
Digitālais teodolīts

   ELT 220
Lietošanas instrukcija

Ražots: geo-FENNEL, Vācija



Teodolīta ELT 220 lietošanas instrukcija.

Instrumenta sastāvdaļas un vadības elementi:
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ELT 220 vadības mezgli:

Nr. Mezgli
1 Pārnēsāšanas rokturis
2 Pārnēsāšanas roktura skrūve
3 Primārais tēmeklis
4 Vertikālās vizēšanas/bloķēšanas skrūve
5 Tastatūra
6 Objektīvs
7 Cilindriskais līmeņrādis
8 Displejs ar ieslēdzamu apgaismojumu
9 Optikas ieejas atvere ar tīkliņa fokusa regulatoru
10 Tregeris
11 Elevācijas skrūve
12 Optikas fokusēšanas gredzens
13 Akumulatoru/bateriju nodalījums
14 Horizontālās vizēšanas/bloķēšanas skrūve
15 Tregera fiksācijas atslēga

Uz  stādīšana un sagatavošana darbam:  
1. Uzstādīt teodolītu uz statīva. Ar teodolīta elevācijas kāju palīdzību iestādīt tregera apaļo 
līmeņrādi  ar  burbuli  centrā.  Cilindrisko  līmeņrādi  pagriezt  paralēli  divām  regulēšanas 
kājām un  ar  šo  kāju  regulēšanas  skrūvju  palīdzību  iestādīt  cilindrisko  līmeņrādi  vidus 
stāvoklī. Pagriezt teodolītu par 90° un iestādīt cilindrisko līmeņrādi vidus stāvoklī ar trešās 
kājas palīdzību. Iestādīšanas procesu atkārtot līdz cilindriskais līmeņrādis ir iestādīts vidū 
abās plaknēs. Pārbaudīt  līmeņrāža stāvokli  pagriežot teodolītu ap vertikālo asi par 180°. 
Rādījumiem jābūt identiskiem. Ja tas neizdodas - griezieties autorizētā servisā.

2.  Ieslēdziet  teodolītu  ar  ieslēgšanas  taustiņu,  atskan  audiosignāls  un  pēc  apmēram  2 
sekundēm  uz  displeja  parādīsies  nolasāmie  lielumi.  Nospiediet  V/%  taustiņu  vertikālā 
leņķa nullēšanai. Veiciet vertikālā leņķa indeksāciju apgriežot teodolīta optisko sistēmu pa 
vertikāli par 360°. Instruments ir gatavs darbam. 
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3. Displeja rādījumu nozīme. 

                         

Indikācija Nozīme
VA Vertikālais leņķis

HOLD Saglabāt H leņķi
HAR Labais horizontālais leņķis
HAL Kreisais horizontālais leņķis
SFT Izvēlēties sekundārās funkcijas
REP Atkārto H leņķi
BAT Bateriju stāvokļa indikators

% Vertikālais leņķis %-tos
gon Mērījumi gonos

5.  Taustiņu funkciju un nozīme.

Taustiņš
Funkcija 1

Funkcija 1
0SET Horizontālā leņķa nullēšana Lāzera centriera ieslēgšana/izslēgšana

HOLD Horizontālā leņķa fiksācija uz displeja Atkārtot horizontālā leņķa mērījumu
SFT Izvēlētie sekundārās funkcijas Nospiest  un  2  sekundes  paturēt,  lai 

ieslēgtos displeja apgaismojums
R/L Horizotālais leņķis pa kreisi/pa labi
V/% Vertikālā  leņķa  mērīšana  grādos  / 

procentos
On/Off Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

Darbība ar instrumentu  :  

7. Leņķu mērīšana.
 
Leņķu mērīšana horizontālā plaknē tiek marķēta ar mērījumu virzieniem „pa kreisi” vai 
„pa labi”. Veicot atskaites punktu uzņemšanu veiciet precīzu fokusēšanu, līdz mērķis ir 
ar  pilnīgi  skaidru,  kontrastainu  attēlu,  pretējā  gadījumā  jūs  iegūsiet  mērījumu  ar 
ievērojamu kļūdu.
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8. Horizontālā leņķa nullēšana.

Lai ātri un precīzi veiktu mērījumus vai nospraustu leņķus ir izdevīgi mērījuma sākuma 
punktā  (”A”)  veikt  rādījuma  nullēšanu,  līdz  ar  to  ir  viegli  nolasīt  vai  iestādīt 
nepieciešamo leņķa lielumu:
– uzstādiet teodolīta tīkliņa vertikālo svītru uz mērķa „A”;
– nospiediet taustiņu „0 SET” (uz HAR parādīsies nonullēts rādījums - 0°00’00”)
– iestādiet  vajadzīgo  leņķi  uz  nepieciešamo  pusi  vai  pārbīdiet  teleskopa  tīkliņa 

vertikālo svītru uz punktu „B” un nolasiet leņķi.

