mai aveți 
voie să desfășurați activități relevante din punct de vedere 
al siguranței, ca de ex. lucrul cu mașini, la înălțime mare 
sau în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Nu mai 
conduceți mașina până la dispariția iritației oculare. 

 Dacă simptomele de iritare persistă consultați un medic.  

 Nu orientați niciodată fasciculul laser spre oglinzi sau alte 
suprafețe reflectorizante. Fasciculul reflectat în mod 
necontrolat ar putea ajunge în ochii oamenilor sau 
animalelor.  

 Nu deschideți niciodată carcasa aparatului (cu excepția 
procedeelor descrise în acest manual pentru instalarea 
sau înlocuirea bateriilor).  

 Operațiile de setare, întreținere și reparații nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat, familiarizat 
cu pericolele asociate. Operațiile de setare, întreținere și 
reparații realizate în mod necorespunzător pot avea drept 
urmare emisii laser periculoase. 

 Folosirea oricăror alte echipamente sau procedee decât 
cele descrise în acest manual poate duce la expunere 
periculoasă la emisii laser.  

 

c. Manevrarea 

 Produsul nu are voie să devină umed sau ud, căci se va 
defecta. De aceea nu folosiți produsul în prezența 
condensului, medii ambientale umede sau pe/sub apă.  

 Nu folosiți produsul decât în zone cu climă temperată, iar 
nu tropicală. Pentru condițiile ambientale permise vezi 
capitolul „Date tehnice”.  

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiții există și pericolul 
electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Feriți produsul de praf și mizerie.  

 Opriți produsul atunci când nu-l mai folosiți. 

 Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp (de 
ex. depozitare) scoateți bateriile din aparat. Bateriile vechi 
se pot scurge și pot dăuna produsului! Depozitați produsul 
numai într-un loc curat, uscat și inaccesibil copiilor!  

 

Instrucțiuni privind bateriile și acumulatoarele  
 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor.  

 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat 
aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ 
și minus/-).  

 Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la întâmplare, căci 
există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale 
domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat 
la medic. 

 Bateriile/acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, 
scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 

 Extrageți bateriile/acumulatoarele atunci când nu folosiți 
aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita 
eventualele daune create prin scurgerea acizilor din 
baterii/acumulatoare.  

 Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot 
provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de 
protecție atunci când manevrați aceste 
baterii/acumulatoare.  

 Substanțele chimice scurse din baterii/acumulatoare sunt 
foarte agresive. De aceea obiectele și suprafețele care vin 
în contact aceste substanțe chimice pot fi distruse în mod 
semnificativ. Drept urmare depozitați 
bateriile/acumulatoarele într-un loc adecvat.  

 Înlocuiți întotdeauna între setul de baterii/acumulatoare. 
Nu amestecați bateriile/acumulatoarele cu diferite nivele 
de încărcare (de ex. încărcate complet și semi-
descărcate).  

 Nu amestecați bateriile cu acumulatoarele, folosiți fie 
baterii, fie acumulatoare. Folosiți numai 
baterii/acumulatoare de același tip și de la același 
producător.  

 Pentru eliminarea ecologică a bateriilor/acumulatoarelor 
citiți capitolul „Eliminarea deșeurilor”.  

Produsul poate funcționa cu acumulatoare. Dar din 
cauza tensiunii mai mici a unui acumulator (baterie 
= 1,5 V, acumulator = 1,2 V) scade durata de utilizare 
a aparatului. De aceea recomandăm folosirea 
bateriilor alcaline, care garantează o perioadă lungă 
și sigură de funcționare a produsului.  

 

Elementele de control 
1 Comutator 
glisant 
2 Tasta H 
3 Tasta V 
4 Orificiu ieșire 
lumină laser 
5 Filet stativ 
6 Capac 
compartiment 
baterii  

 

Instalarea, înlocuirea bateriilor  

 
 Culisați spre exterior (A) capacul compartimentului baterii 

din partea inferioară a laserului cu linii în cruce și rabatați-
l (B) cu grijă.  

 Instalați două baterii tip AA la polaritatea corectă (C). 
Polul plus este marcat pe baterii și în compartimentul 
baterii.  

 Rabatați capacul compartimentului baterii (D) și culisați-l 
pe aparat (E) până ce intră la locul său. 

 Bateriile trebuie înlocuite atunci când lumina laser este 
slabă sau nu se mai aprinde deloc.  

