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Manual de Operação 
Português

Introdução
Aquisição 
Os nossos cumprimentos pela sua compra de um novo 
laser rotativo da Leica Geosystems. 
Produto

Este manual contém importantes instru-
ções de segurança e instruções para a 
configuração e utilização do produto. 
Para mais informações, consultar o 

capítulo "Instruções de segurança".
Ler atentamente este Manual de Operação antes de 
utilizar o produto.
Identificação do produto
O modelo e o número de série do produto estão indi-
cados na chapa de características.
Registar no manual o modelo e o número de série. 
Fornecer sempre essas informações quando contactar 
o fabricante ou um centro de assistência técnica oficial 
da Leica Geosystems.

Modelo: ____________N.º de série: ____________

Símbolos
Os símbolos utilizados neste manual têm os seguintes 
significados:

� PERIGO
Indicação de uma situação de perigo iminente 

que, se não for evitada, pode provocar a morte ou 
lesões corporais graves.

� ATENÇÃO
Indicação de uma situação potencialmente peri-

gosa ou de uma utilização não recomendada que, se 
não for evitada, pode provocar a morte ou lesões corpo-
rais graves.

� AVISO
Indicação de uma situação potencialmente peri-

gosa ou de uma utilização não recomendada que, se 
não for evitada, pode provocar lesões corporais ligeiras 
e/ou danos materiais, financeiros ou ambientais signifi-
cativos.

Informações importantes que devem ser obser-
vadas na prática para uma utilização tecnica-
mente correcta e eficiente do aparelho.

Marcas comerciais
Todas as marcas comerciais são propriedade dos 
respectivos proprietários.

Nota: O Manual de Operação contém diagramas 
e imagens na primeira e última páginas. Desdobre 
essas páginas quando ler o manual. As letras e 
números indicados entre chavetas ({}) remetem 
sempre para os referidos diagramas e imagens.
1 IntroduçãoRoteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Componentes
O laser Roteo, da Leica Geosystems, oferece uma série 
de elementos aos empreiteiros para tornar o trabalho 
mais fácil e mais preciso. O empreiteiro profissional 
disporá de um feixe laser vermelho-vivo, um suporte de 
parede motorizado, um pequeno controlo remoto ergo-
nómico e, como opção, um receptor/controlo remoto.
2Introdução Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Informação geral sobre o laser {A}
Ver os diagramas do laser {A} e do teclado {B} no inte-
rior da capa. Ver as descrições, em separado, do suporte 
de parede motorizado, do controlo remoto e do detector.
1) Cabeça rotativa
2) Protecção da cabeça, em alumínio, com indicações 

dos eixos
3) Abertura do feixe laser de prumo ou para ângulos 

rectos
4) Abertura do feixe laser rotativo
5) Marcas de referência para alinhamento e 90°
6) Suporte motorizado de parede ou de chão
7) Pilhas
8) Tomada para carregador de pilhas
9) Suporte de tripé de 5/8"-11 para configuração hori-

zontal
10) Suporte de tripé de 5/8"-11 para configuração vertical
11) Sensores do sinal do controlo remoto

Informação geral sobre o teclado {B}
O teclado do laser Roteo dispõe de 9 botões e cinco indi-
cadores LED.
1) Modo Automático / Manual
2) Modo de Varrimento / Rotação
3) Ligar/Desligar
4) Alerta de altura do instrumento (H.I.) (Elevação)
5) Suporte motorizado ligado / desligado
6) SAH Feixe de varrimento-Feixe estacionário / Incli-

nação manual 
7) SH Feixe de varrimento-Feixe estacionário / Inclina-

ção manual

8) (-) – Velocidade da cabeça / Largura do varrimento / 
Suporte motorizado

9) (+) – Velocidade da cabeça / Largura do varrimento 
/ Suporte motorizado

10) LED – Indicadores de nível dos eixos X/Y (2) – Verde 
(autonivelamento), Vermelho (manual)

11) LED – Suporte motorizado activado
12) LED – Alerta de altura do instrumento (H.I.)
13) LED – Pilha fraca

Informação geral sobre a mala de 
transporte {C}
O pacote-padrão não contém todos os artigos aqui indi-
cados. O desenho seguinte identifica o posicionamento 
desses artigos na mala de transporte.
1) Compartimento para peças de substituição
2) controlo remoto RC350
3) Roteo
4) Manual de Operação
5) Porta-pilhas de reserva
6) Receptor/controlo remoto RRC350 (opcional)
7) Alvo para tecto
8) Pilhas D-cell de reserva

Operação básica

Utilização do Roteo
O suporte de montagem mural e a protecção da cabeça 
metálica podem ser removidos do laser, caso prefira 
trabalhar sem estes acessórios.
3 Operação básicaRoteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Configuração horizontal
O laser pode ser montado num tripé de 5/8"-11 ou colo-
cado directamente sobre uma superfície sólida e está-
vel. O Roteo 20/35 pode ser suspenso na grelha de 
tecto utilizando o suporte de montagem mural (consulte 
uma secção posterior).
Configuração vertical
O laser pode ser montado num tripé de 5/8"-11 ou colo-
cado directamente, em posição deitada contrária à 
pega, numa superfície sólida e estável. Para maior esta-
bilidade, recomendamos a utilização do suporte de 
montagem mural. Utilize a placa de suporte {D-7} para 
garantir a estabilidade quando utilizar o modo vertical.
Ligação do laser
Ligar o laser com a tecla de Ligar/Desligar {B-3}. Nesse 
momento, o aparelho realiza um teste automático. 
Durante o autonivelamento do laser, o seu feixe pisca. 
Findo o nivelamento, a cabeça começa a rodar. Pode 
seleccionar o modo de Alerta de altura do instrumento 
(H.I.). ou mudar para o modo manual (ver secções 
posteriores).
O laser dispõe de um amplo intervalo de autonivela-
mento. Contudo, se o laser for configurado fora desse 
intervalo, o feixe laser continuará a piscar e impedirá a 
rotação.
Indicadores LED dos eixos X e Y
Os indicadores LED dos eixos X e Y {B-10} piscam a 
verde, em ciclo lento, durante o nivelamento dos eixos. 
Findo o nivelamento, esses indicadores ficam perma-
nentemente acesos. Se os eixos puderem ser ajustados 
no modo manual, os indicadores piscam a vermelho em 
ciclo rápido. Caso contrário, os indicadores ficam 
permanentemente acesos a vermelho.

Funções dos botões
Os botões de rotação SAH/SH e +/- do laser e do 
controlo remoto efectuam diversas funções com base no 
modo de operação. Para conhecer as suas funções, 
consultar o quadro seguinte.

Modo Botões de rotação no 
sentido anti-horário 
(SAH) / sentido horá-
rio (SH)

Botões + / -

Modo automá-
tico - rotação

Move o feixe estacio-
nário – SAH/SH

Muda a velo-
cidade da 
cabeça

Modo automá-
tico - varrimento

Move o feixe de varri-
mento – SAH/SH

Altera a 
largura do 
varrimento

Modo de posi-
ção deitada - 
rotação

Desloca o plano 
vertical – Esquerda/
Direita

Muda a velo-
cidade da 
cabeça

Modo de posi-
ção deitada - 
varrimento

Move o feixe de varri-
mento – SAH/SH

Altera a 
largura do 
varrimento

Modo manual - 
rotação

Desloca a inclinação 
manual – Inclina o 
plano

Muda a velo-
cidade da 
cabeça

Modo manual - 
varrimento

Move o feixe de varri-
mento – SAH/SH

Altera a 
largura do 
varrimento

Modo de 
suporte motori-
zado

Sem função Desloca o 
laser - Para 
cima/Para 
baixo
4Operação básica Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Só se aplicam integralmente no caso do Roteo 35. 
Os restantes modelos dispõem de menos funções, 
conforme descrito nas seguintes secções.
O Roteo 20HV/25H não contém todos os botões {B} do 
Roteo 35. Consulte a secção relativa ao modelo RC350, 
mais adiante, para saber como utilizar o RC350, em vez 
dos botões {B}.

