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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

CUBE 3D 

Нивелир лазерен 

adainstruments.com 

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
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Вертикална линия 

Horizontal line Хоризонтална линия 
 

 ВНИМАНИЕ 
Лазерно излъчване, не се взирайте в лъча. 
620-690 mm 
Мощност <1,0 mw 
Лазер клас 2 
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No. T120911/AIL1237 
IEC 60825-1:2014-05 
 
ADA International Group Ltd. 
No.6 Building, Hanjiang West Road #128, Чанджоу Нов Район, Дзянсу, Китай 
Производител: Произведено в Китай 
 
Съответства на 21 CFR 1040.10 и 1040.11 с изключение на отклонения съгласно Известие 
относно лазерите № 50 от 24 юни 2007г. 
www.adainstruments.com 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА ПРАВИ 
ПРОМЕНИ (КОИТО НЕ ВЛИЯТ ВЪРХУ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ) В КОНСТРУКЦИЯТА, ВЪНШНИЯ ВИД И 
ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО.  
 
УПОТРЕБА 
Лазерният нивелир ADA Cube 3D е предназначен за проверка на хоризонталното и 
вертикалното разположение на повърхностите на елементите на строителната конструкция, 
както и за прехвърляне на ъгъла на наклон на конструктивна част към подобни части по време 
на строително-монтажни работи. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
Обхват на изравняване самонивелиращ се, ±3° 
Точност ±1/12 in при 30 ft (2mm/10m) 
Работен диапазон 65/164 фута (20/50 (с приемник) m*))  

(зависи от осветеността на работната зона)  
Захранване 3xAAA алкални батерии 
Време за работа Приблизително 15 часа, ако всичко е 

включено 
Клас на лазера / дължина на вълните:  2x635nm, 2 
Резба за статив 1/4 ” 
Работна температура 14° F до 113° F (-10°C +45°C) 
Размери 2,6x2,6x2,6 in (65x65x65 mm) 
Тегло 0,53 lb (240 g) 
 

 ЛАЗЕРНИ ЛИНИИ 
 

 СВОЙСТВА 
 
1. Прозорец за лазерно излъчване 
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2. Капак на отделението за батерии 
3. Компенсаторен превключвател 
4. Резба за статив 1/4” 
5. Отвор за вертикален лазер 
6. Включване/изключване на лазерни линии и режим на работа с приемник 
 
ПОДМЯНА НА БАТЕРИИТЕ 
Отворете отделението за батерии. Поставете батериите. Обърнете внимание на правилната 
полярност. Затворете отделението за батерии. ВНИМАНИЕ: Ако няма да използвате 
инструмента дълго време, извадете батериите. 
 
РАБОТА 
Cube 3D е надежден и удобен лазерен нивелир. Ще бъде незаменим инструмент в 
продължение на много години. Поставете лазерния нивелир върху работната повърхност или 
го монтирайте на статив/колона или стена. Включете лазерния нивелир. Визуалната аларма 
(мигаща линия) и звуковият сигнал показват, че устройството не е инсталирано в обхвата на 
компенсация ±3°. За правилна работа подравнете уреда в хоризонтална равнина. Завъртете 
ключа на компенсатора (3) в положение "ON" (лазерният нивелир е изключен в положение 
OFF). При това компенсаторът на инструмента ще бъде в свободно положение (ще бъде 
блокиран в положение OFF). При включване ще се проектират една хоризонтална и една 
вертикална линии. Натиснете бутона (6), за да включите допълнителна вертикална линия. 
Натиснете бутона (6) отново, за да оставите само допълнителната вертикална линия. Натиснете 
бутона (6) още веднъж, за да изключите допълнителната вертикална линия и да включите 
хоризонталната линия. 
Използвайте режима на работа с приемник (доставя се отделно), за да увеличите работния 
режим и за работа при ярка светлина.  Натиснете и задръжте бутона (6) за повече от 2 секунди, 
за да включите режима на работа с приемник. Режимът се активира след звуково 
предупреждение. Натиснете и задръжте бутона (6) за повече от 2 секунди, за да изключите 
режима на работа с приемник. 
 

 ЗА ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА НА ЛАЗЕРНИЯ НИВЕЛИР (НАКЛОН НА РАВНИНАТА) 
Поставете лазерния нивелир между две стени, разстоянието да е 5м. Включете лазерния 
нивелир и маркирайте на стената точката на кръстосаната лазерна линия. Поставете лазерния 
нивелир на 0,5-0,7 м от стената и нанесете, както е описано по-горе, същите марки. Ако 
разликите {а1-а2} и {b1-b2} не се различават една от друга с повече от стойността на „точност“, 
посочена в техническите спецификации, не е необходимо да калибрирате вашия лазерен 
нивелир. Пример: когато проверявате точността на лазерния нивелир, разликата е {a1-a2}=5 мм 
и {b1-b2}=7 мм. Грешка на лазерния нивелир е: {b1-b2}-{a1-a2}=7-5=2 мм. Сега можете да 
сравните тази грешка със стандартната грешка. 
Ако точността на лазерния нивелир не съответства на заявената точност, свържете се с 
оторизирания сервизен център. 
 

 ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА НА ХОРИЗОНТАЛНИЯ ЛЪЧ 
Изберете стена и поставете лазера на 5 метра от стената. Включете лазерния нивелир и 
маркирайте точката А, обозначена с лазерния кръст на стената. Намерете друга точка M на 
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хоризонталната линия, разстоянието да е около 2,5 м. Завъртете лазера и друга напречна точка 
на напречната лазерна линия маркирайте с B. Моля, имайте предвид, че разстоянието от B до A 
трябва да бъде 5 м. Измерете разстоянието между M до пресичане на лазерната линия, ако 
разликата е над 3 мм, лазерът не е калибриран, моля, свържете се с продавача, за да 
калибрирате лазера. 

ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА НА ВЕРТИКАЛНИЯ ЛЪЧ 
Изберете стена и поставете лазера на 5 метра от стената. Маркирайте точка А на стената, моля, 
имайте предвид, че разстоянието от точка А до земята трябва да бъде 3м. Закачете отвес от 
точка А до земята и намерете точка за отвес B на земята. Включете лазера и накарайте 
вертикалната лазерна линия да срещне точка B, по вертикалната лазерна линия на стената и 
измерете разстоянието 3 m от точка B до друга точка C. Точка C трябва да бъде на вертикалната 
лазерна линия, това означава височината от точка C е 3m. Измерете разстоянието от точка А до 
точка С, ако разстоянието е над 2 мм, моля, свържете се с продавача, за да калибрирате 
лазера. 

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ 
Моля, използвайте лазерния нивелир внимателно. Почиствайте само с мека кърпа след всяка 
употреба. Ако е необходимо, навлажнете кърпата с малко вода. Ако инструментът е мокър, 
почистете го и го подсушете внимателно. Приберете го в опаковката  само, ако е напълно сух. 
Транспортирайте само в оригинална кутия/калъф. Бележка: По време на транспортиране 
заключването на компенсатора за включване/изключване (5) трябва да бъде настроено в 
положение "OFF". Пренебрегването може да доведе до повреда на компенсатора. 

СПЕЦИФИЧНИ ПРИЧИНИ ЗА ГРЕШНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО 
• Измервания през стъклени или пластмасови прозорци;
• Замърсен прозорец за лазерно излъчване;
• След като инструментът е бил изпуснат или ударен. Моля, проверете точността;
• Големи колебания на температурата: ако инструментът ще се използва в студени зони, след
като е бил съхраняван в топли зони (или обратното), моля, изчакайте няколко минути, преди да
извършите измерванията;

ЖИВОТ НА ИЗДЕЛИЕТО 
Срокът на експлоатация на продукта е 7 години. Батерията и инструментът никога не трябва да 
се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Датата на производство, информацията за контакт с 
производителя, страната на произход са посочени на стикера на изделието. 

ЕЛЕКТРОМАГТИНТА СЪВМЕСТИМОСТ (EMC) 
• Не може да бъде напълно изключено, че този инструмент може да смущава работата на
други уреди (напр. навигационни системи);
• Работата на този инструмент може да бъде смущавана от други инструменти (например
интензивно електромагнитно излъчване в близост до промишлени съоръжения или
радиопредаватели).

 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ НА ЛАЗЕР КЛАС 2 ВЪРХУ ЛАЗЕРНИЯ НИВЕЛИР 
ЛАЗЕРНА КЛАСИФИКАЦИЯ 
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Лазерният нивелир е изделие с лазер клас 2 съгласно DIN IEC 6082 60825-1:2014. Разрешено е 
използването на уреда, като се спазват допълнителни предпазни мерки. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Моля, следвайте инструкциите, дадени в ръководството за употреба. Не се взирайте в лъча. 
Лазерният лъч може да доведе до увреждане на очите (дори от по-големи разстояния). 
Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни. Лазерът трябва да бъде поставен над 
нивото на очите на хората. Използвайте лазерния нивелир само за измерване. Не отваряйте 
корпуса на лазерния нивелир. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани сервизи. 
Моля, свържете се с вашия местен дилър. Не премахвайте предупредителни табелки или 
инструкции за безопасност. Дръжте лазерния нивелир далеч от деца. Не използвайте лазерния 
нивелир във взривоопасна среда. 
 
