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Algemene informatie

De MR360 machine ontvanger is uitgerust met 4 sensoren van 25 cm en
heeft een ontvangstbereik van 360°. Ook is de MR360 uitgerust met een
loodsensor hierdoor is te zien of de graafarm loodrecht staat.

Dankzij de radio verbinding tussen display en ontvanger, zijn kabels
tussebeide niet meer nodig.

De optionele MD360 geeft alles aan wat de machine ontvanger
aangeeft, dus ook de stand van de graafarm.
De MD360 funtioneert door deze in de sigaretten aansteker van de
machine te doen, dit kan 12 of 24 volt zijn.

Fig. 1
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Bevestigen ontvanger en display

m.b.v.de schroefklem bevestiging kan de MR360 machine ontvanger op
een buis op de arm van de graafmachine gemonteerd worden.
Door de ontvanger op ooghoogte van de machinist te monteren kan de
MR360 makkelijk en snel afgelezen worden.
Plaats de ontvanger als in fig. 2 hieronder.
Met behulp van de MD360 kan de machinist ook de aanduiding in de
kabine aflezen. Deze is d.m.v. een zuignap op het raam van de kabine
bevestigd. U maakt de zuignap een klein beetje vochtig en drukt deze
stevig op het raam, dan haalt u de hendel om en hij zit vast.
Met de vleugelmoer kunt u de display in de gewenste stand zetten.

Om de MD360 los te maken trekt u zachtjes aan de lip van de zuignap,
deze komt dan eenvoudig los.

Fig. 2
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Bediening MR360

Aanschakelen van de machine ontvanger

Schakel de ontvanger aan door op de rode toets te drukken. .
De ontvanger laat alle LED's een keer branden en schakelt aan.

De nauwkeurigheid veranderen.

De MR360 start standaard op in de grove stand. Om over te schakelen
naar de fijne stand moet de rode toets ± 1 sec. ingedrukt houden (de
binnenste twee pijlen knipperen).
Terugschakelen naar de grove stand gaat op dezelfde manier, alleen
knipperen dan de twee buitenste pijlen.

De tilt sensor

De tilt LED knippert groen als de graafarm naar de machinist toe scheef
staat en rood als deze van de machinist af scheef staat.
Hangt de graafarm recht, dan brandt de LED constant groen.

Uitschakelen van de machine ontvanger

Houdt de rode toets ± 4 sec. ingedrukt.
De ontvanger laat alle LED's een keer branden en schakelt uit.

Ontvanger opladen

De MR360 is leeg als de onderste LED groen knippert.
Sluit de lader aan op het contactdoos en daarna op de laadplug van de laser.
De LED gaat groen branden, laad de ontvanger ± 12 uur om verzekerd te
zijn van een volle accu.
Een nieuwe ontvanger kan meerdere laadcycli nodig hebben om de accu's
op volle capaciteit te krijgen.

Lader uitsluitend in een droge omgeving gebruiken !
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Aanschakelen van de externe display

Druk op de grijze toets van de externe display.
De display is ingeschakeld. Is er geen verbinding met de machine ontvanger
of is de machine ontvanger is uitgeschakeld, dan branden de twee groene
streepjes constant.
Bij het aanschakelen van de machine ontvanger ontstaat er vanzelf een
radioverbinding.

Bediening MD360

Fig. 3

Hoogte aanduiding

Lood aanduiding

Grijze toets

12 / 24 V aansluiting

Uitschakelen van de externe display

Druk ± 4 sec op de grijze toets van de externe display.
De machine ontvanger wordt nu uitgeschakeld en de display gaat in standby
mode (de twee groene streepjes constant).
Om de externe display zelf uit te schakelen drukt u nogmaals ± 4 sec. op de
grijze toets.
De ontvanger kan niet m.b.v. de externe display worden ingeschakeld!
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Uitschakelen van de LED's op de ontvanger

Als beide apparaten zijn ingeschakeld en een radio verbinding hebben, dan
dient u de grijze toets op de externe display kort in te drukken.
De LED's van de ontvanger zijn nu uitgeschakeld (m.u.v. de tilt LED).
Hierdoor verhoogt u de bedrijfsduur van de machine ontvanger.
Om de LED's weer in te schakelen durkt u nogmaals kort op de grijze toets
van de externe display.

Omschakelen verbindingsfrequente

Worden er twee MR360 met MD360 sets gebruikt op één werk,
dan kan het voorkomen dat deze elkaar gaan storen.
In dit geval moet er bij één van beide sets de frequentie veranderd worden.
Om dit te doen moet u zowel op de MR360 als de MD360 drie maal kort
achter elkaar op de toets drukken, dit hoeft niet bij beide apparaten
tegelijkertijd.
De sets hebben twee verschillende frequenties.

Zendvergunning

Het systeem voldoet aan de richtlijnen zoals opgegeven door de
Europeese R&TTE-Directive en de Amerikaanse FCC standaard.