Modos automático / manual
Quando é ligado, o Roteo funciona em modo automático 
e de autonivelamento. Findo o autonivelamento do 
instrumento, a cabeça do laser começa a rodar a uma 
velocidade de Roteo 20HV/35/35G: 300 rpm, Roteo 
25H: 600 rpm.
No modo manual, o laser não efectua o seu autonivela-
mento e, assim, o feixe rodará, mesmo sem o laser estar 
nivelado. Nessa condição, o aparelho pode ser utilizado 
em planos inclinados como, por exemplo, escadarias, 
telhados, ou nos casos em que seja necessário efectuar 
um nivelamento manual. Ver secção referente ao esta-
belecimento de inclinações nos modos manual ou 
semiautomático.

Modo de alerta de altura do 
instrumento (H.I.)
Esta funcionalidade interrompe automaticamente o 
laser e faz accionar um alarme se o laser sofrer interfe-
rências, evitando, assim, leituras incorrectas. A sua 
execução só ocorre se for seleccionada.

Para activar esta funcionalidade de salvaguarda, 
premir a tecla H.I. {B-4} após ligar o laser. O LED da 
Altura do instrumento (H.I.) {B-12} pisca em ciclo 
rápido enquanto o laser efectua o seu autonivela-
mento.
Após 30 segundos, a cabeça começa a rodar e o LED 
passa a piscar em ciclo lento, indicando o funciona-
mento da função de Alerta de altura do instrumento 
(H.I.).
Se o laser sofrer interferências durante o modo de 
Alerta de altura do instrumento (H.I.), a cabeça deixa 
de rodar, o feixe é desligado, o indicador LED fica 
permanentemente aceso e é accionado um alarme 
(Roteo 35/35G).
Nos modelos Roteo 20HV e 25H, todos os LEDs 
ficam permanentemente acesos quando o laser é 
obstruído no modo H.I..
Premir a tecla H.I. para desligar a função de Alerta de 
altura do instrumento (H.I.). Verificar se a altura do 
feixe é diferente da sua posição de referência inicial. 
O laser já não se encontra no modo de Alerta de 
altura do instrumento (H.I).. Premir a tecla H.I. para 
reactivar a função de Alerta de altura do instrumento 
(H.I.).
5 Operação básicaRoteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Modo de rotação (Roteo 20HV/35/35G)
A cabeça tem quatro velocidades de rotação: 0, 150, 
300, 450 e 600 rpm. A velocidade predefinida é de 300 
rpm. O feixe laser tem melhor visibilidade a velocidades 
de rotação mais baixas.

Para aumentar a velocidade de rotação, premir a tecla 
+ {B-9}. Para diminuir a velocidade, premir a tecla - 
{B-8}. Para parar a rotação, premir e manter premida 
a tecla -.
Quando o feixe fica estacionário, o ponto pode ser 
deslocado para a esquerda ou para a direita com as 
teclas de rotação SAH/SH {B-6 e B-7}. Também é 
possível deslocar a cabeça manualmente, a fim de 
posicionar o ponto do feixe. Para recomeçar a rota-
ção, premir a tecla + {B-9}.

Modo de varrimento 
(Roteo 20HV/35/35G)
Em aplicações interiores, o modo de varrimento permite 
uma melhor visualização do laser à distância.

Para efectuar o varrimento, premir a tecla de Varri-
mento / Rotação {B-2}. O feixe piscará até o laser 
concluir o seu autonivelamento.
Para aumentar a distância de varrimento, premir a 
tecla + {B-9}. Para diminuir a distância de varrimento, 
premir a tecla - {B-8}.
O feixe de varrimento pode ser deslocado para a 
esquerda ou para a direita com as teclas de rotação 
SAH/SH {B-6 e B-7}.

Suporte de Montagem Mural {D} 
(Roteo 20HV/35/35G)
Ver ilustrações de montagem mural na parte interior da 
tampa frontal. 
1) Fixadores do laser e do suporte
2) Fixador para grelha de tecto
3) Chapa ajustável
4) Suporte de tripé de 5/8"-11 (configuração vertical)
5) Para deslocamento manual do laser no suporte
6) Orifícios para fixação do suporte à parede
7) Suporte ajustável para estabilidade na parede ou no 

chão
8) Parafuso para ajustamento do suporte
9) Ranhuras de referência para alinhamento
A montagem mural permite movimentar o laser para 
cima ou para baixo numa grelha de tecto. Na instalação 
de paredes e divisórias, esse suporte também pode ser 
utilizado para avançar ou recuar o laser, para alinha-
mento vertical. 
Activação do suporte de parede motorizado 
(Roteo 35/35G)
Deixar o laser efectuar o seu autonivelamento. Verificar 
a posição ou o feixe. 

Premir a tecla de Suporte motorizado {B-5} para 
activar o suporte. O seu funcionamento será indicado 
pelo respectivo LED {B-11}. (premir Varrimento/Rota-
ção no controlo remoto durante 1,5 s)
Para elevar o laser, premir a tecla + {B-9}. Para baixar 
o laser, premir a tecla - {B-8}.
6Operação básica Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Deslocamento máximo
Quando o feixe se encontra na posição 0 na chapa ajus-
tável, o laser pode ser elevado até um máximo de 50 
mm e baixado até um máximo de 60 mm.
Em espera até à conclusão do autonivelamento
Quando o laser se movimenta no suporte, o seu autoni-
velamento não é efectuado e o feixe continua a rodar. 

Após deslocar o laser, aguardar alguns segundos na 
eventualidade de ser necessário o seu autonivela-
mento. Verificar se o laser se encontra no ponto ou 
nível pretendido e efectuar as correcções necessá-
rias.

Saída automática do modo
Se o suporte de parede ficar inactivo durante um perí-
odo de 5 minutos, o laser sai automaticamente do modo 
de suporte motorizado e regressa ao modo anterior. 
Nessa altura, o LED do Suporte motorizado apaga.
Diagnóstico de anomalias

Se o laser não se movimentar no suporte, verificar se 
os botões {D-1} estão suficiemente apertados, de 
modo a permitir o accionamento do motor. O suporte 
também pode ser removido para verificar a eventual 
sujidade dos contactos.

Configuração e aplicações

Configuração para inclinações por 
processo manual
O Roteo pode ser utilizado na criação de inclinações, 
por processo manual, para aplicações especiais, esca-
darias, tectos inclinados, etc.  
Existem dois modos:
• Modo manual integral – Os eixos X e Y ficam no modo 

manual
• Modo semiautomático – O eixo X efectua o seu auto-

nivelamento e o eixo Y fica no modo manual.
Para inclinações até 10%, colocar o laser no modo hori-
zontal e utilizar o controlo remoto para definir a inclina-
ção, seguindo as instruções abaixo indicadas.
Para inclinações superiores a 10%, colocar o laser no 
modo vertical e utilizar a funcionalidade de plano incli-
nado explicada na secção seguinte.

Configuração para o modo manual integral
No modo manual integral, o aparelho não efectua o seu 
autonivelamento e a cabeça continua a rodar. O plano 
do feixe laser pode ser inclinado num ou em ambos os 
planos.
Utilização do laser no modo manual integral:

Depois de ligar o laser e findo o seu autonivelamento, 
premir a tecla Auto/Manual {B-1}. O LED do eixo X 
{B-10}, posicionado acima da tecla, piscará a 
vermelho em ciclo rápido, indicando o funcionamento 
do modo manual. Nessa altura, a inclinação poderá 
7 Configuração e aplicaçõesRoteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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ser definida no eixo X. (O LED do eixo Y também 
estará aceso a vermelho)
Posicionar o laser de modo a que o X no topo do laser 
fique posicionado na direcção da inclinação.
Para ajustar a inclinação do eixo X, premir as teclas 
de rotação SAH/SH (inclinação manual) {B-6 ou B-7}.
Para ajustar a inclinação do eixo Y, premir novamente 
a tecla Auto/Manual {B-1}. O LED do eixo Y {B-10}, 
posicionado acima da tecla, piscará a vermelho em 
ciclo rápido, indicando o funcionamento do modo 
manual. Nessa altura, a inclinação poderá ser defi-
nida no eixo Y. (O LED do eixo X também estará 
aceso a vermelho)
Posicionar o laser de modo a que o Y no topo do laser 
fique posicionado na direcção da inclinação.
Para ajustar a inclinação do eixo Y, premir as teclas 
de rotação SAH/SH (inclinação manual) {B-6 ou B-7}.
Prima o botão de Modo Automático/Manual {B-1} 
durante 1,5 s para sair do modo manual e regressar 
ao modo automático. Ver ilustração {J} no interior da 
contracapa do manual.

