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PICTOGRAMMEN

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BIJZONDER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOOR DE LASER

ALGEMENE WAARSCHUWING

LEES DE HANDLEIDING

LASERWAARSCHUWING

1. Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor-
dat u de laser in gebruik neemt.

2. Kijk niet in de laserstraal. De laser moet boven of 
onder ooghoogte worden geplaatst.

3. De laser niet naar personen of dieren richten.

4. Niet binnen het bereik van kinderen houden.

5. Verwijder in geen geval de op het toestel aange-
brachte veiligheidsetiketten.

6. Vermijd schokken en laat het toestel niet vallen, 
dit kan de laser beschadigen.

7. Laat het toestel niet achter in een explosie-
gevaarlijke omgeving.

8. Gebruik steeds de koffer voor het transporteren 
van de theodoliet

9. Reinig het toestel alleen met een zachte droge 
doek.

10. Probeer het toestel niet te openen of zelf 
wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.

11. Onderhoud en reparatie van het toestel mogen 
enkel door een erkende serviceonderneming 
worden uitgevoerd.

Al onze apparaten worden in de fabriek gecon-
troleerd en zijn perfect afgesteld. Het toestel kan 
echter door schokken worden ontregeld of zijn 
nauwkeurigheid verliezen.

Controleer zelf regelmatig de nauwkeurigheid
van het toestel, in het bijzonder bij aanvang van
grote meetwerkzaamheden.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van ons af
voor fouten tijdens de constructie, plaatsing,
fabricage of montage die het gevolg kunnen
zijn van een slechte werking van het toestel.

LASERKLASSE 2

Dit toestel kan zonder bijkomende 
veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt.

De bescherming van de ogen wordt normaal 
gegarandeerd door de natuurlijke knipperreflex van 
het oog. 

De informatiesticker voor laserklasse 2 bevindt zich op 
het toestel. Verwijder nooit de op het toestel aange-
brachte veiligheids- en informatiestickers.

LET OP!
LASERSTRALING

NIET IN DE STRAAL KIJKEN
LASERINSTRUMENT KLASSE 2

Bij gebruik in tegenstrijd met de hier genoemde 
voorschriften kan de gebruiker worden blootgesteld 
aan stralingsgevaar.
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Verticale hoek

Horizontale hoek 
- Links

Horizontale hoek 
- Rechts

Compensator 
indicatie (aan)

Herhalingshoek-
meting

Vastzetten 
horizontale hoek

Shift (2e functie)

BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

HAR

HAL

VA

CRN

REP

HOLD

SFT

OSET toets

R/L toets

HOLD toets

V/% toets

Shift toets

Aan/uit toets

OSET

R/L

HOLD

V/%
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FUNCTIES EN TECHNISCHE GEGEVENS

TELESCOPE
Lengte

Objectief

Vergroting

Beeld

Gezichtsveld

Scheidend vermogen

Minimale scherpstelling

Afstandsfactor

162mm

47mm

30x

Rechtopstaand

1° 30’

3.75”

1 m

100

IDENTIFICATIE

HOEKMETING
Methode

Waarneming

Minimale aflezing

Nauwkeurigheid *1

Absoluut

Horizontaal 2 kanten

Verticaal 1 kant

1” (0.5mgon) 5” (1mgon) 10” ( 2mgon)

2”

WATERPAS
Doosniveau

Buisniveau

30”/2mm

8’/2mm
COMPENSATOR

Systeem

Compensatiebereik

Oplossend vermogen

Verticale compensatie

± 3’

6”

LASER
Laseklasse

Golflengte

Maximaal vermogen

Laserstraalbereik

Afwijking tov kruisdraad

Werktemperatuur

Klasse II

635nm

10mW

250m

<5”

-10°C ~ +45°C

STROOMVOORZIENING
Type batterij

Voltage

Werkduur

NIMH ACCU

7.2V

~20 uur

OVERIGE
Werktemperatuur

Afmetingen

Gewicht

-20°C ~ +50°C

180 x 166 x 355 mm

6.5Kg

Doosniveau

Display
venster

Objectief

Richtcollimator

Horizontale 
fijnschroef

Klem voor 
horizontale 
beweging

Waterpasstelschroef

Markering 
instrumenthoogte

hendel 
Bevestigings-

stelschroe-
venblok

Bedieningstoetsen

Buisniveau

Batterijen

Kap van het kruis-
draadafstelgedeelte

telescoop

Handvat

Scherpstelknop 

Oculair telescoop

Verticale fijnschroef

klemschroef
Verticale 

Bevestigingsschroef handvat

Doosniveau
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BASIS BEDIENINGSPANEEL

