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1 Istoric operatii de serice
Nr crt

Descrierea defectului

Data
reparatiei
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2 Instructiuni Siguranta
Intretinere si curatare
• Va rugam sa folositi instrumentele de mãsurare cu grijã.
• Curãtaþi cu o cârpã moale dupã orice utilizare. Dacã o cârpã umedã este necesar cu puþinã apã sau alcool pur,
folositi.. În cazul în care instrumentul
• Daca instrumentul este umed , curatati-l si uscati-l cu atenþie.
• Asezati-l in cutie-l dacã acesta este perfect uscat. • Transportati în cutia originala singur. .

Acceptabilitate electromagneticã (EMC)
Nu este complet exclus ca acest instrument:l
• va deranja alte instrumente (de exemplu, sisteme de navigaþie)
• va fi deranjat de alte instrumente (de exemplu, intensiv radiaþii electromagnetice instalaþii industriale din apropiere sau
emiþãtoare radio).

CE-Conformitate
Instrumentul este in- acord cu normele CE - EN 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3.

Garantia
Acest produs este garantat de cãtre producãtor pentru a cumpãrãtorul iniþial sã fie liber de defecte de
material þi manoperã, în condiþii de utilizare normalã pentru o perioadã de un (1) an de la data cumpãrãrii.
În timpul perioadei de garanþie, þi la prezentarea dovezii de cumpãrare, produsul va fi reparat sau înlocuit
(cu acelaþi model sau similare, la opþiunea producãtorilor), fãrã platã, fie pentru componente sau
manoperã.
În cazul unui defect vã rugãm sã contactaþi distribuitorul de la care aþi achiziþionat iniþial acest produs.
Garanþia nu se va aplica la acest produs, în cazul în care a fost utilizat în mod abuziv, abuzaþi sau
modificate. Fãrã a limita cele de mai sus, scurgere a bateriei, de îndoit sau renuntarea la unitatea sunt
presupuse a fi defecte provocatã de utilizarea greþitã sau de abuz.

Exceptii ale Responsabilitatii
Utilizatorul acestui produs este de aþteptat sã urmeze instrucþiunile date în manualul de operatori ". Deþi
toate instrumentele din depozitul nostru în perfectã stare þi ajustarea ghidul este de aþteptat sã efectueze
controale periodice de acurateþe a produsului þi a performanþei generale.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu isi asuma responsabilitatea de rezultatele unui defect de utilizare sau
intenþionate sau de abuz, inclusiv orice paguba directa, indirecta, în consecinþã, þi pierderea de profit.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu isi asuma responsabilitatea pentru daune indirecte, þi pierderi de profit
de orice dezastru (cutremur, furtuna, inundatii etc), incendiu, accident, sau un act de o terþã parte þi sau o
utilizare în alte decât condiþiile obiþnuite.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã responsabilitatea pentru orice paguba, þi pierderi de profit ca
urmare a unei modificãri de date, pierdere de date þi întreruperea de afaceri etc, cauzate de folosirea
produsului sau un produs inutilizabile.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã responsabilitatea pentru orice paguba, þi pierderi de profit
cauzate de utilizarea, altele decât explicate în manualul de utilizare.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate de circulaþie sau
de acþiune greþitã din cauza conectarea cu alte produse.
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3 Date Tehnice
3.1 FET 402K-L
Telescop
Imagine
Magnificatie
Diametru Telescop
Rezolutie putere
Camp Unghi
Cea mai mica distanta
Constanta multiplicare stadie
Constanta Stadie
Overall Length
Masurare Unghiuri
Metoda
Diametru disc cruce
Unitati masurare
Precizie
Citire minima pe display (optional)
Bule
Bula plata - dreptunghiulara
Bula Circulara
Compensator
Sistem compensator
Domeniu Compensator
Fir cu Plumb optic
Imagine
Magnificatie
Domeniu Focusare
Camp unghi
Laser
Lungime de unda laser
Laser clasa
Distanta efectiva
Display
Tip
Date intrari/iesiri
Interfata (1conector)
Baterie
Putere alimentare
Tensiune
Timp Operare
Working environment
Temperatura Operare
Dimensiune si greutate
Dimensiuni Exterioare
Greutate

Direct
30×
43mm
3.9
1 °20'
1.4m
100
0
157mm
Optic -electronic Increment
71mm
60°/400gon/6400mil, optional
2“
1“/1”/2”
30“/2mm
8'/2mm
compensator automat unghi vertical
±3'
Direct
3×
0.5m〜8
5°
635nm
3R
200m
LCD in ambele parti
RS232
Baterii reincarcabile
- Ni MH
7V DC
25h
−20°〜＋50°
160×150×330mm
4.6kg