Configuração para o modo semiautomático
No modo semiautomático, o aparelho efectuará seu o 
autonivelamento no eixo X. O plano do feixe laser pode 
ser inclinado manualmente no eixo Y.
Utilização do laser no modo semiautomático:

Depois de ligar o laser e findo o seu autonivelamento, 
premir e manter premida a tecla Auto/Manual {Roteo 
35/35G: B-1, Roteo 20HV/25H: E-3} durante 3 
segundos. O LED do eixo X {B-10}, posicionado 
acima da tecla, piscará a verde em ciclo lento durante 
o nivelamento. O LED do eixo Y piscará rapidamente, 

indicando que o eixo Y se encontra em modo manual. 
Nessa altura, a inclinação poderá ser definida no eixo 
Y.
Posicionar o laser de modo a que o Y no topo do laser 
fique posicionado na direcção da inclinação.
Para ajustar a inclinação do eixo Y, premir as teclas 
de rotação SAH/SH (inclinação manual) {B-6 ou B-7}.
Premir novamente a tecla Auto/Manual {B-1} para 
sair do modo semiautomático e regressar ao modo 
automático.

Configuração para planos inclinados 
(Roteo 20HV/35/35G)
Para inclinação manual, o Roteo pode ser posicionado 
em diversos ângulos no suporte de parede. Para 
acelerar a configuração, recomenda-se a utilização de 
um tripé com chapa de suporte rotativa.
Utilização do laser em planos inclinados:

Colocar o laser em modo vertical, de preferência num 
tripé. Se posicionado no chão, inverter a chapa de 
suporte para conferir estabilidade.
Após o autonivelamento do laser, colocar o aparelho 
em modo manual ou semiautomático.
Desapertar os botões laterais {D-1} para separar 
parcialmente o suporte do laser.
Deslocar o laser para a posição inclinada aproximada 
e apertar ligeiramente.
Deslocar para a posição final e apertar novamente. 
Ver ilustração {K} no interior da contracapa do 
manual.
8Configuração e aplicações Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Configuração para trabalhos em tectos
O Roteo é ideal para o nivelamento de tectos suspensos 
quando utilizado em conjunto com o suporte de montagem 
mural e o alvo magnético da grelha de tecto.
Fixação do laser e do suporte de parede na primeira 
grelha de tecto perimétrica (Roteo 20HV/35/35G):

Inverter a chapa de suporte {D-8}
Soltar o fixador {D-2} na parte superior da chapa ajus-
tável {D-3}.
Prender o fixador na grelha de tecto. 
Se o pé da chapa de suporte não tocar na parede, 
utilizar o parafuso {D-9} para ajustar.

Deslocamento do laser para cima ou para baixo 
(Roteo 35/35G):

Ligar o laser e aguardar até concluir o seu autonivela-
mento. A cabeça tem de rodar antes de poder aceder 
ao modo de suporte motorizado.
Premir a tecla de Suporte motorizado {B-5} para 
activar o suporte. O seu funcionamento será indicado 
pelo respectivo LED {B-11}.
Para elevar o suporte motorizado, premir a tecla + {B-
9}. Para baixar o suporte motorizado, premir a tecla - 
{B-8}. Se mantiver a tecla premida, o deslocamento 
será rápido. Para posicionar o laser com maior preci-
são, premir a tecla durante breves instantes.

Utilização:
Suba o laser para o nível do suporte de montagem, 
até o feixe giratório estar ao nível da grelha de perí-
metro do tecto. Para fixar a grelha perimétrica à 
parede, utilizar como referência a linha gerada pelo 
laser. 

Baixe o laser do suporte de montagem até o feixe 
giratório incidir na posição de acerto do alvo 
magnético da grelha de tecto.
Ajustar a altura da grelha de tecto, utilizando como 
referência o feixe laser no alvo. Ver ilustração {G} no 
interior da contracapa do manual.

Configuração para trabalhos de 
implantação ou em pisos (Roteo 
20HV/35/35G)
O Roteo pode ser facilmente utilizado no modo de posi-
ção deitada ou vertical para a implantação de paredes, 
transferindo pontos do chão para o tecto e de aplicações 
de prumo. 
Utilização do laser no modo vertical:

Inverter a chapa de suporte {D-8} e colocar o laser no 
chão, em modo vertical.
Se a chapa de suporte não estiver nivelada, utilizar o 
parafuso {D-9} para ajustar.
Configure o laser sobre um ponto de controlo come-
çando por apontar o feixe imóvel para baixo e depois 
manualmente, ou, utilizando o suporte de montagem 
mural, desloque o laser para a marca de referência.
Ajustar o feixe rotativo ou de varrimento até um 
segundo ponto de controlo, de modo a estabelecer o 
plano vertical pretendido.. Para ajustamentos com 
maior precisão, utilizar os botões de rotação SAH/SH 
{B-6 e B-7} para deslocar o feixe para a esquerda ou 
para a direita.
Depois de o laser estar ajustado às duas marcas de 
referência, os pontos poderão ser facilmente transfe-
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ridos do chão para o tecto, para a construção de 
paredes.
Este tipo de configuração é excelente para a utiliza-
ção do controlo remoto. Utilizar o controlo remoto 
durante a monitorização do feixe, até este ficar 
alinhado com o segundo ponto de controlo. Ver ilus-
tração {H} no interior da contracapa do manual.

Configuração para esquadria ou 
estabelecimento de ângulos de 90º 
(Roteo 20HV/35/35G)
O Roteo dispõe de um feixe de prumo que é projectado 
do topo da cabeça rotativa. Esse feixe é projectado para 
o feixe principal num ângulo de 90º. Esta funcionalidade 
permite a utilização do laser para implantação de planos 
de piso. 
Utilização do laser para esquadria ou estabeleci-
mento de ângulos de 90°:

Seguir os mesmos procedimentos de configuração 
atrás indicados para trabalhos de implantação.
Alinhar o laser com dois pontos de referência, através 
do uso do feixe principal ou do feixe de prumo no 
topo.
Uma vez alinhados, os dois feixes formam um ângulo 
exacto de 90º para a implantação e construção de 
paredes. Ver ilustração {I} no interior da contracapa 
do manual.

Acessórios

controlo remoto RC-350
O controlo remoto RC-350 dispõe de 5 botões que 
executam as mesmas funções dos botões do laser. Ver 
ilustração {E} no interior da capa do manual.
1) SAH Feixe de varrimento-Feixe estacionário / Incli-

nação manual 
2) SH Feixe de varrimento-Feixe estacionário / Inclina-

ção manual
3) Modo de Varrimento / Rotação (1,5 s – Suporte 

motorizado)
4) (+) – Velocidade da cabeça / Largura do varrimento 

/ Suporte motorizado
5) (-) – Velocidade da cabeça / Largura do varrimento / 

Suporte motorizado

O funcionamento das teclas de rotação SAH/SH e +/- 
varia consoante o modo de operação seleccionado. 
Para conhecer as suas funções, consultar o quadro na 
secção "Funções dos botões" na página 4.
O LED vermelho, localizado na parte superior do 
controlo remoto, piscará sempre que se premir qualquer 
tecla. Isso indica a emissão de um sinal do controlo 
remoto para o laser.
Pilha – Para abrir o compartimento {E-6} e substituir a 
pilha, deslocar a tampa no sentido da seta. O controlo 
remoto RC-350 requer uma pilha alcalina AA.
10Acessórios Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p
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Receptor/controlo remoto RRC-350
O Receptor/controlo remoto RRC-350 é uma combina-
ção de receptor laser e controlo remoto do laser. Importa 
salientar que quando ligado, o aparelho funciona como 
receptor laser. Se desligado, o aparelho funciona como 
controlo remoto.
O RRC-350 dispõe de 6 botões, dois dos quais com 
dupla função, dependendo se o aparelho for utilizado 
como receptor ou como controlo remoto. Ver ilustração 
{F} no interior da capa do manual.
1) Áudio (Receptor), SH Feixe de varrimento-Feixe 

estacionário / Inclinação manual (controlo remoto)
2) Largura de banda (Receptor), SAH Feixe de varri-

mento-Feixe estacionário / Inclinação manual 
(controlo remoto)

3) Ligado (Receptor) / Desligado (controlo remoto)
4) Modo de Varrimento / Rotação (1,5 s – Suporte 

motorizado)
5) (+) – Velocidade da cabeça / Largura do varrimento 

/ Suporte motorizado
6) (-) – Velocidade da cabeça / Largura do varrimento / 

Suporte motorizado
Na funcionalidade de controlo remoto, o funcionamento 
das teclas de rotação SAH/SH e +/- varia consoante o 
modo de operação seleccionado. Para conhecer as 
suas funções, consultar o quadro na secção "Funções 
dos botões" na página 4.
• Em condições de fraca visibilidade, o RRC-350 pode 

ser utilizado como receptor e fixado magneticamente 
na grelha de tecto, substituindo o alvo para grelha de 
tecto.

