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Apraksts:
Mašīnkontroles uztvērēju FMR 700 sērijas komplekti kopā ar lāzera nivelieriem 
paredzēti  darbam ar  celtniecības  un  ceļu  būves  mašīnām veicot  horizontālus 
un/vai slīpus rakšanas vai līdzināšanas darbus.

Šādi m  ašīnkontroles uztvērēji vidēji ekonomē 30% mašīnresursa, degvielas un   
darba laika patēriņa. 

To  uzbūve -  sensoru  izvietojums  pa  360°  perimetru  -  ļauj  tehnikai  brīvi 
pārvietoties pa visiem 360°. Instrumentiem ir pārslēdzamas divas precizitātes - 
+2 mm un +5 mm. 
Komplektu iespējams papildināt ar kabīnē izvietojamu indikācijas dublētāju FRP 
707. 
Uztvērējs  FMR  706C stiprinās  ar  skavu  pie  speciāli  veidotām  stiprinājuma 
caurulēm/mastiem  (parasti  buldozeriem,  skrēperiem  vai  greideriem),  kas 
lielākoties ir paceltas virs kabīnes, lai tehnika varētu brīvi virzīties visos virzienos. 
Modelis FMR 706M stiprinās  ar  magnētisku  mezglu  pie  plakanas  virsmas  - 
parasti to izmanto ekskavatoriem – precīzu rakšanas darbu veikšanai. 

Instrumenta barošana:
Instruments var darboties no iebūvētajiem akumulatoriem (40 h) vai no 
traktortehnikas 12 V vai 24 V akumulatora. Tam komplektā paredzēts speciāls 
kabelis ar „krokodiliem”.
Uztvērēja 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.

Ieslēgšana/izslēgšana un precizitātes režīmu pārslēgšana:
Ieslēdziet instrumentu īsi nospiežot pogu. Izgaismojas pēc kārtas visas gaismas 
diožu kopas.
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Precizitāte tiek pārslēgta atkārtoti un īsi n  ospiežot ieslēgšanas pogu  :
1. Ja nomirgo 3 reizes divas iekšējās diožu kopas, tad esat 

ieslēguši augstāko (+ 2 mm - +10 mm) precizitāti.
2. Ja 3 reizes iemirgojas ārējās divas kopas, tad esat ieslēguši 

zemāko (+ 5 mm - +23 mm) precizitāti.

Repera nulli un grunts planēšanas augstumu uzņem un iestāda saskaņā ar 
lāzerniveliera instrukciju.

Instrumentu izslēdz noturot ieslēgšanas pogu nospiestu virs 2 sekundēm – 
nomirgo pēc kārtas no centra uz malām visas gaismas diožu kopas un 
instruments izslēdzas.

Neskaidrību gadījumā lūdzu griezties: 
Andrejs Krūmiņš, t. 67615233, mob. t. 29208948

Bateriju   lādēšana  :
• Izskrūvējiet lādēšanas ligzdas aizsargvāciņu;
• Iespraudiet 220 V tīkla lādētāju elektriskajā tīklā un uztvērēja lādēšanas ligzdā.
• veiciet pilnu lādēšanas ciklu – 15 stundas.
• Ieskrūvējiet lādēšanas ligzdas aizsargvāciņu;

Akumulatoru baterija pilnu ietilpību iegūst pēc 4 - 5 pilniem izlādes-uzlādes cikliem.

Tehniskie dati: 
Precizitāte augstā:               - + 2 mm - +10 mm
Precizitāte zemā:                 - + 5 mm - +23 mm
Darbības diametrs : - 600 m (ar FL-400HA-G un FL-110HA lāzernivelieriem)
Uztvērēja logs:                    – 25 cm garš
Darbības laiks ar 1 uzlādi:     – 40 sundas (pie 21°C vides temperatūras)
Uzlādes laiks:                      - 15 stundas
Barošanas avots:                 - 7,2 V 2,5 Ah  NiMh baterija
Darba temperatūra:             - no -20°C līdz +50°C
Svars: - 3,1  kg 
Stiprinājums: - skavas (modelis C) / magnētisks (modelis M)

K  omplektācija  : - uztvērējs
- barošanas kabelis ar „krokodiliem” darbam no 12 V vai 24V

                                 akumulatora
- 220 V / 50 Hz tīkla lādētājs
- ciets transporta koferis
- lietošanas instrukcija

Iespējams papildus iegādāties kabīnē izvietojamo indikācijas dublētāju FRP 707.  

Garantija 24 mēneši. 
Garantiju un pēcgarantijas servisu Latvijā nodrošina piegādātājs – SIA “GeoStar”

Mūsu adrese:
Rīga, LV-1002, Āgenskalns
Mārupes ielā 20
Tālr. 67615233, fakss 67089191
E-pasts: info@geostar.lv  
WEB: www.geostar.lv   
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