Sub rezerva modificãrilor tehnice fãrã preaviz
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4 Utilizare
IMPORTANT!
CITITI INAINTE DE A UTILIZA INSTRUMENTUL !
Precautii Laser
1. Este incorporat sursa laser in corpul teodolitului FET 402K-L, pentru a preveni rãnirea ochilor, nu
va uitati direct in raza laser a telescopului .
2. Nu apãsaþi comutatorul cu laser continuu pentru a preveni distrugerea diodei laser.
Puncte de atentie in utilizarea instrumentului:
1. Faceti o verificare completã a instrumentului înainte de al utiliza. Asiguraþi-vã cã datele
instrumentului diferite, funcþiile, puterea, setãrile iniþiale þi parametri revizuit îndeplini cerinþele
înainte de ao opera.
2. Evitati punctul obiectiv al instrumentului direct la soare timp de mãsurare în lumina soarelui,
instrumentul nu poate fi expus la loc extrem de cald sau de soare pentru o lungã perioadã de
timp, altfel ar afecta precizia instrumentului.
3. La montarea sau demontarea instrumentului sau de la trepied, þineþi instrumentul de cãtre o
parte, rotiþi þurubul central de pe trepied de altã parte, pentru a preveni instrumentul de la care
se încadreazã. În cazul în care instrumentul trebuie sã fie transportate împreunã cu trepied,
þineþi instrumentul în vertical posibil. Nu transportaþi niciodatã instrumentul pe umãr orizontal.
Orice transport pe distante lungi ar trebui sã fie fãcut cu instrumentul în geantã.
4. Puneþi instrumentul în cazul în care, pentru a evita extrudare, accident þi þoc în timpul
transportului. Pernã rezistent la þocuri ar trebui sã fie pus în interiorul geantã, pentru a evita
accident grav în timpul transportului pe distanþe lungi.
5. Curãþaþi murdãria de pe suprafaþa instrumentului de ata sau peria dupã utilizarea
instrumentului. Se usucã instrumentul în timp dupã utilizare, în ploaie.
6. Nu utilizaþi substanþe chimice dure reactiv pentru a curãþa suprafaþa de sticlã ecologice þi
componente din plastic. O cârpã umezitã este necesar. Utilizaþi bumbac absorbant sau þesut
lentile pentru a curãþa piesele expuse optice. Batistã, haine sau alte lucruri ca sunt interzise
pentru curãþare.
7. Utilizaþi bumbac absorbant sau þesut lentile pentru a curãþa piesele expuse optice. Batistã,
haine sau alte lucruri ca sunt interzise pentru curãþare.
8. Instrumentul ar trebui sã fie depozitate într-o zonã de umiditate scãzutã þi o bunã aerisire, în
cazul în care temperatura nu va depãþi 45 º C. Ar trebui sã fie necesar sã se înlocuiascã
desicant în mod regulat în geantã.
9. Întotdeauna scoateþi bateriile atunci când instrumentul nu este utilizat pentru o perioadã lungã
de timp.
10. Vã rugãm sã contactaþi pe profit nostru dacã funcþiile instrumentului par anormale. Nonprofesionale reparatorii le este interzis sã demontaþi instrumentului.
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Aplicatii
5
FET 402K-L teodolitul electronic adoptã creþteremodul sistem digital pentru mãsurarea
unghiului.Rezoluþia citirilor unghiului orizontal þi vertical se poate alegepana la 1 " 2".
Precizia mãsurãrii unghiului se poate alegepana la 2 ". FET 402K-L teodolitul electronic ar putea fi
utilizate pe scarã largã la mãsurarea de control de mãsurare precisã retele electrice desfãþoarã de
mãsurare de inginerie pentru mine feroviar lucrari hidrotehnice de mãsurare topografica þi, de
asemenea, ar putea fi utilizate la asamblarea de maþini þi echipamente mari.
Ecranul de afiþare a acestui instrument serii a fost echipat cu iluminare astfel încât sã fie usor de a
opera în mediul întunecate.
Caracteristici
• compensator electronic
• tastaturã operare Multi-funcþionala
• dublu Super-mare ecran LCD -deasupra tastaturii
• circuit integrat la scarã largã de înaltã fiabilitate
• Sistemul de alimentare Long-life proiectat optim
• Element de compatibilitate în baterii reîncãrcabile þi non-reincarcabile
• laser direcþional specific
• Luminozitate reglabilã cu laser
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6 Nomenclator si Functii
6.1 Nomenclator
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descriere
Surub fixare maner
Laser
Inel focusare pentru
telescop
Ocular Telescop
Surub miscare Orizontala
Surub blocare Orizontala
Display
Simbolul Centrului
instrumentului
Inel focusare Fir cu
Plumb
Ocular Fir cu Plumb
Bula Circulara
Suruburi reglaj ambaza

Fig. 1
Descriere
Nr.
1
Maner
2
Obiectivul Lentilei
3 Directionare Tinta grosiera
4
Buton control Laser
5
Bula Dreptunghiulara
6
Interfata Comunicare
7
8
9
10
11
12

Compartiment Baterii
Surub blocare Verticala
Surub miscare Verticala
Buton Operare
Buton blocare Ambaza
Ambaza

Fig. 2
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6.2 Display si Inscriptii Display

Fig. 3
Display
1
Ht
2
V
3
4
AVG
5
HR
6
HL
7
TILT
8
F
9
G
10
%
11
REP
12
BAT

Indicatii
Valoarea totalã de mãsurare unghi repetata
Unghi Vertical
Numarul de mãsurari repetate
Valoare Media a masurarii repetate a unghiului
Unghi Orizontal Dreapta
Unghi Orizontal Stanga
Compensator in functiune
Mod selectare pentru Taste Functii
Unitate unghi GON
Grade Procentuale Verticala
Statusul pentru masurare repetata a unghiului
Indicatia Bateriei