9. Vertikālo un horizontālo leņķu mērīšana.

Mērījumu nolasīšana notiek iepretim simboliem VA un  HAR:
– uzstādiet teodolīta tīkliņa krustu precīzi uz mērķa „A”;
– nolasiet vertikālā leņķa vērtību;
– nospiediet taustiņu „0 SET” (uz HAR parādīsies nonullēts rādījums - 0°00’00”)
– pārbīdiet  teleskopa  tīkliņa  krustu  uz  punktu  „B”  un  nolasiet  horizontālo  un 

vertikālo leņķu vērtības.

10. Vertikālo un horizontālo leņķu mērīšanas veids 2.

Mērījumu nolasīšana notiek iepretim simboliem VA un HAR:
– uzstādiet teodolīta tīkliņa krustu precīzi uz mērķa „A”;
– nolasiet vertikālā leņķa vērtību;
– nospiediet taustiņu „R/L” transformējot labo cirkulāciju (HAR) uz kreiso (HAL);
– pārbīdiet  teleskopa  tīkliņa  krustu  uz  punktu  „B”  un  nolasiet  horizontālo  un 

vertikālo leņķu vērtības režīmā HL.
Atkārtoti nospiežot R/L ir iespējams transformēt HAL atpakaļ uz HAR.

11. Horizontālā leņķa vērtības „iesaldēšana” .

1. Nofiksējiet  horizontālā  leņķa  fiksācijas  rokturi  un  uzstādiet  uz  limba 
nepieciešamo leņķa vērtību;

2. Nospiediet taustiņu HOLD (iestādītā H leņķa vērtības cipari mirgo);
3. Iestādiet vizieri uz mērķi.
4. Nospiediet  vēlreiz  taustiņu  HOLD  (iestādītā  H  leņķa  vērtības  cipari  pārstāj 

mirgot);
5. Veiciet tālākās nepieciešamās darbības.
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12.  Zenīta  distances  (a),  vertikālā  leņķa (b)  un augstuma leņķa  (c)  mērīšana – 
(skat. attēlu oriģinālās instrukcijas 18 lpp.).

a. ja vertikālā leņķa mērīšanai izvēlaties „0” zenītā, tad jūs mērīsiet zenīta leņķi V:

- zenīta distance V=(L+360°-R)/2
- specifikācijas kļūda i=(L+R-360°)/2

b. ja „0” izvēlaties kreisajā pusē, tad V būs vertikālais leņķis:

- vertikālais leņķis V=(L+180°-R)/2
- specifikācijas kļūda i=(L+R-540°)/2

c. ja „0” izvēlaties kreisajā un labajā pusēs, tad jūs mēriet augstuma leņķi:

- augstuma leņķis V=((L+R)/2
- specifikācijas kļūda i=(L-R)/2

13. Slīpuma mērīšana procentos.

Mērot leņķus ir iespējams to veikt procentu režīmā. Procenti no grādu vērtības 
ir = H/D*100%.
Procentu 100% atbilst +45° nobīdei no horizontālās plaknes:
- nospiediet taustiņu „V/%” lai vertikālo leņķi mērītu procentos;
- lai pārietu atpakaļ uz grādu režīmu atkārtoti nospiediet atkārtoti taustiņu „V/%”.

14. Leņķisko atkārtojumu mērīšana:

1. nospiest taustiņu „SFT”;
2. nospiest taustiņu „REP” un instruments pāriet atkārtošanas režīmā;
3. savietojiet optiskās sistēmas krustu ar mērķi A un nospiediet taustiņu „0 SET” un ar 

to nonullējot leņķa rādījumus;
4. savietojiet  optiskās  sistēmas  krustu  ar  mērķi  B  un  nofiksējiet  horizontālā  leņķa 

fiksācijas rokturi ; 
5. nospiediet taustiņu „HOLD” lai saglabātu horizontālā leņķa vērtību;
6. savietojiet optiskās sistēmas krustu atkārtoti ar mērķi A un nofiksējiet horizontālā 

leņķa fiksācijas rokturi. Nospiediet taustiņu „0 SET” ; 
7. savietojiet optiskās sistēmas krustu atkārtoti ar mērķi B un nofiksējiet horizontālā 

leņķa fiksācijas rokturi;
8. Nospiediet taustiņu „HOLD” leņķa vērtības saglabāšanai.
9. Atkārtojiet soļus 2-8 atbilstoši vajadzībai;
10.Atgriezieties pie normālas leņķu mērīšanas nospiežot taustiņu „SFT” 
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15. Bateriju nomaiņa.

Ja bateriju indikators uzrāda izlādētas baterijas (tukšas baterijas simbols uz LCD), tad 
veiciet  bateriju  komplekta  (4  gab.  1,5V  AA  tipa  sārma  (Alkaline)  baterijas)  nomaiņu 
nospiežot  uz  leju  bateriju  konteinera  atslēgu  un  konteinera  augšdaļu  atvirzot  sāņus. 
Atveriet konteinera vāciņu un nomainiet visas baterijas ievērojot polaritāti.

