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strumentet.

bli endret uten forutgående
n skille seg fra de som finnes

 bli forenklet slik at de lettere
F
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Takk for at du valgte et TOPCON instrument.
• Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk in

• Sjekk at alt av utstyr er inkludert.
 “ STANDARDSYSTEMKOMPONENTER” (p. iii)

• Instrumentets spesifikasjoner og generelle fremtoning kan 
varsling, og uten noen forpliktelser for Topcon Corporation, og ka
i denne bruksanvisningen.

• Noen av diagrammene som vises i denne bruksanvisningen kan
kan forstås.



ORDAN DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES

s før operasjonene foretas.

sninger. 
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ende markeringer benyttes i denne bruksanvisningen.

: Angir forholdsregler og viktige ting som bør lese

: Angir kapittelets tittel for å finne ytterligere opply

: Angir tilleggsforklaring.
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akker den ut.

 første operasjonen. Vennligst 
batterier så raskt som mulig.
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-60
nbatteri x 2stk.) .................... 1stk.
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til mottaker ........................... 1stk.
-74 ........................................ 1stk.
ebatterier*2) .......................... 4stk.
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TANDARDSYSTEMKOMPONENTER

Forsikre deg om at alt dette finnes i transportkofferten når du p

), *2), *3)Batteriene som er inkludert i pakken skal bekrefte den
skift de medleverte batteriene ut med nye (alkaliske) 

ype med oppladbare batteri Type med tørrbat

) RL-SV2S instrument........................................1pc.
) Fjernkontroll RC-60

(med AA manganbatteri x 2stk.) .....................1stk.
) Mottaker LS-80L..............................................1stk.
) Modell-6 holder til mottaker ............................1stk.
) Batteriholder DB-74C ......................................1stk.
) Ni-MH batteripakke BT-74Q ............................1sett
) AC/DC omformer AD-15..................................1stk.
) AA-format tørrcellebatterier*1) ........................4stk.
) Bærevæske .....................................................1 stk.
0) Instruksjonsmanual .........................................1 stk.

1) RL-SV2S instrum
2) Fjernkontroll RC

(med AA manga
3) Mottaker LS-80L
4) Modell-6 holder 
5) Batteriholder DB
6) D-format tørrcell
7) AA-format tørrce
8) Bærevæske .....
9) Instruksjonsman
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 BRUK
(operatørene og andre) og på 
d et utropstegn i et triangel 
ningen.

om at du har forstått disse før 

eta en feiloperasjon kan 
lig skade hos operatøren.
eta en feiloperasjon kan 
ller løsøre.

r forsiktighet (inkludert 
 du i eller nær symbolet.
ljene finner du i eller nær 

. Detaljene finner du i eller 
1
Fo
lø
m
De
du

De
.  FORHOLDSREGLER FOR SIKKER
r sikker bruk av produktet og for å forebygge skader på person 

søre, er gjenstander som skal holdes under oppsyn markert me
ed meldingen ADVARSEL eller FORSIKTIG i denne bruksanvis
finisjonene for merkingen er listet opp nedenfor. Forsikre deg 
 leser bruksanvisningens hovedtekst.

finisjonene for merkingen

ADVARSEL
Det å ignorere denne merkingen og for
muligens resultere i dødsfall eller alvor

FORSIKTIG
Det å ignorere denne merkingen og for
muligens resultere i skade på person e

Dette symbolet benyttes til å markere handlinger hvo
meldinger om fare) anbefales sterkt. Detaljene finner
Dette symbolet angir handlinger som er forbudt. Deta
symbolet.
Dette symbolet angir handlinger som alltid må utføres
nær symbolet.



1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUK

sultere i brann, elektrisk 

att for mye støv eller aske, 
ntennelige materialer. Det 

 deg om at alle festene, 
holdelse kan resultere i at 
ed forårsake skader.

r glatt og ustabil, slik at en 

ler belte. Vesken eller 
2

Generelt

Advarsel
Ikke forsøk en demontering eller ombygging. Det kan re
støt og brannskader.