MENU

Stel horizontale hoek op 0

Wissel horizontale hoek links/rechts

Zet horizontale waarde vast

1x       -> Weergave verticale hoek in %
                (alleen mogelijk met Z:90°)
3sec    -> activeren laser richtpunt

1x -> Shift activeren
3sec -> LCD verlichting activeren

1x -> Laser plumb aan/uit
2sec -> instrument uitschakelen 

OSET

R/L

HOLD

V/%

Menu 1.
ON
OFF

Compensator
Verticale compensator aan
*Verticale compensator uit

Menu 2. 
ON
OFF

Verticale 0-positie
*Z:90°
Z:0°

Menu 3. 
ON
OFF

Automatische uitschakeling
Aan
Uit

Menu 4. 
1”
5”
10”

Minimale afl ezing
1”
*5”
10”

Menu 5. 
nvt nvt

Menu 6. 
nvt nvt

Menu 7. 
ON
OFF

Horizontale 90° indicatie
Aan (piep bij 90°)
Uit

Menu 8. 
360
400

Graden / Gon
*Instellen op graden °
Instellen op gon

R/L

Scrollen door menu items (1 t/m 8)

wijzigen van menu items 

wijzigingen opslaan

OSET

R/L
+

Kies Shift + R/L om menu te openen

HOLD
Instellen datum en tijd

R/L
+1 digit                      -1 digit

Volgende positie digit datum/tijd
HOLD

V/%

* = fabrieksinstelling
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OPZETTEN VAN HET INSTRUMENT

Het statief opstellen

Schuif eerst de uitschuifbare poten uit tot een 
geschikte lengte en zorg ervoor dat de vergrendeling 
hendels of schroeven stevig vast zitten.

Het instrument op de het statief bevestigen

Plaats het instrument voorzichtig op de kop van het 
statief en schuif het instrument door de schroef van 
het statief los te draaien. Draai als de waterpas met 
schietlood recht boven het midden van de punt is gep-
laatst, de schroef van het statief lichtjes vast.

Het instrument grof waterpas stellen met behulp 
van het doosniveau

1. Draai de waterpasstelschroeven A en B om de 
bel in het doosniveau te bewegen. De bel bevindt 
zich nu op een lijn die loodrecht staat op een 
lijn die door de middelpunten van de twee af te 
stellen waterpasstelschroeven loopt.

2. Draai de waterpasstelschroef C om de bel in het 
midden van het doosniveau te brengen

Waterpas stellen met behulp van het buisniveau

Draai het instrument horizontaal met gebruikmaking 
van de Horizontale beweging/klemschroef en plaats 
het buisniveau parallel met de lijn die de stelschro-
even A en B verbindt. Breng vervolgens de bel in het 
midden van het buisniveau door de schroeven A en B 
te draaien.

C

A B

Draai het instrument 90º (100 g) rond de verticale as en 
draai nogmaals

de overgebleven stelschroef C om de bel nogmaals te 
centreren.

Herhaal procedures 1 en 2 voor iedere 90º (100 g) 
rotatie van het

instrument en controleer of de bel voor alle vier punt-
en goed is gecentreerd.

Centreren met behulp van de loodstraal

Zet het instrument aan met de aan/uit toets. Activeer  
de laserloodpunt door kort op de aan/uit toets te 
drukken. Schuif het instrument door de schroef van 
het statief los te draaien, plaats de punt op de mid-
denmarkering en draai vervolgens de schroef van het 
statief vast. Zorg er bij het schuiven van het instrument 
voor dat dit niet wordt gedraaid om de bel zo goed 
mogelijk op de plaats te houden.

Het instrument volledig waterpas stellen

Stel het instrument op precies dezelfde manier wa-
terpas als bij de eerste stap. Draai het instrument en 
controleer of de bel zich in het midden van het buisniv-
eau bevindt, ongeacht de richting van de telescoop, en 
draai vervolgens de schroef van het statief stevig vast.

Uw instrument is nu klaar voor gebruik.

A B

C
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BASIS METINGEN

WERKEN MET DE COMPENSATOR

Bij het activeren van de compensator wordt automa-
tisch de correctie van de verticale hoek voor ver-
keerde waterpasstelling weergegeven. Om een exacte 
hoekmeting te garanderen moeten de kantelsensoren 
ingeschakeld

zijn. Als “TILT” verschijnt bevindt het instrument zich 
buiten het bereik van de automatische correctie en 
moet het handmatig waterpas worden gesteld. 

