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Wprowadzenie
Zakup Gratulujemy zakupu niwelatora laserowego GeoMax.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również opis konfiguracji i obsługi urzą-
dzenia. Dalsze informacje uzyskacie Państwo w rozdziale "1 Bezpieczeństwo obsługi".

Identyfikacja produktu Model i numer seryjny znajdują się na tabliczce znamionowej.
Zawsze podawaj te informacje podczas kontaktu ze sprzedawcą lub z autoryzowanym serwisem GeoMax.

Znaki handlowe • XBee-PRO ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digi International.
Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Zastosowanie niniejszej 
instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja dotyczy niwelatorów laserowych Zone70 DG. Różnice między poszczególnymi modelami zostały 
zaznaczone i opisane.

Dostępna
dokumentacja

Zapoznaj się z następującymi źródłami dokumentacji i oprogramowania dla Zone70 DG:
• Płyta CD GeoMax Zone70 DG
• Strona internetowa GeoMax: http://www.geomax-positioning.com

Nazwa Opis/format

Skrócona instrukcja 
obsługi Zone70 DG

Zawiera ogólny opis produktu. Przewidziana jako podręczny poradnik.  

Instrukcja obsługi 
Zone70 DG

Wszystkie instrukcje wymagane do obsługi urządzenia na poziomie podsta-
wowym zostały zawarte w niniejszym podręczniku. Umożliwiają przegląd funk-
cjonalności instrumentu wraz z jego danymi technicznymi i wskazówkami 
bezpieczeństwa.

- 
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1 Bezpieczeństwo obsługi
1.1 Ogólne

Opis Poniższe wskazówki pozwolą osobie odpowiedzialnej za instrument oraz użytkownikowi przewidzieć zagrożenia i uniknąć 
ich podczas eksploatacji.

Osoba odpowiedzialna za instrument powinna upewnić się, że wszyscy użytkownicy zrozumieli te wskazówki i będą się 
do nich stosować.

Komunikaty ostrzegawcze Komunikaty ostrzegawcze są ważnym elementem koncepcji bezpieczeństwa pracy z instrumentem. Pojawiają się w sytu-
acji, gdy występują zagrożenia lub dochodzi do sytuacji niebezpiecznych.

Komunikaty ostrzegawcze...
• informują użytkownika o pośrednich i bezpośrednich zagrożeniach związanych z wykorzystaniem produktu.
• zawierają ogólne zasady postępowania. 

Ze względu bezpieczeństwa użytkowników, wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i komunikaty ostrzegawcze muszą być 
ściśle przestrzegane! Dlatego instrukcja musi być zawsze dostępna dla wszystkich osób wykonujących opisane w niniej-
szej instrukcji zadania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA oraz NOTYFIKACJA to standaryzowane hasła ostrzegawcze 
określające poziom zagrożenia i ryzyko związane z obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia. Z uwagi na Państwa 
bezpieczeństwo ważne jest, aby przeczytać i całkowicie zrozumieć poniższą tabelę zawierającą różne hasła ostrze-
gawcze wraz z definicjami! Dodatkowe symbole bezpieczeństwa i tekst mogą być umieszczone w komunikacie ostrze-
gawczym.

1.2 Zakres użycia

Przeznaczenie instrumentu • Instrument emituje wiązkę lasera służącą do wyznaczania płaszczyzny poziomej, lub do tyczenia spadków.
• Instrument może być umieszczony na własnej podstawie lub na statywie.
• Wiązka laserowa może zostać wykryta przez detektor wiązki laserowej.
• Zdalne sterowanie produktem.
• Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi.

Typ Opis

� NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

Wskazanie sytuacji bezpośredniego zagrożenia, która w przypadku zlekceważenia, może 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

� OSTRZEŻENIE Wskazanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej lub użycia niezgodnego z przeznacze-
niem, która w przypadku zlekceważenia, może spowodować śmierć lub poważne obra-
żenia.

� PRZESTROGA Wskazanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej lub użycia niezgodnego z przeznacze-
niem, która w przypadku zlekceważenia, może spowodować niewielkie lub umiarkowane 
obrażenia.

NOTYFIKACJA Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną lub użycie niezgodne z przeznaczeniem, 
która w przypadku zlekceważenia, może spowodować znaczne straty materialne, finan-
sowe i środowiskowe.

 Ważne wskazówki, które należy zastosować w praktyce, aby zapewnić prawidłowe i 
wydajne technicznie użytkowanie urządzenia.
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Możliwe do przewidzenia 
niewłaściwe użycie

• Używanie instrumentu bez instrukcji.
• Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
• Usuwanie zabezpieczeń systemowych.
• Usuwanie etykiet ostrzegawczych.
• Otwieranie instrumentu przy użyciu narzędzi np. śrubokręta, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
• Modyfikacje i przeróbki instrumentu.
• Użycie mimo przeciwwskazań.
• Używanie produktów z widocznymi wadami i uszkodzeniami.
• Zastosowanie z akcesoriami innego producenta bez uzyskania wcześniejszej aprobaty firmy GeoMax.
• Nieodpowiednia ochrona stanowiska pomiarowego.
• Celowe oślepianie innych osób.
• Sterowanie maszyn, poruszających się obiektów lub podobnej zastosowań bez przestrzegania zasad bezpieczeń-

stwa.

1.3 Ograniczenia w użyciu

Środowisko Instrument jest przystosowany do pracy w środowisku stałego przebywania ludzi: nie jest przystosowany do działania w 
warunkach agresywnych i wybuchowych.

� NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem pracy na obszarach niebezpiecznych, w pobliżu instalacji energetycznych lub w warunkach ekstre-
malnych, osoba odpowiedzialna za instrument musi skontaktować się z lokalnymi organami lub z ekspertami do spraw 
bezpieczeństwa.

1.4 Zakres odpowiedzialności

Producent instrumentu GeoMax AG, CH-9443 Widnau, dalej nazywany GeoMax, jest upoważniony do rozpowszechniania sprzętu, wliczając 
instrukcje obsługi i oryginalne akcesoria. Jedynym bezpośrednim dystrybutorem instrumentów marki GeoMax w Polsce 
jest "Szwajcarska Precyzja" s.c..

Osoba odpowiedzialna za 
produkt

Osoba odpowiedzialna za produkt ma następujące obowiązki:
• Zrozumieć wskazówki bezpieczeństwa umieszczone na instrumencie i w instrukcji obsługi.
• Upewnić się, że instrument jest używany zgodnie z instrukcją.
• Zapoznać się z lokalnymi zasadami zapobiegania wypadkom.
• Natychmiast poinformować firmę GeoMax jeżeli produkt i jego działanie zacznie zagrażać bezpieczeństwu.
• Upewnić się, że przestrzegane są przepisy krajowe, regulacje prawne i warunki pozwalają na wykorzystanie urzą-

dzeń laserowych i nadajników radiowych.

1.5 Sytuacje niebezpieczne

� PRZESTROGA Zwróć uwagę czy po upadku instrumentu lub po jego nieprawidłowym użyciu, modyfikacji, przechowywaniu czy trans-
porcie nie powstają błędne wyniki pomiarów.
Środki ostrożności:
Okresowo należy wykonywać pomiary sprawdzające oraz co jakiś czas przeprowadzać procedurę sprawdzenia i kalibracji 
urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których instrument pracował w sposób 
niestandardowy lub gdy planowane jest wykonanie ważnych pomiarów.

� NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

Ze względu na możliwość porażenia prądem, bardzo niebezpieczne jest używanie tyczek, łat niwelacyjnych oraz prze-
dłużeń w pobliżu instalacji takich jak linie energetyczne i przewody trakcji kolejowej.
Środki ostrożności:
Zachowaj bezpieczną odległość od instalacji elektrycznych. Jeżeli konieczna jest praca w takim otoczeniu, najpierw skon-
taktuj się z osobą zarządzającą obiektem i postępuj zgodnie z jej wskazówkami.

NOTYFIKACJA Podczas pracy w trybie zdalnego sterowania możliwe jest, że zostaną pomierzone niechciane punkty/elementy.
Środki ostrożności:
Pracując w trybie zdalnym zawsze sprawdzaj wyniki swoich pomiarów dla pełnej wiarygodności.

� OSTRZEŻENIE Jeśli instrument jest używany wraz z akcesoriami (maszty, tyczki, łaty) zwiększa się ryzyko porażenia piorunem.
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Środki ostrożności:
Nie wykonuj pomiarów podczas burzy.

� OSTRZEŻENIE Nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy może być przyczyną powstawania niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń w 
ruchu ulicznym, na budowie czy w fabryce.
Środki ostrożności:
Zawsze należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy. Stosuj zalecenia i instrukcje bezpieczeństwa 
podczas pracy w ruchu ulicznym.

� PRZESTROGA Jeśli akcesoria używane wraz z instrumentem nie zostaną należycie zabezpieczone, spowoduje to ich podatność na 
uszkodzenia mechaniczne lub upadki. Efektem takiego postępowania może być powstanie strat finansowych oraz zagro-
żone zdrowie ludzi.
Środki ostrożności:
Podczas montażu produktu należy upewnić się, czy odpowiednie akcesoria zostały należycie podłączone, zamocowane 
i zabezpieczone.
Należy unikać poddawania produktu uciskowi mechanicznemu.

� PRZESTROGA Jeżeli podczas transportu lub przesyłania naładowanych baterii występują niedozwolone oddziaływania mechaniczne, 
istnieje ryzyko powstania pożaru.
Środki ostrożności:
Przed transportem lub złomowaniem, rozładuj baterie poprzez ciągłe działanie instrumentu.
Podczas transportu lub wysyłki baterii, osoba odpowiedzialna za produkt musi zapewnić, ze obowiązujące przepisy 
krajowe i międzynarodowe są przestrzegane. Przed transportem lub wysyłką, skontaktuj się z biurem firmy transportowej.