Notã: Dacã pe display apare "b", dupã activarea funcþiei de compensare “tilt” ceea ce
înseamnã ca depãþeste intervalul de compensare, instrumentul ar trebui sã fie nivelat.
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6.3 Panou de Comanda si Taste de Comanda

Fig. 4
Buton

Functii
Selectie Taste Functii
Unghi Orizontal Oprit
Selectie masurare unghi Orizontal Dreapta/Stanga
Display Luminat
Muta cursorul la Stanga
Comutator Oprire
Unghi Orizontal Zero
Unghi Vertical afisat, unghi vertical in procente afisat
Masurare Unghi Repetitiva
Muta cursorul la Dreapta
Schimbarea numãrului indicat de cursor
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7 Pregatirea pentru Masurare
7.1 Montarea si pregatirea pentru masurare
Nota: Nivelati þi centrati instrumentul cu precizie pentru a obþine cele mai bune performanþe.
a) Montati trepiedul
In primul rand asezati trepiedul pe un loc stabil si blocati picioarele
b) Montati instrumentul
Ataþaþi instrumentul pe trepied cu atenþie, apoi mutaþi instrumentul prin slãbirea þurubului centru.
Fixaþi uþor þurubul de centru atunci când centrare este corecta pe semnul marcat.
c) Nivelati instrumentul asezand bula in centru bulei circulare.
Utilizaþi surubul cu picior þurub 1, 2 pentru a muta bulã de aer în flaconul circular, f
1
acand o corectie de la stânga la dreapta.
2
Folosiþi þurubul cu picior 3 pentru a muta bula de aer la centrul flaconului.
d) Finaizati nivelarea fina prin intermediul nivelei plate.

Fig. 7
c

d
e
f

Slãbiþi butonul blocare orizontalã. Porniþi instrumentul plasandu-l paralel flaconul cu placa
cu þurubul cu picior 1, 2. Centrati bula folosind aceste douã þuruburi picior. Atenþie: Rotiti
cele douã þuruburi picior in sens invers atunci când le ajustati.
Intoarceti instrumentul la 90°si centrati bula di surubul 3.
Repetati pasii , c si d pana bula ramane in centru in orice pozitie.

Intoarceti-va la poziþia iniþialã din pasul A. Rotiþi instrumentul 180 °. Flaconul placii este
montat corect þi instrumentul este nivelat bine dacã bula este centrata, indiferent daca
instrumentul este rotit în orice direcþie.
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Fig. 8
e) Centrati instrumentul utilizand “Firul cu Plumb”Optic
Reglaþi ocularul în conformitate cu vederea observatorului, þi pentru a muta apoi instrumentul prin
þurubul central slabit pânã la imaginea semnului de pe teren din cercul reticulului. Deplasaþi
instrumentul cu atenþie în cazul în care apare înclinaþie.

Fig. 9
f) Nivelarea finala a instrumentului.
Nivelati instrumentul tocmai în mod similar cu pasul ④. Rotiþi instrumentul pentru a vedea dacã balonul
din flaconul cu placa este centrat, apoi strângeþi þurubul central .
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7.2 Power ON - Pornire
a) Apasand pe tasta

un ton audio de 1 sec

se va uzi, dupa care va urma un test pentru 2 secunde
in care toate segmentele display-ului vor fi afisate, fiind
pregatit pentru utilizare
b) Invartiti telescopul pentru a activa citirea verticala
c) Apasati V/% pentru citire unghi vertical “0” .
d) Vizati “0”
Instrumentul a fost echipat cu punctul "0" pe scala verticala
pentru a stabili unghiul vertical "0"
Rotiþi telescop sã treacã un senzor prin indicatorul zero þi
porniþi masurarea unghi."O" punctul este situat în apropiere
de locul orizontalã, astfel încât este uþor sã se stabileascã
pe verticalã "0" prin rotirea telescop.

Fig. 10

▲ Instrumentul poate mãsura unghiul orizontal, fãrã 0set
pentru specificatiile plãcii verticale.
▲

Pentru instrumentul echipat cu compensare automata
dispozitiv reglat de "0", specificatiile verticale nu pot fi
compensate "0" setat automat în cazul în care gradul
de valori verticale depãþeþte intervalul de proiectare,
iar instrumentul va afisa simbolul "B".
Instrumentul nu va putea lucra pânã când este renivelat cu precizie þi simbolul "B" dispare.

Fig. 11
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7.3 Status Incarcare Baterie
Pe display exista un simbol ce afiseaza nivelul de incarcare a bateriei

Fig. 12

Baterie Incarcata

Suficienta

Suficienta

Baterie slaba, va rugam inlocuiti-o cat de repede

Instrumentul se va opri automat la scurt timp.
Inlocuiti bateria imediat.
Fig. 13
▲
▲

Timpul de funcþionare a bateriei va diferi în funcþie de tipul de marcã þi de calitatea
bateriei. Vã sugerãm întotdeauna sã aveti un set de a doua baterie in asteptare.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati capitolul
7.4 Inlocuirea
bateriilor
”.
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7.4 Inlocuire Baterii
a) Scoaterea Bateriei
Împingeþi în jos apasati butonul þi scoateþi compartimentul bateriei.