• Pilha – Para substituir a pilha do Receptor/controlo 
remoto RRC-350, utilizar um dedo ou uma pequena 

moeda para abrir o seu compartimento {F-7}, locali-
zado na base do aparelho. O RRC-350 requer uma 
pilha alcalina de 9 V.

Receptor R-250
O R-250, fornecido com o Roteo 25H, inclui todas as 
funções de receptor do RRC-350, excepto as funções 
de telecomando. Consulte a ilustração {E}, no verso da 
capa deste manual.
1) Som
2) Largura de banda
3) Ligar/Desligar (ON/OFF)

(as teclas 4, 5 e 6 só estão disponíveis no RRC-350)

Outros acessórios
• Óculos especiais para melhor visualização do feixe 

laser em condições de iluminação forte.
• O alvo para grelha de tecto é utilizado para visualizar 

o feixe em aplicações de tectos falsos. O alvo é fixado 
magneticamente na grelha.
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Pilhas

Indicador de pilha fraca
Quando a carga das pilhas é fraca, a cabeça do laser 
pára de rodar, acendendo o LED de pilha fraca {B-13}.

Substituição das pilhas alcalinas
Para substituir as pilhas alcalinas do laser, proceder do 
seguinte modo:

Para aceder ao compartimento das pilhas, desapertar 
os botões que prendem o laser ao suporte de parede.
Utilizar uma moeda ou uma pequena chave de fendas 
para retirar a tampa do compartimento das pilhas 
localizado na parte posterior do laser.
Inserir duas pilhas alcalinas novas (tamanho D ou 
LR20), posicionando os seus pólos conforme indi-
cado no compartimento. O pólo positivo é arredon-
dado e saliente. Ambas as pilhas devem ser substitu-
ídas.
Fechar o compartimento com a tampa e apertar com 
uma moeda ou uma chave de fendas.

Utilização de pilhas NiMH 
recarregáveis
Se o laser dispuser de uma pilha recarregável, é neces-
sário efectuar o seu carregamento durante 8 horas 
antes da primeira utilização do laser.

Inserir a ficha do carregador na tomada localizada na 
parte posterior do laser, por baixo do suporte de 
parede.
Ligar o carregador a uma tomada eléctrica.
Efectuar o carregamento durante 8 horas.

Recarregamento posterior
Se o local da obra dispuser de energia eléctrica, é possí-
vel carregar o laser com este em funcionamento. Para 
tal, basta ligar o carregador à tomada eléctrica.
Também poderá retirar as pilhas para o seu recarrega-
mento ou substitui-las por outras pilhas alcalinas para 
continuar em funcionamento.

Ajustamento da precisão

Notas e responsabilidades
• Compete ao utilizador observar as instruções de 

operação e verificar periodicamente a precisão do 
instrumento e dos trabalhos durante a sua execução.

• O laser está ajustado para os valores de precisão defi-
nidos de fábrica. Recomenda-se a verificação da preci-
são do laser após a recepção do aparelho e a sua poste-
rior verificação periódica, de modo a garantir a manuten-
ção da precisão. Se o aparelho necessitar de 
ajustamento, contactar um centro de assistência oficial ou 
efectuar o seu ajustamento conforme indicado a seguir.

• Não entrar neste modo nem tentar efectuar ajusta-
mentos, excepto se pretender alterar a precisão do 
aparelho. O ajustamento da precisão deve apenas 
ser efectuado por um técnico qualificado, perfeita-
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mente familiarizado com os procedimentos de ajusta-
mento.

Verificação da precisão de 
nivelamento
Para verificar a precisão de nivelamento do laser, 
colocar o aparelho numa superfície plana e horizontal ou 
num tripé a cerca de 30 metros de uma parede. Ver ilus-
tração {L} no interior da contracapa do manual.

Alinhar o eixo X de modo a ficar perpendicular à 
parede. Aguardar o autonivelamento completo do 
laser (cerca de um minuto após o laser começar a 
rodar). Em seguida, marcar a posição do feixe (Posi-
ção 1).
Rodar o laser 180°, aguardar o seu autonivelamento 
e marcar o lado oposto do primeiro eixo (Posição 2).
Alinhar o eixo Y rodando o laser 90º, de modo a ficar 
perpendicular à parede. Aguardar o autonivelamento 
completo do laser e, em seguida, marcar a posição do 
feixe (Posição 3). Ver ilustração {M} no interior da 
contracapa do manual.
Rodar o laser 180°, aguardar o seu autonivelamento 
e marcar o lado oposto do eixo Y (Posição 4).
O aparelho fica ajustado nos valores de precisão se 
as 4 marcas se situarem a ± 3 mm do centro.

Verificação da precisão vertical
Para verificar a precisão vertical do laser, colocar o 
aparelho deitado numa superfície plana e horizontal a 
cerca de 15-30 metros de uma parede. Ver ilustração 
{N} no interior da contracapa do manual.

Suspender um fio de prumo na parede.
Deslocar o laser até o feixe rotativo vertical ficar 
alinhado com o fio de prumo.
Se o feixe rotativo não estiver vertical, é necessário 
efectuar o seu ajustamento.

Ajustamento da precisão de 
nivelamento – Eixo X
Após a verificação da precisão do laser, executar o 
seguinte procedimento para ajustar a precisão do eixo 
X. 

Desligar o laser.
Premir e manter premida a tecla Auto/Manual {B-1}. 
Em seguida, premir a tecla de Ligar/Desligar {B-3}.
Depois de os LED dos eixos X e Y piscarem simulta-
neamente 3 vezes, soltar a tecla Auto/Manual.
• O LED do eixo X piscará em ciclo rápido (a 

vermelho) durante o nivelamento.
• O LED do eixo X piscará em ciclo lento (a 

vermelho) quando estiver pronto para ajustamento.
• A cabeça não rodará.
• Para utilizar um receptor, premir a tecla de Varri-

mento/Rotação {B-2} para iniciar o modo de rota-
ção.

Prima uma tecla CCW/CW {B-6 ou B-7, ocultas no 
Roteo 20HV} para ajustar o feixe na vertical. Cinco 
toques na tecla deslocará o feixe cerca de 1,5 mm a 
30 metros. A utilização do controlo remoto para este 
ajustamento facilitará o trabalho e não causará inter-
ferências no laser.
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Após a realização das alterações no eixo X, executar 
um dos seguintes procedimentos: 

Findo o ajustamento, premir a tecla + {B-9} para 
mudar para o eixo Y.
Premir a tecla - {B-8} para sair do modo de ajusta-
mento, guardar as alterações e desligar o laser.
Premir a tecla de Ligar/Desligar {B-3}, em qualquer 
altura, para desligar o laser sem guardar as altera-
ções.