� OSTRZEŻENIE W trakcie prac realizacyjnych takich jak np. tyczenie, stosunkowo łatwo może wystąpić wypadek jeśli użytkownik nie 
zwraca należytej uwagi na otoczenie (wykopy, ruch uliczny itp.).
Środki ostrożności:
Osoba odpowiedzialna za urządzenie musi ostrzec wszystkich użytkowników przed niebezpieczeństwami.

� OSTRZEŻENIE Jeśli otworzysz produkt, poniższe czynności mogą spowodować porażenie prądem.
• Dotknięcie przewodów
• Używanie produktu, po wykonaniu napraw poza serwisem
Środki ostrożności:
Nie otwieraj produktu. Tylko autoryzowany serwis GeoMax jest upoważniony do dokonywania napraw.

� OSTRZEŻENIE Baterie nie rekomendowane przez GeoMax mogą zostać uszkodzone podczas ładowania lub rozładowywania. Mogą 
zapalić się i eksplodować.
Środki ostrożności:
Używaj tylko baterie rekomendowane przez GeoMax.

� OSTRZEŻENIE Przy nieodpowiednim złomowaniu urządzeń może dojść do następujących zagrożeń:
• Jeśli spalone zostaną części polimerowe, wytworzą się trujące gazy mogące zaszkodzić zdrowiu.
• Jeżeli baterie są niszczone lub mocno ogrzane, mogą wybuchnąć i spowodować zatrucie, pożar, korozję lub zanie-

czyszczenie środowiska.
• Przez nieodpowiednie złomowanie sprzętu, możesz udostępnić go osobom nieupoważnionym i narazić tak je same, 

jak też innych na dotkliwe obrażenia oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Środki ostrożności:

Zalecenia odnośnie produktu oraz informacje dotyczące zarządzania odpadami można pobrać ze strony internetowej 
GeoMax pod adresem http://www.geomax-positioning.com/treatment lub zamówić u lokalnego przedstawiciela GeoMax. 

� OSTRZEŻENIE Jedynie autoryzowany warsztat serwisowy firmy GeoMax może dokonywać naprawy tych produktów.

Produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadkami domowymi.
Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z prawem obowiązującym w kraju.
Zawsze zabezpiecz sprzęt przed dostępem osób nieupoważnionych.
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� OSTRZEŻENIE Duży nacisk mechaniczny, wysoka temperatura zewnętrzna lub zanurzenie w cieczach może spowodować wyciek, pożar 
lub eksplozję baterii.
Środki ostrożności:
Należy chronić baterie przed oddziaływaniami mechanicznymi i wysoką temperaturą. Nie należy nimi rzucać i zanurzać 
ich w cieczach.

� OSTRZEŻENIE Zwarcie styków baterii może spowodować jej przegrzanie i w rezultacie poparzenia, na przykład podczas przechowy-
wania lub przenoszenia baterii w kieszeni gdzie nastąpi zwarcie poprzez kontakt z biżuterią, kluczami, metalizowanym 
papierem lub z innymi metalowymi przedmiotami.
Środki ostrożności:
Upewnij się, że styki baterii nie są narażone na zwarcie z metalowymi przedmiotami.

1.6 Klasyfikacja lasera
1.6.1 Ogólne

Ogólne Niniejsze rozdziały zawierają instrukcje i informacje szkoleniowe związane z używaniem urządzeń laserowych zgodnie 
ze standardem międzynarodowym IEC 60825-1 (2014-05) oraz raportem technicznym IEC TR 60825-14 (2004-02). Infor-
macje znajdujące się w niniejszych rozdziałach mogą pomóc uniknąć niebezpieczeństwa podczas pracy osobie odpowie-
dzialnej za produkt i osobie korzystającej z produktu. 

1.6.2 Zone70 DG

Ogólne Laser obrotowy wbudowany w produkt generuje widzialną wiązkę lasera, która jest emitowana przez głowicę obrotową.

Urządzenie laserowe opisane w tym rozdziale zostało zaklasyfikowane do klasy 1 zgodnie ze standardem:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpieczeństwo produktów laserowych"

Te produkty są bezpieczne w działaniu w możliwych do przewidzenia warunkach i nie są szkodliwe dla oczu pod warun-
kiem, że są używane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Oznakowanie

 Zgodnie z IEC TR 60825-14 (2004-02), produkty laserowe zaklasyfikowane do klasy 1, klasy 2 oraz klasy 3R 
nie wymagają:

• nadzoru osoby odpowiedzialnej za BHP,
• ubrań ochronnych i okularów ochronnych,
• znaków ostrzegawczych na obszarze pracy lasera

ze względu na niskie niebezpieczeństwo uszkodzeń oczu, jeśli produkty te są używane zgodnie ze wskazów-
kami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.

 Ustawodawstwo krajowe może wprowadzić bardziej rygorystyczne zalecenia związane z bezpieczeństwem 
produktów laserowych niż norma IEC 60825-1 (2014-05) oraz IEC TR 60825-14 (2004-02).

Opis Wartość

Maksymalna średnia moc promieniowania 2,7 mW

Efektywny czas trwania impulsu 2,2, 1,1, 0,74, 0,56 ms

Częstotliwość powtarzania impulsu 5, 10, 15, 20 Hz

Rozbieżność wiązki 0,2 mrad

Długość fali 635 nm

a) Wiązka lasera
011371_001

aa
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1.7 Zgodność elektromagnetyczna

Opis Termin "Kompatybilność elektromagnetyczna" oznacza, iż instrument funkcjonuje prawidłowo w środowisku, w którym 
występuje promieniowanie elektromagnetyczne i wyładowania elektrostatyczne, jak również, że nie powoduje on 
zakłóceń w pracy innych urządzeń.

� OSTRZEŻENIE Promieniowanie elektromagnetyczne może powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń.

Mimo, że instrumenty spełniają surowe wymagania i standardy obowiązujące w tej dziedzinie, GeoMax nie może całko-
wicie wykluczyć możliwości wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń.

� PRZESTROGA Istnieje niebezpieczeństwo, iż mogą wystąpić zaburzenia w pracy innych urządzeń jeśli produkt jest używany z akceso-
riami pochodzącymi od innych producentów, wspomniane akcesoria to przykładowo komputery polowe i osobiste lub inny 
sprzęt elektroniczny, niestandardowe kable lub baterie zewnętrzne.
Środki ostrożności:
Korzystaj ze sprzętu i akcesoriów rekomendowanych przez GeoMax. Przed użyciem należy upewnić się czy spełniają 
one wymogi określone normami i standardami. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem lub innym sprzętem elektro-
nicznym, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej, które są dostarczane przez produ-
centa urządzenia.

� PRZESTROGA Zakłócenia spowodowane wpływem promieniowania elektromagnetycznego mogą być powodem błędnych pomiarów.
Pomimo, że instrument spełnia obowiązujące surowe standardy i regulacje, GeoMax nie może całkowicie wykluczyć 
możliwości wpływu silnego promieniowania elektromagnetycznego (spowodowanego przez np. bliski nadajnik radiowy, 
radiotelefon lub generatory prądu) na pracę samego instrumentu.
Środki ostrożności:
Należy sprawdzić wiarygodność pomiarów wykonywanych w powyższych warunkach.

� PRZESTROGA Jeśli produkt używany jest z kablami podłączonymi z jednej ich strony (przykładowo kable zasilające czy przejściowe), 
dozwolony poziom promieniowania elektromagnetycznego może zostać przekroczony, a poprawne funkcjonowanie urzą-
dzenia zagrożone. 
Środki ostrożności:
Podczas pracy z urządzeniem należy podłączyć kable z obu stron.

Radiomodemy lub cyfrowe 
telefony komórkowe

Używanie produktu z radiomodemem lub cyfrowym telefonem komórkowym:

� OSTRZEŻENIE Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę innych urządzeń np. medycznych, jak stymulatory serca czy aparaty 
słuchowe oraz instalacji lotniczych. Może mieć także wpływ na ludzi i zwierzęta.
Środki ostrożności:
Mimo, że instrumenty spełniają surowe wymagania i standardy obowiązujące w tej dziedzinie, GeoMax nie może całko-
wicie wykluczyć możliwości wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń lub wpływu na ludzi i zwierzęta.

• Nie używaj instrumentu wyposażonego w radiomodem lub cyfrowy telefon komórkowy w pobliżu stacji paliw lub insta-
lacji chemicznych, lub na innych obszarach, na których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

• Nie używaj radia lub cyfrowego telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego.
• Nie używaj radia lub cyfrowego telefonu komórkowego w samolocie.

1.8 Wymagania FCC, obowiązujące w USA

� OSTRZEŻENIE

� OSTRZEŻENIE Zmiany lub modyfikacje sprzętu dokonane bez wyraźnej zgody GeoMax mogą spowodować cofnięcie upoważnienia do 
obsługi sprzętu.