Disse enhetene skal ikke benyttes i områder som er uts
i områder hvor det er utilstrekkelig ventilasjon eller nær a
kan resultere i en eksplosjon.

Når instrumentet sikres i en bæreveske skal du forsikre
inkludert de på sidene, har blitt lukket. Manglende over
instrumentet faller ut mens det blir båret rundt, og derm

Forsiktig
Ikke benytt bærevesken som en fotskammel. Vesken e
person kan gli og falle ned fra den.

Ikke plasser instrumentet i en veske med ødelagt lås el
instrumentet kan mistes og forårsake skade.
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e eller at det antenner.

ngen som er angitt. Det kan 

psler. Det kan resultere i 

uk. Det kan oppstå brann.

uk. Det kan forekomme en 
rårsaker en brann.

en mens du skifter batterier. 
n.

ene. Andre ladere kan ha ulik 
 for gnister som kan lede til 
Strømforsyning

Advarsel

Unngå kortslutning. Det kan resultere i varmedannels

Ikke bruk annen spenning enn den spesifikke spenni
resultere i brann eller elektrisk støt.

Ikke bruk ødelagte strømkabler, plugger eller løse stø
brann eller elektrisk støt.

Ikke bruk andre strømkabler enn de som er tiltenkt br

Ikke bruk andre strømkabler enn de som er tiltenkt br
eksplosjon, eller bli dannet unormal hete som igjen fo

Ikke plasser klesartikler eller lignende på batterilader
Det kan resultere i gnister som kan forårsake en bran

Benytt bare den angitte batteriladeren til å lade batteri
spenning eller polaritet og dermed foreligger en risiko
brann eller brannskader.



1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUK

n. Det kan skje en 

tstyr eller formål. Det kan 
.

et benyttes isolasjonstape 
 en kortslutning, som 

 kan resultere i en 

med våte hender. Det kan 

elige kjemikalier kan 
4

Batteriene skal ikke utsettes for varme eller kastes i ilde
eksplosjon som forårsaker personskader.

Ikke bruk batteriet eller laderen til noe som helst annet u
resultere i brann eller brannskader som følge av gnister

For å unngå kortslutning hos batteriet under lagring bør d
eller lignende på terminalene. Ellers kan det forekomme
forårsaker brann eller brannskader.

Ikke bruk batterier eller batteriladere som er våte. Dette
kortslutning som kan føre til brann eller brannskader.

Du skal ikke koble til eller fra strømforsyningspluggene 
resultere i elektrisk støt.

Forsiktig
Ikke rør flytende væske som lekker fra batteriene. Skad
forårsake brannskader eller blemmer.
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en strammes til den sitter 
sultere i at instrumentet faller 

a som instrumentet blir 
dette resultere i at stativet 

 personer. En person kan bli 
ne.

estes på bakken. Ellers 

a innen du bærer stativet. 
re i at stativbeina forlenges 
Stativ

Forsiktig
Når instrumentet monteres til stativet skal senterskru
trygt. Dersom skruen ikke festes ordentlig kan dette re
av stativet og forårsaker skade.

Stram ordentlig de skruene som benyttes til stativbein
montert på. Dersom skruen ikke festes ordentlig kan 
kollapser og forårsaker skade.

Ikke bær stativet med stativføttene pekende mot andre
skadet dersom vedkommende blir truffet av stativføtte

Hold hender og føtter unna stativføttene når stativet f
risikerer man å bli kuttet i hånden eller foten.

Stram ordentlig de skruene som benyttes til stativbein
Dersom skruen ikke festes ordentlig kan dette resulte
og forårsaker skade.



