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Информация за безопасност 
 
Лазерна безопасност 
Преди да използвате инструмента, убедете се, че разбирате тези инструкции за безопасност, както и 
цялото оборудване и изискванията за безопасност на работната площадка. 

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на IEC60825‐12007, 21CFR1040.10 и 1040.11 с 
изключение с отклонения на Laser Notice No.50,от 24.06.2007. 

 
 

ВНИМАНИЕ - Използването на регулации или настройки или изпълнението на процедури, 
различни от тези, посочени тук, може да доведе до опасно LED или излагане на лазерна радиация. 
Както при всеки друг ярък източник на светлина, като например слънцето, електрозаваръчни  
дъга или дъгови лампи, затова трябва сте внимателни. Не гледайте в лазерния отвор, когато 
лазерът е включен. 
За допълнителна информация по отношение на безопасната при използвате на лазери, се отнася 
до IEC 60825‐1  24 юни, 2007. 

 
 

 
Запитвания 

Адрес, на който може  да пращате всички въпроси, които имате за лазерната безопасност: 

Trimble Navigation Limited 

5475Kellenburger Road 

Dayton, OHUSA45424‐1099 

Внимание: Laser Safety Officer, Quality Assurance Group 

Тел: (937)233‐8921 ext 824 or (800)538‐7800 

Факс: (937)233‐9661 

 
Отвори 
  Фигурата по‐долу описва отворите на Trimble® S8/S9 тоталната станция. 
 
 
 
Бленда за измерване на разстояние,  
Автоматично заключване и лазерен  

показалец   
 Отвор за Track 
Light 
Long Range FineLock,  
High Мощност лазерна 
показалка или Камера 
 

 
 
 

Фигура 1.1 Trimble S8/S9 отвори 
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Trimble S8/S9 тотална станция 
Тоталната станция Trimble S8/S9 е ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 2 

 
 
Инструментът съдържа видими и невидими лазерни източници. 

А   лазерен диод за функция за измерване на разстояния, работещ при 905 nm (инфрачервена, 
невидима светлина), с отклонение лъч от 0,4 х 0,8 mrad и изходна мощност от <1.1 mW, а 
емисията е коаксиална с телескопа, този режим работи в лазер клас 1. 

А   лазерен диод за лазерна показалка функция, работеща при 630‐680 nm (видима светлина), 
с отклонение лъч от 0,3 mrad и изходна мощност от <0,7 mW, а емисията е коаксиален с 
телескоп, този режим работи в лазер клас 2. 
 
 А  лазерен диод за функция Autolock®, работещ при 785 nm(инфрачервена, невидима     
светлина), с отклонение лъч от 38.5 mrad и изходна мощност на <0.35 mW, а емисията е  
коаксиален с телескоп, този режим работи в лазер клас 1. 
 
Заключете лазерен диод и Long Range Fine Lock лазерен диод, за да не могат да работят по едно 
и също време. 
  
При работа в режим на призма с Autolock и / или измерване на разстоянието на достъпна 
радиация не надхвърля границите на лазер клас 1. 

Безопасност на батерията 
 

ВНИМАНИЕ – Не повреждайте  акумулатора на литиево‐йонна батерия. Повредена батерия може 
да причини експлозия или пожар и може да доведе до нараняване и / или повреда на имущество. 
Да се предотврати нараняване или повреда: 
‐ Не използвайте или зареждате на батерията, ако се окаже може да бъде повредена. Признаците 
на увреждане включват, но не се ограничават до: 
 обезцветяване, деформация и изтичане на течност от батерията. 
‐ Не излагайте батерията на огън, висока температура, или пряка слънчева светлина. 
‐ Не потапяйте батерията във вода. 
‐ Не използвайте и не съхранявайте батерията в превозно средство по време на горещото време. 