Przeprowadzone testy potwierdziły, że urządzenie spełnia wymogi przewidziane dla urządzeń cyfrowych klasy B, zawarte 
w części 15 przepisów FCC.
Wartości graniczne zostały określone, aby wyznaczyć bezpieczną wartość wpływu na działanie innych urządzeń.
Sprzęt ten generuje, używa i może wysyłać sygnały radiowe i jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany 
zgodnie z instrukcjami, może wywoływać zakłócenia w komunikacji radiowej. Jakkolwiek nie ma gwarancji, że zakłócenia 
nie będą występować w dowolnej instalacji.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że urządzenie wpływa szkodliwie na odbiór programów radiowo- telewizyjnych, co można 
sprawdzić poprzez wyłączenie urządzenia i ponowne jego włączenie, można samodzielnie podjąć następujące działania:
• Zmienić ustawienie anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odstęp pomiędzy odbiornikiem RTV a urządzeniem.
• Podłączyć urządzeniem do gniazda sieci w innym obwodzie.
• Skontaktować się z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
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Oznakowanie Zone70 DG

Oznakowanie odbiornika

Oznakowanie odbiornika

Oznakowanie odbiornika

GeoMax AG
CH-9443 Widnau

Class 1 Laser - IEC 60825-1:2014 Type: Zone70 DG
Art.No.: 835241
Power: 6V     / 280mA max. / Made in Singapore
Manufactured: MM/YYYY / S.No.: 12345               

Complies with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to Laser
Notice Nr. 50 July 24, 2007

Contains FCC ID: POOWML-C30XX
ERP: <100mW

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

011377_001

ZRB35:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Type: ZRB35
Art.No.: 835246
Power: 9V     / 0.2A
GeoMax AG
CH-9443 Widnau
Made in China
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: 1234567
                           

011178_001

ZRP105:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including
      interference that may cause undesired operation.

GeoMax AG
CH-9443 Widnau
                           

Type: ZRP105
Art.No.: 835247
Power: 3V     / 60mA
Made in China
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: 1234567
                           

011177_001

ZRD105:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including
      interference that may cause undesired operation.

GeoMax AG
CH-9443 Widnau
                           

Type: ZRD105
Art.No.: 835248
Power: 3V     / 60mA
Made in China
Manufactured: MM/YYYY
S.No.: 1234567
                           

011243_001
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Oznakowanie ZRC70

1.9 Oświadczenie ICES-003, dotyczy Kanady

� OSTRZEŻENIE This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ZRC70

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
      including interference that may cause undesired
      operation.

This device contains a transmitter 
FCC ID: POOWML-C30XX
                           

GeoMax AG
CH-9443 Widnau
                           

Type: ZRC70 Remote
Art.No.: 838278
Power: 5V     / 350mA max.
Made in Singapore
Manufactured: MM/YYYY
                           

011374_001
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2 Opis systemu
2.1 Elementy zestawu

Ogólny opis Instrument Zone70 DG został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby w szerokim zakresie zastosowań.
To sprawdzone narzędzie zapewniające większą wydajność przy znacznym zmniejszeniu kosztów robocizny, czasu i 
materiałów. Może być stosowane do dokładnej niwelacji terenu, gradacji zbocza, prac wykopowych, kopalni odkrywko-
wych, wydobywania, kształtowania wałów, ogólnych prac budowlanych i ziemnych.

W instrukcji tej zostały zawarte procedury obsługi i konfiguracji dla najczęstszych zastosowań. Jej zadaniem jest opis 
funkcji instrumentu Zone70 DG oraz zasady działania Zone70 DG. Celem tej instrukcji nie jest opisanie każdego specy-
ficznego przypadku pracy. Skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem lub GeoMax odnośnie informacji specy-
ficznych dla wymogów twojego miejsca pracy.

Wpasowanie jest tak proste jak patrzenie przez górną część instrumentu Zone70 DG na punkt kontrolny z użyciem zinte-
growanych znaków celowniczych lub opcjonalnego zespołu lunety.

Zastosowania Spadek dwukierunkowy

Komponenty systemu

 Dostarczone komponenty zależą od zamówionego pakietu.

2.2 Elementy budowy Zone70 DG

Elementy lasera Zone70 DG

Zone70 DG to niwelator laserowy wyznaczający spadek dwukie-
runkowy; generuje dokładną płaszczyznę światła laserowego na 
potrzeby prac wymagających wyznaczenia poziomu (1) lub 
spadku jednokierunkowego (2) lub spadku dwukierunkowego (3).

1

2
3

011786_001 ZRP105

Zone70 DG

ZRC70

ZRD105

ZRB35

a) Podniesione znaki celownicze i płyta 
mocująca

b) Uchwyt do przenoszenia
c) Ekran LCD
d) Klawisze
e) Czułość libelli pudełkowej
f) Wejście 12 V
g) Przedział na dwie baterie
h) Mocowanie statywu

Część Opis

Podniesione znaki celownicze i płyta mocująca Dla opcjonalnej lunety

Uchwyt do przenoszenia Do przenoszenia i ustawiania urządzenia

a

b

e

f
g
h

d
c

011378_001



Zone70 DG | 12Opis systemu

2.3 Ustawienie instrumentu

Miejsce • Wybierz miejsce wolne od przeszkód terenowych, które mogą zablokować lub odbijać wiązkę lasera.
• Umieść Zone70 DG na stabilnym podłożu. Drgania gruntu i silne podmuchy wiatru mogą mieć wpływ na pracę 

Zone70 DG.
• Podczas pracy w warunkach silnego zapylenia, ustawiaj Zone70 DG pod wiatr aby kurz był zdmuchiwany z niwelatora 

laserowego.

Zalecane szybkość obro-
towa głowicy

Montaż na statywie

• Bezpiecznie zamontuj Zone70 DG na statywie, przyczepie lub stabilnej poziomej powierzchni.
• Zawsze sprawdzaj statyw lub przyczepę przed zamocowaniem Zone70 DG. Upewnij się, że wszystkie śruby, zasuwy 

i nakrętki są dobrze dokręcone.
• Jeśli statyw wyposażono w łańcuchy, powinny one być poluzowane, aby umożliwić rozszerzalność cieplną w ciągu 

dnia.
• Zabezpiecz statyw podczas pracy w bardzo wietrzne dni.

Ekran LCD Pokazuje ustawienie spadku na osi X. Wyświetlacz ten 
pokazuje również maskowanie wiązki, stan baterii, H.I. 
oraz szybkość obrotu głowicy

Klawisze Wejście do Zone70 DG

Czułość libelli pudełkowej Dla odniesienia konfiguracji początkowej

Wejście 12 V Naładuj baterie lub uruchom Zone70 DG z bezpośrednim 
zasilaniem 12 V

Przedział na dwie baterie Instrument Zone70 DG może pracować z jednym lub 
dwoma zestawami baterii dla zapewnienia maksymalnej 
elastyczności i żywotności baterii

Mocowanie statywu Do mocowania statywu z gwintem 5/8”-11

Część Opis

Aplikacja Szybkość obrotowa głowicy

Zastosowania związane z badaniami i ręcznym 
sterowaniem maszynami

Typowo: 10 obr/s (600 obr/min)

Automatyczne sterowanie maszynami Stosować najwyższą szybkość, 20 obr/s, aby zwiększyć częstotli-
wość aktualizacji

Praca na większych odległościach Zmniejszenie szybkości obrotowej głowicy (wydłużenie czasu 
impulsu na odbiorniku) lub zmiana szerokości pasma odbiornika 
na szersze, może poprawić odległość i wydajność.

Krok Opis

1. Rozstaw statyw.

2. Umieść instrument Zone70 DG na statywie.

3. Dokręć śrubę sercową statywu do instrumentu, aby zamocować Zone70 DG na statywie.
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3 Praca
3.1 Klawisze

Klawisze

Opis przycisków

3.2 Wprowadzania spadku

Bezpośrednie wprowadzanie 
spadku

a) Przycisk zasilania
b) Przycisk X/Y
c) Przycisk strzałki "w górę"
d) Przycisk gwiazda
e) Przycisk strzałki "w dół"

e

db

c

a

011379_001

Klawisz Funkcja

Zasilanie Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć Zone70 DG.

X/Y Naciśnij, aby wprowadzić spadek dla osi X i Y.

Strzałka "w górę" Po naciśnięciu przycisku X/Y należy go nacisnąć, aby zwiększyć 
wyświetlony spadek.

Gwiazda Naciśnij, aby przejść do ekranów konfiguracji i wprowadzania spadku 
przez ekran cyfrowy.

Strzałka "w dół" Po naciśnięciu przycisku X/Y należy go nacisnąć, aby zmniejszyć 
wyświetlony spadek.

Krok Opis

1. Naciśnij przycisk zasilania aby włączyć Zone70 DG.

2. Aby przejść do spadku w osi X, naciśnij przycisk X/Y. Aby przejść do 
spadku w osi Y, naciśnij ponownie przycisk X/Y. Wyświetlacz pokazuje 
ekrany wprowadzania spadku.

3. Naciśnij strzałkę "w górę" lub strzałkę "w dół", aby zaznaczyć wybraną 
opcję.

 Jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz 
powróci po 10 sekundach do ekranu głównego.

4. Naciśnij przycisk X/Y, aby wyjść.
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Cyfrowe wprowadzanie 
spadku

Spadek zerowy

Zakres spadku Zone70 DG może wyznaczać spadek do 15% jednocześnie na obu osiach X i Y, lub do 25% na jednej z osi.
Spadek powyżej 15% na jednej osi wymaga, gdy spadek na osi poprzecznej wynosił nie więcej niż ±1%. W takiej sytuacji, 
jeśli spróbujesz wprowadzić spadek większy niż 1% lub 15%, na ekranie pojawi się stosowny komunikat.

Zamiana spadku Spadek na osi X i Y może zostać łatwo zamieniony z dodatniego na ujemny w trybie wprowadzania spadku na ekranie 
cyfrowym.
Typowym zastosowaniem tej funkcji jest budowa dróg. Na przykład, z ustawiając Zone70 DG w koronie drogi z jedną osią 
wyrównaną z jej linią środkową, spadek w osi poprzecznej można zmienić na prawą lub lewą stronę, zmieniając po prostu 
znak +/- na wyświetlaczu.