ГАРАНЦИЯ 
Производителят предоставя гаранция за изделието на купувача в случай на дефекти в 
материала или изработката по време на използване на оборудването при нормална употреба 
за срок две (2) години от датата на закупуване. По време на гаранционния срок, при 
представяне на доказателства за покупка, изделието ще бъде безплатно ремонтирано или 
заменено със същия или подобен модел (по избор на производителя), без заплащане на която 
и да е част от труда. В случай на дефект, моля, свържете се с търговеца, откъдето сте закупили 
това изделие. Гаранцията няма да важи за това изделие, ако повредата е заради деформация, 
неправилно използване или направена промяна. Всички изложени по-горе причини, без 
ограничение, както и утечка на  батерията, огъване или изпускане на уреда се считат за 
дефекти в резултат на неправилна употреба или лошо боравене. 
 
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 
Потребителят на това изделие следва да спазва инструкциите, дадени в ръководството за 
употреба. Въпреки че всички уреди излизат от нашия склад в перфектно състояние и са 
настроени, потребителят следва да извършва периодични проверки на точността и общата 
работа на изделието. Производителят или неговите представители не носят никаква 
отговорност за преки, косвени щети, пропуснати ползи или други щети, възникнали в резултат 
на неправилно използване или лошо боравене. Производителят или неговите представители 
не носят отговорност за косвени щети и пропуснати ползи в резултат на бедствие 
(земетресение, буря, наводнение и т.н.), пожар, злополука или действие на трета страна и/или 
използване на уреда в необичайни условия. 
Производителят или неговите представители не носят отговорност за каквито и да било щети и 
пропуснати ползи в резултат на промяна на данни, загуба на данни и прекъсване на дейността 
и т.н., причинени от използването на уреда. Производителят или неговите представители не 
носят отговорност за косвени щети и пропуснати ползи в резултат на употреба, различна от 
описаната в ръководството. 
Производителят или неговите представители не носят отговорност за щети, причинени от 
неправилно движение или действие поради свързване с други изделия. 
 
ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 
1. Ако номерът на типа и серията на изделието е променен, изтрит, премахнат или нечетлив. 
2. При периодична поддръжка, ремонт или смяна на части в резултат на нормалното им 
износване. 
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3. При всякакви адаптации и модификации с цел подобряване и разширяване на нормалната
сфера на приложение на изделието, посочена в ръководството за употреба, без
предварителното писмено съгласие на специалист на доставчика.
4. Обслужване в друг, неоторизиран сервиз.
5. Повреди на изделието или негови части поради неправилна употреба, включително, но не
само неправилно използване на изделието за различни от предвидените цели или в разрез с
ръководството за експлоатация на устройството.
6. Захранващи блокове, зарядни устройства, аксесоари, износващи се части.
7. Изделия, които са повредени в резултат на неправилно боравене, неправилна настройка,
поддръжка с нискокачествени и нестандартни материали, проникване на течности и чужди
тела вътре в изделието.
8. Въздействие на форсмажорни фактори и/или въздействие от трети лица.
9. Гаранцията не се подновява в случай на извънгаранционен ремонт на изделието преди
изтичане на гаранционния срок поради повреда на изделието по време на експлоатация,
транспортиране или съхранение.

ГАРАНЦИОННА КАРТА 

Наименование и модел на изделието ________________ 
Сериен номер _____________ Дата на продажба ________ 
Наименование на търговската организация _______________ 
печат на търговската организация  

Гаранционният срок за експлоатация на инструмента е 24 месеца след датата на 
първоначалната покупка на дребно. 
През този гаранционен срок собственикът на изделието има право на безплатен ремонт на 
инструмента си в случай на производствени дефекти. 
Гаранцията е валидна само с оригинална гаранционна карта, пълно и ясно попълнена 
(задължително с печат или щемпел на продавача). 
Техническият преглед на уреди за установяване на повреда, която се обхваща от гаранцията, се 
извършва само в оторизиран сервиз. 
В никакъв случай производителят не носи отговорност пред клиента за преки или косвени 
щети, пропуснати ползи или други щети, възникнали в резултат на повреда на този инструмент. 
Изделието се получава в изправност, без видими повреди, напълно окомплектовано. 
Изделието е тествано в мое присъствие. Нямам претенции към качеството на стоката. Запознат 
съм с условията на гаранционно обслужване и съм съгласен с тях. 

подпис на получателя _______________ 

Прочетете внимателно ръководството за употреба преди да го използвате! 
За гаранционно обслужване и техническа поддръжка се свържете с продавача на това изделие. 
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