
Digitālā līmeņrāža 

S-Digit 60
lietošanas instrukcija

Ražotājvalsts: Vācija



Taustiņu nozīme:

-  ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 

     -    LASER taustiņš

   -   CAL taustiņš

    -  º/%  taustiņš

- SOUND taustiņš

- HOLD taustiņš

Instrumenta apraksts:

Instruments ir 60 cm garš un paredzēts līmeņa mērīšanai ar 0,1 
grāda vai procenta soli. 
Ar taustiņu ON/OF ieslēdz un izslēdz instrumentu.
Ar taustiņu LASER ieslēdzams un izslēdzams lāzera pagarinātājs.
Grādu vai procentu mērīšanas režīmi pārslēdzami ar taustiņu º/%.
Ar taustiņu CAL veic instrumenta kalibrēšanu un skaņas signāla 
ieslēgšanu un izslēgšanu. 
Ar  taustiņu  HOLD  fiksē  rādījumu  apgrūtināta  nolasījuma 
gadījumā.
Ar  taustiņu  º/%  pārslēdz  mērījumu  veikšanu  grādos  vai 
procentos.
Pamatne aprīkota ar ¼” statīva vītni.
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Darbs ar instrumentu:

Ieslēdziet instrumentu ar taustiņu           .
Iestādiet nepieciešamo mērīšanas režīmu ar taustiņu º/%.
Nolasiet rādījuma vērtību. 
Ar taustiņu SOUND ieslēdz līmeņrāža skaņas indikāciju. Skaņas 
signāls indicē līmeņrāža tuvošanos horizontālam vai vertikālam 
stāvoklim ar augošas modulācijas frekvences signālu. Sasniedzot 
precīzi  horizontālu  vai  vertikālu  stāvokli  signāls  skan 
nepārtraukti.
Apgrūtinātas indikatora nolasīšanas gadījumā rādījumu fiksē ar 
taustiņu HOLD.
Izslēdziet instrumentu atkārtoti nospiežot taustiņu ON/OFF   . 

Kalibrēšana. 

- Ieslēgt instrumentu. Novietot uz līdzenas, gludas un tīras 
virsmas. 

- Neizkustinot instrumentu no vietas nospiest pogu CAL - 
parādās uzraksts -0-.

- Nogaidīt 10 sekundes. Neizkustinot instrumentu no vietas 
nospiest pogu CAL. Parādīsies uzraksts -1-.

- Apgriezt instrumentu uz vietas par 180º. Nogaidīt 10 
sekundes. Neizkustinot instrumentu no vietas nospiest pogu 
CAL. Uz īsu brīdi parādās uzraksts - 2 – un instruments pats 
pāriet darba režīmā.

- Instruments ir nokalibrēts, variet sākt darbu. 
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Tehniskie dati:     

Mērīšanas diapazons – 4 x 90°
Nolasījums – 0,1° vai 0,1%
Precizitāte -  +/-0,5 mm/1 m jeb  +0,1° diapazonā +10° pie 0° un 90°, 

+0,2° pārējā diapazonā 
Lāzeris , 1 mW- līdz 20 m *
Barošana - 3 x 1,5 V AA tipa ALKALINE baterijas
Darbības laiks - 60 st. ar vienu baterijas komplektu
Izmēri - 600 x 27 x 60 mm
Svars - 0,85 kg ar baterijām

Barošana:
Neizmantojiet akumulatoru baterijas!
Izmantojiet tikai  ALKALINE  AA 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.

Veikala un servisa adrese:

„GeoStar” SIA
Rīga, LV-1002, 
Mārupes iela 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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