Dopasowanie spadku W trybie ręcznego i automatycznego wprowadzania spadku, mechanizm poziomujący będzie poruszał się z identyczną 
prędkością (Smart Targeting).

Krok Opis

1. Naciśnij przycisk gwiazdy na ekranach wprowadzania spadku. Pojawi się 
kursor i znak +/-.

2. Naciśnij przycisk gwiazdy, aby przesunąć kursor w prawo.

3. Użyj przycisków strzałki "w górę" lub strzałki "w dół", aby zmienić podświet-
lony znak lub cyfrę.

 Jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz 
powróci po 10 sekundach do ekranu głównego.

4. Naciśnij przycisk X/Y, aby wyjść.

Krok Opis

1. Naciśnij równocześnie oba przyciski strzałki "w górę" i strzałki "w dół" w 
dowolnym trybie wprowadzania spadku.
W przypadku zmieniania spadku z użyciem metody bezpośredniej, licznik 
zawsze zatrzyma się na zerze. Zwolnić oba przyciski i nacisnąć ponownie, 
aby kontynuować odliczenie od zera.

Krok Opis

1. Aby dopasować nachylenie osi do bieżącego spadku, ustaw laser u podstawy spadku. Wyceluj laser na koniec 
skarpy wraz z obydwoma punktami kontrolnymi równolegle do kierunku spadku.

2. Ustaw odbiornik na swoją tyczkę dla wysokości lasera na podstawie spadku obok lasera.

3. Przenieś tyczkę na punkt na skarpie, który posłuży do dopasowania spadku.
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3.3 Identyfikacja osi

Identyfikacja osi Zobacz identyfikację osi znajdującą się z boku lasera i wewnątrz górnych okien. Podczas wprowadzania spadku, ważne 
jest aby znać właściwy kierunek, w którym spadek jest wprowadzany. Zapoznaj się z poniższym rysunkiem, aby zidenty-
fikować prawidłowy kierunek osi. 

3.4 Konwersja spadku na procentowy

Konwersja spadku Spadek: Różnica wysokości na jednostkę długości (stopa, metr, itp...)
Spadek procentowy: Różnica wysokości na 100 jednostek długości (stopa, metr, itp...)
Obliczanie spadku wyrażonego w procentach ze spadku normalnego: 
[Spadek] x 100 = [Spadek procentowy]
Przykład:

3.5 Wpasowanie osi

Wpasowanie osi X i Y Gdy żądany spadek jest właściwie wyświetlany na ekranie, dopasuj oś X i Y do realizowanego zadania w terenie.

 Aby osiągnąć maksymalną dokładność samoczynnego poziomowania, upewnij się, że pęcherzyk libelli pudeł-
kowej znajduje się w pobliżu środka okręgu.

 Upewnij się, że Zone70 DG jest właściwie ustawiony nad punktem.
Kierunek osi X zobaczysz z przodu Zone70 DG, patrząc nad szczytem Zone70 DG.

Obróć lekko Zone70 DG aż znaki celownicze pokryją się z drugim punktem kontrolnym. Gdy osie Zone70 DG zostaną 
wpasowane, możesz rozpocząć pracę.

Wprowadzaj spadek w niwelatorze laserowym, aż detektor wskaże odczyt "poziom" (on grade).
Spadek procentowy na ekranie jest teraz równy dopasowanemu rzeczywistemu spadkowi.

Krok Opis

X+ Y+

Y— X—

011393_001

Spadek = 0,0059
Konwersja = 0,0059 x 100
Spadek procentowy = 0,590%

011220_001
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3.6 Precyzyjne wpasowanie osi

Precyzyjne wpasowanie osi 
X i Y 

W większości przypadków, znaczki celownicze znajdujące się na górze Zone70 DG pokrywają się z ułożeniem obu osi. 
Aby bardziej precyzyjnie wpasować osie, możesz użyć poniższej procedury.
Główny cel precyzyjnego wpasowania: 
• Wycelowanie osi Y w punkt A, który będzie stanowić odniesieni oraz wykonanie odczytu wysokości.
• Wprowadzenie spadku na osi X, a następnie dostosowanie pozycji niwelatora laserowego aż pierwotna wysokość 

punktu A zostanie odnaleziona.

Krok Opis

1. Gdy na obu osiach ustawiony jest spadek 0,000%, ustaw Zone70 DG bezpośrednio nad spadkiem do wyty-
czenia i zgrubnie wyceluj oś Y na drugi punkt tyczenia spadku (Punkt A).

2. Wykonaj odczyt wysokości na punkcie A korzystając z detektora i tyczki.

3. Na osi X wprowadź spadek +5,000%. Gdy spadek jest wprowadzony na osi X, płaszczyzna X nachyla się 
prostopadle do osi Y. Oś Y staje się osią obrotu płaszczyzny X (przełamanie płaszczyzny X).

4. Gdy na osi X ustawiony jest spadek +5,000%, wykonaj drugi odczyt na punkcie A.

5. Wpasowanie:
• Jeśli drugi odczyt jest identyczny jak pierwszy, to oś X będzie wpasowana właściwie.
• Jeśli wartość drugiego odczytu jest wyższa niż pierwszego, obróć Zone70 DG zgodnie z ruchem wska-

zówek zegara (w prawo) aż oba odczyty będą równie.
• Jeśli wartość drugiego odczytu jest mniejsza niż pierwszego, obróć Zone70 DG przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara (w lewo) aż oba odczyty będą równie.

 Luneta - dla Zone70 DG dostępna jest opcjonalna luneta, która poprawia dokładność wpasowania osi 
podczas kolejnego ustawienia instrumentu. Zalecamy, aby najpierw przeprowadzić procedurę precyzyjnego 
wpasowania, a następnie dopasować osie za pomocą lunety.
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3.7 Wpasowanie w oś

Opis Wpasowanie w oś jest zaprojektowane do precyzyjnego wyrównywania osi, gdy dokładność spadku jest bardzo ważna. 
W większości zastosowań tradycyjna metoda patrzenia z użyciem znaków na laserze lub z użyciem opcjonalnej lunety 
jest niewystarczająca. Gdy wymagana jest dokładność spadku, ważne jest odpowiednie wpasowanie w osie.

Przygotowanie

Krok 1 Wejdź do aplikacji wpasowania osi, bezpośrednio z lasera lub z pilota zdalnego sterowania.

Krok 2

Krok Opis

1. Włącz zasilanie lasera i wprowadź żądany spadek.
Na przykład: X=+10,000% i Y=+2,000%.

2. Aby określić właściwą pozycję lasera, wykorzystaj znaki celowe lasera (lub opcjonalną lunetę) do wyre-
gulowania lasera na statywie, tak aby oś, w którą chcesz precyzyjnie wpasować, była skierowana na twój 
drugi punkt kontrolny. Jeżeli to możliwe, zalecamy korzystanie z osi X.

3. Dzięki zastosowaniu pilota zdalnego sterowania, procedura wpasowania osi może być wykonana przez 
jedną osobę. Bez pilota zdalnego sterowania będą potrzebne dwie osoby do wykonania tego ustawienia.

4. Upewnij się, że pilot jest włączony, jeżeli chcesz go użyć do tej procedury. Przejdź do rozdziału Dodat-
kowe opcje menu.

Krok Opis

1. Naciśnij raz przycisk gwiazdy.

2. Naciśnij raz przycisk X/Y.

3. Skorzystaj ze strzałek "w górę" i "w dół", aby wybrać aplikację wpasowania 
osi.

4. Naciśnij przycisk gwiazdy, aby uruchomić aplikację.

Krok Opis

1.  Oś X jest automatycznie wybrana wstępnie do precyzyjnego wpasowania.
Naciśnij przycisk X/Y, aby przełączyć na oś Y, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. W tym procesie oś poprzeczna jest automatycznie resetowana na spadek 0,000%. Gdy na 
wyświetlaczu jest pokazane OK, oś poprzeczna jest ustawiona na spadek 0,000%.

3. Bardzo ważne:
Na drugim punkcie kontrolnym ustaw odbiornik na tyczce i upewnij się, że znajduje się ona 
w pozycji poziomu na wybranej osi (pasek pełny lub stały dźwięk).

4. Po zakończeniu naciśnij przycisk gwiazdki, aby kontynuować.
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Krok 3

Po wciśnięciu przycisku gwiazdki, spadek osi poprzecznej zmieni się z 0,000% na +5,000%.
W wyniku tego sygnał wiązki lasera na odbiorniku najprawdopodobniej zmieni wskazanie 
wysokości z pozycji 'poziom' na pozycję 'wysoko lub nisko'. Dzieje się tak ponieważ Zone70 
DG nie jest wyrównany mechanicznie i laser nie będzie już dawał sygnału poziomu. Tu jest 
stosowane elektroniczne wpasowanie osi.

Krok Opis

Krok Opis
1. Dokładnie obserwuj strzałki (wiązkę lasera) na odbiorniku.

2. Użyj przycisków strzałki "w górę" i "w dół", aby ponownie ustawić wiązkę 
lasera na środek.

3. Wybierz prędkość 1, 2 lub 3, która jest dostępna w obu kierunkach.
• Jedno naciśnięcie:

Rozpoczyna ruch wiązki z małą szybkością
• Drugie naciśnięcie:

Przełącza ruch wiązki na średnią szybkość
• Trzecie naciśnięcie:

Przełącza ruch wiązki na najwyższą szybkość
W czasie tego procesu pokazany jest symbol strzałki.
Kiedy symbol strzałki przestanie migać, została osiągnięta maksymalna 
granica i wiązka lasera nie przemieszcza się dalej.

