
Automātiskā
portatīvā 2 staru lāzera svērteņa

Duo Pointer
lietošanas instrukcija

Ražotājs Geo Fennel, Vācija
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UZMANĪBU!
Neskatīties lāzera starā! Nevērst staru citu cilvēku acīs!

Lāzera klase          -     2
Lāzeris                  -    635 nm
Lāzera jauda         -     <1 mW

Instrumenta aoraksts:
Automātiskais, portatīvais 2 staru lāzera nivelieris Duo Pointer  ir ideāls 

palīgs  precīziem  darbiem.   Instrumentam  ir  divi  vertikāli  lāzera 
stari.  To  līmeņošana  ņotiek  automātiski.  Ja  Jūs  pārsniegsiet 
pašlīmeņošanas  diapazonu  instruments  Jūs  brīdinās  ar  skaņas 
signālu un staru sinhronu mirgošanu. Tā divi vertikālie stari  ļaus 
ātri un ērti veikt punktu pārnešanu no griestiem uz grīdu un otrādi 
pie vertikālu konstrukciju stiprinājumu mezglu sagatavošanas, ļaus 
viegli  un precīzi uzstādīt  un kontrolēt vertikālas konstrukcijas pie 
metāla  un  metāla  –  stikla  konstrukciju  uzstādīšanas.  Tā 
universālais  adapteris  ar  divplakņu  magnētisko  stiprinājumu 
praktiski līdz 80%-tos gadījumu ļaus Jums iztikt bez statīva. Tā kā 
instrumenta  adapteris  ir  aprīkots  arī  ar  ģeodēzisko  5/8”  vītni 
stiprināšanai uz statīva, tad tas praktiski ir universāli uzstādāms. 

Darbs ar instrumentu:
Nostipriniet Duo Pointer uz/pie pēc iespējas horizontālas/vertikālas 

virsmas vai satīva. 
Ieslēdziet Duo Pointer  pagriežot iekārtas sānā novietoto rotācijas 

rokturi pret pulksteņa rādītāja virzienu.
Ja sākuma iestādījuma slīpums pārsniegs normu, Jūs par to brīdinās 

ar  skaņas  signālu  un  abu  staru  sinhronu  mirgošanu.  Tādā  gadījumā 
iestādiet instrumentu pašlīmeņošanās diapazona robežās.

Pēc  ieslēgšanas  nogaidiet,  lai  staru  stāvoklis  stabilizējas.  Virziet 
starus  Jums  vajadzīgajā  virzienā.  Darbojoties  automātiskam  zenīta 
iestādīšanas mehānismam Jūs vienlaicīgi iegūsiet divas optiski redzamas 
lāzera staru projekcijas. Izmantojot komplektā esošo magnētisko mērķīti, 
jebkuru  necaurspīdīgu  lineālu  vai  ruleti  Jūs  variet  veikt  mērījumus 
attiecībā pret vertikālajiem stariem.

Instrumentu izslēdz pagriežot ieslēgšanas rokturi pulksteņa  rādītāja 
virzienā.
  Duo Pointer  obligāti transportēt komplektā esošajā somā.

Duo  Pointer  ir  precīzijas  instruments  un  tam  ir  nepieciešama 
regulāra  ikgadēja  pārbaude.  Ārpuskārtas  pārbaude  nepieciešama  pēc 
triecieniem vai instrumenta kritieniem. 
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Pašp  ārbaudes metodika  :  
 Izvēlieties vietu ar vismaz 5 m griestu augstumu (piemēram kāpņu 

telpu)  un  novietojiet  Duo Pointer ar  iespēju  vienlaicīgi  redzēt  zenīta 
punktus  virs  un  zem  instrumenta.  Ieslēdziet  instrumentu.  Atzīmējiet 
punktu  stāvokli  zenītā  un zem instrumenta.  Pagrieziet  instrumentu par 
180°  pa  horizontāli,  saglabājot  apakšējo  punktu  uz  pirmās  atzīmes. 
Izmēriet  zenīta novirzi. Ideālā gadījumā zenīta punkta stāvoklis pirms un 
pēc  instrumenta  pagriešanas  būs  nemainīgs.  Ja  tas  neizpildās,  tad 
instruments uzrāda kļūdu, kuras lielums nedrīkst pārsniegt 2 mm uz 10 m 
(vai  1  mm  uz  5  m).   Ja  kļūda  pārsniedz  šo  normu,  tad  griezieties 
piegādātāja  servisa  centrā.  Nesankcionēta  regulēšana  un  neautorizēts 
serviss pārtrauc piegādātāja garantijas saistību izpildi.

Kopšana:
  Instrumentu un optiku slaucīt tikai ar mīkstu, spirtā samitrinātu drānu, 
neiemērkt  un  neapliet  ar  šķidrumiem!  Tīrīšanai  lietot  tikai  spirtu. 
Taukainas, netīras vai slapjas optiskās virsmas (aizsargstikli) var ietekmēt 
lāzera stara virzienu un radīt kļūdas. Pēc darba mitros apstākļos vai pie 
zemām temperatūrām ieteicams veikt žāvēšanu ārpus transporta somas.

Tehniskie parametri:
Precizitāte + 2 mm uz 10 m
Darbības attālums līdz 30 m*
Automātiska pašlīmeņošanās: +5°          
Ārpuslīmeņošanas indikācija audiosignāls un mirgošana
Bateriju izlādes indikācija zaļās indikācijas LED mirgošana
Lāzeri / klase 2 x 635 nm / 2
Barošanas elementi 3 gab. 1,5V AA Alkaline tipa bat.
Darbs ar vienu bat. komplektu min 15 stundas pie 20° C
Svars ar baterijām 0.6 kg

* atkarībā no apgaismojuma

Garantiju Latvijā nodrošina piegādātājs – SIA “GeoStar”.
Garantijas laiks saskaņā ar garantijas apliecību – 24 mēneši.

Mūsu   veikala un serviss adrese  :   
SIA “GeoStar”
Rīga, LV-1002, Mārupes iela 20
tālr. 67615233, fakss 67089191
E-pasts: info@geostar.lv , WEB: www.geostar.lv 
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