 

Manevrarea 
a. Utilizarea stativului 
Folosind filetul stativ (5) din partea inferioară a nivelei puteți 
înșuruba aparatul pe stativul inclus în colet.  
Stativul poate fi reglat în înălțime. Orientați în plan orizontal 
placa de fixare a stativului folosind nivela integrată.  
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b. Utilizarea sistemului automat nivelă  

 Așezați nivela pe o suprafață orizontală, stabilă sau 
montați-o pe un stativ, 

 Mutați comutatorul glisant (1) în poziția ON.  

 Imediat ce nivela se află în domeniul de autonivelare de 
±4° față de poziția orizontală se activează ambele linii 
laser.  

În afara domeniului de autonivelare se aprinde un led 
roșu aflat sub tastele H și V, iar liniile sale sunt 
dezactivate automat.  

 Procedeul de nivelare este încheiat atunci când liniile laser 
nu se mai mișcă. Astfel puteți marca o linie orizontală 
și/sau verticală pe perete de ex. pentru a instala gresie.  
Apăsați scurt tasta H (2) pentru a activa sau dezactiva linia 
laser orizontală.  
Apăsați scurt tasta V (3) pentru a activa sau dezactiva linia 
laser verticală.  

 Scoateți aparatul din funcțiune mutând comutatorul 
glisant (1) în poziția OFF. Liniile laser sunt dezactivate, iar 
sistemul mecanic al autonivelării este fixat. Nivela este 
acum oprită.  

 

c. Funcționarea fără sistemul automat nivelă  
Acest mod poate fi folosit de exemplu pentru a 
proiecta o linie diagonală pe perete pentru a putea 
marca poziția mai multor tablouri pe perete.  
Nivela poate fi ținută în mână sau puteți folosi 
stativul inclus în colet pentru a fixa nivela într-o 
poziție oblică.  

 Mutați comutatorul glisant (1) în poziția OFF. Sistemul 
mecanic al autonivelării este fixat.  

 Pentru a activa sau dezactiva linia laser orizontală apăsați 
tasta H (2) timp de cca. 1,5 secunde. 

 Pentru a activa sau dezactiva linia laser verticală apăsați 
tasta V (3) timp de cca. 1,5 secunde. 

Important! 
Dacă funcția autonivelare este dezactivată, liniile 
laser nu marchează o linie verticală, resp. orizontală, 
deoarece sistemul mecanic din interiorul aparatului 
nu se poate mișca liber și nu se poate orienta! 
Dacă doriți să marcați linii orizontale sau verticale 
folosiți întotdeauna funcția autonivelare!  

 

Întreținerea și curățarea 
Produsul nu are nevoie de operații de întreținere; nu-l 
deschideți / dezmembrați niciodată (cu excepția operațiilor 
necesare pentru instalarea sau schimbarea bateriilor). 
Operațiile de întreținere și reparații nu pot fi efectuate decât 
de către personal calificat. 
Înainte de curățare opriți aparatul, astfel încât să nu lumineze 
liniile laser.  
Pentru curățare folosiți o cârpă uscată, moale și curată.  
Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, căci 
acestea pot dăuna carcasei (decolorare). În timpul curățării 
nu apăsați prea tare pe suprafață carcasei sau display pentru 
a evita zgârieturile sau daunele. Praful poate fi îndepărtat cu 
ajutorul unei perii cu fire curate, lungi și a unui aspirator. 
 

Eliminarea deșeurilor  
Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjură-
tor, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 

naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru 
de colectare și reciclare a produselor electronice și 
nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 
privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile și bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deșeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care 
conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.  
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice  
Alimentare  2x baterii tip AA 
Durată de funcționare  cca. 15 h (în funcție de bateriile 

folosite) 
Domeniul de lucru max. cca. 8 m 
Precizie nivelare  ±0,5 mm/m 
Domeniul autonivelare ±4° 

(se aprinde ledul roșu atenționare 
de sub tastele „H“ și „V“, atunci 
când nivela laser cu linii în cruce se 
află în afara domeniului de 
autonivelare; de asemenea liniile 
laser sunt dezactivate) 

Timp nivelare  <5 sec. 
Clasa laser   2 
Lungime de undă laser 630 - 670 nm 
Filet stativ   6,35 mm (1/4“) 
Condiții ambientale  temperatura +5 °C până la +35 °C, 

umiditatea relativă 0% până la 
90%, fără condens  

Dimensiuni  70 x 70 x 47 mm (l x Î x A) 
Greutatea  180 g (fără baterii) 
 
 
 
 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a Conrad (Lindenweg, D-
92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. 
Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, 
microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a 
datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar 
și parțială, este interzisă.  
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la 
data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a 
opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă.  