 Jeżeli wiązka lasera nie przeszła pozycji 'poziom' na odbiorniku, 
należy rozważyć przeorientowanie przyrządu laserowego.

4. Naciśnij przycisk gwiazdy, zatrzymać ruch wiązki lasera.

5. Jeżeli odbiornik pokazuje wyświetloną strzałkę w górę, użyj przycisku 
strzałki w dół na pilocie zdalnego sterowania, aby powrócić do pozycji 
'poziom'.

6. Jeżeli odbiornik pokazuje wyświetloną strzałkę w dół, użyj przycisku 
strzałki w górę na pilocie zdalnego sterowania, aby powrócić do pozycji 
'poziom'.
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Krok 4

 • Ikona wpasowania osi nie jest wyświetlana na ekranie, gdy korekcja wpasowania osi jest wyłączona.
• Wyłączenie instrumentu powoduje również wyłączenie korekcji wpasowania osi.
• Podczas procedury wpasowania osi alarm HI jest wyłączony.

 • Osie X- lub Y-muszą mieć spadek nie większy niż -3,500% lub 13,500%.
• Maksymalny dopuszczalny kąt odchylenia orientacji wynosi 5 stopni. Oznacza to przesunięcie 8,7 m względem usta-

lonej linii na odległości 100 m.
• Maksymalna odległość robocza dla wpasowania osi jest ograniczona pracą pilota zdalnego sterowania, jeżeli jest 

stosowany, lub możliwością odbioru sygnału lasera przez czujnik, gdy pilot nie jest używany.

3.8 Opcje menu

Streszczenie Zone70 DG posiada wiele opcji w menu, które można łatwo wywołać lub zmodyfikować na pierwszym ekranie konfigura-
cyjnym.

Krok Opis

1. Trzymaj odbiornik nieruchomo i obserwuj wiązkę lasera. Po odebraniu 
sygnału poziomu laser jest precyzyjnie wpasowany.

2. Kliknij przycisk gwiazdki aby zastosować korektę tej osi, aby wyjść z tej 
aplikacji i wrócić do menu głównego.

3. Osie X i Y powrócą teraz na wprowadzone wcześniej wartości spadku. 
Wpasowanie jest kompensowane elektronicznie. Dlatego mechaniczne 
wpasowanie lasera może nie być wyrównane z tymi osiami.
Aby wskazać, że wpasowanie osi jest aktywne, ikona wpasowania osi jest 
wyświetlona na ekranie zamiast ikony zdalnej.
W celu sprawdzenia obserwuj wiązkę lasera na swoim odbiorniku, upewnij 
się, że nadal jest wyśrodkowana.

4. Aby zresetować wpasowanie osi, wybierz okno dialogowe wpasowania osi 
i naciśnij przycisk gwiazdy.

Krok Opis

1. Gdy jest wyświetlony główny ekran roboczy, naciśnij przycisk gwiazdki, aby 
przejść do ekranu konfiguracji.

Opcja Funkcja

Szybkości obrotowej głowicy • 5 obr./s
• 10 obr./s
• 15 obr./s
• 20 obr./s

Funkcja HI • Włącz
• Wyłącz
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Zmiana opcji menu Po wejściu do ekranu konfiguracji, będzie podświetlone okno EXIT (wyjście).
Aby zmienić opcje menu w tym oknie, stosuje się następujące przyciski:

Maskowanie wiązki wymaga użycia również przycisku X/Y.

 Jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci po 10 sekundach do ekranu głównego.

Szybkości obrotowe głowicy Przyrząd Zone70 DG można ustawić na jedną z czterech szybkości obrotu głowicy:
• 5 obr/s (300 obr/min)
• 10 obr/s (600 obr/min)
• 15 obr/s (900 obr/min)
• 20 obr/s (1200 obr/min)

Wybierz szybkość obrotu głowicy, która zapewnia najlepszą wydajność dla danego zastosowania. Wybrana szybkość jest 
wskazywana w prawym dolnym rogu ekranu głównego.

Tryb • Automatyczne
• Ręcznie
• Tryb ręczny ze spadkiem

Czułość na wiatr (1-5) • (1) w przypadku dni bez wiatru
• (3) w przypadku normalnych dni
• (5) w przypadku bardzo wietrznych dni

Maskowanie wiązki • Wiązka wyłączona w wybranych kwadrantach

Opcja Funkcja

Klawisz Funkcja

Do zaznaczenia lub odznaczenia parametrów konfiguracji i wyjścia z ekranu konfiguracji.
Po naciśnięciu tego przycisku kursor będzie miał pogrubione obramowanie wokół wybranego 
parametru.

Gdy parametr jest wybrany, użyj tych przycisków do przesunięcia kursora lub zmiany wybranego 
parametru.

Do przełączania między pierwszą a drugą stroną ekranu konfiguracji.

Klawisz Funkcja

Po wybraniu opcji maskowania wiązki naciśnij przycisk X/Y w celu włączenia lub wyłą-
czenia wiązki w wybranym kwadrancie.

Użyj przycisków strzałki "w górę" lub strzałki "w dół", aby poruszać się po kwadran-
tach.
Kwadrant z włączonym maskowaniem wiązki (off) będzie wyświetlany stały i ciemny.

Wybierz okno EXIT.

Naciśnij przycisk gwiazdy, aby powrócić do ekranu głównego.
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Ostrzeżenie (Wysokość 
instrumentu)

Funkcja H.I. służy do zapobiegania zmianom wysokości spowodowanym przez ruch statywu.

Gdy aktywna jest funkcja alarmu H.I., dokładność samopoziomowania pozostaje taka sama, ale zakres samopoziomo-
wania przyrządu Zone70 DG jest ograniczony. Ruch przyrządu Zone70 DG poza zakres jego samopoziomowania spowo-
duje aktywację "stanu alarmu". Przyrząd Zone70 DG przestanie się obracać i na wyświetlaczu pojawi się następujący 
ekran:

Wyłącz "alarm stanu" przez naciśnięcie przycisku gwiazdy lub zasilania oraz zresetuj funkcję.
Dokładnie sprawdź ustawienie i wysokość instrumentu, aby określić, co spowodowało stan alarmu. W razie potrzeby 
ustaw odpowiednią wysokość.

Funkcję H.I. można włączyć lub wyłączyć na pierwszym ekranie konfiguracyjnym. Gdy funkcja H.I. jest włączona, litery 
"HI" będą wyświetlone w prawym dolnym roku ekranu.
Funkcja H.I. włącza się 30 sekund po całkowitym spoziomowaniu urządzenia i gdy głowica lasera zacznie się obracać.

Tryb automatyczny i ręczny Tryb automatyczny
Zone70 DG zawsze włącza się w trybie automatycznym i stale poziomuje się automatycznie aby utrzymać dokładność 
wyznaczania spadku.

Tryb ręczny
W trybie ręcznym, funkcja samoczynnego poziomowania jest wyłączona.
Na ekranie będzie wyświetlone następujące:

Spadek osi X można zmieniać przy pomocy przycisków strzałka "w górę" i strzałka "w dół". Wielkość zmiany nie zostanie 
pokazana na wyświetlaczu.

Przycisk Funkcja

Funkcja H.I. może być włączana automatycznie po włączeniu urządzenia. 
Można to ustawić na drugim ekranie konfiguracji.
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Tryb ręczny ze spadkiem
W trybie ręcznym ze spadkiem wyświetlacz będzie naprzemiennie pokazywał spadek wprowadzony dla osi X i Y oraz 
przekreśloną libellę:

W tym trybie można wprowadzić spadek dla każdej osi. Instrument Zone70 DG wypoziomuje się samoczynnie na spadek 
do niego wprowadzony, następnie zablokuje się w tryb ręczny z tym spadkiem.

W razie konieczności zmiany wprowadzonego spadku ręcznego, można wprowadzić nowy spadek (tak samo jak w trybie 
automatycznym), a instrument Zone70 DG ustawi się na ten nowy spadek i zablokuje w tryb ręczny.

Czułość na wiatr Ustawienie czułości na wiatr umożliwia pracę instrumentu Zone70 DG w niekorzystnych warunkach środowiskowych i w 
czasie wiatru, przy zapewnieniu maksymalnej dokładności.

Maskowanie wiązki Maskowanie wiązki umożliwia użytkownikowi wyłączenie wiązki laserowej w określonych kwadrantach, aby zapobiec 
zakłóceniom innych działań na danym terenie.
Wiązkę można wyłączyć w maksymalnie trzech kwadrantach za pomocą menu konfiguracji.
Gdy kwadrant jest wyłączony, powierzchnia ta będzie ciemna.

3.9 Dodatkowe opcje menu

Streszczenie Dodatkowe opcje menu znajdują się na drugim ekranie konfiguracji.

Klawisz Funkcja

Czułość na wiatr można ustawić w zakresie od 1 do 5. Stosuj najniższą możliwą 
wartość dla bieżących warunków atmosferycznych.

• 1: W przypadku dni bez wiatru.
• 5: W przypadku dni z bardzo silnym wiatrem.

Klawisz Funkcja

Wybrane kwadranty mogą być przekątnymi narożników instrumentu Zone70 
DG. Wyboru dokonuje się na drugim ekranie konfiguracji.

Ustawienia maskowania wiązki nie są domyślnie zapisywane po wyłączeniu 
instrumentu Zone70 DG. Na drugim ekranie konfiguracji można ustawić zapi-
sywanie ustawień maskowania przez instrument Zone70 DG.