Waarschuwing: Veranderingen of modificaties die niet door de fabrikant
zijn uitgevoerd, kunnen het gebruik van het apparaat verboden maken.

De overeenkomst tussen apparaat en R&TTE-Direcive zijn door het
CE-kenmerk bevestigd.
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Specificaties

Nauwkeurigheid : Grof ± 5 - 25 mm*
  Fijn  ± 3-12 mm*

Bedrijfs temperatuur : -20° C / +60° C
Opslag temperatuur : -25° C / +75° C
Ontvangstbereik : ± 200 m*
Lengte ontvangst sensor : 250 mm
Batterijtype : Interne accu NiCd
Bedrijfsduur : ± 40 uur (afhankelijk van gebruik)
Gewicht : 13,3 kg
Waterdichtheid : IP67

Ontvangst bij:.

Invalshoekhoek : 360°
Golflengte laserstraal : 610 tot 900 nm
Diameter laserspot : 6 tot 20 mm
Roteersnelheid laser: : 300 tot 1200 rpm

* Afhankelijk van de laser
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Garantiebepalingen

U heeft een CE gemerkt product aangeschaft.
Dit apparaat is door onze firma gecontroleerd op een juiste werking.
Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de firma waar de laser is
gekocht of bij de dealer.

De garantie is niet geldig voor schade die ontstaan is door:

- Onjuist gebruik van het instrument
- Reparatie die is uitgevoerd door derden of uzelf
- Het werken met een niet juist afgesteld instrument

De gebruiker is verantwoordelijk voor het jaarlijks laten controleren en afstellen
van het instrument.
Wij raden onze klanten aan het instrument te controleren op eventuele
afwijkingen, voordat deze in gebruik wordt genomen.

Zowel de fabrikant als de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele
schade (en gevolgschade) die opgelopen wordt door het werken met een niet
juist afgesteld instrument.

Mocht zich onverhoopt toch een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding
stellen met de firma LTC B.V. of met een van de dealers.

QBL Baulaser GmbH
Liegnitzer Str. 1-3
42489 Wülfrath
Germany
Tel: +49 (0)2058 7881-0
Fax: +49 (0)2058 7881-52
www.qbl-baulaser.com

Laser Technology Controls B.V.
De Liesbosch 42
3439 LC Nieuwegein
The Netherlands
Tel: +31 (0)30 2613783
Fax: +31 (0)30 2627357
www.bouwlasers.nl
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Algemene informatie
De MR360 machine ontvanger is uitgerust met 4 sensoren van 25 cm en heeft een ontvangstbereik van 360°. Ook is de MR360 uitgerust met een loodsensor hierdoor is te zien of de graafarm loodrecht staat.
 
Dankzij de radio verbinding tussen display en ontvanger, zijn kabels tussebeide niet meer nodig.
 
De optionele MD360 geeft alles aan wat de machine ontvanger  aangeeft, dus ook de stand van de graafarm.
De MD360 funtioneert door deze in de sigaretten aansteker van de machine te doen, dit kan 12 of 24 volt zijn.
Fig. 1
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Bevestigen ontvanger en display
m.b.v.de schroefklem bevestiging kan de MR360 machine ontvanger op een buis op de arm van de graafmachine gemonteerd worden.
Door de ontvanger op ooghoogte van de machinist te monteren kan de MR360 makkelijk en snel afgelezen worden.
Plaats de ontvanger als in fig. 2 hieronder.
Met behulp van de MD360 kan de machinist ook de aanduiding in de kabine aflezen. Deze is d.m.v. een zuignap op het raam van de kabine bevestigd. U maakt de zuignap een klein beetje vochtig en drukt deze stevig op het raam, dan haalt u de hendel om en hij zit vast.
Met de vleugelmoer kunt u de display in de gewenste stand zetten.
 
Om de MD360 los te maken trekt u zachtjes aan de lip van de zuignap, deze komt dan eenvoudig los.  
Fig. 2
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Bediening MR360
Aanschakelen van de machine ontvanger
 
Schakel de ontvanger aan door op de rode toets te drukken. .
De ontvanger laat alle LED's een keer branden en schakelt aan.
 
De nauwkeurigheid veranderen.
 
De MR360 start standaard op in de grove stand. Om over te schakelen naar de fijne stand moet de rode toets ± 1 sec. ingedrukt houden (de binnenste twee pijlen knipperen).
Terugschakelen naar de grove stand gaat op dezelfde manier, alleen knipperen dan de twee buitenste pijlen.
 
De tilt sensor 
 
De tilt LED knippert groen als de graafarm naar de machinist toe scheef staat en rood als deze van de machinist af scheef staat.
Hangt de graafarm recht, dan brandt de LED constant groen.
 