In geval dat het instrument niet stabiel staat, kan een 
constante indexering van de verticale hoek onmogelijk 
zijn. In dit geval kan de compensator worden uitgezet 
(zie “Menu 1”).

Horizontale hoek

1. Richt het eerste doel (A) uit. 

2. Druk de OSET toets in om de horizontale hoek 
van doel A in te stellen op 0°00’00”

3. Richt het tweede doel (B) uit. De gemeten hoek 
kan worden afgelezen op het display (HA). 
Standaard wordt de hoek rechts weergegeven. 
Druk op de R/L toetsen om te wisselen tussen de 
rechtse en linkse hoeken.

Vanuit een vaste hoek meten

1. Draai eerst het instrument tot de gewenste hoek 
wordt weergegeven in het display. 

2. Druk 1x op de HOLD toets, de horizontale waarde 
zal knipperen, druk nogmaals op de HOLD toets 
om de de waarde vast te zetten, het HOLD sym-
bool zal worden weergegeven in het display.

Afstanden meten met de afstandsdraden 

1. Richt op meetbaak en lees het verschil tussen de 
bovenste en de onderste afstandsdraden af (d). 

2. Vermenigvuldig deze waarde met 100 om de 
afstand (D) te bepalen.  (D=100xd)

Geluidsignaal voor stappen van 90° voor hor. hoek

Als de horizontale hoek een van de 90° hoeken bereikt 
0°, 90°, 180° of 270°, klinkt het geluidsignaal.  Om deze 
instelling aan of uit te zetten zie “Menu 7”

Afstellen van diopter

1. Richt de telescoop op een heldere achtergrond.

2. Focuseer het eyepiece (voorste lens) zo dat de 
kruisdraden scherp en goed te zien zijn.

Elemineren van optisch parallax

1. Richt met de richtkijker naar het object. 

2. Pas de focusknop zo aan dat het object scherp in 
beeld wordt gebracht op het kruisdraad. 

3. Beweeg uw ogen op en neer om te zien of het 
beeld van het object relatief beweegt tov de kruis 
en stadiadraden.  Als het niet beweegt, is er geen 
optische parallax; draai anders de focus 
knop om de optische parallax te elimineren.

Uitrichten met de laser richtpunt

1. Richt de telescope grof in de richting waar u wilt 
uitrichten of draai het thedoliet in de gewenste 
hoeken om een punt uit te zetten. 

2. Zet de laser richtpunt aan door 3 sec. op de V/% 
toets te drukken. 

3. Focuseer de laserpunt dmv de focuseerknop.

d

D=100 x d 

Afstandsdraden

d
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HERHALINGSHOEKMETING

Voor een nauwkeurige hoekmeting (C) kan een herhal-
ingshoekmeting uitgevoerd worden. 

1. Druk op , druk daana op 
HOLD

 om te      
beginnen met de herhalingshoekmeting. Het 
display toont REP en T1.

2. Richt op punt A

3. Druk op 
OSET

 om punt A op 0 te zetten. Het 
display zal T2 weergeven. 

4. Richt de theodoliet op punt B.

5. Druk op  
HOLD

 om punt B vast te zetten. 

6. Richt vervolgens weer op punt A. 

7. Druk op   
OSET

 om de positie van punt A weer 
op 0 te zetten. 

8. Richt de theodoliet weer naar punt B. 

9. Druk op  
HOLD

. Het display toont nu de          
gemiddelde meting A-B (=hoek C) .

10. Herhaal stap 2-9 om de metingen te herhalen 
voor een hogere nauwkeurigheid. Het maximale 
aantal herhalingen die uitgevoerd kan worden 
is 9.

A B

C

1. Druk op 
V/%

. Het display toont nu de verticale 
hoek in %. 

2. Druk nogmaals op 
V/%

 om terug te keren naar 
normale hoekmeting in °.

Let op: Indien de helling groter is dan 100% zal het 
display EEEEE.EEE weergeven

EEN HELLINGSPERCENTAGE METEN
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ONDERHOUD GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

• Behandel meetinstrumenten met zorg.

• Reinig het toest el na elk gebruik met een zacht 
doekje.

• Bevochtig indien nodig het doekje met water.

• Wis het toestel zorgvuldig droog indien het nat is 
geworden.

• Berg het toestel enkel op in perfect droge toe-
stand.

• Neem de batterijen uit het toestel indien het voor 
langere tijd niet wordt gebruikt.