Krok Opis

1. + Gdy jest wyświetlony główny ekran roboczy, naciśnij i przytrzymaj przy-
cisk strzałki w górę, następnie przycisk gwiazdki, aby przejść do drugiego 
poziomu ekranu konfiguracji.
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Zmiana opcji menu Po wejściu do ekranu konfiguracji, będzie podświetlone okno EXIT (wyjście).
Aby zmienić opcje menu w tym oknie, stosuje się następujące przyciski:

Po naciśnięciu przycisku gwiazdki kursor będzie miał pogrubione obramowanie wokół wybranego parametru. Po wybraniu 
użyj przycisków strzałki "w górę" lub strzałki "w dół", aby zmienić parametr.
Do wyjścia i powrotu do ekranu głównego:

 Jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci po 10 sekundach do ekranu głównego.

Klawisz Funkcja

Wybierz maskowanie wiązki na przekątnych lub na rogach.

Ta opcja pozwala wybrać, czy instrument Zone70 DG zawsze ma się urucha-
miać bez maskowania wiązki lub czy ma zapisywać to ustawienie i uruchamiać 
się z ostatnio ustawionym maskowaniem wiązki.

Ta opcja pozwala wybrać, czy instrument Zone70 DG ma się uruchamiać z 
automatycznie włączonym lub wyłączonym alarmem H.I.

Ta opcja umożliwia operatorowi wyłączenie funkcji spadku ujemnego instru-
mentu Zone70 DG. Gdy jest wyłączona, można wprowadzić tylko spadek 
dodatni.

Zdalne sterowanie należy włączać tylko, gdy z instrumentem Zone70 DG jest 
używany pilot. Normalnie jest wyłączone w celu oszczędności baterii.

Klawisz Funkcja

Do zaznaczenia lub odznaczenia parametrów konfiguracji.

Do przesunięcia kursora lub zmiany wybranego parametru.

Klawisz Funkcja

Wybierz okno EXIT.

Naciśnij przycisk gwiazdy.
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4 Baterie
4.1 Zasady działania

Ładowanie / pierwsze użycie • W przypadku nowych baterii, lub przechowywanych przez długi okres (> trzy miesiące), zaleca się przeprowadzenie 
3 - 5 cykli ładowania/rozładowania.

• Ponieważ bateria dostarczana jest z możliwie najmniejszym poziomem naładowania, przed pierwszym użyciem 
należy ją naładować.

• Dopuszczalny zakres temperatury ładowania baterii wynosi od 0° C do +40°C/ +32°F do +104°F. Celem optymalizacji 
ładowania zalecamy ładowanie baterii w niskiej temperaturze otoczenia - od +10°C do +20°C/+50°F do +68°F.

• Normalnym zjawiskiem podczas ładowania jest nagrzewanie się baterii. Ładowarki rekomendowane przez GeoMax 
uniemożliwiają ładowanie baterii jeśli jej temperatura jest zbyt wysoka.

Zwykłe użycie / rozładowy-
wanie

• Baterie mogą być używane w temperaturze od -20°C do +55°C.
• Niskie temperatury obniżają pojemność baterii; bardzo wysokie temperatury ograniczają żywotność baterii.

4.2 Bateria do Zone70 DG

Ładowanie baterii NiMH, 
krok po kroku

Bateria NiMH wielokrotnego ładowania do Zone70 DG może być ładowana bez wyjmowania z instrumentu.

 Bateria zostanie całkowicie naładowana w około 5 godzin, jeśli w chwili rozpoczęcia ładowania będzie całko-
wicie rozładowana. Jedna godzina ładowania powinna wystarczyć na osiem godzin pracy Zone70 DG.

Krok Opis

1. Otwórz zatyczkę ochronną tak, aby odsłonić port ładowania.

2. Podłącz zasilacz do odpowiedniego źródła prądu. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda znajdującego się 
na baterii Zone70 DG.

3. Po całkowitym naładowaniu baterii, odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda znajdującego się na baterii.

4. Po zakończeniu ładowania, zawsze zakładaj nakładkę ochronną na gniazdo ładowania urządzenia Zone70 
DG, aby chronić gniazdo przed kurzem.
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Wymiana baterii NiMH krok 
po kroku

Podczas korzystania z baterii NiMH wielokrotnego ładowania, wskaźnik na ekranie LCD Zone70 DG wskaże niski poziom 
naładowania baterii i jednocześnie poinformuje o konieczności jej wymiany.

Wymiana baterii alkalicz-
nych krok po kroku

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii alkalicznych znajdujący się na ekranie Zone70 DG będzie migać, gdy 
poziom naładowania baterii będzie niski i wymaga ona wymiany. Jeśli ikona baterii nie będzie wyświetlona, oznacza to, 
że baterie są wystarczająco naładowane.

Krok Opis

 Baterie są wkładane z przodu instrumentu.

 Bateria wielokrotnego ładowania może być ładowana bez wyjmowania z niwelatora laserowego. Dalszych 
informacji szukaj w rozdziale " Ładowanie baterii NiMH, krok po kroku".

1. Przesuń mechanizm blokujący komorę baterii do położenia poziomego, aby otworzyć pokrywę komory 
baterii.

2. W celu wyjęcia baterii:
Wyjmij baterie z komory baterii.

W celu włożenia baterii:
Włóż baterie do komory baterii.

3. Zamknij pokrywę komory baterii i przesuń mechanizm blokujący do położenia pionowego.
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Krok Opis

 Baterie są wkładane z przodu instrumentu.

1. Przesuń mechanizm blokujący komorę baterii do położenia poziomego, aby otworzyć pokrywę komory 
baterii.

2. W celu wyjęcia baterii:
Wyjmij baterie z komory baterii.

3. W celu włożenia baterii:
Włóż baterie do komory baterii, upewnij się, że styki są skierowane we właściwym kierunku.

 Prawidłowa polaryzacji została wskazana na uchwycie baterii.

4. Zamknij pokrywę komory baterii i przesuń mechanizm blokujący do położenia pionowego.
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5 Rektyfikacja dokładności

Informacje • Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie instrukcji dotyczących obsługi instrumentu oraz okresowa kontrola 
dokładności lasera.

• Dokładność Zone70 DG jest rektyfikowana w fabryce po zakończeniu procesu produkcji. Zalecane jest sprawdzenie 
dokładności pracy niwelatora laserowego po odebraniu instrumentu i okresowa jego kontrola podczas użytkowania, 
aby upewnić się, że zachowuje on swoją dokładność. Jeśli niwelator laserowy wymaga rektyfikacji, skontaktuj się ze 
swoim najbliższym centrum serwisowym, lub skorzystaj z procedur opisanych w niniejszym rozdziale.

• Włączaj tryb rektyfikacji tylko wtedy, gdy planujesz zmienić dokładność pracy instrumentu. Rektyfikacja powinna 
zostać przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby, które rozumieją podstawowe zasady rektyfikacji.

• Zalecane jest przeprowadzenie tej procedury przez dwie osoby na względnie płaskiej powierzchni.

 Zawsze sprawdzaj dokładność przed ważnymi zadaniami. Wielokrotne włączanie mechanizmu spadku może spowo-
dować wariacje dokładności nawet do ± 20 sekund łukowych.

5.1 Sprawdzenie dokładności poziomowania

Sprawdzenie dokładności 
poziomowania krok po kroku

 Zone70 DG mieści się w zakresie dokładności jeśli cztery zaznaczenia wiązki lasera znajdują się w odległości 
do ± 1,5 mm od środka.

Krok Opis

1. Ustaw Zone70 DG na płaskiej, poziomej powierzchni lub na statywie w odległości około 30 m od ściany.

2. Ustaw pierwszą oś w taki sposób, aby była prostopadła do ściany. Pozwól Zone70 DG samoczynnie 
spoziomować się (po około 1 minucie laser Zone70 DG rozpocznie obrót).

3. Zaznacz pozycję wiązki lasera.

4. Obrócić niwelator laserowy o 180°, zaczekaj aż zakończy on samoczynne poziomowanie.

5. Zaznacz przeciwne położenie osi X. 

6. Zaznacz pozycję w połowie pomiędzy dwoma znacznikami.

7. Ustaw oś Y, obracając Zone70 DG o 90°, tak aby oś Y była prostopadle do ściany.

8. Pozwól samoczynnie spoziomować się, następnie sprawdź oś Y w taki sam sposób.
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5.2 Rektyfikacja dokładności poziomowania

Wejście do trybu kalibracji 
krok po kroku

Rektyfikacja osi X krok po 
kroku

Po poprawnym wprowadzeniu pojawi się ekran kalibracji osi X.

Rektyfikacja osi Y krok po 
kroku

Po skalibrowaniu osi X wyświetlony zostanie ekran kalibracji osi Y:

 Naciśnięcie przycisku zasilania w dowolnym momencie podczas pracy w trybie kalibracji, spowoduje wyjście z tego trybu 
bez zapisywania zmian.

Krok Opis

1. Wyłącz zasilanie.

2. Ustaw Zone70 DG w pozycji pionowej.

3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski strzałki "w górę" i "w dół".

4. Naciśnij przycisk zasilania. Wyświetlony zostanie ekran kalibracji osi X. Zone70 DG pracuje teraz w trybie 
kalibracji.

Krok Opis

 Po wejściu do ekranu konfiguracji pojawi się klepsydra.

1. Poczekaj aż klepsydra zniknie przed sprawdzaniem i modyfikowaniem wartości regulacyjnych.

2. Użyj przycisków strzałki "w górę" lub strzałki "w dół", w celu zmiany wartości liczbowej i przesuń wiązkę do 
punktu w połowie pomiędzy pozycjami oznaczonymi dla osi X.

 Pięć kroków na ekranie odpowiada około 1,5 mm na 30 m.