Fig. 13
b) Inlocuirea Bateriilor

Fig. 14
Baterii alkaline
① Împingeþi în jos cârlig pentru a trage placa capacului din compartimentul baterie.
② Înlocuiþi bateriile vechi cu altele noi. Aveþi grijã de polaritatea corectã.
③ Fixaþi capacul bateriei înapoi în loc.

c) Montarea compartimentul bateriei
Alunecati proiecþia privind partea de jos a compartimentului bateriei în slot. Apãsaþi
butonul de presã pe partea de sus a compartimentului pentru baterie pânã când se
fixeazã în poziþie.
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7.5 Incarcare Baterie
Scoateþi caseta bateriei din instrument þi introduceþi mufa încãrcãtorului în priza de reîncãrcare (vezi fig.
14). Apoi conectaþi încãrcãtorul la 220V.Lampã indicatoare de roþu þi verde de încãrcãtor lumineazã un
moment dat, la rândul sãu, ceea ce înseamnã autocontrolul de incarcatorului este normalã, iar puterea
este buna. Dupã terminarea încãrcãrii, vã rugãm sã scoateti stecherul din priza în primul rând þi apoi
scoateþi fiþa încãrcãtorului.
Status lampa 2 culori

Meaning

Operation

Puterea este normalã þi de
Asteptati incarcarea completa
-verificarea este normala
Lampa rosie
Se incarca
Asteptati incarcarea completa
Bateria este rectificata
Lampa rosie clipeste incet
Asteptati incarcarea completa
Lampa verde
Bateria este incarcata
Deconectati bateria si incarcatorul
Rezistenþa la cald este scurta þi Deconectati bateria si incarcatorul
Lampa verde clipeste incet
incarcatorului se opreþte puterea
incarcati dupa 1 ora
Deconectati-l si trimiteti-l pentru
Lampa rosie clipeste rapid Puterea de iesire Incãrcãtor este scurta.
reparatii

Roþu þi verde lumineaza odata

▲ Scoateþi bateria dupã ce opriþi instrumentul de fiecare datã, în caz contrar, datele interne ale instrumentul
pot fi pierdute.
▲ incarcatorului ar trebui sã fie utilizate in interior þi departe de sursa de caldura, interferenþã
electromagnetica þi pentru a evita soare direct.
▲ Reîncãrcaþi în intervalul de temperaturã de la 0 ° C pânã la +40 oC. Peste intervalul poate duce la
reîncãrcare anormale.
▲ În cazul în care bateria este încãrcatã deja în sus, vã rugãm sã nu-l încãrcaþi din nou fãrã nici o
descãrcare, în caz contrar, aceasta va duce la rãu fatal chiar þi un accident de siguranþã se poate întâmpla.
▲ Dacã încãrcãtorul are legãturã cu bateria deja, dupã putere, lampa indicatoare este tot stins, ceea ce
înseamnã acum încãrcãtorului poate fi defect þi trebuie reparatã.
▲ baterie reîncãrcabilã se poate fi utilizat în mod repetat pentru 300-500 de ori. Peste de încãrcare þi
descãrcare a se va scurta durata de viaþã a bateriei. Reîncãrcaþi
▲ cel puþin o datã pe lunã pentru a pastra viata cea mai lunga sale.
▲ Nu depozitaþi acumulatorul la temperaturã înaltã, mediu cald sau rece. Nu tineti bateria descarcata, altfel se
va distruge .
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8 Conectare Instrument cu Ambaza
Slãbirea sau strangerea butonului de blocare ar putea dezasambla sau asambla instrumentul de
ambaza.
.

Fig. 15

Dezasamblare
1) Rotiþi butonul de blocare contra acelor de ceasornic aproximativ 180 °
2) Þineþi ambaza. de o parte, þi ridicaþi instrumentul de mânerul instrumentului, de alta parte.

Asamblare
1) Tineti instrumentul de maner, obiectivul blocat in poziþia vedere poziþia slotului ambazei, þi montaþi
instrumentul pe ambaza, cu atenþie.
2) Blocaþi butonul de blocare de pe ambaza..
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Masurare Unghiuri
9
9.1 Placã de observare Stânga / Dreapta
"Placã stânga" înseamnã cã placa verticala este pe partea stanga de cãtre telescopul observatorului fata
de ocularul. "Placã Dreapta" înseamnã opus "placii stânga." Citind media "din stânga placii" þi "dreptul de
placii" ca valoare de observare se poate elimina în mod eficient efectul corespunzãtor asupra
observatorului la erorile sistemului instrumentului.
Prin urmare, rotiti telescopul 180 ° pentru "placa dreapta", dupã ce observarea este realizata "placa
stânga" în timpul observarii unghiului orizontal þi vertical.

