
 360° modtageområde Leveringsomfang:
 Modtagevindue 25 cm langt Art.nr. 262000 - maskinmodtager FMR 706 med
 Stærke magneter til montering på maskinen  integreret batteri, oplader, 12/24V kabel til bilbatteri, kuffert
 Kan bruges sammen med lasere af alle fabrikater
 Vand- og støvtæt metalhus Art.nr. 263000 - fjerndisplay FRP 707 med tilslutningskabel

Betjeningsvejledning
Maskinmodtager sæt FMR 700

1 TÆND/SLUK knap 9 Stik til tilslutningskabel til FMR 706
2 Opladerstik   10 LED-Display
3 Modtagevindue (4x) 11 Holder
4 LED-Display 12 Klemskrue
5 Fikseringsmagneter 13 Stik til 12/24V kabel til bilbatteri
6 Display til opladningsindikation 14 Tilslutningskabel
7 Låg til opladerstik  
8 Stik til tilslutningskabel til FRP 707 Ikke afbildet:
   eller til 12/24V kabel til bilbatteri - 12/24V kabel til bilbatteri
     - Oplader

Montering- FMR 706 er forsynet med stærke magneter til
direkte montering på gravearmen.

Tilslutning-  Tryk en gang på TÆND/SLUK knappen, alle LED
displays blinker.
Modtageren befinder sig i nøjagtigheds-mode grov.
Ved at trykke på TÆND/SLUK knappen skifter man
nøjagtigheds-mode fra grov til fin eller omvendt.

Nøjagtighedstrin- Skift med TÆND/SLUK knappen
FIN = de inderste LED displays „A“ blinker tre gange
GROV = de yderste LED displays „B“ blinker tre gange

Slukning-Hold TÆND/SLUK knappen inde i 2 sek.

LED-Display-
De to øverste røde LED displays blinker = før FMR 706 opad
Det midterste grønne LED display blinker = FMR 706 er i
korrekt højde
De to nederste røde LED displays blinker = før FMR 706 nedad

Display FRP 707-
Forbind FRP 707 og FMR 706 ved at sætte tilslutningskabel 14
i stik 8 og 9.
Fjerndisplayet kan kun fastgøres i kabinen på en bygge-
maskine. Displayet på modtageren er identisk med fjern-
modtageren. På den måde kan føreren aflæse modtageren
over fjerndisplayet, selvom han ikke kan se modtageren.

Strømforsyningen til FRP 707 kommer fra FMR 706.
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Genopladeligt batteri og oplader-
FMR 706 har et integreret, genopladeligt 7.2 V NiMh batteri.
Når batteriet skal oplades, vises det ved, at LED displayerne
blinker indefra og udad, hvorefter modtageren slukker af sig
selv.

Opladning af batteri -
Skru låg nr. 7 af og forbind opladeren med stik nr. 2 og en
stikkontakt. Anbefalet opladningstid: 15 timer.

12/24V Kabel til bilbatteri-
Slut kablet til bilbatteri til stik 8 - eller til stik 13, hvis FMR 706
er sluttet til FRP 707. Slut herefter batteriklemmerne til
bilbatteriet:
RØD til bilbatteriets pluspol (+)
SORT  til minuspol (-) eller til jord (motorblok)

Tekniske data                                                                                
Rækkevidde                                                      200 m                    
Nøjagtighed fin                                   ± 2 mm - ± 10 mm              
Nøjagtighed grov                               ± 5 mm - ± 23 mm              
Genopladeligt batteri/oplader           7.2 V NiMh / 2500 mAh      
Funktionstid                                                      40 timer                 
Opladningstid                                                    15 timer                 
Arbejdstemperaturer                             -20° C - +50°C                
Mål                                                      376 x 180 x 49 mm            
Vægt                                                                  3,1 kg                    
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Modtager FMR 706 Fjerndisplay FRP 707

FMR 706 + FRP 707 = SET FMR 700