2.  FORHOLDSREGLER
 det skal og har normal 

re risikoen for voldsomme 
lens nøyaktighet.

et som benyttes til laserens 

teres til temperaturen forut 

ner og foreta regelmessige 
6

Før 
ytels

Vibr

Når 
vibra

Plut

En p
utslip
I slik
for b

Ans

• Br
ko
arbeid eller drift må du kontrollere at instrumentet fungerer som
e.

asjon og beskyttelse imot støt

instrumentet transporteres skal det beskyttes godt for å minime
sjoner og støt. Voldsomme vibrasjoner og støt kan påvirke strå

selige temperaturendringer

lutselig temperaturendring kan forårsake vannkondens på glass
psdel.

e tilfeller lar du instrumentet stå for en stund slik at det kan jus
ruken.

varsfraskrivelse

ukeren av dette produktet forventes å følge alle driftsinstruksjo
ntroll og ettersyn av produktets driftsmessige tilstand.
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r for resultatene av feilaktig 
direkte skader, avbruddstap 

r for følgeskader og tap av 
, storm, flom osv.), brann, 
er eventuelle andre unormale 

r for avbruddstap og tap av 
retningsdriften osv. forårsaket 

r for eventuell skade og tap av 
et i brukerhåndboken.
r for skade forårsaket av 
bling til andre produkter.
• Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansva
bruk eller forsettlig misbruk, inklusive eventuelle direkte eller in
eller tap av fortjeneste.

• Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansva
fortjeneste forårsaket av eventuelle naturkatastrofer (jordskjelv
ulykke eller en handling begått av en tredjepart og/eller bruk und
forhold.

• Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansva
fortjeneste forårsaket av endring eller tap av data, avbrudd i for
av bruk ved produktet eller et ubrukelig produkt.

• Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansva
fortjeneste forårsaket av annen bruk enn den som er foreskrev

• Produsenten eller dennes representanter påtar seg intet ansva
feilaktig bevegelse eller handlinger utført i forbindelse med tilko



3.  OPPLYSNINGER OM LASERSIKKERHET
C Standard Publication 
al Regulation FDA CDRH 
bortsett fra avvikene oi 

tet produseres og selges i 
A/BRH 21 CFR 1040) eller 
uirements and User’s 
rstråler.
om “Klasse 3R (illa) 
 opplæring gitt av en 
onteres. Kontakt TOPCON 
8

RL-S
6082
21C
henh

L
Dett
henh
“Rad
Guid
Ifølg
lase
spes
eller
V2S er klassifisert som klasse 3R laserprodukt i henhold til IE
5-1 Ed.2.0: 2007 og United States Government Code of Feder

FR Part1040.10 og 1040.11 (samsvar med FDAs teststandard 
old til lasermelding nr.50, datert 24. juni 2007.)

asersikkerhet
e produktet avgir en synlig laserstråle under bruk. Dette produk
old til “Performance Standards for Light-Emitting Products” (FD
iation Safety of Laser Products, Equipment Classification, Req
e” (IEC-publikasjon 60825-1) om sikkerhetsstandarder for lase
e nevnte standard er standardmodellen RL-SV2S klassifisert s
rprodukt”. Disse produktene er enkle å anvende og krever ikke
ialist på lasersikkerhet. I tilfelle svikt, må ikke instrumentet dem
 TOPCON-forhandleren.
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9

nksjonsprosedyrer enn de 
ning.

manente øyeskader.

Stråleåpning

e etikett
tt varierer avhengig av markedet
Advarsel
Bruk av andre kontrollelementer eller justerings- og fu
som er spesifisert her, kan medføre farlig strålepåvirk

Ikke se rett inn i laserstrålen. Ellers risikerer man per

Synlig laser
Laser kilde: 2.4mW

Forklarend
Hver etike



3. OPPLYSNINGER OM LASERSIKKERHET

te øyeskader.

litt utsatt for en laserstråle, 
ert oftalomologist.

 kontroller og justeringer 

t ødelegges slik at 

n forårsakes av at 
 å sette instrumentet i en 

ler sjåfører i hodehøyde.
10

Ikke stirr på laserstrålen. Ellers risikerer man permanen

Dersom man opplever en øyeskade som følge av å ha b
skal man umiddelbart oppsøke legehjelp hos en autoris

Forsiktig
Utfør kontroller ved arbeidets begynnelse og periodiske
med laserstrålene utsendt under normale forhold.

Når instrumentet ikke benyttes slås strømmen av.

Når instrumentet avfallshåndteres skal batteriets kontak
laserstrålen ikke kan sende signaler.