Fig. 16
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9.2 Vizarea Tintei
1) Scoateþi capacul de telescopului þi indreptati faþa telescopului catre luminozitate þi reglati
pentru a se vedea cat mai bine in ocular, firele reticulare.
2) Vizati þinta, utilizând vizarea grosiera .Aceasta vizare grosiera se face privind prin catare
de la distanta.
3) Rotiti butonul de focalizare, pana cand tinta se vede clar.
4) Blocati suruburile miscare orizontala si verticala si faceti reglajul fin cu ajutorul suruburilor
reglaj fin orizontal si vertical, asezand intersectia celor 2 linii direct pe tinta, focalizand pana
imaginea este corecta.
? erori vizual al obiectivului þi a reticulului vor fi create în direcþie orizontalã þi verticalã în cazul în
care telescopului sau ocularul nu sunt focalizate cu precizie, ceea ce poate duce la erori de
mãsurare. Focalizati telescopul þi ocularul pentru a elimina erorile vizuale.
? Când focusati la obiectivul apropiat, rotiþi butonul de reglare sensul acelor de ceasornic, pentru
alt obiectiv, rotiþi butonul de reglare contra sensul acelor de ceasornic.
? Asiguraþi-va colimatia finalã este facuta în mod precis cu þurub reglaj fin þi ar trebui sã pastrati
rotirea þurubului fin in sensul acelor de ceasornic. Dacã peste rândul sãu, te-ai întoarce înapoi rotiþi
þurubul fin in sensul acelor de ceasornic de colimatie..
? Chiar dacã unghiul vertical nu este mãsurat, vã sugerãm sã utilizaþi în continuare poziþia
centrului de crucii de colimatie .
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9.3 Setare unghi Orizontal (0SET)
PROCES OPERARE

DISPLAY

1 Vizati tinta A folosind centrul crucii firelor
reticulare de la telescop
.

2 Apasati 0SET tasta o singurã datã
pentru a seta unghiul orizontal citire de 0 ° 00 '00 “

▲ OSET Tasta este doar pentru unghiul orizontal
▲ Unghiul orizontal poate fi setat "0" în orice moment, cu excepþia modului de lucru ( HOLD tasta).
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9.4 Masurare unghiuri orizontale, verticale

(HR , V or HL, V)

a) Unghi orizontal crestere la dreapta, si masurare unghi vertical (HR, V)

PROCES OPERARE

DISPLAY

1 Vizati tinta “A” cu firele reticulare de la
telescop.

2 Apasati 0SET tasta o singurã datã
pentru a seta unghiul orizontal citire de 0 ° 00 '00 “

3. Rotiti instrumentul in sensul acelor de
ceasornic vizati al doilea obiectiv "B" pentru a
obþine unghiul orizontal þi vertical.

b) Modul de conversie dreapta orizontala (HR) þi spre stânga (HL) sunt transformate automat

PROCES OPERARE

DISPLAY

1 Vizati tinta “A” cu firele reticulare de la
telescop.

2 ApasaR/L tasta, pentru a transforma
unghiul orizontal

HR in modul HL.

3 Masurati in modul HL.
▲ R/L tasta nu afecteaza valoarea nghiului vertical.
¡£
▲ ApasaR/L tasta, transformand modul HL in modul HR.
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9.5 Unghi Orizontal - blocat--deblocat
În timpul procesului de observare a nivelului, apãsaþi tastati HOLD o datã pentru a menþine unghiul
de mãsurare. Dupã aceea valoarea unghiului orizontal masurata orizontala pe display se aprinde
intermitent. Nu existã nici o modificare a unghiului orizontala, chiar dacã instrumentul este rotit. În
cazul în care direcþia vizata este corecta, apãsaþi HOLD tastati din nou pentru a debloca modului
de lucru. Direcþia unghiului orizontal de instrument vizata în prezent este doar unghiul blocat
înainte.

PROCES OPERARE

DISPLAY

① Rotiti butonul de miscare orizontala
pana la pozitionarea corecta orizontala.

2 ApasatiHOLD tasta o datã, sã opreasca
si pâlpâie valoarea unghiului orizontal.
.

3 Vizati tinta

4 Apasati HOLD tasta cheie, nu clipeste þi
mentine valoarea unghiului orizontal
▲ HOLD tasta nu afecteaza unghiul vertical
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9.6 Mãsurarea distanþei zenit, unghiul vertical þi unghiul de înãlþime
Unghiul vertical ar trebui sã fie stabilit iniþial în funcþie de necesitati, inainte de operatie.

Fig. 17

a) Distanta Zenit
Dacã alegeþi 0 ° pentru unghiul vertical ca directia zenit V, unghiul vertical mãsurat este
unghiul zenit.
ZENITH DISTANTA V = (L 360 °-R) / 2
EROARE SPECIFICA I = (L + R-360 °) / 2

b) Unghi Vertical
Dacã alegeþi 0 ° pentru unghiul vertical în direcþia stânga V, unghiul vertical mãsurat este
unghiul vertical.
VERTICAL ANGLE V = (L+180¡Æ-R)
/2
SPECIFICATION ERROR i = (L+R-540¡Æ)/2

c) H eight Angle
If choose 0¡Æfor the vertical angle in both left and right direction£¬the measured vertical
angle V is the height angle.
UNGHI VERTICAL V = (L+180°-R)/2
EROARE SPECIFICA i = (L+R-540°)/2

ATENTIONARE
:

În cazul în care eroarea specifica | i | ≥ 10 " verificati þi a reglati în
conformitate cu manualul de instrucþiuni.
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9.7 Modul Procentuala Panta (unghiul de înclinare de mãsurare)
Masurare în modul de unghi, unghiul vertical ar putea fi transformat în procente din grade..
La sutã din valoarea grade. = H / D * 100%
Gama de procente grade. este de la direcþia orizontalã ± 45 °.