Ajustamento da precisão de 
nivelamento – Eixo Y
Após a verificação da precisão do laser, executar o 
seguinte procedimento para ajustar a precisão do 
eixo Y:

Se estiver no modo de ajustamento do eixo X, premir 
a tecla + {B-9} para mudar para o modo de ajusta-
mento do eixo Y.
Se não estiver no modo de ajustamento, executar o 
procedimento atrás descrito para acesso ao modo de 
ajustamento. Em seguida, premir a tecla + para 
mudar para o modo de ajustamento do eixo Y.
• O LED do eixo Y piscará em ciclo rápido (a 

vermelho) durante o nivelamento.
• O LED do eixo Y piscará em ciclo lento (a 

vermelho) quando estiver pronto para ajustamento.
• A cabeça não rodará.
• Para utilizar um receptor, premir a tecla de Varri-

mento/Rotação {B-2} para iniciar o modo de rota-
ção.

Prima uma tecla CCW/CW {B-6 ou B-7, ocultas no 
Roteo 20HV} para ajustar o feixe na vertical. Cinco 

toques na tecla deslocará o feixe cerca de 1,5 mm a 
30 metros. A utilização do controlo remoto para este 
ajustamento facilitará o trabalho e não causará inter-
ferências no laser.

Após a realização das alterações no eixo Y, executar 
um dos seguintes procedimentos: 

Premir a tecla - {B-8} para sair do modo de ajusta-
mento, guardar as alterações e desligar o laser.
Premir a tecla de Ligar/Desligar {B-3}, em qualquer 
altura, para desligar o laser sem guardar as altera-
ções.

Ajustamento da precisão vertical – 
Eixo Z
Após a verificação da precisão vertical do laser, 
executar o seguinte procedimento para ajustar o 
eixo Z:

Desligar o laser.
Colocar o laser na posição de deitado, a cerca de 6 
metros de um fio de prumo numa parede.
Premir e manter premida a tecla Auto/Manual {B-1}. 
Em seguida, premir a tecla de Ligar/Desligar {B-3}.
Depois de os LED dos eixos X e Y piscarem simulta-
neamente 3 vezes, largar a tecla Auto/Manual.
• O LED do eixo Z (eixo Y) piscará em ciclo rápido (a 

vermelho) durante o nivelamento.
• O LED do eixo Z (eixo Y) piscará em ciclo lento (a 

vermelho) quando estiver pronto para ajustamento.
• A cabeça não rodará.
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• Para utilizar um receptor, premir a tecla de Varri-
mento/Rotação {B-2} para iniciar o modo de rota-
ção.

Prima uma tecla CCW/CW {B-6 ou B-7, ocultas no 
Roteo 20HV} para ajustar o feixe na prumada. Vinte e 
cinco toques na tecla deslocará o feixe cerca de 1,5 
mm a 6 metros. A utilização do controlo remoto para 
este ajustamento facilitará o trabalho e não causará 
interferências no laser.

Após a realização das alterações no eixo Z, executar 
um dos seguintes procedimentos: 

Premir a tecla - {B-8} para sair do modo de ajusta-
mento, guardar as alterações e desligar o laser.
Premir a tecla de Ligar/Desligar {B-3}, em qualquer 
altura, para desligar o laser sem guardar as altera-
ções.

Verificação dos trabalhos
A verificação dos trabalhos deve ocorrer sempre que a 
precisão do aparelho sofra ajustes. Nessa altura, deve 
efectuar-se a sua verificação final. 
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Detecção e resolução de problemas

Problema Causas possíveis e soluções

O LED de bateria fraca 
está aceso ou a piscar, a 
cabeça não rodará.

Verificar as pilhas
• Substituir as pilhas alcalinas
• Carregar as pilhas recarregáveis

O Alerta de altura do 
instrumento (H.I.) está 
activado e acciona um 
alarme.

O laser sofreu interferências e, eventualmente, alterou a altura.
• Premir a tecla H.I. {B-5} para interromper o alerta.
• Verificar a altura face a um ponto de referência conhecido.
• Após a verificação, premir a tecla H.I. para reiniciar a função.

O laser não efectua o seu 
autonivelamento.

O laser tem de estar no modo automático para efectuar o seu autonivelamento.
• No modo automático, os LED dos eixos X e Y piscam a verde durante o nivelamento.
• No modo manual, um ou ambos os LED dos eixos X e Y acendem a vermelho.

O feixe laser pisca, mas o 
aparelho não efectua o 
seu autonivelamento nem 
roda.

Eventualmente, o aparelho encontra-se fora do intervalo de 10% para o autonivela-
mento.
• Verificar a configuração e ajustar a altura do tripé, se necessário.
• Se este procedimento não resolver o problema, enviar o laser para um centro de 

assistência técnica oficial para reparação.

O laser não liga. Esta anomalia pode ser causada por pilhas com carga fraca ou sem carga.
• Verificar, substituir ou recarregar as pilhas.
• Caso as pilhas não sejam a causa do problema, enviar o laser para um centro de 

assistência técnica oficial para reparação.
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A distância do laser é 
reduzida

O alcance do laser pode estar a ser reduzido pela acumulação de poeiras ou sujidade.
• Limpar as janelas do laser e do receptor para aumentar a distância.
• Caso as janelas não sejam a causa do problema, enviar o laser para um centro de 

assistência técnica oficial para reparação.

O controlo remoto (por 
infravermelhos) não 
funciona

Verificar o funcionamento do controlo remoto
• Verificar se o laser está ligado.
• O controlo remoto pode estar fora da distância de funcionamento.
• Apontar o controlo remoto directamente para o laser para distância máxima.
• A pilha do controlo remoto pode estar com carga fraca.

O receptor do laser não 
funciona correctamente.

Verificar o funcionamento do receptor
• O laser não roda. O aparelho encontra-se em nivelamento ou em alerta de altura.
• O receptor pode estar fora da distância de funcionamento.
• A pilha do controlo remoto pode estar com carga fraca.

A função de alerta de 
altura não funciona.

Normalmente, a função de alerta de altura no Roteo está desligada até ser activada 
pelo utilizador.
• Premir a tecla H.I. para activar a função de Altura do instrumento
• Quando ligada, o LED da Altura do instrumento (H.I.) pisca em ciclo rápido (5 Hz), 

quando em funcionamento pisca em ciclo lento e quando ocorre um alerta fica 
permanentemente aceso e acciona um alarme acústico.

O suporte motorizado não 
se movimenta.

Verificar se os botões de fixação {D-1} estão suficientemente apertados, de modo a 
permitir o accionamento do motor.
• Apertar os botões de fixação.
• Retirar o suporte e limpar os contactos.

Os quatro LED superiores 
estão a piscar em sequên-
cia.

A unidade não consegue realizar o nivelamento. Verifique a configuração.
• Unidade encontra-se num ângulo fora do intervalo de auto nivelamento. 
• Unidade encontra-se numa superfície instável.

Problema Causas possíveis e soluções
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Cuidados e transporte

Transporte
Transporte no exterior
Durante o transporte do equipamento no exterior, 
proceder sempre do seguinte modo:
• transportar o aparelho na mala de transporte original
• ou carregar o tripé com as respectivas pernas abertas 

sobre o ombro, de modo a manter o aparelho na vertical.
Transporte em veículo automóvel
Nunca transportar o aparelho solto num veículo automó-
vel, de modo a evitar danos provocados por choques e 
vibrações. Transportar sempre o aparelho na sua mala 
de transporte devidamente presa.
Expedição
Para o transporte do aparelho por via férrea, aérea ou 
marítima, utilizar sempre a embalagem completa 
original da Leica Geosystems, a mala de transporte e a 
caixa de cartão, ou equivalente, para proteger o 
aparelho contra choques e vibrações.
Transporte de pilhas
Para o transporte de pilhas, o responsável pelo aparelho 
deve assegurar o cumprimento de todas as normas e 
regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis 
em vigor. Contactar a empresa transportadora, antes de 
efectuar o transporte ou expedição.
Ajustamento de campo
Após o transporte, e antes da utilização do aparelho, 
inspeccionar os parâmetros de ajustamento de campo 
indicados neste manual.