• Gebruik geen oplosmiddelen voor het reinigen.

• Transporteer het toestel enkel in de originele 
opbergkoffer.

De DT500L is niet waterdicht.  
Vermijd contact met water, dit kan de 
elektrische circuits beschadigen. 

Niet in het directe zonlicht laten liggen. 
Niet blootstellen aan hoge temperaturen: de  behuizing 
en sommige kunststof onderdelen in het toestel zoud-
en hierdoor kunnen vervormd worden. De laser niet 
opbergen in extreem koude omstandigheden, dit kan 
leiden tot condensatie in het toestel en tot vochtdamp 
wanneer het toestel terug op bedrijfstemperatuur 
komt. Daardoor kunnen de optieken aandampen en de 
elektronische aansluitingen oxideren.

MOGELIJKE FOUTEN

Indien de theodoliet foutieve maten aanduidt, kan dit 
te wijten zijn aan:
• een lichte schok of stoot: controleer in dat geval 

opnieuw de nauwkeurigheid van het toestel.
• grote temperatuurschommelingen: b.v. gebruik 

van het instrument in koude omstandigheden na 
opberging in een warme omgeving. Wacht enkele 
minuten om het toestel aan de omgevingstem-
peratuur te laten aanpassen vooraleer u met de 
meetwerkzaamheden begint.

De garantieperiode bedraagt 1 jaar. De garantie geldt 
niet voor storingen of defecten die te wijten zijn aan:

• slecht gebruik van het toestel.

• niet naleven van de in de gebruiksaanwijzing 
genoemde voorschriften.

• schokken, slechte behandeling, gebruik van niet 
geschikte batterijen , slechte elektrische aanslu-
iting, enz.

Alle reparaties die niet worden uitgevoerd in onze 
fabriek, onze servicefilialen of door ons erkende ser-
vicebedrijven hebben tot gevolg dat de garantie vervalt. 
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat wij geen enkele 
andere (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garantie leveren 
met betrekking op de kwaliteit, verkoopbaarheid, noch 
voor het gebruik van de laser voor speciale doeleinden.

CONTROLEER ZELF REGELMATIG DE 
NAUWKEURIGHEID VAN HET TOESTEL, 

IN HET BIJZONDER BIJ AANVANG VAN GROTE 
MEETWERKZAAMHEDEN.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van ons af voor 
fouten tijdens de constructie, plaatsing, fabricage of 
montage die het gevolg kunnen zijn van een slechte 
werking van het toestel veroorzaakt door slecht onder-
houd of door willekeurige aansluitingen of combinaties 
met andere apparaten.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Bij te lage batterijspanning zal het battarij-indicator op 
het display leeg aangeven. 

De DT500L werkt met een NIMH accupakket of Alkaline 
batterijhouder welke aan de zijkant van het instrument 
geplaatst kan worden. Bij het plaatsen van batterijen 
dient u te letten op de polariteit. Wij adviseren om de 
batterijen te verwijderen uit de batterijhouder indien u 
deze langere tijd niet gebruikt.
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MILIEUZORG

Het symbool met de doorgestreepte 
afvalbak op wielen betekent dat, bij 
afdanking, het product in de Europe-
se Unie gescheiden moet worden 
ingezameld voor recycling.
Dit geldt zowel voor het product zelf
als voor alle met dit symbool geken-
merkte toebehoren.

Deze producten mogen niet als 
huishoudelijk restafval worden 
afgevoerd.

RoHS-conformiteit
Dit product voldoet aan de vereisten van de richtlijn 
2002/95/ EG .

WEEE -conformiteit
Dit product voldoet aan de vereisten van de richtlijn 
2002/96/ EG .

In toepassing van de Europese WEEE -richtlijn (AEEA 
) is het verboden om afgedankte elektrische en ele-
ktronische apparatuur in de natuur of op openbare 
afvalstortplaatsen te storten. Het product moet worden 
ingeleverd bij een daartoe bestemd inzamelpunt voor 
het milieuvriendelijk recyclen en valoriseren van EEA 
afval of worden teruggebracht naar de handelaar op 
basis van de 1 tegen 1 regel (1 kopen = 1 terugnemen)
De gebruiker handelt hierdoor milieubewust en draagt 
op deze manier bij tot de bescherming van de 
natuurlijke hulpbronnen en de menselijke gezondheid.

CE VERKLARING

Wij verklaren dat de laser voldoet aan 
de eisen van Richtlijn 2004/108 / CE.
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