3. Naciśnij przycisk gwiazdki w celu zatwierdzenia tej pozycji i wartości liczbowej na wyświetlaczu dla osi X.

4. Ponownie naciśnij przycisk gwiazdki, aby przejść do ekranu kalibracji osi Y.

Krok Opis

 Po wejściu do ekranu konfiguracji pojawi się klepsydra.

1. Poczekaj aż klepsydra zniknie przed sprawdzaniem i modyfikowaniem wartości regulacyjnych.

2. Użyj przycisków strzałki "w górę" lub strzałki "w dół", w celu zmiany wartości liczbowej i przesuń wiązkę do 
punktu w połowie pomiędzy pozycjami oznaczonymi dla osi Y.

3. Naciśnij przycisk gwiazdki w celu zatwierdzenia tej pozycji i wartości liczbowej na wyświetlaczu dla osi Y.

4. Naciśnij ponownie przycisk gwiazdki, aby zaakceptować, zapisać kalibrację i powrócić do ekranu głów-
nego.

 Po dokonaniu regulacji zawsze sprawdź swoją pracę.
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6 Rozwiązywanie problemów

Objaśnienia ekranów Ekran Objaśnienie

Ekran startowy
• Można go zaprogramować, aby wyświetlał nazwisko i adres klienta.

Ekran stanu baterii
• Wyświetla się podczas włączania.
• Wyświetla się również, gdy baterie są rozładowane.

Tryb automatyczny
• Ekran główny
• Instrument poziomuje się automatycznie.

Tryb ręczny
• Instrument nie wypoziomuje się samoczynnie.
• Spadek można to zmienić za pomocą przycisków spadku/strzałki.

Tryb ręczny ze spadkiem
• Instrument wypoziomuje się na spadek do niego wprowadzony, następnie 

zablokuje się w tryb ręczny.
• Spadek można to zmienić za pomocą przycisków spadku/strzałki.

Tryb gotowości
• Sterowany za pomocą przycisku gotowości na pilocie zdalnego sterowania.
• Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. na Zone70 DG aby go włączyć.

Ostrzeżenie alarmu H.I.
• Instrument został poruszony i wysokość mogła się zmienić.
• Naciśnij przycisk zasilania lub gwiazdki, aby zresetować funkcję H.I.
• Sprawdzić wysokość instrumentu i w razie potrzeby ustawić.

Koniec zakresu serwomotoru
• Instrument nie jest wypoziomowany
• Sprawdź ustawienia i libellę pudełkową.
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Rozwiązywanie problemów W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących lasera, najpierw sprawdź podstawowe elementy.
• Tryb działania - automatyczny, ręczny, ręczny ze spadkiem
• Status baterii
• Ekrany ostrzegawcze - H.I., koniec zakresu serwomotoru, temperatura, regulacja
• Ustawienia szybkości obrotowej głowicy
• Ustawienia maskowania wiązki

Ostrzeżenie o pochyleniu
• Instrument jest pochylony o ponad 30°.

Ostrzeżenie o temperaturze
• Instrument jest za zimny lub zbyt gorący, aby mógł poprawnie działać.
• Osłoń instrument, jeżeli jest zbyt gorący.
• Rozgrzej instrument, jeżeli jest za zimny.

Spadek ujemny wyłączony
• Na drugim ekranie konfiguracji została wyłączona możliwość wprowadzania 

ujemnego spadku.

Spadek większy niż 15%
• W przypadku próby wprowadzenia spadku na jednej osi o wartości większej 

niż 15%, spadek na osi poprzecznej będzie ograniczony do 1%.
• Możliwe są cztery podobne ekrany.

Utrata połączenia
• Pilot znajduje się poza zasięgiem roboczym. Przybliż się.
• Pilot nie znajduje się w osi widzenia lasera.

Ekran Objaśnienie

Problem Sugerowane rozwiązania

Brak samopoziomowania • Sprawdź podstawowe elementy powyżej.

Nie można zmienić spadku • Sprawdź podstawowe elementy powyżej.
• Sprawdź drugą oś.
• Sprawdź działanie w trybie ręcznym.
• Sprawdź, czy jest limit spadku.

Zgubienie pryzmatu • Sprawdź powierzchnie okna.
• Sprawdź z innym odbiornikiem.
• Zmniejszenie szybkości obrotowej głowicy może poprawić wydajność na 

dłuższych odległościach.

Głowica obraca się wolno • Sprawdź podstawowe elementy powyżej.
• W trybie niskiego poziomu naładowania baterii instrument Zone70 DG 

będzie obracał się powoli (7 obr/s) w celu aktywacji funkcji lasera niskiego 
poziomu naładowania baterii odbiornika.

Tyczki nie pasują do lasera • Sprawdź poprawność wpasowania osi.
• Sprawdź wypoziomowanie lasera.
• Sprawdź tyczki pod kątem ich dokładności i czy nie zostały przesunięte.

Pilot nie włącza się • Sprawdź i wymień baterie.
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 Jeżeli żadne z powyższych nie przyniosło skutku, skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem lub 
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Pilot nie może komunikować się z 
laserem

• Sprawdź, czy w laserze została włączona funkcja pilota zdalnego. Na 
ekranie głównym musi być mała ikona.

• Sprawdź stan baterii w pilocie zdalnego sterowania.
• Zmniejsz odległość i spróbuj ponownie.
• W przypadku większych odległości upewnij się, że pilot znajduje się w polu 

widzenia lasera.
• Zmień położenie pilota zdalnego sterowania na inny kąt w celu poprawienia 

obioru anteny wewnętrznej.

Problem Sugerowane rozwiązania
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7 Przechowywanie i transport
7.1 Transport

Transport w terenie Podczas przenoszenia instrumentu w terenie upewnij się czy
• jest on przenoszony w oryginalnym pojemniku, lub
• czy jest umocowany na statywie oraz niesiony w pozycji pionowej; nogi statywu muszą być rozstawione, a całość 

oparta na ramieniu.

Transport samochodowy Nigdy nie należy przewozić instrumentu luzem, ponieważ może ulec zniszczeniu wskutek wstrząsów i drgań. Zawsze 
przewoź instrument w pojemniku transportowym, oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu spełniającym takie 
same funkcje.

Wysyłka Podczas transportu kolejowego, morskiego lub powietrznego zawsze używaj oryginalnego opakowania GeoMax - pojem-
nika transportowego i pudła kartonowego lub jego odpowiednika - w celu zabezpieczenia instrumentu przed wstrząsami 
i drganiami.

Wysyłka, transport baterii Przed transportem lub wysłaniem baterii, osoba odpowiedzialna za produkt musi upewnić się, że przestrzegane będą 
obowiązujące w tym zakresie krajowe i międzynarodowe przepisy prawne. Przed transportem lub przesyłaniem, skon-
taktuj się z biurem firmy transportowej.

Rektyfikacja w terenie Raz na jakiś czas należy dokonywać sprawdzenia instrumentu zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Sprawdzenia należy 
dokonywać po każdorazowym transporcie, długim przechowywaniu lub upadku.

7.2 Przechowywanie

Produkt Przestrzegaj granicznej temperatury przechowywania instrumentu, zwłaszcza w lecie, podczas przetrzymywania instru-
mentu wewnątrz pojazdu. W rozdziale "Dane techniczne" szukaj informacji na temat dopuszczalnych temperatur.

Rektyfikacja w terenie Po długim okresie przechowywania należy przed użyciem, dokonać polowego sprawdzenia i rektyfikacji instrumentu 
celem wyznaczenia błędów.

Baterie Ni-MH i D-Cell • Przejdź do rozdziału "Dane techniczne" aby dowiedzieć się więcej na temat zakresu temperatur przechowywania.
• Przed przechowywaniem, wyjmij baterie z instrumentu i ładowarki.
• Po okresie przechowywania, przed użyciem - naładuj baterie.
• Chroń baterie przed zawilgoceniem. Mokre lub wilgotne baterie muszą zostać wysuszone przed użyciem lub prze-

chowywaniem.
• Aby zminimalizować efekt samoczynnego rozładowywania zalecane jest przechowywanie baterii w warunkach 

suchych, w temperaturze od 0°C do +20°C/+32°F do 68°F.
• Baterie przechowywane w zalecanej temperaturze, będące naładowane w zakresie od 50% do 100%, mogą być 

przechowywane do 180 dni. Po tym okresie baterie muszą zostać ponownie naładowane.

7.3 Czyszczenie i suszenie

Produkt i akcesoria • Zdmuchnij kurz z soczewek i pryzmatów
• Nigdy nie dotykaj optyki gołymi palcami.
• Do czyszczenia używaj tylko czystej, delikatnej nie pylącej szmatki. Jeżeli to konieczne, zwilż szmatkę w wodzie lub 

czystym alkoholu. Nie używaj żadnych innych płynów; mogą one działać szkodliwie na elementy polimerowe.

Zawilgocenie produktu Wysusz instrument, pojemnik transportowy, wkładki piankowe i akcesoria w temperaturze nie wyższej niż 40°C, a 
następnie wyczyść te elementy. Zdejmij pokrywę komory baterii i wysusz komorę. Zapakuj instrument do pojemnika tylko 
wtedy, gdy jest całkowicie suchy. Podczas pracy w terenie zawsze zamykaj pojemnik transportowy.