Armazenamento
Aparelho
Observar os limites de temperatura para o armazena-
mento do equipamento, especialmente durante o Verão, 
se este se encontrar no interior de um veículo Para obter 
informações sobre os limites de temperatura, consultar 
o capítulo "Características Técnicas".
Ajustamento de campo
Após longos períodos de armazenamento, e antes da 
utilização do aparelho, inspeccionar os parâmetros de 
ajustamento de campo indicados neste manual.
Pilhas NiMH
• Para obter informações sobre o intervalo de tempera-

tura de armazenamento, consultar o capítulo "Carac-
terísticas técnicas".

• Para minimizar a autodescarga da pilha, é aconselhá-
vel um intervalo de temperatura de armazenamento 
entre 0 °C e +20 °C em ambiente seco.

• No intervalo de temperatura de armazenamento reco-
mendado, as pilhas com 10% a 50% de carga podem 
ser armazenadas durante um período máximo de um 
ano. Findo esse período, as pilhas devem ser recarre-
gadas.

• Antes do seu armazenamento, remover as pilhas do 
aparelho e do carregador.

• Após o armazenamento, recarregar as pilhas antes 
da sua utilização.

• Proteger as pilhas da humidade ou do contacto com 
líquidos. As pilhas molhadas ou húmidas devem ser 
secas antes de serem armazenadas ou utilizadas.
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Pilhas alcalinas
Caso o equipamento seja guardado durante um longo 
período de tempo, retirar as pilhas alcalinas do produto, 
de modo a evitar derrames.

Limpeza e secagem
Aparelho e acessórios
• Remover o pó dos componentes ópticos.
• Não tocar nas lentes com os dedos.
• Limpar o aparelho com um pano limpo, macio e sem 

pêlos. Se necessário, humedecer o pano com água 
ou álcool puro.

• Não utilizar quaisquer outros líquidos, pois podem 
danificar os componentes de plástico.

Equipamento molhado ou húmido
• Secar o aparelho, a mala de transporte, a espuma 

interior e os acessórios a uma temperatura inferior a 
40 °C, e efectuar a sua limpeza. 

• Não embalar o aparelho ou os acessórios sem 
estarem completamente secos.

Cabos e fichas
• Manter os cabos e as fichas limpos e secos. 
• Remover a sujidade alojada nas fichas dos cabos de 

ligação.

Instruções de segurança

Generalidades
Descrição
As instruções seguintes destinam-se a informar o 
responsável pelo aparelho e o seu utilizador sobre os 
riscos inerentes à sua operação e o modo de os evitar. 
O responsável pelo aparelho deve verificar se todos os 
utilizadores compreendem estas instruções e controlar 
o seu estrito cumprimento.

Finalidade
Utilização admissível
• O instrumento emite um plano laser horizontal para 

fins de alinhamento.
• O aparelho pode ser colocado sobre a sua própria 

base, num suporte de parede ou num tripé.
• O feixe laser pode ser detectado através de um 

detector laser.
• Este aparelho destina-se a ser utilizado em espaços 

e aplicações interiores.
Utilização incorrecta
• Utilização do aparelho sem ministração de formação 

prévia.
• Utilização do aparelho fora dos limites previstos.
• Desactivação dos sistemas de segurança.
• Remoção dos avisos de perigo.
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• Abertura do aparelho com ferramentas (chave de 
fendas, etc.), excepto quando tal for permitido para a 
realização de determinadas funções

• Modificação ou conversão do aparelho.
• Utilização do aparelho após apropriação indevida.
• Utilização do aparelho com danos ou defeitos visí-

veis.
• Utilização do aparelho com acessórios de outros 

fabricantes, sem autorização prévia da Leica Geosys-
tems.

• Protecções inadequadas no estaleiro da obra como, 
por exemplo, a utilização do aparelho em obras em 
vias públicas ou junto destas.

• Encandeamento premeditado de terceiros.
• Controlo de máquinas, objectos móveis ou outra apli-

cação de controlo similar sem a implementação de 
sistemas de controlo e segurança adicionais.

� ATENÇÃO 
A utilização incorrecta pode causar lesões corpo-

rais, avarias e danos. Compete ao responsável pelo 
equipamento informar os utilizadores sobre os riscos e 
o modo de os evitar. O aparelho não deve ser utilizado, 
sem que o utilizador tenha recebido formação prévia 
sobre a sua utilização.

Limites de utilização
Condições ambientais
Adequado para utilização em ambientes de ocupação 
humana permanente; inadequado para utilização em 
ambientes agrestes ou explosivos.

� PERIGO
O responsável pelo aparelho deve contactar as 

autoridades de segurança locais e técnicos de segu-
rança, antes da sua utilização em zonas perigosas, 
zonas próximas de instalações eléctricas ou outros 
locais similares.

Responsabilidades
Fabricante do aparelho
A Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, dora-
vante designada por Leica Geosystems, é responsável 
pelo fornecimento do aparelho, incluindo o respectivo 
Manual de Operação e os acessórios originais, em 
condições de total segurança.
Fabricantes de acessórios não fabricados pela 
Leica Geosystems 
Os fabricantes de acessórios para o aparelho, não fabri-
cados pela Leica Geosystems, são responsáveis pelo 
desenvolvimento, implementação e comunicação dos 
conceitos de segurança dos seus produtos, bem como 
pela sua eficácia em combinação com o aparelho da 
Leica Geosystems.
Responsável pelo aparelho
O responsável pelo aparelho tem as seguintes respon-
sabilidades:
• Compreender as instruções de segurança do 

aparelho e as instruções contidas no Manual de 
Operação.

• Conhecer os regulamentos locais em matéria de 
segurança e prevenção de acidentes.
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• Informar imediatamente a Leica Geosystems, em 
caso de falta de segurança do aparelho e da aplica-
ção.

� ATENÇÃO
O responsável pelo aparelho deve assegurar a 

sua utilização com base nas instruções do manual.A ele 
também compete a formação dos utilizadores do 
aparelho, sendo ainda responsável pela segurança do 
mesmo.

Riscos de utilização
� ATENÇÃO

A ausência de instruções, ou a instrução inade-
quada dos utilizadores, pode causar o uso incorrecto do 
aparelho e provocar acidentes com consequências 
graves em termos humanos, materiais, financeiros e 
ambientais.
Precauções:
Os utilizadores do aparelho devem seguir as instruções 
de segurança do fabricante e as instruções do respon-
sável pelo aparelho.

� AVISO
O aparelho pode apresentar medições incor-

rectas, em caso de queda ou uso incorrecto, modifica-
ção, armazenamento durante longos períodos de tempo 
ou transporte.
Precauções:
Efectuar periodicamente medições de teste e realizar os 
ajustamentos de campo indicados no Manual de Opera-
ção, sobretudo após a utilização do aparelho em condi-

ções anómalas e antes e após a realização de medições 
importantes.

� PERIGO
Devido ao risco de electrocussão, é muito peri-

goso utilizar miras nas proximidades de instalações 
eléctricas, tais como cabos eléctricos ou vias férreas 
electrificadas.
Precauções:
Manter uma distância segura em relação a instalações 
eléctricas. Se for absolutamente necessário trabalhar 
nestes ambientes, contactar primeiro as entidades de 
segurança responsáveis pelas instalações eléctricas e 
obedecer às suas instruções.

� ATENÇÃO
Se o aparelho for utilizado com acessórios como, 

por exemplo, mastros, miras, postes, o risco de ser atin-
gido por um raio é maior.
Precauções:
Não utilizar o aparelho em tempo de trovoada.

� ATENÇÃO
A falta de condições de segurança adequadas no 

estaleiro da obra pode causar situações perigosas, por 
exemplo, na circulação de veículos, em estaleiros de 
construção e instalações industriais.
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Precauções:
Garantir sempre a segurança adequada do estaleiro da 
obra. Cumprir as regulamentações em matéria de segu-
rança e prevenção de acidentes e o Código da Estrada.

� AVISO
Se os acessórios utilizados com o aparelho não 

ficarem bem fixos e se o aparelho for sujeito a choques 
mecânicos (por exemplo, pancadas ou queda), este 
poderá ser danificado ou causar lesões corporais.
Precauções:
Durante a configuração do aparelho, assegurar a 
correcta adaptação, instalação e fixação dos seus aces-
sórios. Não sujeitar o aparelho a tensões mecânicas.