Benytt instrumentet varsomt for å unngå skader som ka
laserstrålen uforvarende treffer en person i øyet. Unngå
høyde hvor laserstrålens bane kan treffe fotgjengere el
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ontrollpanel

Enter-tast

Strømbryter

X/Y-akse 
valgtast/
Samkjøringstast/ 
Opp-tast

Piltaster
4

4

B

.  OVERSIKT

RL-SV2S Oversikt

.1  RL-SV2S/RC-60

K

Håndtak

Batteriholder Kontrollpanel

Ladekobling (kun for den 
oppladbare batteritypen)

Syn Rotasjonshode
Stråleåpning

ryter til batteriholder

Menytast/
Annulleringstast

Nivåindikator
For vertikal 
rotering

Display



4. OVERSIKT

alsøket (CH SErCH) og 

il RL-SV2S ikke er skrudd 
kontroll" (p. 66). 
 kanal (p. 47)
en taster trykkes i løpet av 

av kanalsøket [CH SErCH] 

r X/Y-akse/Samkjøringstast

ll
12

RC-60 Oversikt

• Strømmen skrus på med RL-SV2S før RC-60. benyttes.
Ved å trykke på en av tastene (eller sette inn et batteri) vises kan
begynner overføringen ned RL-SV2S.

• Når kanalen ikke er samkjørt med RL-SV2S eller når strømmen t
PÅ, vil man se en melding på displayet "Overføringsfeil med fjern
12. SKJERMVISNING AV FEILMELDINGER(p. 65), Stille inn

• Auto-stansfunksjon Strømmen slår seg automatisk av, dersom ing
ca. 6 minutter. (For å gjenoppta trykkes en av tastene for visning 
og overføringen med RL-SV2S tar til.)

Display

Enter-tast

Valgtast fo
Opp-tast

Stroppehu

Menytast/Annulleringstast

Piltaster
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 og som ikke kan benyttes 

ksjon

tainput og sender data til 

e til forrige status.

l skjermbildet for 

amkjøringsmodus

kifte og nummerangivelse 
r retningen under innstilling av 
• RC-60 er en fjernkontroll som er spesialkonstruert for RL-SV2S
med andre modeller.

RL-SV2S/RC-60 Bruk av taster

Tast Oversikt Fun

Enter-tast Avslutter behandlingen av da
instrumentet.

Meny/Annulleringstast Velg et menyobjekt.
Avbryter input eller går tilbak

Valgtast for X/Y-akse/
Samkjøringstast

Horisontal rotasjon: veksler ti
gradinnstilling for hver akse.
Vertikal rotasjon: veksler til S

Piltaster
Pilene angir kodevalg, siffers
under gradinnstilling, og styre
maskering.

Strømbryter
(Kun for RL-SV2S)

Av/På for RL-SV2S.



4. OVERSIKT

rieffekt

sjonshastighet
0 rpm
0 rpm
0 rpm (Blinker når batteriet er nesten 

tomt)

 strøm for operasjonen
 strøm for operasjonen

e strøm til operasjonen*1)

visning av maskemodus

e strøm til operasjonen
for strøm*2)

m
nser
eri-typen: Skift ut med nye batterier.
atteritype:

Når en kobler til AD-15 under 
feilvisning skrus strømmen AV 
og deretter PÅ igjen for å 
gjenoppta operasjonen.

astigheten vil være 500 rpm.

en hos batteriet til RC-60 viser 
 på RC-60 fjernkontrollen.)
14

RL-SV2S/RC-60 Skjermvisning
Eksempel på skjermvisningX-akse grad

Skjermvisning ved sending og mottak Gjenværende batte

Y-akse grad Rota
  6:60
  3:30
  5:50

Overfører til mottakerinstrumentet (RC-60 eller 
RL-SV2S)
(Lysene på inntil mottak hos 
mottakerinstrumentet)

Mottar fra overføringsinstrumentet
(Lysene på inntil overføringsinstrumentet 
overfører neste gang)

Når overføring fra det andre instrumentet ikke 
er mulig
(Begge merkene blinker langsomt inntil neste 
overføring)