Kable i wtyczki Dbaj aby wtyczki i kable były suche. Usuwaj wszelkie zabrudzenia z wtyczek kabli połączeniowych. 
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8 Dane techniczne
8.1 Zgodność z przepisami lokalnymi

Zgodność z przepisami 
lokalnymi

Zakres częstotliwości 2405 - 2480 MHz

Moc wyjściowa < 100 mW

Antena

Określony stopień absorpcji 
(SAR)

Produkt spełnia ograniczenia ilości emitowanego dopuszczalnego promieniowania i odnośne obowiązujące standardy. 
Produkt musi być używany z zalecaną anteną. Między anteną a użytkownikiem lub osobą znajdującą się obok, należy 
zachować odstęp co najmniej 20 centymetrów.

8.2 Ogólne dane techniczne lasera obrotowego

Zasięg pracy Zasięg pracy (promień):

Dokładność samoczynnego 
poziomowania Dokładność samoczynnego poziomowania jest określana w temperaturze 25°C

Zakres samoczynnego 
poziomowania

Zakres spadku -5% do + 15% na dowolnej osi równocześnie
do + 25% przy maks. ±1% spadku na osi poprzecznej

Szybkość obrotowa

Wymiary niwelatora lasero-
wego

265 x 260 x 200 mm (10.4 x 10.2 x 7.92”)

Waga

Bateria wewnętrzna

*Czas pracy zależy od warunków środowiskowych.

 Używaj tylko wysokiej klasy baterii alkalicznych, aby osiągnąć podany czas pracy.

Parametry środowiska użyt-
kowania

Temperatura

• Wymagania części 15 FCC (obowiązujące w USA).
• Niniejszym, GeoMax AG zaświadcza, że instrument Zone70 DG spełnia zasadnicze wymagania i inne odnośne 

warunki Dyrektywy 1999/5/EC. Deklarację zgodności można uzyskać od firmy GeoMax AG.
Urządzenia klasy 1 zgodnie z Dyrektywą Europejską 1999/5/EC (R&TTE) mogą być bez zastrzeżeń 
przedmiotem handlu i serwisowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

• Zgodność dla państw posiadających przepisy niezgodne z Dyrektywa europejska 1999/5/EC część 15 lub Wymaga-
niami FCC musi byc uprzednio zaakceptowana do użytku.

Zone70 DG: Antena elastyczna
Pilot zdalnego sterowania ZRC70: Antena chipowa

Zone70 DG: 450 m/1500 ft

Dokładność samoczynnego poziomowania: ±1.5 mm na 30 m

Zakres samoczynnego poziomowania: ±5°

Szybkość obrotowa: 5, 10, 15, 20 obr./s

Z baterią: 5 kg/11.1 lbs

Typ Czas pracy* w temp. 20°C

Alkaliczna (4 D-cell) 65 h

Alkaliczna (8-alkaliczna) 130 h

NiMH (1 pakiet) 50 h

NiMH (2 pakiety) 100 h

Temperatura pracy Temperatura przechowywania

-20°C do +50°C 
(-4°F to +122°F)

-40°C do +70°C
(-40°F to +158°F)
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Zabezpieczenie przed woda, pyłem i piaskiem

8.3 Pilot zdalnego sterowania ZRC70

Zasięg działania

Baterie

Wymiary pilota zdalnego 
sterowania

155 x 70 x 45 mm (6.1 x 2.8 x 1.8”)

Waga

Zabezpieczenie

IP68

Zasięg działania (typowy promień): 225 m/750 ft 750 ft

Baterie: Cztery baterie alkaliczne AAA

Waga z bateriami: 410 g/0.9 lbs
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9 Akcesoria
9.1 Baterie

Baterie Unikalne rozwiązanie baterii w instrumencie Zone70 DG obejmuje dwie niezależne komory baterii, w których można 
umieścić różne kombinacje pakietów NiMH lub pojedyncze baterie D-cell.

Stan naładowania baterii jest wyświetlany podczas włączania i w formie małych ikon na głównym ekranie roboczym.

Włóż baterie NiMH w sposób pokazany na etykiecie pakietu baterii.
Włóż pojedyncze baterie D-cell w sposób pokazany na drzwiach komory baterii.
Gniazdo ładowania jest zlokalizowane na niwelatorze laserowym nad pokrętłem blokującym drzwi komory baterii.
Ładowanie trwa około cztery do pięciu godzin.
Instrument Zone70 DG może również pracować na stałym zasilaniu ze źródła zasilania 12 V za pośrednictwem gniazda 
ładowania.

9.2 Luneta

Luneta Luneta jest dostępna opcjonalnie i służy do wpasowania osi oraz kolejnego ustawienia instrumentu.
Luneta jest mocowana magnetycznie na górnej części obudowy i po wyosiowaniu ma powtarzalną dokładność około ± 
0.2°.

Wpasowanie osi Jeżeli luneta jest używana w celach referencyjnych lub ponownego ustawiania instrumentu, stosuj podniesione wskaźniki 
na górze lasera w celu wpasowania instrumentu Zone70 DG na drugi punkt kontrolny.
Luneta jest z grubsza wyosiowana fabrycznie. Jeżeli konieczne jest dokładniejsze wyosiowanie, najpierw wpasuj instru-
ment Zone70 DG na drugi punkt kontrolny, wykonując procedurę precyzyjnego wpasowania osi, która jest opisane w tej 
instrukcji.

a) Gniazdo ładowania
b) Pojedyncze baterie D-Cell
c) Baterie NiMH
d) Drzwi komory baterii

a
b
c

d
011406_001

a) Luneta011407_001

aa
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9.3 Zdalne Sterowanie

Funkcjonalność podsta-
wowa

 Aby osiągnąć podane odległości, pilot musi znajdować się w polu widzenia lasera Zone70 DG.

Klawisze
Przyciski wyświetlacza LCD, X.Y, strzałek i gwiazdki na pilocie zdalnego sterowania działają tak samo jak na instrumencie 
Zone70 DG.

a) Wpasowanie pionowe

a

011428_001

Pilot zdalnego sterowania ZRC70 to 
w pełni funkcjonalne urządzenie 
dwukierunkowego sterowania zdal-
nego.

Klawisz Funkcja

Zasilanie Włączanie
Naciśnij, aby włączyć tylko pilota.
Po naciśnięciu pilot nawiąże komunikację z instrumentem Zone70 DG w celu 
odebrania bieżących informacji.
Po nawiązaniu komunikacji, pilot może być używany do zmiany spadku i usta-
wiania parametrów lasera.

Jeżeli pilot znajduje się poza zasięgiem lub utracił łączność, pojawi się ekran 
utraty łączności.

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć pilota.

Gotowość Naciśnij, aby włączyć tylko pilota.
Aby ustawić instrument Zone70 DG w tryb gotowości ma maksymalnie 
16 godzin.
Po upływie tego czasu Zone70 DG wyłączy się automatycznie i będzie można 
go włączyć jedynie za pomocą przycisku na jego obudowie.
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Automatyczne wyłączanie
Aby oszczędzać energię baterii, pilot wyłączy się automatycznie pod dwóch minutach bezczynności.

Niski poziom baterii
Gdy baterie rozładują się do poziomu uniemożliwiającego komunikację z laserem, na ekranie pilota pojawi się ostrzeżenie 
o niskim poziomie baterii.

Aby wymienić baterie, zdejmij dolną pokrywę obudowy. Włóż baterie w sposób pokazany z boku obudowy.

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania
Włącz funkcję pilota zdalnego w laserze. Patrz " Funkcjonalność dodatkowa", aby uzyskać informacje dotyczące wpro-
wadzania i modyfikowania ustawień na drugim ekranie konfiguracji.

Programowanie pilota zdalnego sterowania

W trybie gotowości na ekranie będzie wskazywane jedynie uśpienie Zone70 DG.

Naciśnięcie dowolnego przycisku (oprócz przycisku zasilania), gdy urządzenie 
jest w trybie gotowości, aby przywrócić normalną pracę lasera.

Przycisk Funkcja

Zmień symbol pilota zdalnego na ekranie konfiguracji, tak aby nie był przekre-
ślony.
Po włączeniu, symbol pilota pojawi się na ekranie głównym.

Krok Opis

1. + Aby zaprogramować pilota dla twojego lasera, naciśnij i przytrzymaj przy-
cisk gwiazdki, następnie przycisk zasilania.

Pilot wyszuka instrumenty Zone70 DG z aktywną funkcją pilota zdalnego 
sterowania, które znajdują się w jego otoczeniu i wyświetli je na ekranie.

Aby wybrać swój laser:

2. Zaznacz numer seryjny.

3. Naciśnij przycisk gwiazdy.
Pilot rozpocznie nawiązywanie połączenia z wybranym laserem.

Aby wyjść z tego ekranu bez dokonywania zmian:

4. Zaznacz EXIT - NO CHANGE.

Klawisz Funkcja
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Funkcjonalność dodatkowa Czas wyłączenia
Pilot jest ustawiony fabrycznie na automatyczne wyłączenie po upływie dwóch minut bezczynności.
Aby zmienić czas wyłączenia:

Podświetlenie
Podświetlenie LCD jest normalnie wyłączone w celu oszczędności baterii.
Aby włączyć podświetlenie ekranu na pilocie:

Odbiór sygnału pilota
Pilot jest urządzeniem pracującym na częstotliwości radiowej i ma antenę wewnętrzną.

 Pilot musi być zawsze w polu widzenia instrumentu Zone70 DG.

5. Naciśnij przycisk X/Y.

Krok Opis

Krok Opis

1. + Naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdki, następnie przycisk zasilania.

Wyświetli się ten ekran:

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Standby przez 1,5 sekundy.
Każde wciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę tego czasu na 120, 
60 lub 30 sekund.

Krok Opis

1. Naciśnij ponownie przycisk zasilania po włączeniu pilota.

Jeżeli pilot straci łączność, trzymaj go pod różnymi kątami w celu poprawienia 
odbioru.
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