
Lāzera nivelieris

LL100 
Lietošanas instrukcija

Ražotājs: Spectra Precision (ASV)



UZMANĪBU!
Lāzera starojums! Neskatīties starā!
Nevērst lāzera staru citu cilvēku acīs!

2 klases lāzeris (< 3mW, 650 nm)

Svarīga informācija
Regulāri jāpārbauda instrumenta precizitāte.
Ļoti precīziem mērījumiem nepieciešama stabila pozīcija.
Instrumenta optikas stikliem vienmēr jābūt tīriem.

Sastāvdaļas:

1. Ieslēgšanas - izslēgšanas poga.
2. Bateriju indikācijas LED.
3. Manuāli/Gaidīšana poga.
4. Līmeņošanās LED indikators.
5. Manuāli/Izkustināšanas aizsardzības LED.
6. Uz augšu/uz leju regulēšanas pogas.
7. Pa labi/pa kreisi regulēšanas pogas. 
8. IR distances vadības uztvērējs.
9. Noņemams rotācijas galviņas aizsargs.
10. Tēmēklis. 
11. Lāzera izstarotāja atvere.
12. Rokturis.
13. Bateriju nodalījuma vāks
14. 5/8 " vītne ģeodēziskajam statīvam.
15. Gumijas balsti.



         

                 



Sagatavošana darbam
Pirms pirmās darba sākšanas ievietojiet baterijas vai akumulatorus. Akumulatoru uzlādi veikt 
atbilstoši ražotāja instrukcijai.
Novietojiet instrumentu pēc nepieciešamības horizontāli vai vertikāli uz stabilas virsmas vai 
trijkāja vajadzīgajā augstumā.
Lai  ieslēgtu  nivelieri  nospiediet  ieslēgšanas  pogu  1,  kontroles  režīmā  vienlaicīgi  uz  3 
sekundēm iedegas gaismas diodes 2,4,5. Uz līmeņošanās laiku mirgo gaismas diode 4. Kad 
diodes 2,5 nodziest, diode 4 deg pastāvīgi un rotācijas galva rotē, nivelieris ir darba režīmā. 
Atkārtoti nospiežot pogu 1 nivelieri var izslēgt.

Darba režīmi
Visus darba režīmus var ieslēgt un pārslēgt ar pogām uz instrumenta vai analogām pogām uz 
distances vadības pults RC601 (ja tāda ir komplektā). Tās distances vadības pogas, kurām 
nav analoga uz instrumenta, ir neaktīvas. 
Pēc  ieslēgšanas  instruments  paliek  rotācijas  režīmā.  Ja  nivelieri  lieto  vertikālai  rotācijas 
plaknei, manuālais režīms ieslēdzas automātiski. Darbs vertikālā plaknē notiek tikai manuālā 
režīmā. 
Piezīme 1. Ja  nivelieris  ir  ārpus  pašlīmeņošanās  diapazona  un  paliek  tā  10  min.,  tas 
automātiski izslēdzas. 
Piezīme 2. Ja  nivelieris  strādā  horizontāli  automātiskās  līmeņošanās  režīmā  5min., 
automātiski  ieslēdzas  Izkustināšanas  aizsardzība.  Ja  tās  darbības  laikā  nivelieris  tiek 
izkustināts  no vietas vairāk, kā par 3 mm, automātiski  izslēdzas lāzera stars un rotācijas 
motors. Indikācijas LED 5 sāk mirgot 2 reizes sekundē. Lai atjaunotu rotāciju, novietojiet 
nivelieri  atpakaļ  iepriekšējā  vietā,  izslēdziet  un  no  jauna  ieslēdziet.  Pēc  tam  atjaunojiet 
pareizos augstuma sākuma iestatījumus. 

Gaidīšanas (standby) režīms 
Gaidīšanas režīms ekonomē baterijas saglabājot nemainīgu niveliera novietojumu. 
Gaidīšanas režīmu  ieslēdz  ar  pogu  3,  turot  to  nospiestu  3  sekundes.  Gaidīšanas režīmā 
izslēdzas  lāzeris,  apstājas  rotācija,  indikators  2  mirgo  reizi  4  sekundēs.  Izkustināšanas 
aizsardzības režīms TURPINA STRĀDĀT. 
Iziet no  gaidīšanas režīma  atkārtoti  nospiežot uz 3 sekundēm pogu 3. Instruments pāriet 
darba režīmā.

Manuālais režīms.
Ja  nivelieris  darbojas  horizontālajā  režīmā  un  tiek  nospiesta  poga  3,  tad  nivelieris  ieiet 
manuālajā režīmā. To indicē LED 5 mirgojot 1 reizi sekundē.
Manuālajā režīmā  X ass slīpumu var regulēt  ar taustiņiem  < un  > un  Y ass slīpumu ar 
taustiņiem ^ un ˅. 
Manuālajā režīmā nevienas plaknes līmenis  /slīpums, pēc tās iestādīšanas, netiek automātiski   
kontrolēts un/vai uzturēts.
Iziet no manuālā režīma var atkārtoti nospiežot pogu 3. 