� AVISO
Durante o transporte ou eliminação de pilhas, 

pode ocorrer um risco de incêndio causado por influên-
cias mecânicas inadequadas.
Precauções:
Antes da expedição ou eliminação do aparelho, descar-
regar completamente as pilhas colocando o aparelho 
em funcionamento contínuo. Durante o transporte ou 
expedição de pilhas, o responsável pelo aparelho deve 
assegurar o cumprimento das regras e regulamenta-
ções nacionais e internacionais aplicáveis em vigor. 
Contactar a empresa transportadora, antes de efectuar 
o transporte ou expedição.

� ATENÇÃO
A utilização de carregadores de pilhas não reco-

mendados pela Leica Geosystems pode destruir as 
pilhas e provocar incêndio ou explosão.

Precauções:
Utilizar apenas carregadores de pilhas recomendados 
pela Leica Geosystems.

� ATENÇÃO
As tensões mecânicas elevadas, as altas tempe-

raturas ou a imersão do aparelho em líquidos pode 
provocar derrames, incêndio ou explosão das pilhas.
Precauções:
Proteger as pilhas de influências mecânicas e tempera-
turas elevadas. Não deixar cair nem mergulhar as pilhas 
em líquidos.

� ATENÇÃO
Os terminais de pilha curto-circuitados podem 

sobreaquecer e causar lesões corporais ou incêndio. Tal 
ocorre, por exemplo, quando as pilhas são guardadas 
ou transportadas em bolsos e os seus terminais entram 
em contacto com peças de joalharia, chaves, papel 
metalizado ou outros objectos metálicos.
Precauções:
Impedir o contacto dos terminais das pilhas com 
objectos metálicos.

� AVISO
As peças móveis do aparelho podem comprimir 

as extremidades durante o seu funcionamento.
Precauções:
Manter as extremidades a uma distância segura das 
peças móveis.

� ATENÇÃO
A eliminação incorrecta do aparelho pode causar 

as seguintes situações:
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• A libertação de gases venenosos, nocivos para a 
saúde humana, pela eventual queima de compo-
nentes de plástico.

• A ocorrência de envenenamento, queimaduras, 
corrosão ou contaminação ambiental em consequên-
cia da explosão de pilhas danificadas ou sobreaque-
cidas.

• O risco de lesões corporais graves e a contaminação 
do ambiente devido à eliminação irresponsável do 
aparelho que, consequentemente, permite a sua utili-
zação por pessoas não autorizadas em violação dos 
regulamentos.

Precauções
O aparelho não deve ser eliminado com o 
lixo doméstico normal.
Eliminar o aparelho de acordo com os regu-
lamentos nacionais vigentes.
Nunca permitir a utilização do aparelho por 
pessoas não autorizadas.

As informações sobre o tratamento específico do 
aparelho e sobre gestão de resíduos podem ser descar-
regadas da página Webda Leica Geosystems (http://
www.leica-geosystems.com/treatment) ou solicitadas a 
qualquer distribuidor da Leica Geosystems.

� ATENÇÃO
A reparação destes aparelhos só pode ser efec-

tuada pelos centros de assistência técnica oficiais da 
Leica Geosystems.

Classificação do laser
Generalidades
As orientações seguintes (de acordo com as normas 
internacionais IEC 60825-1 (2007-03) e IEC TR 60825-
14 (2004-02) em matéria de segurança de produtos 
laser) facultam instruções e informações de formação 
ao responsável pelo produto e ao seu utilizador, com 
vista a prevenir e evitar riscos operacionais.
O responsável pelo aparelho deve verificar se todos os 
utilizadores compreendem estas instruções e controlar 
o seu estrito cumprimento.
Os produtos laser classificados nas categorias de classe 
1, classe 2 e classe 3R não requerem
• a presença de um responsável pela segurança do 

aparelho,
• o uso de vestuário e óculos de protecção,
• a presença de sinalética de aviso especial na zona de 

intervenção do laser,
caso a sua utilização e operação obedeçam às instru-
ções do Manual de Operação, devido ao baixo nível de 
dano ocular.
Os produtos laser classificados nas categorias de classe 
2 ou classe 3R podem causar encandeamento, cegueira 
por ofuscamento e imagens persistentes, sobretudo em 
ambientes de fraca luminosidade.
Roteo 20HV/25H/35/35G
O laser rotativo produz um feixe vermelho/verde visível, 
proveniente da cabeça rotativa.
O produto laser com cabeça rotativa estacionária é clas-
sificado na categoria de classe 3R, de acordo com a 
norma*):
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• IEC 60825-1 (2007-03): "Safety of Laser Products" 
(Segurança de produtos laser)

*) Produto laser da classe 2, se a cabeça for rotativa.

Produtos laser da classe 3R:
A visualização directa do feixe pode ser perigosa (baixo 
nível de dano ocular), sobretudo no caso de exposição 
ocular deliberada. O risco de lesões corporais por 
produtos laser da Classe 3R é limitado em virtude:
a) da exposição involuntária raramente reflectir os 

piores cenários possíveis como, por exemplo, o 
alinhamento do feixe com a pupila;

b) da margem de segurança inerente na exposição 
máxima admissível à radiação laser (MPE)

c) do comportamento natural de fotofobia, no caso da 
radiação visível. � ATENÇÃO

A nível de segurança, os produtos laser da classe 
3R devem ser considerados como potencialmente peri-
gosos.
Precauções:
Evitar a exposição ocular directa ao feixe. Não apontar 
o feixe na direcção de outras pessoas.

� ATENÇÃO
Os riscos potenciais não só estão associados aos 

feixes directos como também aos feixes reflectidos 
apontados para superfícies reflectoras tais como 
prismas, janelas, espelhos, superfícies metálicas, etc.
Precauções:
Não apontar para áreas predominantemente reflectoras, 
tais como espelhos, ou que possam emitir reflexos inde-
sejados.

Descrição Valor
Potência máxima radiada < 2,7 mW sentido horário

Duração efectiva do impulso 4,5, 2,2, 1,5, 1,1 ms

Frequência de repetição de 
impulsos

0, 2,5, 5, 7,5, 10 rps

Comprimento de onda
- Roteo 20HV/25H/35
- Roteo 35G

620 - 690 nm
529 - 535 nm

Divergência do feixe < 1,5 mrad

Distância nominal de dano 
ocular (NOHD) @ 0,25 s

35 m / 115 ft

Ângulo de varrimento 2 a 36°
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Marcação, Produto laser da classe 3R 
(Roteo 20HV/25H/35)

1) Feixe laser
2) Feixe de prumo

Marcação, Produto laser da classe 3R 
(Roteo 35G)

1) Feixe laser
2) Feixe de prumo

2

1

Radiação laser
Evitar a exposição ocular directa

Produto laser da classe 3R
conforme com a norma 
IEC 60825-1 (2007-03)

P0 ≤ 2,7 mW sentido horário
λ = 620 - 690 nm

Abertura do laser

2

1

Radiação laser
Evitar a exposição ocular directa

Produto laser da classe 3R
conforme com a norma 
IEC 60825-1 (2007-03)

P0 ≤ 2,7 mW sentido horário
λ = 529 - 535 nm

Abertura do laser
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Compatibilidade electromagnética 
(EMC)
Descrição
Entende-se por “compatibilidade electromagnética” a 
capacidade de o produto funcionar correctamente em 
ambientes onde existam radiações electromagnéticas e 
descargas electrostáticas, sem provocar interferências 
electromagnéticas noutros equipamentos.

� ATENÇÃO
A radiação electromagnética pode provocar inter-

ferências noutros equipamentos.
Embora este aparelho obedeça aos regulamentos e 
normas vigentes nesta matéria, a Leica Geosystems 
não pode excluir completamente a possibilidade de 
interferência noutros equipamentos.

� AVISO
Existe o risco da ocorrência de interferências 

noutros equipamentos, se o aparelho for utilizado com 
acessórios de outros fabricantes como, por exemplo, 
computadores, walkie-talkies, cabos não normalizados 
ou baterias externas.
Precauções:
Utilizar apenas equipamentos e acessórios recomen-
dados pela Leica Geosystems. Quando utilizados com 
este aparelho, os equipamentos e acessórios satis-
fazem os mais estritos requisitos estipulados nas direc-
trizes e normas. Durante a utilização de computadores 
e walkie-talkies, tomar em consideração as informações 
sobre compatibilidade electromagnética fornecidas pelo 
fabricante.