PROCES OPERARE

DISPLAY

1 Apasa V% tasta pentru comutare masurare
unghi vertical, intre grade si procente.

2 Apasa V% tasta din nou pentru a comuta
in masurarea unghiulara verticala, in grade

▲ Orice unghi mai mare de 100% la sutã din grade. va fi indicat afisand simbolul
incã o datã înapoi la mãsurarea unghiulara afiþate în grade. "- - - - -"
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9.8 Masurare Unghiulara Repetitiva
PROCES OPERARE

DISPLAY

1Apasa FUNC tasat
2 Apasa REP tasta pentru a intra in modul
masurare repetata
3 Vizati þinta A þi apãsaþi tasta pentru a pune
instrumentul în modul repetat 0SET o datã
pentru a seta prima tinta lecturã 0 ° 00 '00 "
4 Rotiti orizontal telescopul si vizati tinta nr 2
“B”
5 Apasa HOLD pentru blocare unghi orizontal si
salvare in instrument.
6 Indreptati telescopul orizontal din nou catre
tinta A. Apasati R/L pentru a elibera unghiul þi
menþine starea.
7 Indreptati telescopul din nou catre tinta B
8Apasati HOLD pentru oprire unghi orizontal si
salvare in instrument. Valoarea
.
dubla þi
medie a unghiului-va
fi indicata pe afiþaj.
9 Repetaþi pasii ⑦ ⑧ în funcþie de numarul de
mãsurari necesare.
10 Intoarcere la masurare unghiulara
apasand tasta FUNC
HOLD

apoi apasati tasta

▲ Citirea unghiului orizontal ar putea ajunge la cel puþin ± 2000 ° 00 '00 "atunci când se
- Placã "mod. .Citirea de cinci secunde ar putea ajunge
mãsoarã în" stânga placã "sau" dreapta
la cel puþin ± 1999 ° 59 '59 ". .
▲ mãsurare repetate ar trebui sã fie limitatã în termen de 15 de ori atunci când instrumentul
este în modul de a repeta, altfel o eroare va fi indicata.
▲ Eroare E04 va fi indicat pe ecran atunci când este mãsuratã o eroare de fiecare datã mai
mare sau egal cu ± 30 "în timpul mãsurãrii repetate, du-te înapoi la pasul ③.
▲ Apãsaþi FUNC tasta, apoi apãsaþi HOLD tasta pentru a reveni la starea iniþialã.
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10 Masurare Laser
Butonul de control cu laser ar putea controla laserul, opri þi ar putea ajusta diametrul
punctului laser, atunci când laser este mai departe; laser este în cea mai micã luminozitate,
rotiti butonul sensul acelor de ceasornic pentru a ridica luminozitatea.

10.1 Masurarea Directiei
Luaþi de punctul cunoscut sub numele de origine, pentru a afla alte puncte de la linia de
legãturã între douã puncte þi numeste-le ca direcþie mãsurare laser. Primul pas este dupã cum
urmeazã,
1) Asiguraþi-ca instrumentului este în centru, þi la nivel , pornit. pe.
2) Vizati la þintã exact, rotiþi butonul de control laser pentru a face fascicul laser proiectat de pe
telescop, deoarece fasciculul roþu este vizibil, va trebuie doar sa vizati o þintã în cazul în care
aveþi nevoie pentru a face raza laser concentrata, focalizata, þi apoi alte puncte de la liniile de
legãturã între douã puncte au fost gasite.

10.2 Setari ale unghiului
Luaþi linia de conectare dintre doua puncte determina linii date; face un unghi orizontal ca cerinþã
de proiectare, care este numit ca setare unghiului. Vã rugãm sã consultaþi paþii, dupã cum
urmeazã,
1) Asiguraþi-ca instrumentului este în centru, la nivel , pornit. þi pe la un punct de origine.
2) Vizati la un alt punct de origine exact, apãsaþi 0SETkey þi setaþi 0 unghiul orizontal.
3) Rotiþi secþiunea colimatoare pânã la unghiul necesar (reþineþi, dacã este lãsatã creþtere rotaþie
sau de creþtere rotaþie dreapta), rotiþi butonul de control laser, fasciculul laser va proiecta ca un
unghi fix format cu linia de origine.
4) Opriþi instrumentul prin rotirea butonului de control laser invers.