Tilstrekkelig
Tilstrekkelig

Gjenværend

(Blinker et tall om gangen 
under automatisk nivellering)

(Blinker et tall om gangen 
under automatisk nivellering)
Skjermvisning for manuell 

Skjerm

Gjenværend
Nesten tom 

Tom for strø
Laseren sta

Tørrcellebatt
Oppladbar b

*1), *2) Laserh

(Visning av strømmengd
gjenværende batterinivå
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 for strålemottak
induet som mottar strålen i 
 av RL-SV2S for å oppdage 

trålen.

r

ler for lydsignal

tor LS-80L Display (p. 16)
er den graderte posisjonen "---" ved 
e LS-80L opp og ned. 
sgivende piler og lydsignaler hjelper 
å finne den graderte posisjonen hvor
 treffer vinduet som mottar strålen. 
n av LS-80L er 40mm (1 9/16") fra 
-indeks for forskjøvet markering.)
ne sitter på for- og baksiden av 
entet.
LS-80L Oversikt
4.2  Mottaker LS-80L

Vindu
Vend v
retning
lasers

Varselsignalbryter
Det kan vekselvis skiftes til volumet hos 
den sensorbaserte signalbryteren.
LAVT/HØYT/AV ved å trykke på bryteren.

Sente

Nivå-presisjonsbryter
Det er to valg av nivå-presisjon, 
normal presisjon (±2mm) og høy 
presisjon (±1mm). Ved å trykke på 
denne bryteren kan du skifte mellom 
presisjonsalternativene.
Bekreft presisjonsvalget ved hjelp 
indikatoren. (Normal presisjon er 
innstillingen når mottakeren slås 
på.)

Strømbryter
Strømmen slås PÅ eller AV ved å 
trykke på den.

Høytta

Indika
Registr
å beveg
Retning
til med 
laseren
(Toppe
gradert
Lampe
instrum

Auto-stansfunksjon
Strømmen slår seg automatisk av, hvis det ikke registreres en 
laserstråle innen ca. 30 minutter. (For å skru på nivåsensoren 
trykker du på strømbryteren igjen.)
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s

en
signal)

al)

en
ignal)

 batterikapasitet
Batteriet er tilstrekkelig 
oppladet.
Nivået er lavt, men laseren 
fungerer stadig.
Tomt batteri.
Skift ut tørrbatteriet med et 
nytt.
16

LS-80L Display

Normal presisjonsmodu

Høypresisjonsmodus

Høyere enn nullposisjon
(Varsellyd: Høyfrekvent lyd
Flytt sensoren nedover.

Nullposisjon
(Varsellyd: Konstant lydsign

Lavere enn nullposisjon
(Varsellyd: Lavfrekvent lyds
Flytt sensoren oppover.

Visning av gjenværende

Den roterende lasers 
høydevarsel*1

Batteriadvarsel til den 
roterende laser*2


De anviste advarslene *1 og *2 er funksjonene LS-80L 
oppdager alarmsignal fra RL-SV2S.
LS-80L sin oppdagelse av alarmer fra RL-SV2S kan 
kanselleres.
For å kansellere deteksjon trykkes strømbryteren samtidig 
som signalbryteren mens strømmen er på.

Et blink viser, at RL-SV2S ikke 
har mer strøm.

Et blink og et varselsignal 
forteller, at RL-SV2S sin 
høydealarm fungerer.



4. OVERSIKT

17
LS-80L Registreringsområde



5.  FORBEREDELSE OG FUNKSJONER

DB-74
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Kobl

R
• Sl

1 F
p

2 I
4
s

3 I
k

5.1

e til batteriet som angitt for den batteritypen du har kjøpt. 

L-SV2S (tørrbatteritype)
ik bytter du tørrcellebatterier

jern batteriholderen hos DB-74 ved å vri knappen 
å batteriholderen til "OPEN" (åpne).

nstaller de nye (alkaliske) tørrcellebatteriene i 
xD størrelse i henhold til illustrasjonen på DB-74 
in batteriholder *1) *2), *3).

nstaller batteriholderen. Fest batteridekslets 
napp til siden "LOCK".

