
Lāzera niveliera komplekta

FL 500HV-G
lietošanas instrukcija

Ražotājs: GEO Fennel, Vācija



Lietotāja uzmanībai!
Lāzera starojums!

Neskatīties lāzera starā!   Nevērst citu cilvēku acīs!

Lāzera klase            -  3R
Lāzera starojums    - 635 nm

Lietotāja ievērībai  :  
• pirms niveliera lietošanas pilnībā uzlādēt baterijas
• bateriju uzlādi veikt tikai pēc to pilnas izlādes (pēc niveliera izslēgšanās)
• precīzu mērījumu iegūšanai nivelieri savlaicīgi nodot apkopei servisa centrā
• pārvadāt nivelieri tikai transporta koferī 
• tīrīt nivelieri saskaņā ar zemāk minēto apkopes instrukciju
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Niveliera FL   500HV-G vadības panelis:  

- rotācijas ātruma taustiņš

- TILT taustiņš

- V-W-S režīma taustiņš

- vadības pults kanālu 
pārslēgšanas taustiņš

- līmeņošanās/displeja 
apgaismojuma taustiņš

- skanēšanas režīms pa kreisi

- skanēšanas režīma taustiņš 
(apakšā – vidū)

- Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

- slīpo plakņu režīms

- slīpo plakņu režīms % uz augšu

- slīpo plakņu režīms % uz leju

- sleep/manual funkcijas

- skanēšanas režīms pa labi

LCD displejs;
- displeja augšdaļā atrodas lāzera galvas rotācijas ātruma indikācija 

apgriezienos/minūtē (rpm)
- zemāk - X ass slīpuma vērtību ciparu indikācija
- zemāk - Y ass slīpuma vērtību ciparu indikācija
- kreisajā apakšējā stūrī kanāla numurs darbam ar distances vadības pulti
- labajā apakšējā stūrī baterijas stāvokļa indikators.

Horizontālā lietošana :
• uzstādīt FL500HV-G uz stabilas virsmas vai statīva;
• nospiest ieslēgšanas taustiņu –
• automātiskās līmeņošanās procesa laikā rotācija nenotiek un lāzera stars ir izslēgts;
• automātiskā līmeņošanās ilgst līdz 30 sekundēm;
• nivelieris automātiski uztur horizontu pie disbalansa   +/- 8º;  
• pēc līmeņošanās rotora galviņa un stars uzsāk rotāciju;
• ar rotācijas ātruma taustiņu iestāda nepieciešamo stara rotācijas ātrumu;
• ja instruments uzstādīts ārpus līmeņošanās robežām, tad rotācijas galva negriežas, 

mirgo uzraksts TILT un skan skaņas signāls. Šādā gadījumā nivelieris jāuzstāda no 
jauna - pieļaujamā sagāzuma robežās;

• Ja instrumenta darbības laikā baterijas statusa indikators uzrāda tukšu baterijas 
simbolu, tad savlaicīgi veiciet niveliera akumulatoru uzlādi.

• Ja instrumenta darbības laikā mirgo tukšs baterijas statusa indikators – tad 
nekavējoties veiciet niveliera akumulatoru uzlādi.    
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Niveliera slīpās plaknes iestādīšana:
• uzstādīt FL-500HV-G uz stabilas virsmas vai statīva;
• nospiest ieslēgšanas taustiņu     –           ;
• ar slīpo plakņu režīma ieslēgšanas taustiņu uz pults ieslēdz slīpo režīmu „X” asī 

(mirgo X ass cipari) un ar taustiņiem „uz augšu” vai „uz leju” iestāda vajadzīgo 
slīpuma vērtību;

• ar slīpo plakņu režīma ieslēgšanas taustiņu uz pults ieslēdz slīpo režīmu „Y” asī 
(mirgo Y ass cipari) un ar taustiņiem „uz augšu” vai „uz leju” iestāda vajadzīgo 
slīpuma vērtību;

• tālākā darbība kā horizontālā režīmā.

Distances vadība:
Simboli un taustiņi uz distances vadības pults ir analogi taustiņiem uz niveliera. 

