
Проверка на лазера 

Проверка на калибрацията по ос Y и ос X 

1. Поставете тринога на 30 м от стена и се 
уверете, че главата на триногата е 
нивелирана. 

Поставете лазера върху триногата и го 
ориентирайте по такъв начин, че дръжката 
на лазера да сочи в противоположната 
страна на стената. 

Забележка: Уверете се, че трите гумени 
крачета на лазера са поставени върху 
главата на триногата.  

3. Включете лазера и го оставете да се самонивелира. 
Показанията за наклоните трябва да бъдат нулирани. 

Забележка: Оставете лазера да работи поне 
5 минути преди проверката, за да има 
възможност за темпериране. 
. 4. Ако надпис „HI“ се появи на LCD дисплея, 
проверката може да бъде направена. 

2. 



Проверка на лазера 

5. Поставете приемника на стената и го движете 
нагоре/надолу, докато откриете равнината на +Y 
ос. Приемникът трябва да бъде хоризонтиран 
чрез неговата либела. 

Отбележете с молив центъра на лазерния 
приемник, който съвпада с равнината, 
определена от лазера по ос +Y. 

6. 

     Забележка: За да повишите точността на отчитане 
е, необходимо да настроите приемника така, че той да 
отчита с точност 1.5 мм.  



Разстоянието между двата белега (Y1 и 
Y2) определя грешката на лазера. Ако разликата е 
по-голяма от 2 mm (UL633/GL622/GL612) на 30 m, 
тогава лазерът се нуждае от калибрация по ос Y. 

Проверка на лазера 

7. Завъртете лазера на 180° (-Y ос трябва да сочи към 
стената) и оставете лазера да се самохоризонтира. 
Забележка: Уверете се, че трите гумени крачета на 
лазера са поставени върху главата на триногата. 

Поставете приемника на стената и го движете 
нагоре/надолу, докато откриете равнината на -Y ос. 
Приемникът трябва да бъде хоризонтиран чрез 
неговата либела. Отбележете отново центъра. 

След като маркирате двата белега, разстоянието 
между тях (Х1 иХ2) определя грешката на лазера. Ако 
разликата е по-голяма от 2 mm (UL633/GL622/GL612) 
на 30 m, тогава лазерът се нуждае от калибрация по 
ос Х. 

След проверкат на ос Y, Завъртете лазера на  
90°. Повторете същата процедура, но с ос + X, 
насочена към стената. 

------------- Y2 

>3 mm (>1/8 in.) 

8. 

9. 

------------- Y1 

10. 

11. 



Проверка на лазера (Z) 

Проверка на лазера на вертикалната ос (Z) 

За проверка на вертикалната ос се нуждаете от отвес с 
10m дължина на конеца. 

1. Окачете отвеса на прозорец на фасада на къща или на колона с 
височина поне 10 м.  

2. Поставете лазера във вертикална позиция така, че 
лазерното петно да попада в центъра на приемника, 
който е поставен на върха на конеца на отвеса. 

3. Започнете да движите приемника по конеца на отвеса, като изпълнявате 
движения от горе надолу и наблюдавайте за отклонения. Ако има отклонения, 
по-големи от 1mm, тогава вертикалната ос се нуждае от калибрация.  



Калибрационна процедура за UL633  

Калибрацията се извършва от сервизното меню на 
инструмента.  
Следващите инструкции описват  “Calibration X”. 

Калибрацията по оси Y и Z се извършва по идентичен 
начин. 

Поцедурите за “Calibration X” и 
“Calibration Y” са валидни за хоризонтална равнина,  
процедурата  “Calibration Z”  е валидна за вертикална 
посока. 

Калибрационната процедура е еднаква за  UL633, 
GL622 и GL612.  



Калибрация на UL633  

Забележка: За постигане на най-добри резултати е 
необходимо да се ползва нивелирана платформа или 
нивелирана тринога. 

1. Влезте в главното меню с бутон 1, изберете  
„Service” и натиснете бутон 4, за да отворите 
сервизното меню.  
. 

Изберете опция „Calibration X“ с кратко 
натискане на бутон 4. 

2. 

Забележка: Лазерът се нивелира и тогава определят 
минималните и максималните граници на отклонението. 

Забележка: Лазерът се нивелира и тогава се изчислява 
средната стойност по ос Х. 



Завъртете лазера на 180° (-Х ос трябва да сочи към 
стената) и оставете лазера да се самохоризонтира. 
Забележка: Уверете се, че трите гумени крачета на 
лазера са поставени върху главата на триногата. 

Калибрация на UL633  

3. Поставете приемника на стената и го движете 
нагоре/надолу, докато откриете равнината на +Х ос. 
Приемникът трябва да бъде хоризонтиран чрез неговата 
либела. 

4. 
Отбележете с молив центъра на лазерния 
приемник, който съвпада с равнината на лазера.  

Поставете приемника на стената и го движете 
нагоре/надолу, докато откриете равнината на -Х 
ос. Приемникът трябва да бъде хоризонтиран чрез 
неговата либела. Отбележете с молив центъра на 
лазерната равнина.   

 Отбележете с молив средата между двата отчета. 

 

------------- X2 

>3 mm (>1/8 in.) 

5. 

6. 

7. 

------------- X1 



Калибрация на UL633  

8. 

9. 

Поставете центъра на лазерния приемник върху средния 
отчет и натиснете OK (бутон 3). 

 
Автоматичната регулация на лазера е изключена. 
С бутоните Нагоре/Надолу на дистанционното 
управление нагласете лазерната равнина върху  
средния отчет. 
Когато приключите процедурата, натиснете бутона  
“OK”. 



 

Калибрация на UL633  

    Сега лазерът проверява дали новата стойност на ос X 
    съвпада с изчислените минимални и максимални 
допустими стойности на ос X.  
•Ако стойностите са в допустимите граници  
Лазерът записва калибрацията и се преминава в 
стандартен режим. 
  Ако стойностите не са в допустимите граници   
    “Calibration Error” се показва на екрана. 
Възможните причини за грешката са: 
• Изчислените допуски са извън границите. 
• Новите стойности са извън границите. 
• Нестабилна основа върху, която е поставен лазера. 

Ако има проблем с калибрацията, моля, 
повторете процедурата отново. 

 

10. 