10.3 Masurare Zenit
Luaþi un punct ca origine, proiectat în sus pe verticalã fascicul laser, ceea ce înseamnã
mãsurare zenit. Primul pas este dupã cum urmeazã,
1) slabiti pãrul de blocare de sus a ocular, roti opri contorul ocular sensul acelor de ceasornic þi
montati ocularul þi blocaþi-l.
2) Asiguraþi-ca instrumentului este în centru, la nivel , pornit. þi pe la un punct date; þi sã ia în
afarã mânerul.
3) Rotiþi telescopul pentru a regla unghiul vertical la 0 ° 0'0 ", roti laser de control butonul la
proiectat fascicul laser de la telescop þi concentrata, focalizata raza laser þi de a face laser
reduce la minimum, slãbiþi þurubul de frânã orizontalã, rotiþisectorul colimatoare pentru a face
centrul geometric al agitare cale facula la þintã, aþa cum direcþia verticalã.
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10.4 Masurare Nivel
1) Asiguraþi-ca instrumentului este în centru, þi la nivel , pornit. .
2) Reglaþi telescopului la poziþia orizontalã; vizeazã þinta exact dupã o blocare, rotiþi butonul de
control laser pentru a face fascicul laser proiectat de pe telescop, fascicul vizibil roþu ar putea fi
utilizate ca linie de nivel.

11 Schimbarea Unitatilor de Masurare
Existã trei unitãþi opþionale pentru unghiu pentru acest instrument, DEG (grad), Gon þi MIL,
putand selecta în setarea iniþialã.Comuta între unitãþile pentru unghi ar putea fi, de asemenea,
selectate de cãtre operaþiunea de comenzi rapide. Þineþi R / L þi% V, aceste douã taste
simultan, unitatea de pentru unghiu ar putea fi comutat între DEG, Gon þi MIL.
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12 Alte Functii
12.1 Masurarea distantei cu firele reticulare din telescop
Distanta se poate masura citind valorile sin partea superioara a liniilor reticulare si cele
din partea inferioara, de pe o stadie gradata. Din valoarea mai mare se scade valoarea
mai mica si se inmulteste cu 100.

Fig. 18
Exemplu:
În primul rând asezati stadia in punctul de mãsurare.
2) Nivelati instrumentul þi observati prin telescop. Confirmaþi distanta pe stadie numarul de
mãsurari intersectat de linia superioara si sub fir reticular de pãr stadia indica a1 - a2 = 160.1130.9 = 29.2cm ..
3) Distanþa orizontalã de la centrul instrumentului este de , S = 100 * = 29.2cm = 29.2m

Page 29 of 37

Teodolit FET 402K-L
Manual Utilizare

12.2 Functia corectie inclinare

Aceasta serie de teodolit este echipata cu compensator inclinare.Unghiul de înclinare a
instrumentului ar putea fi compensatã în mod automat de dispozitiv. În cazul în care instrumentul
este inclinat prea mult, simbolul "b" va fi afiþat pe ecran, ceea ce înseamnã cã instrumentului
depãþeþte intervalul compensat.. Nivelati instrumentul de mânã.
? Respectati orice informatii la funcþia de reglare automatã a înclinarii dupã , pornire.-, vã rugãm
sã consultaþi "setarea funcþiei" Capitol.
? în mediu de funcþionare instabil sau meteo , furtuna, , de afiþare a pentru unghi vertical þi
orizontal va apãrea instabila.. Dezactivaþi funcþia de reglare automatã a inclinarii..

12.3 Functia avertizare Cadran
În cazul în care secþiunea colimatoare se roteþte, soneria se va auzi atunci când unghiul orizontal
trece de 0 °, 90 °, 180 °, 270 °.
Gama de sunet începe de la numãrul de mai sus menþionate ± 30 "þi se opresc la ± 30 '.pentru
unghi orizontal cvadrantul funcþie poate fi anulatã în setarea iniþialã

12.4 Iluminare þi de perioada funcþia- de oprire automata
Display-ul acestui teodolit este echipat cu dispozitiv de iluminare.
Apãsaþi tasta FUNC de douã ori pentru a porni iluminarea.
Apãsaþi tasta FUNC de douã ori din nou pentru a o opri. Instrumentul se va opri automat pentru a
economisi energie în cazul în care nu a primit nicio comanda în termen de 10 minute, 20 minute
sau 30 minute.
Despre setarea funcþiei, vã rugãm sã consultaþi alineatul " funcþia de setare ".
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13 Setari Initiale
13.1 Articol Instrucþiuni Setare
Instrumentul are multiple funcþii pentru opþiunea dumneavoastrã pentru a rãspunde cerinþelor
diferite de mãsurare , de configurare. Prin urmare, dupã achiziþie þi înainte de operare, ,
efectuaþi configurarea iniþialã pentru instrument, în special setãrile referitoare la funcþiile
eventual utilizate.
Nr
1

Articol
Rezolutie
citire
(citire valoare min.
pe display)

Descriere

Setari Parametri
Valoarea set
0*

Valoarea Set
1

Valoarea Set
1

1”

1”

2”

2

Sunet 90 grade

Confirmare sunet
la fiecare 90 grade¬

3

Unitati Unghi

Selectare
display unitate
unghi DEG, GON,
MIL

4
Timp Autodeconectare

5

6

7

Mod masurare
pentru unghi vertical

Compensare
automata
Nu este in uz

0*
OFF
0

1*

2

DEG

GON

MIL

0*
Setare interval
pentru deconectare
OFF
automata
Setari
mod
masurare pentru
unghi vertical
Setare corectie
functie
inclinare

1
ON

1
10min

2

4

20min

30min

0

1*

2

Vertical
unghi

Zenit unghi

Unghi inaltime

0*

1

OFF

ON

0*
OFF

1
ON

* Setari de fabrica
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13.2 Metode Setari
Porniti instrumentul, apãsaþi tasta FUNC þi apoi apãsaþi tasta
setare originalã, afiþand, dupã cum urmeazã:

. Instrumentul intra in stare- mod de

Fig. 19
Pentru a selecta parametrul este necesar utilizarea sagetilor stanga-dreapta . Pentru a schimba la
parametrul corect utilizati sageata sus .
Pentru a stoca setãrile apãsaþi tasta FUNC mai întâi þi apoi apãsaþi
.Setãrile vor fi stocate, chiar
dacã unitatea a fost oprita.