  Strømkilde
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g nye batterier, og du må ikke 

gelser er pakket med i 

l-kadmium, men driftstiden er 

t stund under lave 
turer.
ren og benytte batteripakken 

H batteripakke. Bruk DB-74C 
• Slik fjerner du tørrcellebatterier

1 Fjern batteriholderen hos DB-74 ved å vri knappen på 
batteriholderen til "OPEN" (åpne).

2 Fjern tørrcellebatteriene fra batteriholderen DB-74.


*1 Bytt alle de 4 batteriene samtidig. Du må ikke blande brukte o

blande sammen batterier av forskjellige typer.
*2 Benytt alkaliske tørrceller. (Tørrceller for bekreftelse på beve

forsendelsen.)
Det kan også benyttes tørrceller av nikkel-hydrogen og nikke
en annen enn hos alkaliske tørrceller.

*3 Generelt svekkes prestasjonsevnen til tørrceller for en stakke
temperaturer, men henter seg inn igjen ved normale tempera

• Det er mulig å fjerne tørrcellebatteriene fra DB-74 batteriholde
BT-74Q.

• DB-74 tørrbatteriholder kan ikke brukes for å lade BT-74Q Ni-M
ladebatteriholder i stedet.
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74Q

denfor 
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RL-SV2S (oppladbar batteritype)
• Slik installeres batteripakken

1 Sett inn batteripakken BT-74Q i batteriholderen 
DB-74C i den retningen som vises på 
diagrammet til høyre.

2 Installer batteriholderen. Fest batteridekslets 
knapp til siden "LOCK".

• Slik fjernes batteripakken

1 Fjern batteriholderen hos DB-74C ved å flytte knappen på 
batteriholderen til "OPEN" (åpne).

• Det er mulig å fjerne batteripakken BT-74Q fra DB-74C 
batteriholderen og tørrcellebatteriene.

BT-

DB-74C

Ta tak i det spesielle stedet på batteriholderen som er anvist ne
og fjern batteripakken.
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ugg AD-15
• Til lading

1 Plugg AC/DC omformeren (AD-15) inn i 
DB-74C batteriholderen, eller plugg AD-15 
inn i batteripakken BT-74Q.

2 Sett strømkabelen til AD-15 inn i et 
strømuttak.

3 Fullfør ladingen ved å trekke ut pluggen 
fra DB-74C batteriholderen eller 
batteripakken BT-74Q etter omtrent 13 
timer.

4 Trekk strømkabelen til AD-15 ut av 
stikkontakten.

• DRIFT lade
Som vist til høyre kan du benytte 
instrumentet mens ladingen pågår med 
strømforsyningsenheten er tilkoblet 
instrumentet.

Pl
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(50°F til 104°F).
-15.
tiden i så stor grad som 

jekkes før den igjen brukes 

eriets ytelse.
vares på et sted hvor 
fullstendig, kommer dette til 
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• Opplading bør skje i et rom med en temperatur på 10°C til 40°C 
• Ikke foreta lading med andre, bortsett fra AC/DC omformeren AD
• For lengre batteri-levetid bør man tilpasse seg den foreslåtte lade

mulig.
• Batterikilden kommer til å lade seg ut under lagring, og må derfor s

med instrumentet.
• Ikke lad batteriet igjen når det er ferdig ladet. Dette vil senke batt
• Lagrede batterier bør lades opp hver 3. eller 6. måned og oppbe

temperaturen er 30C eller lavere. Hvis du lar batteriet lade seg ut 
å påvirke fremtidig oppladning.
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rcellebatterier. Forsikre deg 

tning, som angitt.
RC-60
• Slik bytter du tørrcellebatterier

1 Batteridekslet åpnes igjen.

2 Ta ut de gamle batteriene og sett inn 2 nye AA (alkaliske) tør
om at alle er satt inn i riktig retning, som angitt.

3 Lukk batteridekslet inntil du hører en klikkelyd.

LS-80L
• Slik bytter du tørrcellebatterier

1 Fortsett med å dytte batteridekslet i retning 1, og forsøk 
deretter å gli dekslet i retning 2. Dekslet beveger seg ikke, 
men vil være åpent.