Slīpas plaknes iestādīšana.
Slīpas plaknes iestādīšana tiek veikta nospiežot pogu 3 (analogi kā manuālajā režīmā). Uz 
niveliera paneļa sāks mirgot indikators 5. Uz distances vadības pults ar pogu 6 (X asij) un 7 
(Y asij) palīdzību iestādiet nepieciešamo plakni nepieciešamajā slīpumā. Atkārtoti nospiežot 
pogu 3, nivelieris pāriet atpakaļ automātiskā līmeņošanās režīmā un nostāsies horizontāli. 
Veicot šīs darbības ar distances vadības pulti, nospiežot pogu 3 otro reizi, nivelieris pāriet 
pusautomātiskajā  līmeņošanās  režīmā.  Pusautomātiskajā  līmeņošanas  režīmā  iespējams 
iestādīt  slīpo  plakni  Y-ass  virzienā,  X-ass  virzienā  saglabājot  automātisku  horizontālo 
līmeņošanu. Par pusautomātisko līmeņošanas režīmu signalizē vienlaicīgi mirgojoši indikatori 
4  un  5.  Nospiežot  pogu  3  uz  distances  vadības  pults  3-šo  reizi  nivelieris  atgriežas 
automātiskajā līmeņošanas režīmā. 
Ja nivelieris kāda iemesla dēļ nav varējis nolīmeņoties, tad rotācija apstājas līdz tiek likvidēts 
avārijas režīma iemesls.

Darbības laiks.
Baterijas (2 gab. D tips, sārma (Alakaline)) nodrošina aptuveni 80 stundu ilgu darbības laiku 
rotācijas režīmā.
Iespējams izmantot arī D izmēra akumulatorus. Tādā gadījumā darbības laiks būs aptuveni 35 
stundas. Akumulatori jālādē speciālā lādētājā ārpus instrumenta. 
Baterijas vai akumulatorus ievieto instrumenta apakšdaļā zem vāciņa. 

Darbības laiku var ietekmēt : 
- Nepiemērota darba temperatūra.
- Novecojuši akumulatori.
- Dažādu jaudu un ražotāju baterijas vai akumulatori.

Kad baterij  u tilpums ir samazinājies zem normas, tad lēni mirgo gaismas diode   2    .   

Akumulatoru lādēšana.
Akumulatori  nav iekļauti  niveliera  komplektā.  Tie  jāiegādājas  atsevišķi  kopā ar  lādēšanas 
ierīci. Akumulatoru uzlādi veikt saskaņā ar ražotāja instrukciju.
Pēc  pirkšanas  pilnu  kapacitāti  akumulatori  iegūs  pēc  pieciem  pilniem  uzlādes  un  izlādes 
cikliem.

Instrumenta aizsardzība.
Instrumentu nedrīkst pakļaut augstām temperatūrām vai straujām temperatūras izmaiņām. 
Ja  tas  ticis  izmantots  lietū  vai  sniegā,  tad  instrumentu  pirms  ievietošanas 
transporta koferī obligāti jānožāvē. 
Šis  ir  precīzs  instruments,  tas  paredzēts  darbam gan  iekštelpās,  gan  āra  darbiem,  taču 
nepakļaujiet to triecieniem un pārvadājiet to speciālajā transporta koferī.

Kopšana un glabāšana.  
Netīrumi un mitrums uz stikliem pasliktina instrumenta precizitāti un darbības attālumu, tādēļ 
to sistemātiski jākopj ar mīkstu kokvilnas drāniņu vai analogu materiālu.
Stikliņi regulāri jātīra ar mīkstu, tīru lupatiņu.



Niveliera   LL100 tehniskie parametri  : 
• darbības attālums ar uztvērēju – 300 m (D)
• precizitāte - ne sliktāk kā ± 3 mm / 30 m 
• distances pults vadības maks. attālums – 30 m
• automātiska līmeņošanās H un V plaknēs
• ieslēdzams manuālais režīms slīpām plaknēm
• noņemams lāzera rotācijas galvas aizsargs
• automātiskās līmeņošanas diapazons -  ±5°
• pieļaujams kritiens uz betona no 1m augstuma
• „izkustināšanas” (HI alert)  aizsardzība
• „ārpus pašlīmeņošanās diapazona” indikācija
•  darbības laiks ar Alkaline baterijām – 80 st.*
• darba temperatūra no -5°C ÷ +45°C
• aizsardzības klase – IP54
• svars – 1,5 kg

     
 * pie 21ºC temperatūras

Uztvērēja HR320 tehniskie parametri:
• Precizitātes līmeņi:

 Precīzs: +/- 2 mm 
 Rupjšs:  +/- 6 mm

• Bateriju darbības ilgums (2 gab. AA 
sārma (Alkaline)) – 70 st.

• Skaņas indikācija: izslēgts, kluss, skaļš
• Automātiskās izslēgšanās laiks – 30 

min.
• Darba temperatūra -20°C līdz +60°C

Komplektā:
- nivelieris
- uztvērējs ar turētāju
- baterijas
- transporta koferis
- instrukcija

Niveliera garantija saskaņā ar garantijas apliecību – 3 gadi.
SIA “GeoStar” nodrošina kvalificētu garantijas un pēcgarantijas servisu.

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

http://www.geostar.lv/
mailto:info@geostar.lv
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