13.3 Setari de Fabrica
Item
Rezolutie minima sitire minima pe display)
Avertizor 90 grade
Unitate Unghi
Oprire automata
Mod masurare pentru unghi vertical
Compensator automatic
Neutilizata

Setari
1?
OFF
GON
OFF
Zenith angle
OFF
OFF
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13.4 Erori Afisate
DISPLAY

EROARE CONÞINUT ÞI ELIMINARE

B

Compensatorul vertical este in afara domeniului.
Nivelati instrumentul din nou.

E00

Rotaþie colimatie prea rapida. apãsaþi 0SET
Dacã "E00" este afiþat din nou instrumentul
trebuie sã fie reparat.

E01

E02

E03

E04

Telescopul rotit prea rapid, apãsaþi V /% tasta
pentru a seta 0 pentru specificatiile placii.
Erori interne ale sistemului de mãsurare
unghi orizontal. Porniti instrumentul nou.
Dacã eroarea este afiþata din nou
instrumentul trebuie sã fie reparat.
Eroarea interna a sistemului vertical de
mãsurare unghi. Dacã eroarea este afiþata
din nou instrumentul trebuie sã fie reparat.
Diferenþa dintre fiecare valoare depãþeþte 30”
în timpul mãsurãrii unghiului repetata, apãsaþi
tasta 0SET si mãsurati în mod repetat.

E05

Perioade de mãsurare unghi repetata
depãþesc 15, apãsaþi tasta si mãsurati în mod
repetat

E06

Erori în timpul procesului de 0set unghiul
vertical sau de ajustare 0set atunci când
unghiul la orizont mai mare de 45 °. Aveti
nevoie de ajustare în mod repetat

Atentionare:
? Verificaþi pe deplin fiecare parte a instrumentului si vedeti daca operaþiunea coincide cu
procedurile dupã eroarea apare.
? În cazul în care codul de eroare este încã afiþat dupã multe controale va rugam sa trimiteti
instrumentul pentru reparaþii
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14 Verificare si Calibrare
Ghid Verificare
1) Ajustaþi ocularului þi focalizati-l tocmai pentru a evita erorile vizual înainte de observare prin
telescop.
2) Calibrarea ar trebui sã fie efectuatã pe rand în conformitate cu urmãtoarele etape, deoarece
fiecare pas de etalonare se bazeazã pe un rezultat al etapei anterioare. O eroare anterioara duce la
o eroare curenta. .
3) Se strânge þurubul dupã calibrare. Forta aplicat trebuie sã fie adecvatã, deoarece strângere
excesivã va deteriora surubul..
4) Dupã calibrare, se repetã verificarea pentru a vã asigura cã calibtrarea a fost bine fãcuta..

14.1 Verificarea si Calibrarea Bulei Dreptunghiulare
Verificare:
1) Asiguraþi-paralel flaconul pe lungime cu þuruburile de
nivelare doua din cei trei. Centrul bula se ajusteaza cu douã
þuruburi de nivelare.
2) Rotiti instrumentul de 180 ° si observati bula. Ajustare este
necesarã în cazul în care bula nu este centrata.
CALIBRARE
3) Calibrarea þurubulUI de ajustare a flaconului lung, prin
folosirea pinului de ajustare, de a face miscare bula de centrumutand jumatate de distanta.
4) Cealalta jumãtatea va fi compensata prin efectuarea de
ajustare a douã þuruburi reglabile, care sunt paralele cu
flaconul lung.
5) Rotiti instrumentul de 180 ° þi verificaþi dacã balonul este
centrat. Dacã nu, repetaþi paþii de mai sus pânã la bula este
centrata..
6) Rotiti instrumentul de 90 ° þi centrul bulei prin ajustarea
þurubului de nivelare al treilea Repetaþi paþii de verificare si
calibtrarea de mai sus pânã la bula rãmâne centrat, indiferent
ce direcþie se transformã colimatoare secþiune.

Fig. 20
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14.2 Verificare si Calibrare Bula Circulara
Verificare
În cazul în care flaconul circular este centrat corect dupã nivelarea instrumentului flaconul lung, atunci
nu mai este necesarã calibrarea. Dacã nu, o altã ajustare este necesarã.

Fig. 21
Calibrarea
Existã trei þuruburi de reglare pe partea de jos a flaconului circular..
Atunci când calibrarati,, slãbiþi þurubul pentru a miþca bula direcþia opusã de (unul sau doi),
si apoi strângeþi þuruburile de-a lungul direcþiei bulei ce se deplaseaza la centrul bulei.
Forta de strangere de aceste trei þuruburile ar trebui sã fie aceeasi..
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