2 Ta ut de gamle batteriene og sett inn 2 nye AA (alkaliske) 
tørrcellebatterier. Forsikre deg om at alle er satt inn i riktig re

3 Trykk lokket ned og klikk det låst.


• Begge batteriene må byttes ut med nye.
• Du må ikke blande gamle og nye batterier.
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RC-60.

trollpanelet hos RC-60 til 

å displayet "Overføringsfeil 

ontrollen
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Samme kanal (1 til 9) må stilles inn på RL-SV2S og fjernkontrollen 

RL-SV2S
Stille inn kanal (p. 47)

RC-60
Innstillingsprosedyren er den samme som for RL-SV2S. Benytt kon
innstillingen. Stille inn kanal (p. 47)
 
Når kanalen ikke er samkjørt med RL-SV2S vil man se en melding p
med fjernkontroll" (p. 66).

5.2  Stille inn kommunikasjonskanalen for fjernk
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i 
6

1
2

6

.  GRUNNLEGGENDE BETJENING

Horisontal rotasjon
Sett instrumentet på et stativ eller et plant underlag.

Slå strømbryteren  (PÅ). Automatisk nivellering begynner
Etter den automatiske nivelleringen vil laserstrålen virke 
horisontalt.

RL-SV2S vil automatisk balansere innenfor en rekkevidde på
±5° som vist nedenfor.
Det er dessuten mulig å stille inn graderingen hos RL-SV2S 
retningen til 2 akser. 7.1 Angi grader(p. 29) om hvordan 
man foretar gradering.

.1  Innstilling av instrumentet

±5°
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3 Trykk strømbryteren til LS-80L (PÅ).

4 Velg presisjonsmodus ved å trykke på nivå-
presisjonsbryteren.
4.2 Mottaker LS-80L(p. 15)

5 Lokaliser den graderte posisjonen "---" ved å bevege 
LS-80L opp og ned.

6 Sett et merke ved posisjonen til gradert-indeks. 
(Toppen av LS-80L er 40mm [1 9/16"] fra indeks for 
forskjøvet markering.)
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 i 

l 

O L D E R -6

 stangen slik som vist 

Klemmehjul

Holder til mottaker 
modell 6
Praktisk eksempel

Vertikal rotering

1 Installer RL-SV2S på stativet og still slik at boblen er midtstilt
nivåindikatoren for den vertikale rotasjonen.

2 Trykk på strømbryteren .

Når auto-nivellering er fullført vil laserstrålen sende vertikalt.
Om manuell linjekontroll 7.2 Linjekontroll (manuell, vertika
strålejustering)(p. 39)

1 5 4

1 5 2

1 5 0

1 5 3

1 5 1

1 3 8

1 3 6

1 3 4

1 3 2

1 3 9

1 3 7

1 3 5

1 3 3

1 3 1

1 3 1

1 4 9

1 4 7

1 4 8

1 4 6

H

Installer LS-80L på
nedenfor.

LS-80L
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 funksjonen virke.
av en dobbeltakse i 

jen. Etter at den 

en startes deretter opp igjen.

entet.

Visning av høydealarm

(Blinker)
28

Når instrumentsystemet oppdager et støt vil denne 
funksjonen informere operatøren om det.
• Når instrumentets installasjonsstatus (høyde) 

endres drastisk ved kontakten med operatøren 
eller tilsvarende, vil denne funksjonen stanse 
den automatiske nivelleringen for å opprettholde 
operasjonens nøyaktighet, samt informere 
operatøren om situasjonen.

• 10 minutter etter at den auto-
nivelleringsfunksjonen ble aktivert og laserstrålen sendt vil denne

• Høydealarm-funksjonen vil ikke fungerer under gradinnstillingen 
Matchende Modus eller Manuell Modus.

