
 

Lāzera/burbuļa līmeņrāža 

      Torpedo
   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 ir ideāli piemērots celtniecības un apdares 
darbiem, jo ar lāzera stara palīdzību līmeņrādi var “pagarināt” līdz 30 m. 

  -  Instruments apgādāts ar magnētisku pamatni, tādēļ ērti lietojams 
horizontālu virsmu nivelēšanai  vai  atzīmēšanai  360° leņķī  pa horizontālu 
plakni.

-  Svītrveida projekciju iegūšanai – ar grozāmas galviņas palīdzību 
horizontālai  vai  vertikālai  plaknēm  -  kāda  konkrētajam  darbam 
nepieciešama.

- Ar 45° leņķa burbuļa palīdzību var iegūt 45° plakni. 
Instruments Jums atvieglos darbu atzīmējot logu palodžu augstumus, 

tapešu  horizontus  un  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  aizmugurē  novietotās  sarkanās 
podziņas  palīdzību.  Horizontālās  plaknes  vai  stara  režīmā  pārvietojot 
nivelieri  pa  horizontāli  veic  nepieciešamo  atzīmju  pārnešanu.  Veicot 
pagriešanu  neaizmirstiet  katrā  nākošā  punktā  izdarīt  līmeņošanu  pēc 
līmeņrāža. 

Šādi rīkojoties iestāda logu palodžu, radiatoru, tapešu, grīdu un citu 
horizontālu virsmu līmeni.
Ja darbam nepieciešama stara vertikāla svītrveida projekcija, tad pagrieziet 
izstarotāja izvērses galviņu ar svītrveida projekciju tā, lai projekcija būtu 
vertikāla.  Iegaumējiet, ka stara vertikalitāti  vai horizontalitāti  līmeņrādis 
nekontrolē!

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. 
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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.

Tehniskie parametri:

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

+0,5 mm/m
min 70°
630 - 680 nm
2
< 1 mW
÷30/100 m ∗
14 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 – 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. 67615233
fakss 67089191
E-pasts: info@geostar.lv 
WEB: www.geostar.lv  
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