G

RECEPTOR FR 77-MM
SET LIVRARE
· Receptor laser FR 77-MM
· 4 baterii alcaline AA
· Clema pentru tija de nivelare
· Montare specială
·Manual de utilizare

Date Tehnice
3 niveluri de precizie

± 2 mm / ± 5 mm / ± 9 mm

precizie indicaie in mm

± 1 mm

Domeniu de lucru cu laser clasa 2 Ø

400 m

Domeniu de lucru cu laser clasa 3R Ø

600 m

Lungime fereastra receptie laser

125 mm

Lungime zona de receptie indicatie in mm

100 mm

Oﬀset domeniu (0SET) / de la punctul de referinta

± 20 mm

Unitate de masura

mm, cm, inch, inch-fractie

Tonuri sonore

3

LCD display

fata, spate

LED indicatie inaltime

fata, lateral, spate

Sursa alimentare / Timp operare

Alkaline / 110 h

Domeniu Temperatura

-10°C to +50°C

Display luminat

da

Magneti

sus, lateral

Fiole cu bula

sus, lateral

Protectie apa, praf

IP 67

Dimensiuni

170 x 77 x 32 mm

Greutate

0,5 kg

CARACTERISTICI
· Fereastră de receptie foarte lungă
· Indicarea mm a diferenței de înălțime dintre planul laser și punctul de referință
· Segmentele aﬁșajului cresc / scad proporțional
· Poziția "0" poate ﬁ schimbată (Oﬀset)
· Iluminarea aﬁșajului (față și spate)
· Clema robustă
· Montare specială pentru conexiuni diverse, g. schelărie

CARACTERISTICI

Fiola cu bula

Fereastra receptie
Banda
magnetica
0SET buton (Oﬀset)

LED indicatoare

LCD Display fata

Sunet/ lumina
ON/OFF buton

Unitate

Pornire/Oprire ON/OFF
Precizie buton

Fiola cu
bula
Banda magnetica

Difuzor
Ghidaj clema
prindere rigla
Filet conector clema
LED indicatori laterali
Pozitia 0
(punct de referinta)

LCD Display spate

LED indicatori spate

Capac compartiment
baterii

Unitate de masura
Semn +/Indicatii numerice

Pozitia 0
(punct de referinta)

0SET simbol

Simbol precizie

Indicator status baterii

Simbol lumina
Simbol sunet

ON/OFF buton

Porneste sau opreste receptorul ON/OFF

Buton precizie

Selecteaza nivelul de precizie

Buton Unitate masura

Selecteaza unitatea de masura

Buton Sunet / Lumina

Conecteaza sau deconecteaza sunetul sau lumina

0SET buton

Stabileste pozitia de 0 relativ

SURSA ALIMENTARE
INTROUCERE/ INLOCUIRE BATERII
Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din spatele receptorului și introduceți 4 baterii alcaline AA
Consultați diagrama compartimentului bateriei pentru a asigura polaritatea corectă. Închideți capacul
compartimentului pentru baterii.

Scoateți întotdeauna bateriile dacă receptorul nu va ﬁ utilizat o perioadă lungă de timp pentru a evita scurgerile.

INDICATOR STATUS BATERII
Ecranul LCD frontal FR 77-MM are patru simboluri de stare a alimentării.
Receptorul se va opri automat când bateriile sunt goale.

100 % power

70 % power

30 % power

Empty

DECONECTAE AUTOMATA
Dacă receptorul nu primește un fascicul laser sau nu este acționat timp de 10 minute, acesta se va opri
automat.

UTILIZAREA
PORNIREA
Apăsați butonul ON / OFF o dată pentru a porni receptorul.
Aﬁșajul LCD se va inițializa cu aproximativ 0,5 secunde când toate
simbolurile de aﬁșare sunt iluminate (vezi diagrama, stânga).
Receptorul este acum gata de utilizare (vezi diagrama, dreapta).

SELECTATI NIVELUL DE PRECIZIE
Porniți aparatul și selectați o acuratețe de recepție ﬁnă, normală sau grosieră apăsând butonul "presetare".
Setarea prestabilită prestabilită după alimentarea este "Fine".

1

5

ﬁna
± 1 mm

normal
± 5 mm

9

grosiera
± 9 mm

PORNIREA / OPRIREA SUNETULUI
Porniți receptorul și apăsați butonul "Sunet / iluminare" pentru a selecta sunetul și volumul dorit. Simbolurile
aﬁșate pe ecranul LCD indică starea sunetului și a volumului.

inalta

oprit

scazut

PORNIREA / OPRIREA ILUMINĂRII DISPLAYULUI
Porniți receptorul și mențineți butonul "Sunet / iluminare" apăsat până când iluminarea este aprinsă.

SELECTEA UNITĂȚILOR
Porniți receptorul și apăsați butonul "UNITS" în mod succesiv până când pe aﬁșaj apare simbolul unității
necesare.

Milimetru

Centimetru

Inch

Inch (fractie)

RECEPTIONAREA RAZEI LASER
Porniți receptorul și efectuați toate setările necesare (de exemplu, precizia ﬁnă, sunetul ridicat).
Deplasați cu atenție receptorul în sus și în jos pentru a detecta fasciculul laser.

Indicatia 1
Raza laserului este sus
"Săgeata" este iluminată.
Semnal acustic:
Beep - rar
-> Deplasați receptorul în
sus.

Indicatia 2
Raza laser este jos
"Săgeata" este iluminată.
Semnal acustic:
Bip rapid.
-> Deplasați receptorul în jos.

Indicatia 3
LED-ul "poziție 0"
bara este iluminată.
Semnal acustic:
Bip continuu.
-> La nivel.

VA RUGAM RETINETI:
Dacă distanța dintre laserul rotativ și receptor este mai mică de 1 m, pot apărea măsurători eronate.

INDICATIE IN MM
Dacă nivelul de referință al receptorului este e. g. La 18 mm sub raza laser, această diferență de înălțime va ﬁ
aﬁșată cu o valoare numerică exactă (vezi diagrama din stânga).

cateva exemple

Raza laser este
exact la nivel

Fascicolul laser este
Fascicolul laser este
cu19 mm mai sus decat cu 35 mm mai jos decat
punctul de referinta
punctul de referinta
(mutati receptorul in sus) (mutati receptorul in jos)

POZITIA 0 RELATIV (PUNCT DE REFERINTA)
În intervalul de ± 20 mm de la punctul de referință standard (poziția 0) se poate seta o poziție relativă 0.
Apăsați butonul "0SET" când fasciculul laser atinge fereastra de recepție (simbolul "0SET" va clipi pe
aﬁșaj). Această poziție curentă a fasciculului laser este acum setată ca poziție relativă 0 pe receptor.
Apăsați butonul "0SET" pentru a reveni la modul implicit.

APLICATII
Conectați clema la receptor pentru a ﬁ utilizată cu un polizor laser, personal de nivelare sau un accesoriu
similar.
SUPORT SPECIAL
Pentru a crește versatilitatea și domeniul de aplicare al receptorului, este prevăzută o montare specială
(vezi ilustrațiile).