Uitschakelen van de machine ontvanger
 
Houdt de rode toets ± 4 sec. ingedrukt. 
De ontvanger laat alle LED's een keer branden en schakelt uit.
Ontvanger opladen
De MR360 is leeg als de onderste LED groen knippert.
Sluit de lader aan op het contactdoos en daarna op de laadplug van de laser.
De LED gaat groen branden, laad de ontvanger ± 12 uur om verzekerd te zijn van een volle accu.
Een nieuwe ontvanger kan meerdere laadcycli nodig hebben om de accu's op volle capaciteit te krijgen.
Lader uitsluitend in een droge omgeving gebruiken !
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Aanschakelen van de externe display
 
Druk op de grijze toets van de externe display. 
De display is ingeschakeld. Is er geen verbinding met de machine ontvanger of is de machine ontvanger is uitgeschakeld, dan branden de twee groene streepjes constant.
Bij het aanschakelen van de machine ontvanger ontstaat er vanzelf een radioverbinding. 
Bediening MD360
Fig. 3
Hoogte aanduiding
Lood aanduiding
Grijze toets
12 / 24 V aansluiting
Uitschakelen van de externe display
 
Druk ± 4 sec op de grijze toets van de externe display. 
De machine ontvanger wordt nu uitgeschakeld en de display gaat in standby mode (de twee groene streepjes constant).
Om de externe display zelf uit te schakelen drukt u nogmaals ± 4 sec. op de grijze toets. 
De ontvanger kan niet m.b.v. de externe display worden ingeschakeld!
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Uitschakelen van de LED's op de ontvanger
  
Als beide apparaten zijn ingeschakeld en een radio verbinding hebben, dan dient u de grijze toets op de externe display kort in te drukken.
De LED's van de ontvanger zijn nu uitgeschakeld (m.u.v. de tilt LED). 
Hierdoor verhoogt u de bedrijfsduur van de machine ontvanger. 
Om de LED's weer in te schakelen durkt u nogmaals kort op de grijze toets van de externe display.
Omschakelen verbindingsfrequente 
 
Worden er twee MR360 met MD360 sets gebruikt op één werk, 
dan kan het voorkomen dat deze elkaar gaan storen.
In dit geval moet er bij één van beide sets de frequentie veranderd worden.
Om dit te doen moet u zowel op de MR360 als de MD360 drie maal kort achter elkaar op de toets drukken, dit hoeft niet bij beide apparaten tegelijkertijd.
De sets hebben twee verschillende frequenties.
Zendvergunning  
 
Het systeem voldoet aan de richtlijnen zoals opgegeven door de 
Europeese R&TTE-Directive en de Amerikaanse FCC standaard.
 
Waarschuwing: Veranderingen of modificaties die niet door de fabrikant zijn uitgevoerd, kunnen het gebruik van het apparaat verboden maken.
 
De overeenkomst tussen apparaat en R&TTE-Direcive zijn door het 
CE-kenmerk bevestigd. 
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Specificaties 
Nauwkeurigheid                           : Grof ± 5 - 25 mm*
                                                        Fijn  ± 3-12 mm*
Bedrijfs temperatuur                  : -20° C / +60° C
Opslag temperatuur                           : -25° C / +75° C
Ontvangstbereik                           : ± 200 m*
Lengte ontvangst sensor                  : 250 mm 
Batterijtype                                    : Interne accu NiCd
Bedrijfsduur                                    : ± 40 uur (afhankelijk van gebruik)
Gewicht                                             : 13,3 kg
Waterdichtheid                                    : IP67
 
Ontvangst bij:.
 
Invalshoekhoek                           : 360°
Golflengte laserstraal                  : 610 tot 900 nm
Diameter laserspot                           : 6 tot 20 mm
Roteersnelheid laser:                  : 300 tot 1200 rpm
 
 
* Afhankelijk van de laser
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Garantiebepalingen
U heeft een CE gemerkt product aangeschaft. 
Dit apparaat is door onze firma gecontroleerd op een juiste werking. 
Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de firma waar de laser is gekocht of bij de dealer.
 
De garantie is niet geldig voor schade die ontstaan is door:
 
- Onjuist gebruik van het instrument
- Reparatie die is uitgevoerd door derden of uzelf
- Het werken met een niet juist afgesteld instrument
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het jaarlijks laten controleren en afstellen van het instrument.
Wij raden onze klanten aan het instrument te controleren op eventuele afwijkingen, voordat deze in gebruik wordt genomen.
 
Zowel de fabrikant als de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (en gevolgschade) die opgelopen wordt door het werken met een niet juist afgesteld instrument.
 
Mocht zich onverhoopt toch een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de firma LTC B.V. of met een van de dealers.
QBL Baulaser GmbH
Liegnitzer Str. 1-3
42489 Wülfrath
Germany
Tel:         +49 (0)2058 7881-0
Fax:         +49 (0)2058 7881-52
www.qbl-baulaser.com 
Laser Technology Controls B.V.
De Liesbosch 42
3439 LC Nieuwegein
The Netherlands
Tel:         +31 (0)30 2613783
Fax:         +31 (0)30 2627357
www.bouwlasers.nl 
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