Ieslēdziet FL500HV-G un vadiet visus nepieciešamos darbus attālumā līdz 100 m no 
niveliera. Nivelierim un vadības pultij ir iespējams pārslēgt radiokanāla frekvenci. Ja veicot 
darbus ar vadības pulti konstatējiet traucējumus tās darbībā, tad nomainiet kanāla numuru. 

Barošana:
Instrumenta elektrosistēma barojas no iebūvētas 3 sekciju LiIo akumulatoru baterijas. 

Nepieciešamības gadījumā (ja veicot darbus akumulatoru baterija kļūst tukša) barošanai var 
izmantot 3 gab. „D” izmēra sārma (Alkaline) baterijas, kurām komplektā ir speciāls bateriju 
konteiners. 

Ja baterijas stāvokļa indikators uz niveliera ir tukšs, tad tas informē par nepieciešamību 
veikt akumulatoru uzlādi vai akumulatoru nomaiņu uz rezerves baterijām.
Ja baterijas simboliņš mirgo, tad veiciet uzlādi vai nomaiņu nekavējoties.

Lai uzlādētu akumulatoru ir divas iespējas:
1. Izņemiet no niveliera akumulatoru un pieslēdziet tīkla adaptera spraudni akumulatora 

lādēšanas ligzdā. Lādēšanas procesa laikā deg sarkana gaismas indikācija. Lādētāju 
atslēdz no akumulatora apmēram 1 st. pēc zaļās indikācijas gaismiņas iedegšanās.

2. Kad akumulatoru baterija atrodas iekšā nivelierī, tad tīkla lādētāju iesprauž niveliera 
korpusā esošajā barošanas ligzdā. Lādēšanas procesa laikā deg sarkana gaismas 
indikācija. Lādētāju atslēdz no niveliera apmēram 1 st. pēc zaļās indikācijas 
gaismiņas iedegšanās.

UZMANĪBU! Pilnu kapacitāti jauna akumulatoru baterija iegūs pēc 2 – 3 pilnu 
izlādes – uzlādes ciklu veikšanas.
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Ja uz lauka instrumenta akumulatori pilnībā izlādējas, tad izmantojiet koferī speciālā konteinerī 
sagatavotās „D” izmēra sārma baterijas. Priekš tam, piemēram, ar santīmu monētu atskrūvējiet 
instrumenta sānu apakšdaļā novietoto bateriju nodalījuma vāciņu un izņemiet akumulatoru un 
aizvietojiet to ar baterijām, kas atrodas rezerves konteinerā.. 
Ievietojot baterijas stingri ievērojiet to polaritāti! 
Kā rezerves barošanas avotu (bateriju konteinerā) izmantojiet D izmēra sārma (Alkaline), tikai 
jaunas, viena ražotāja un viena tipa baterijas! 
Sārma baterijas nav pakļaujamas uzlādei! Bateriju uzlāde var novest pie elektrolīta iztecēšanas 
un attiecīgi niveliera bojājuma.

Niveliera pārbaude:
Nivelieri uzstāda uz stabilas virsmas vai uz statīva ~ 50m no, piemēram, sienas. Uz sienas, pretī 
niveliera X ass plaknes vienam galam, atzīmē automātiskā režīmā nolīmeņota rotējoša stara 
līmeni. Apgriež nivelieri ap vertikālo asi par 180º un turpat vēlreiz atzīmē X ass plaknes otra gala 
plaknes līmeni. Iezīmē centru abu atzīmēto plakņu līmeņu starpā. Attālums starp centru un 
vienas plaknes līmeņa atzīmi ir reālā kļūda, kura nedrīkst pārsniegt 0,5 mm uz 10 m (2,5 mm/50 
m). Veiciet divus analogus kontroles mērījumus pagriežot nivelieri ap vertikālo asi par 90º un 
180º.

Lāzera stara uztvērējs FR-45:

       
- augšējais līmeņrāža burbulis un 
magnētiskais stiprinājuma mezgls

- LCD ekrāns un sarkanais sensora 
ekrāns

- precizitātes pārslēgšanas taustiņš 
- apgaismojuma 
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (pa kreisi)
- skaņas režīmu pārslēgšanas 
taustiņš (pa labi)
- ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- skaņas signāla izstarotāja atvere
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Piezīme!  Uztvērējs automātiski izslēdzas, ja tas nesaņem lāzera stara signālu 
ilgāk par 20 minūtēm.

