BRUKSKORT TOPCON TP-L5 SERIEN
Oppsetting:
Sett alltid opp laseren slik at den digitale libellen er sentrert.
Laseren retter seg automatisk inn innenfor +/- 10% slik
figuren viser. Under innretting vil laserpunktet blinke samtidig
med ”ON” symbolet i displayet.

Horisonteringsadvarsel:
Om laseren ikke blir plassert innefor for sitt selvhorisonteringsområde
på +/- 10%, vil dette symbolet komme frem i displayet.

Rotasjonsadvarsel:
Når laseren blir tiltet sideveis mer enn rotasjonskompensatorens
område på +/- 4, vil dette symbolet komme frem i displayet.

Legge inn fall:
Fallet kan legges inn på 2 måter. Enten ved å taste fallet inn direkte ved ”SET” funksjonen, eller å bla seg frem
til ønsket fall ved hjelp av pilstastene. ( Se nederste fig.) Eksemplet viser fallinnstilling på + 1. 234%.
Forrige innstilling var –13.678.

Prosedyre

Tast

Trykk i ”SET” tasten. +/- tegnet vil begynne å blinke.
for å forandre fra – til +

Trykk

eller

Trykk

for å komme til neste siffer.

Trykk

eller

Trykk
Trykk

til tallet 0 kommer frem.

for å komme frem til neste siffer.
eller

til tallet 1 kommer frem.

Display

Merk !
Laseren har en egen meny
hvor en rekke funksjoner
kan velges. For å komme til
meny, hold inne ”hengelås”
tasten samtidig som laseren
settes på.
Har kan man velge:
Promille eller prosent
visning.
Aktivisere fjernkontroll for å
styre laserpunktet også opp
eller ned ved hjelp av
sidestyringstastene.

Gjenta prosedyrene over til ønsket fall er innstilt.

Legge inn firmanavn.

Trykk ”SET” tasten når ønsket fall er innstilt. Laseren vil
nå automatisk stille seg inn på valgt fall. Under innstilling
vil laserpunktet blinke samtidig med ”ON” symbolet i
displayet.

Egen sikkerhetskode i
tilfelle tyveri.

Maksimal fallinnstilling er – 15. 000% til + 40. 000% (- 150. 00 ‰ til + 400.00 ‰)

Se instruksjonsbok for
nærmere forklaring.

Display visning. Display 1
eller Display 2.

Fallinnstilling ved hjelp av piltaster:
Ved å holde pil-opp eller pil-ned tastene inne kan man bla seg frem til ønsket fall. Tallene i displayet vil begynne
å løpe, samtidig som laserpunktet beveger seg. Slipp tasten ved ønsket fall.
Om begge tastene trykkes inn samtidig vil fallet automatisk nullstille seg.

Trykk inn begge disse tastene samtidig, og fallet vil
automatisk nullstille seg.

BRUKSKORT TOPCON TP-L5 SERIEN
Flytte laserpunktet sideveis:
Ved å trykke inn piltastene på displayet slik fig. 1viser kan laserpunktet styres sideveis. Maksimal rekkevidde er
9 meter på en avstand av 30 meter. Se fig. 2. Om man trykker inn begge tastene samtidig, vil laserpunktet
automatisk sentrere seg og symbolet som vises i fig. 3 kommer frem i displayet. Det samme kan også gjøres fra
fjernkontrollen RC-200.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Trykk inn disse tastene
Samtidig og laserpunktet
sentrer seg.

Automatisk innsøking mot blink. (Gjelder kun TP-L5G og TP-L5A):
Ved å plassere blinken over punktet/retningsstikket kan laseren automatisk søke seg inn på senter av blinken.
1. Sett blinken over punktet eller retningsstikket. Pass på at magnetstripen på blinken vender mot laseren.
2. Trykk inn ”automatisk søkingstast” i displayet eller fjernkontrollen.
Maksimal rekkevidde er 150 meter. Displayet vil nå vise følgende:
Om RETRY kommer frem i displayet. Prøv en gang til. Pass på at magnet striper vender mot laser.
Magnetstriper må vende
mot laser.

Starter søket.

Vises i displayet.

Maksimal avstand 150 meter.

RC-200, fjernkontroll:
Sender utgang
Signal diode. Blinker når signal sendes

Automatisk innsøking
Automatisk sentrering

Flytter punkt til venstre

(Trykk inn samtidig)
Flytter punkt til høyre

Setter laser i standby
Endrer utseende på laserpunktet

for å spare strøm

(Normal, pulserende eller kraftig)

Blinken a.s
Østkilen 4
1621 Gressvik

De fleste funksjoner som
laseren har kan styres fra
fjernkontrollen. Rekkevidden er
200 meter. Dette er spesielt
gunstig når man skal utføre
automatisk innsøking, eller
styre laserpunktet manuelt inn
på blinken/retningen.
Laseren kan også styres i
høyde ved hjelp av
fjernkontrollen. Trykk inn de to
nederste tastene samtidig.
Signal diode lyser.
Sidestyringstastene fungerer nå
som opp eller ned. (Funksjonen
må aktiveres i meny)
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