Ja  tukšas  baterijas  simbols  uz  LCD mirgo,  tad  nomaiņu  veiciet  nekavējoties,  jeb 
instruments tūlīt izslēgsies. 

Instrumenta akumulatora 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.

16. Aizliegumi.

Neturēt instrumentu lietū un tiešu, karstu saules staru iedarbībā. Mitru instrumentu
nelikt uzreiz transporta koferī, bet ļaut tam pilnībā nožūt un tikai tad ielikt koferī.
Glabāšanas laikā baterijas izņemt, neturēt teodolītā bez lietošanas vairāk par 1 nedēļu. 

17. Teodolīta pārbaude horizontālā plaknē.  

Atrast labi redzamu un stabilu vizēšanas punktu apmēram 100 m attālumā un izdarīt 
nolasījumu. Teodolītu pagriezt par 180° ap vertikālo asi un veikt nolasījumu uz to pašu 
vizēšanas  punktu.  Nolasījumu  starpībai  jābūt  180°.  Ja  kļūda  pārsniedz  pieļaujamo 
lielumu (tehniskajā specifikācijā uzrādīto), tad griezieties autorizētā servisā.

18. Automātiska izslēgšanās.
ELT220 automātiski izslēdzas pēc 20 minūtēm, ja tas netiek lietots.

19. Displeja apgaismojums.
- Displeja apgaismojumu ieslēdz nospiežot un uz 2 sekundēm paturot taustiņu SFT.
-  Displeja  apgaismojumu  izslēdz  atkārtoti  nospiežot  un  uz  2  sekundēm  paturot 

taustiņu SFT.

19. Iestatījumu maiņa.

Iestādījumu maiņas tehnoloģija  :  

- Ieslēdziet instrumentu vienlaicīgi turot nospiestu taustiņu 0SET, lai ieietu funkciju 
iestatīšanas režīmā;
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- Spiediet OSET vai HOLD, lai izvēlētos maināmo parametru (1-4).
- Spiediet R/L vai V/%, lai mainītu izvēlētās funkcijas iestatījumus.
- Iestādiet izvēlētos iestatījumus.
- Nospiediet  SFT,  lai  beigtu  iestatījumu  maiņu  un  atgrieztos  normālā  mērījumu 

veikšanas režīmā.

Rūpnīcas iest  atījumi  :
Kvadranta signāls izslēgts
Mērvienības 360°
Automātiska izslēgšanās izslēgta
Vertikālā leņķa mērīšanas veids zenīta leņķis

20. Pārbaude vertikālā plaknē. 
Veikt  manipulācijas  kā minēts  2-jā  punktā,  veicot  vertikālo  nolasījumu.  Nolasījumu 
starpībai jābūt 180°. Ja kļūda pārsniedz  tehniskajā specifikācijā uzrādīto - griezieties 
autorizētā servisā.

21. Optiskā centriera pārbaude. 
Optiskā centriera pārbaudi veikt lauka apstākļos nav iespējams. Šā mezgla precizitāti 
nodrošina ikgadēja pārbaude un kalibrēšana autorizētā servisā.

22. Apkope.  
Apkopei  neizmantot  šķīdinātājus!  Izmantojiet  maigu  mazgāšanas  līdzekli  un  mīkstu 
lupatiņu. Reizi gadā nododiet instrumentu apkopei, pārbaudei un kalibrēšanai servisā.

ELT220 tehniskie   dati  :  

Precizitāte                                                       20”
Minimālais nolasījums                                   10”
Teleskopa palielinājums                              30x       
Automātiska izslēgšanās                       0/20 min.
Objektīva atvērums                                   45 mm
Īsākais fokusa attālums                               1,5 m       
Redzes leņķis                                              1° 30’
Limba gradācija                                    360°/  400 gon   
Tregera līmeņrāža precizitāte                30”/2 mm
Cilindriskā līmeņrāža precizitāte             8’/2 mm
Centriera lāzera klase / jauda                 2 / 1 mW
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Lāzera   centriera punkta izmērs          2 mm/1,5 m  
Displeju skaits                                                     2
Darba temperatūras diapazons      - 20°C - +45°C
Barošana 1  -  4 gab. sārma AA tipa 1,5V baterijas
Darbības laiks ar vienu bateriju komplektu  15 st.
Barošana 2                              NiMh akumulators
Darbības laiks ar vienu akumulatora uzlādi  18 st.

      Putekļu/ūdens aizsardzības klase  –  IP54
Izmēri                                    190 x 165 x 345 mm

      Svars                                                             4,8 kg

Ja instruments nedarbojas vai darbojas kļūdaini,    griezieties servisa centrā!  

Mūsu veikala un servisa adrese  :  
SIA „GeoStar”
Rīga, LV-1002 
Āgenskalns
Mārupes ielā 20
Tālr.  67615233 
Fakss 67089191
E-pasts: info@geostar.lv
WEB:     www.geostar.lv
Darba laiks: d.d. no 9.00 – 17.30
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