              Precizitātes indikācija:
 

PRECĪZS

NORMĀLS

Skaņas signāla ieslēgšanas/izslēgšanas indikators

Par augstu -    Par zemu  -      
          

Tehniskie dati nivelierim FL500HA-G: Teh. dati uztvērējam     FR-45:  

Automātiskās iestādīšanās diapazons    -   +/- 8º
Precizitāte   horizontālā režīmā             -  < +/- 0,5mm/10m
Precizitāte   vertikālā režīmā                   -  < +/- 1mm/10m
Darbības attālums ar uztvērēju FR45      -  ≥ 700m
Darbības attālums ar FMR uztvērēju     -   ≥ 650m
Rotācijas ātrums ( apgr./min.) 3 rež.     -   300, 600, 1100
Slīpās plaknes iestādīšana X un Y asīs -   +/- 10%
Slīpās plaknes iestādīšana X/Y asīs       -   +/- 14%
Slīpās plaknes iestādīšana X asī              -   +/- 10%
Darbības laiks ar 1 akumulatoru uzlādi  -   ÷ 40 st.
Barošanas elementi - akumulatori         -   4 gab. LiIon
Aizsardzības klase                                 -   IP 66
Darba temperatūra                                 -  - 10 Cº ÷ +50 Cº
Lāzera viļņa garums                              -   635 nm
Lāzera klase                                          -   3R
Svars                                                     -   3,85 kg

Displeji                                        
Precizitāte režīmā  RUPJŠS         
Precizitāte režīmā  NORMĀLS  
Precizitāte režīmā  PRECĪZS      
Barošanas elementi                     
Darbības attālums                        
Skaņas signāla izstarotājs            
Skaņas signāla režīmi                  
Iespēja izslēgt skaņas signālu          
Iespēja ieslēgt apgaismojumu      
Automātiska izslēgšanās              
Bateriju (sārma) darbības laiks līdz 
Svars                                             

2 gab. LCD
-   +/- 10 mm
-    +/- 4 mm 
-    +/- 2 mm
9V 6F22 baterija
-  > 600 m
pjezoelements
3 gab.
-   √
-   √
-   √
-   300 st.
-   0,2 kg
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Apkope: 
Instrumentu apkopi veikt ar vieglu mazgāšanas līdzekli. Nekādā gadījumā nepielietot ķīmiskos 
šķīdinātājus un/vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Instrumentu optiskās daļas tīrīt ar viegli 
samitrinātu, mīkstu lupatiņu, vai vislabāk - ar zamšu.
 
Uz uztvērēja, pults baterijām un niveliera rezerves baterijām garantija neattiecas!

Akumulatora baterijas pilnu ietilpību iegūst tikai pēc 4 līdz 6 pilnu uzlādes – izlādes ciklu 
veikšanas!

Instrumenta akumulatoru lādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju! Neoriģinālā 
lādētāja izmantošana var novest pie akumulatoru un instrumenta bojājumiem.

Instrumenta barošanai, izmantojot baterijas, lietojiet tikai viena ražotāja un viena tipa 
baterijas. Neizmantojiet kopā jaunas un vecas baterijas. Tas var novest pie instrumenta 
bojājumiem.

Instrumentu komplekta garantijas laiks saskaņā ar garantijas apliecību – 24 mēneši.
SIA “GeoStar” nodrošina kvalificētu instrumentu garantijas un pēcgarantijas servisu.

UZMANĪBU LIETOTĀJAM !
Pārvadāt nivelieri tikai komplektā ietilpstošajā transporta koferī.

Mūsu   veikala un servisa adrese:                                                   
SIA “GeoStar”                                                  
Latvija, Rīga, LV-1002                                  
Mārupes iela 20                  
Tālr. 67615233, fakss 67089191
E-pasts: info@geostar.lv 
WEB: www.geostar.lv
D.d. no 9.00 – 17.30
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