               ‐ Не изпускайте и не пробивайте батерията. 
            ‐ Не отваряйте батерията и пазете от късо съединение на контактите. 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ – Да се избягва контакт с акумулаторна литиево‐йонна батерия, ако се окаже, че 
батерията тече. Течността на батерията е корозивна и контакт с нея може да доведе до 
наранявания и / или имуществена щета.  
За да се предотврати нараняване или повреда: 

                ‐ Ако батерията протече, избягвайте контакт с течността в батерията. 
 ‐ Ако течност от батерията попадне в очите, веднага ги изплакнете очите с чиста вода и се потърсете 
лекарска помощ. Не търкайте очите си! 
‐ Ако течност от батерията попадне върху кожата или дрехите Ви, веднага се използва чиста вода 
да се измие течността от батерията. 
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ВНИМАНИЕ – Заредете и използвайте акумулаторна литиево‐йонна батерия само в строго 
съответствие с инструкциите. Зареждане или батерии в неразрешено оборудване може да доведе 
до експлозия или пожар, и може да доведе до нараняване и / или повреда на оборудването. За 
да предотвратите нараняване или повреда: 

 ‐ Не зареждайте или да използвате батерията, ако тя изглежда повредена или изтича. 
 ‐ Зареждането на Литиево‐йонната батерия да е само в определен за Trimble продукт. Не 
забравяйте да следвате всички инструкции, които са снабдени със зарядното устройство. 
 ‐ Прекратете зареждане на батерия, която излъчва прекомерна топлина или мирис на изгоряло. 
 ‐ Използвайте батерията само в оборудване Trimble, което е определено за целта. 
 ‐ Използвайте батерията само по предназначение и в съответствие с инструкциите в продуктовата 
документация. 

  
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Инструментът е оборудван с Locate 2 Protect (L2P) модул, който комуникира чрез клетъчна 
технология, поради това е необходимо да се проверят местните наредби преди 
транспортиране на този инструмент по въздух.  

 
 
 

 

ВНИМАНИЕ  –  Уверете се, че модулът L2P е неактивиран при  въздушен транспорт. За 
информация как да активирате модула L2P виж Деактивиране L2P modul, страница 79. 

 
 
ESD Информация 
Инструментът е тестван и е в съответствие с регламентите ESD. 
Когато Trimble CU Controller не е приложен към инструмента на  Panel  Attachment  Cover  P/N 
50014012 трябва да бъде приложен за пълно ESD и опазване на околната среда. 
Капака на Panel Attachment Cover е приложен и откъснат от и до мястото на закрепване на 
панела по същия начин като при Trimble CU контролер. Вижте: Поставяне на Условия за ползване 
на Инструмента на страница 63 и Вижте:  Отделяне на Условия за ползване на страница 64. 

 
 

Фигура 1.2 Panel Attachment Cover P/N 50014012 
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Въведение 
В тази глава: 

 Добре дошли 

 Свързана информация 

 Техническа помощ 

 Вашите коментари 

 Регистрация 
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Добре дошли 
Добре дошли в ръководството за потребителя на тотална станция Trimble S8/S9. Това ръководство 
описва как да настроите и използвате тотална станция Trimble S8/S9. Дори и ако сте използвали 
оптичена тотална станция преди, Trimble препоръчва, че можете да прекаратe известно време в 
четене на това ръководство, за да се запознаeте с особеностите на този продукт. 

 

Тотална станция Trimble S8/S9  
 
 
В това указание за употреба, тоталната станция Trimble S8/S9 ще бъде посочена като инструмент.
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Информация по темата  

За повече информация относно този продукт, моля посетете нашия уеб сайт на адрес: 

www.trimble.com 

 

Техническа помощ  
В случай, че имате проблем и не може да намери необходимата ви информация в документацията 

на продукта, се свържете с вашия дистрибутор. Като алтернатива, да поискате техническа помощ 

при използване на уеб сайта на Trimble в: www.trimble.com 

 

Вашите коментари 

Вашите отзиви за подкрепящата документация ни помага да я подобрим с всяка ревизия. Е‐мейл 

с вашите коментари на ReaderFeedback@trimble.com. 

 

Регистрация 

За да получавате информация за актуализации и нови продукти, моля да се регистрирате на 

сайта на Trimble. www.trimble.com/register 

http://www.trimble.com/
http://www.trimble.com/
mailto:ReaderFeedback@trimble.com
http://www.trimble.com/register
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ГЛАВА 2 
 

Проверка, Почистване & Поддръжка  
В тази глава: 

 Проверка на контейнера 

 Калъф на инструмента 

 Грижа и поддръжка 

 Транспорт 

 Обслужване 
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Проверка на контейнера 
Огледайте транспортния контейнер. Ако контейнерът пристига в лошо състояние, разгледайте 
оборудването за видими повреди. Ако се установи повреда, незабавно уведомете превозвача и 
представителя си за продажби на Trimble. Съхранявайте опаковката и опаковъчните материали 
за ги провери превозвача. 

