
 

Lāzera/burbuļa līmeņrādis,
digitālais slīpuma un leņķa mērītājs 

Multi-Digit Pro
   Lietošanas instrukcija

               Ražotājs  GeoFennel,  Vācija



Lietotāja ievērībai!

UZMANĪBU!
Neskatīties lāzera izstarotājā!

Nevērst lāzera staru citu cilvēku acīs!

Lāzera klase         -            2
Lāzera diode -      630 - 680 nm
Lāzera jauda -      < 1 mW

Instrumenta apraksts:

 Lāzera/burbuļa  līmeņrādis  ar  digitālo  slīpuma un leņķa  mērītāju ir 
ideāli  piemērots  celtniecības  un  apdares  darbiem,  jo  ar  lāzera  stara 
palīdzību mērāmo plakni var “pagarināt” vismaz līdz 30 m.   -  

Instruments Jums atvieglos darbu atzīmējot logu palodžu augstumus, 
tapešu horizontus, uzstādot notekas un jumtu konstrukcijas kā arī veicot 
citus ar iestādīšanu un kontroli saistītus darbus.

Darba piemērs:

Horizontālu virsmu iestādīšana.

Nostiprina līmeņrādi uz statīva. Ieregulē instrumentu horizontāli ar burbuļa 
līmeņrāža palīdzību. Ieslēdz staru ar priekšpusē novietotā slēdža palīdzību. 
Pagrieziet  nivelieri  pa  horizontāli  un  veiciet  nepieciešamo  atzīmju 
pārnešanu.  Izdarot  pagriešanu  neaizmirstiet  katrā  nākošā  punktā  veikt 
līmeņošanu pēc līmeņrāža. 

Šādi rīkojoties iestāda logu palodžu, radiatoru, tapešu, grīdu un citu 
horizontālu virsmu līmeni.

Grīdu  ieklāšanu,  grīdu  slīpuma  iestādīšanu,  kāpņu  uzstādīšanu  veic 
nivelieri ar statīvu novietojot uz grīdas un izdarot relatīvo nivelēšanu pret 
pamatvirsmu ar, piemēram, lineāla vai ruletes palīdzību. 

PIEZĪME!

Ja telpa ir ļoti gaiša un lāzera stara fiksēšana ir apgrūtināta 
pazeminātas  redzamības  dēļ,  ieteicams  pielietot  sarkanās 
monohromatiskās  brilles.  Darbības  distance  palielināsies  2  –  3 
reizes.
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Plaknes slīpuma mērīšana.

Ja nepieciešams nomērīt plaknes vai konstrukcijas slīpumu pret horizontu, 
tad ieslēdz līmeņrāža digitālo daļu un savietojot instrumenta slīpēto virsmu 
ar mērāmo virsmu, veic rādījuma nolasījumu. Ja mērījums tiek veikts vietā, 
kur tieša nolasīšana ir apgrūtināta, tad pēc virsmu savietošanas nospiediet 
taustiņu “HOLD”, tādējādi “iesaldējot” rādījumu un veicot nolasījumu Jums 
ērtā vietā. Atkārtoti nospiežot taustiņu “HOLD” instruments pāriet aktīvā 
darba režīmā (ar taustiņu “MODE” mērīšanas vienības var pārslēgt no 
grādiem uz procentiem, kā arī otrādi).

Leņķa mērīšana.

Lai nomērītu divu virsmu savstarpējo leņķi savietojiet instrumenta slīpēto 
virsmu ar vienu no mērāmām plaknēm, bet atvāžamās daļas pamatni ar 
otru mērāmo plakni. Nolasiet leņķa mērītāja rādījumu. Ja nepieciešams 
mērīt garāku plakni, ieslēdziet lāzeri ar priekšpusē izvietoto slēdzi. 
Nepieciešamības gadījumā izmantojiet pogu “HOLD“.
ATCERIETIES! Starp instrumenta slīpēto mērplakni un lāzera staru ir 30,5 
mm apertūra.

UZMANĪBU!
Ja Jūs instrumentu ilgāku laiku neesat lietojuši, tas stipri sasilis vai atdzisis, 
vai arī tas dabūjis mehānisku triecienu, tad veiciet kalibrēšanas operāciju:

1. Atrodiet gludu un tīru virsmu, kas nedaudz garāka par līmeņrāža 
korpusu.

2. Attīriet virsmu un līmeņrāža slīpēto pamatni no netīrumiem, smilšu 
graudiņiem, putekļiem u.t.t.

3. Novietojiet līmeņrādi uz virsmas un precīzi atzīmējiet tā atrašanās 
vietu.  Ieslēdziet instrumenta digitālo daļu ar taustiņu  ON/OFF un 
nogaidiet 10 sekundes.

4. Neizkustinot  no  vietas  līmeņrādi  nospiediet  taustiņu  CAL.  Uz 
displeja parādīsies uzraksts „– 0 –„. Nogaidiet 10 sekundes.

5. Nospiediet taustiņu CAL. Uz displeja parādīsies uzraksts “– 1 –“.
6. Pagrieziet  līmeņrādi  pa  180° horizontālā  plaknē  un  uzstādiet  to 

precīzi Jūsu iezīmētajā vietā.
7. Nogaidiet  aptuveni  10  sekundes. Nospiediet  taustiņu  CAL.  Uz 

displeja parādīsies uzraksts “– 2 –“.

Instrumenta digitālā līmeņrāža kalibrēšana ir paveikta.
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Tehniskie parametri:

Precizitāte burbuļa līmeņrādim
Lāzera diode
Lāzera klase
Lāzera jauda
Darbības attālums
Stara augstums pret līmeņrāža pamatni
Darbības laiks ar 1 bateriju komplektu
Baterijas 

+0,5 mm/m
630 - 680 nm
2
< 1 mW
>     30 m *
30,5 mm
min. 8 stundas
2 gab.1.5V, tips AAA, Alkaline

∗ Atkarībā no apgaismojuma

Barošana:
Bateriju nodalījums novietots instrumenta aizmugurē zem sarkanās 
ieslēgšanas - izslēgšanas pogas.
Neizmantojiet akumulatoru baterijas!
Izmantojiet tikai  ALKALINE  AAA tipa 1,5V baterijas.
Ievietojiet baterijas saskaņā ar zīmējumu uz instrumenta sāna.
Ilgi instrumentu nelietojot obligāti izņemiet no tā baterijas.

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

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

Mūsu   veikala un servisa adrese  :

SIA “GeoStar”
Latvija, Rīga, LV-1002
Mārupes iela 20
tālr./fakss 67089191
E-pasts: info@geostar.lv 
WEB: www.geostar.lv 
Darba laiks: d.d. no 9.00 – 17.30
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