� AVISO
As interferências causadas pela radiação electro-

magnética podem gerar medições incorrectas.
Embora este aparelho obedeça aos regulamentos e 
normas vigentes nesta matéria, a Leica Geosystems 
não pode excluir completamente a possibilidade de o 
aparelho poder sofrer interferências por radiação elec-
tromagnética muito intensa, emissores de rádio nas 
proximidades, walkie-talkies ou geradores Diesel.
Precauções:
Verificar os resultados obtidos nestas condições.

� ATENÇÃO
Se o aparelho for utilizado com cabos ligados 

numa das suas duas extremidades (por exemplo, cabos 
eléctricos externos ou cabos de interface), o nível 
admissível de radiação electromagnética pode ser ultra-
passado e afectar negativamente o funcionamento de 
outros produtos.
Precauções:
Para a utilização do aparelho, os cabos de ligação (por 
exemplo, ligação a uma bateria externa ou a um compu-
tador) devem ser ligados em ambas as extremidades.
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Declaração FCC (aplicável apenas 
aos EUA)
� ATENÇÃO

Este equipamento foi testado e cumpre os limites 
especificados para os dispositivos digitais da Classe B, 
em conformidade com a parte 15 das normas da FCC.
Tais limites foram definidos com vista a proporcionar 
uma protecção razoável contra interferências nocivas 
em instalações domésticas.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado em 
conformidade com as instruções, pode causar interfe-
rências nocivas às radiocomunicações.
No entanto, não existe qualquer garantia de tais interfe-
rências não poderem ocorrer numa instalação especí-
fica.
Se este equipamento provocar interferências nocivas na 
recepção de rádio ou televisão (que pode ser observado 
desligando e ligando o equipamento), o utilizador deverá 
tentar eliminar a interferência através de uma ou mais 
das seguintes medidas:
• Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
• Aumentar a distância entre o equipamento e o 

receptor.
• Ligar o equipamento a uma tomada de outro circuito 

diferente do utilizado pelo receptor.
• Solicitar ajuda ao vendedor ou a um técnico profis-

sional especializado em equipamentos de rádio e 
televisão

� ATENÇÃO
As alterações ou modificações não aprovadas 

expressamente pela Leica Geosystems podem anular a 
utilização do equipamento pelo utilizador.
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Marcações do Roteo

Type:  Roteo 20HV
Art.No.:  772789

Power:  3.0V    / 1.5A

Leica Geosystems A2

CH-9435 Heerbrugg

Manufactured: 

S.No.: 

Made in China

Power:  1.5V    / 0.4A

Leica Geosystems AG

CH-9435 Heerbrugg

Manufactured: 

Type:  RC350
Art.No.:  762770

Type:  Roteo 25H
Art.No.:  772788

Power:  3.0V    / 1.5A

Leica Geosystems AG

CH-9435 Heerbrugg

Manufactured: 

S.No.: 

Made in China

Type:  Roteo 35
Art.No.:  762768

Power:  3.0V    / 1.5A

Leica Geosystems AG

CH-9435 Heerbrugg

Manufactured: 

S.No.: 

Made in China

Type:  Roteo 35G
Art.No.:  772787

Power:  3.0V    / 1.5A

Leica Geosystems AG

CH-9435 Heerbrugg

Manufactured: 

S.No.: 

Made in China

Complies with 21CFR 1040.10  and 1040.11 
except for deviations pursuant to 
Laser Notice No.50, dated July 26, 2001. 

This device complies with part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference 
received, including interference that may 
cause undesired operation.

Type:  MWM 350
Leica Geosystems AG

CH-9435 Heerbrugg

Manufactured: 

S.No.:  

Made in China

Art.No.:

762769

This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Type:  RRC350
Art.No.:  762771
Power:  9.0V    / 0.2A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: 
S.No.: 
Made in China

This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Type:  RRC350G
Art.No.:  772795
Power:  9.0V    / 0.2A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: 
S.No.: 
Made in China

This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Type:  R250
Art.No.:  772793
Power:  9.0V    / 0.2A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: 
S.No.: 
Made in China

Type:  WM 200
Leica Geosystems AG

CH-9435 Heerbrugg

Manufactured: 

S.No.:  

Made in China

Art.No.:

772792
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Características técnicas

Roteo 35 Roteo 35G Roteo 20HV Roteo 25H
Distância de operação 
(feixe rotativo) até 150 m (500 pés) (alcance) com receptor

Precisão do autonivela-
mento* ±3 mm a 30 m (±1/8" a 100 ft)

Autonivelamento horizontal, vertical horizontal
Variação do autonivela-
mento ± 4.5°

Velocidades de rotação 0, 150, 300, 450, 600 rpm 600 rpm
Ângulo de varrimento 2° a 36° n/d
Tipo de díodo laser 635 nm (vermelho) 532 nm (verde) 635 nm (vermelho)
Montagem mural motorizado manual n/d
Dimensões (A x L x P) 189 x 136 x 208 mm (7.4 x 5.4 x 8.2") (sem montagem mural)
Peso (com pilhas) 1.7 kg (3.7 lbs)
Pilhas Pilhas alcalinas D-cell 2 x 1,5 V*** ou recarregáveis (NiMH)
Tempo de vida útil das 
pilhas - alcalinas / NiMH**

50 hrs. 
(recarregáveis),

160 hrs. (alcalinas)

25 hrs. 
(recarregáveis),

40 hrs. (alcalinas)

50 hrs. 
(recarregáveis),

160 hrs. (alcalinas)

50 hrs. 
(recarregáveis),

160 hrs. (alcalinas)
Temperatura de funciona-
mento

-10 a +50°C 
(14 a +122°F)

0 a +40°C 
(32 a +104°F)

-10 a +50°C 
(14 a +122°F)

Temperatura de arma-
zena-mento (sem as 
pilhas)

-20 a +70°C (-4 a +158°F)

Classe de protecção Resistentes a poeiras e a salpicos de acordo com a norma IP54
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RC350 Controlo remoto por infravermelhos

RRC350 Receptor/Controlo remoto por infravermelhos

R250 Receptor

Pilhas NiMH

Carregador/Adaptador NiMH

* Precisão definida a 25 °C
** O tempo de vida útil das pilhas varia em função das 

condições ambientais
*** É altamente aconselhável a utilização de pilhas alca-

linas antiderrame

Garantia limitada internacional
Este produto está sujeito aos termos e condições estipu-
lados na Garantia limitada internacional, que pode ser 
descarregada através do website da Leica Geosystems 
no endereço http://www.leica-geosystems.com/interna-
tionalwarranty, ou obtida através do distribuidor da Leica 
Geosystems. A presente garantia é exclusiva e substitui 
todas as restantes garantias, termos ou condições, quer 
expressos quer implícitos, legais, regulamentares ou de 
outra natureza, incluindo garantias, termos ou condi-
ções de comercialização, de adequação a um determi-
nado fim, de qualidade satisfatória e de não infracção, 
que são expressamente renunciados.

Alcance do controlo remoto até 30 m

Pilhas 1 pilha alcalina AA***

Pilhas 1 pilha alcalina de 9 V***

Pilhas 1 pilha alcalina de 9 V***

Tensão de entrada 7,5 V CC

Corrente de entrada 1,0 A

Tempo de carregamento 8 h

Tensão de entrada 100-240 V CA, 55-60 Hz

Tensão de saída 7,5 V CC

Corrente de saída 1,0 A

Polaridade Base - negativo, Ponta - positivo
30Garantia limitada internacional Roteo 20HV/25H/35/35G - 1.2.0p



Total Quality Management: Our commitment to total customer satisfaction.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, has been 
certified as being equipped with a quality system which 
meets the International  Standards of Quality Management 
and Quality Systems (ISO standard 9001) and 
Environmental Management Systems (ISO standard 
14001).

Ask your local Leica dealer for more information about our TQM program.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland
Phone +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com
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