Калъф на инструмента 
Когато разопаковате уреда, проверете дали всички поръчани артикули са получени. По‐долу е 
показан пример за всички елементи, които могат да бъдат поставени в корпуса на апарата. Вижте  
фигура 2.1 
 
 
 

 
 

Фигура 2.1 Позиция на предметите, в  калъфа на инструмента 
 
Забележка - Някои от елементите, описани във фигура 2.1 са незадължителни (по избор) 
и не всички елементи се доставят с инструмента.

10 
11  

9 

13 

 

1 

7 

6 

 

5 

 3 
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1 Инструмент ‐ Trimble S8/S9 тотална станция 
 

 

2 Tribrach ‐ тринога 
 

 

3 Trimble ActiveTrack 360 Target (не е включен във всички модели) 
 

 

4 Инструмент за носещи ленти 
 

 

5 Защита от дъжд 
 

6 Инструмент за ръкохватка (TorxT30key) 
 

 

7 Инструменти за тринога и оптичен отвес 
 

8 Калъф за ключове на инструмента (2x) 
 

 

9 Trimble S5, S7, S9, S9 HP тотални станции ‐ Ръководство за бърз старт, Trimble S5, S7, S9, S9 HP  
Регулаторен информационен документ, Защитете активиране на картата, Гаранция Card Activation, 
Карта за удължена гаранция и Trimble Active Track 360 Target Quick Start Guide (Ако Trimble Active 
Track 360 Target са включени) 

 
10 Лазерен инструмент корекция показалка 

 
11 Светлоотразителни мишена станиол 

 
12 Лазерна мишена корекция показалка (Вид на мишена зависи от разстоянието тип метър)) 

 
13 Дъждобран Обектив 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ – Ако уредът е снабден с опция DIN адаптер за DIN трибрах, след това триножната глава 
на DIN трябва да бъде отстранена преди уреда да се пусне. Най‐вече DIN стандарт се използва в 
германския пазар. 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ – При транспортиране на инструмента, уверете се, че Trimble CU не е прикрепен към 
инструмента. Поставете Trimble CU в собственото си отделение в случай на транспорт, за да се 
избегне повреда на инструмента. Вижте Фигура 2.1 

 
 

 

Съхраняване на балансови ремъци  
Когато не използвате най‐носещи ленти, можете да ги съхранявате в отделението за ремък за 
носене върху корпуса на апарата. (Съвет ‐ Сложете коланите на талията в отделението за ремък 
за носене на първо място, преди презрамките.) 
 

Как да се вземат и използват балансовите ремъци: 

 1.  Натиснете капака на мястото за заключване надолу и отпуснете каишката. Вижте  Фигура 2.2 
 

Заключване на капака‐ 
 
 
 
 
 
 

Ремък за носене 
 

Фигура 2.2  Инструмент с носещи  
ленти в отделението 

 

Описание 
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2. Повдигнете ремъците от отделението. Ремъците вече са прикрепени към корпуса на апарата. 
Вижте Фигура 2.3 

 
Фигура 2.3 Монтиране на носещи ленти 

 

3.   Затворете капака на отделението, като се уверите, че няма  засядане на носещи ленти. 
 Вижте Фигура 2.4 

 
Фигура 2.4 Инструментния калъф с носещи ремъци готов за употреба 

 

Поставяне на аксесоарен (допълнителен) калъф върху Калъфа на инструмента  

Допълнителният калъф може да се монтира на върха на корпуса на апарата за транспорт до 
мястото на работа. Използвайте ремъци, както е показано на фигура 2.5. 

 
Колани за захващане на 
Допълнителния калъф към  
инструментния калъф 

 
 
 
 
 

Фигура 2.5  Допълнителен калъф,  
монтиран на върха на корпуса  
на апарата 
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Грижи и Поддръжка 

 

ВНИМАНИЕ – Не отстранявайте капака на инструмент от инструмента. Инструментът е проектиран 
да издържа при нормални електромагнитни смущения от околната среда, но това съдържа схеми, 
които са чувствителни към статично електричество. Ако неупълномощено лице отваря капака на 
инструмента, функцията на инструмента не е гарантирана и гаранцията е недействителна. 

