
Digitālā līmeņrāža 

S-Digit 60WL+
 S-Digit 120WL+

lietošanas instrukcija

Ražotājvalsts: Vācija



Taustiņu nozīme:

- Cal/Ref 

   -   MODE

    -  Skaņa/Apgaismojums

- HOLD 

- ON/OFF

Instrumenta apraksts:

Instruments  ir  60  cm  (60WL)  vai  120  cm  (120WL)  garš  un 
paredzēts līmeņa mērīšanai ar 0,1 grāda vai procenta soli. 
Ar taustiņu ON/OF ieslēdz un izslēdz instrumentu.
Ar taustiņu MODE secīgi nospiežot pārslēdz režīmus (pa apli):

1. grādi,
2. procenti, 
3. IN/FT (collas uz pēdu), 
4. IN/FT (colas:pēdu), 
5. mm/m.

 
Ar taustiņu Skaņa/Apgaismojums ieslēdz un izslēdz:

- īsi nospiežot – skaņas indikācijas signālu
- garāk paturot – displeja apgaismojumu

Ar  taustiņu  HOLD fiksē  rādījumu  apgrūtināta  nolasījuma 
gadījumā.
Pagriežams displejs atvieglo nolasījumus.
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Apgriežot  līmeņrādi  „ar  kājām  gaisā”  cipari  automātiski  arī 
apgriezīsies otrādi, tādējādi atvieglojot nolasīšanu.

Darbs ar instrumentu:
1. Ieslēdziet instrumentu ar taustiņu ON/OFF.
2. Iestādiet nepieciešamo mērīšanas režīmu ar taustiņu MODE
3. Nolasiet rādījuma vērtību.
4. Ja vēlaties mērāmā objekta esošo slīpuma leņķi izmantot kā 

atbalsta lielumu, tad novietojiet līmeņrādi uz šīs atbalsta 
virsmas un īsi nospiežot taustiņu Cal/Ref  nonullējiet šo 
slīpumu. Visi tālākie mērījumi tiks veikti attiecībā pret šo 
leņķi ar piešķirto 0° vērtību.

5. Nepieciešamības gadījumā ar taustiņu Skaņa/Apgaismojums 
ieslēdz  līmeņrāža  skaņas  indikāciju  vai/un  apgaismojumu. 
Skaņas signāls indicē līmeņrāža tuvošanos horizontālam vai 
vertikālam stāvoklim ar augoša biežuma signāla impulsiem 
līdz pie 0° vai 90° signāls skan nepārtraukti. 

6. Apgrūtinātas indikatora nolasīšanas gadījumā rādījumu fiksē 
(iesaldē) ar taustiņu HOLD un pavēršot displeju priekš sevis ērtā 
stāvoklī nolasa „iesaldēto” rādījumu. Normālā darba stāvoklī 
instruments pāriet atkārtoti nospiežot taustiņu HOLD.

7. Izslēdziet instrumentu atkārtoti nospiežot taustiņu ON/OFF. 

Kalibrēšana. 
- Ieslēgt instrumentu. Pārliecināties, ka līmeņrāža darba 

virsma ir tīra un gluda. Novietot līmeņrādi uz līdzenas, 
gludas un tīras virsmas.

- Uz 2 sekundēm nospiest pogu Cal/Ref  - parādās cipars -0-.
- Nogaidīt 10 sekundes. Neizkustinot no vietas līmeņrādi īsi 

nospiest pogu Cal/Ref - parādīsies uzraksts -1-.
- Apgriezt instrumentu pa horizontu uz vietas par 180º precīzi 

sākotnējā vietā un stāvoklī. Nogaidīt 10 sekundes. 
Neizkustinot no vietas līmeņrādi īsi nospiest pogu Cal/Ref . 
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Uz īsu brīdi parādās uzraksts - 2 - un instruments pats pāriet 
darba režīmā.

- Instruments ir nokalibrēts un gatavs darbam. 
Instrumenta kalibrēšanu ieteicams veikt:

1. pēc ilgi neizmantota instrumenta;
2. veicot precīzus mērījumus - katras darba dienas sākumā;
3. pēc mehāniskiem triecieniem.

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 
Barošana - 3 x 1,5 V AAA tipa sārma baterijas
Darbības laiks - min. 60 st. ar vienu baterijas komplektu
Izmēri - 600 x 27 x 60 mm/1200 x 27 x 60 mm
Svars - 0,68 kg / 1,26 kg ar baterijām

Barošana:
Izmantojiet tikai sārma (ALKALINE) AAA tipa 1,5V baterijas.
Ievietojiet baterijas saskaņā ar zīmējumu bateriju nodalījumā.
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 līdz 17.30
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