 
 

• Инструментът е предназначен и тестван да издържа на полеви условия, но като всички прецизностни 
инструменти, се изискват грижи и поддръжка. Спазвайте следните стъпки, за да получите най‐добри 
резултати от инструмента. 

• Не подлагайте оборудването на груби сътресения или небрежно лечение. 
• Да се съхраняват стъклата и рефлекторите чисти. Използвайте само обективна  хартия или  друг 

материал, който е предназначен за почистване на оптично оборудване. Както и чист, разтвор от чиста 
вода и 20‐30% 2‐пропанол, определен с изпаряване остатък <5 mg / L. 

• Да се съхранява инструмента защитен и в изправено положение, за предпочитане в калъфа на 
инструмента. 

• Не носете инструмента, докато уредът е монтиран върху статив. Ако направите това, може да се 
увредят триножната глава и винтовете. 

• Не носете инструмента от цевта на телескопа. Използвайте дръжката. 
• Когато имате нужда от изключително точни измервания, се уверете, че уредът е адаптиран към 

температурата на околната среда. Значителните разлики в температурата на инструмента могат да се 
отразят на прецизността. 

 
Почистване 

 
 

 Внимание – Никога не използвайте силни препарати като бензин или разредители върху 
инструмента или върху калъфа на инструмента. 

 
 

Бъдете много внимателни при почистване на инструмента, особено при отстраняване на пясък 
или прах от лещи и рефлектори. Никога не използвайте груба или мръсна кърпа или твърда 
хартия. Trimble препоръчва да се използват анти-статична хартия за обектив, тампон от памук или 
четка за леща. 
 
 Премахване на Влагата   

Ако уредът е бил използван в влажно време, сложете инструмента на закрито и извадете 
инструмент от корпуса на апарата. Оставете уреда да изсъхне естествено. Ако се образува конденз 
върху лещите, оставя се да се изпари влагата естествено. Оставете за носене на открито, докато 
всички влагата се изпари. 

Съхранение 
 
• Температура на съхранение диапазон от ‐40 ° C до + 70 ° C (‐40 ° F до 158 ° F) в суха среда. 
 
• Премахване на батерията от апарата преди съхранение. 
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Транспортиране 
Винаги транспортирайте инструмента в затворен калъф на инструмент. За по‐дълги пътувания, 
Инструмента трябва да е вътре в калъфа на инструмента и  в оригиналната опаковка на пратката. 
Винаги отстранявайте вътрешната батерия по време на транспорт. 
При транспортиране на батерии, уверете се, че следвате националните и международните правила 
и норми. 
Свържете се с вашия транспортна фирма преди корабоплаването. 

 

 Внимание – При транспортиране на инструмент, уверете се, че Trimble CU не е приложен към 
инструмента. Поставете Trimble CUв собствен отделен калъф за транспорта, за да се избегне повреда на 
инструмента. Вижте Фигура 2.1 

 
 

 
Въздушен транспорт 
Инструментът е оборудван с Locate 2 Protect (L2P) модул, който комуникира чрез клетъчна технология, 
следователно е необходимо да се проверят местните наредби преди транспортиране на този 
инструмент по въздух. 

 

 Внимание – Уверете се, че модулът L2P е инактивиран при въздушен транспорт.  

За информация как да активирате модула L2P вижте на  Деактивиране L2P Module, страница 79 

 

Обслужване 
Забележка - Не се обслужват от потребителя части на уреда. 

Trimble препоръчва инструмента да бъде изпратен в оторизиран сервиз Trimble за обслужване и 
калибриране веднъж годишно. По този начин посочените в сертификата на производителя точности 
са гарантирани. 

Когато изпращате на инструмента в сервизен център, ясно напишете името на подателя и 
приемащия на корпуса на апарата. Ако са необходими ремонти, приложете бележка. На бележка 
трябва ясно да се опише всяка грешка или симптоми, и да се посочи, че е необходимо сервизно 
обслужване. 
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