 Høydealarm AV/PÅHøydealarm AV/PÅ (p. 49)

Tilbakestilling
1 Skru av strømbryteren
2 Kontroller hvorvidt instrumentet har blitt installert korrekt.
3 Slå på strømmen igjen. Den automatiske nivelleringen starter ig

automatiske nivelleringen er forbi blir laserstrålen sendt.
4 Forsikre deg om at laserstrålen er innstilt på riktig høyde. Operasjon

6.2  Høydealarmfunksjon
Støt gis til instrum
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ULIKE FUNKSJONER
 funksjoner fra menyskjermen.

rekte oppføring av verdien for 
e hos laserstrålen ut fra løypa 

r.

radområde:
 –15% til +15%
 –15% til +15%

se Y-akse
7.
De

De
gr
på

Gr
Gr

7

  ANVENDT OPERASJON OG INNSTILLING AV 
t er mulig å foreta gradsinnstillinger for laserstrålen og diverse

t er to måter å foreta gradsinnstillinger for laserstrålen på: 1) di
adene hos X- og Y-aksen, og 2) matching for å stille inn graden
 bakken på stedet,

Slik legger du inn verdier for grader
ader kan angis i begge akser, X og Y, som vist under.
adene kan stilles inn innenfor rekkevidden som angis nedenfo

.1  Angi grader

Enkel akse Dobbeltakser:

Gradområde:
X: –15% til +15%

eller
Y: –15% til +15%

G
X:
Y:

X-ak



7. ANVENDT OPERASJON OG INNSTILLING AV ULIKE FUNKSJONER

denfor.

k stilles inn på omlag ±8%. 
n for å forbli innenfor 

den automatiske 
rekkevidde" bli 

 temperaturen plutselig 
år sjansen til å tilpasse seg 

en vil 
. 
k (og 

ullført 
tiske 

X-akse

Pluss

Minus

-15%

+15%
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Graden hos aksene og symbolene for aksen vises i diagrammet ne

På stativet som har hodet horisontalt plassert vil gradene automatis
Dersom større grader stilles inn vippes RL-SV2S mot løyperetninge
rekkevidden til den automatiske nivelleringen. Når rekkevidden for 
nivelleringen overskrides vil meldingen "Overskrider nivelleringens 
vist.12. SKJERMVISNING AV FEILMELDINGER(p. 65)


Dersom du stilte inn gradene ved å plassere RL-SV2S et sted hvor
endres skal du la instrumentet stå omtrent i 10 minutter slik at det f
temperaturen innen bruken tar til.

Dersom temperaturen endres 5°C eller mer etter at gradsinnstilling
temperaturforskjellen bli oppdaget og graden korrigeres automatisk
Under den automatiske korrigeringen vil laseren stanse for et øyeblik
[AUTO CALIb] vil bli anvist). Når den automatiske korrigeringen er f
vil visningen vende tilbake til gradsinnstillingen, og etter den automa
nivelleringen vil laseren sende.

+15%Y-akse

-15%

Panelside

Minus

Pluss

Minus

Minus

Pluss

Pluss
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nstilling av gradens verdi

Trykk på  tasten og velg akse 
for å stille om gradens verdi.

Trykk på begge  tastene 
samtidig for å stille om gradens 
verdi.

Ved å trykke på  tasten veksles 
det til statusen valg av markering.

Trykk på  tasten igjen for å stille 
inn 0 %.
Slik stiller du inn grader

1 Trykk på  tasten og visningen av X-aksen vil begynne 
å blinke. Det er mulig å oppgi graden. (Ved å trykke på 
knappen kan du veksle mellom X-aksen og Y-aksen).

2 Trykk på  tasten.

3 Trykk på  tastene og velg markeringen (pluss 
eller minus).

4 Trykk på  tastene for å endre tallposisjonen.

Ny in

1

2

3

4
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n. Y-aksen vil begynne å 
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5 Trykk på  tastene for å øke eller senke tallverdien.

6 Trykk på  tasten for å bekrefte verdien.

7 Trykk på  tasten når du foretar gradsinnstillingen for Y-akse
blinke.

Still inn graden på samme måte som for X-aksen.


• For å stille RC-60 sjekkes visning av overføring og mottak.
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øyaktig i forhold til retningen 

 den nøyaktige retningen hos 
il grunnlinjen)

LS-80L

il å jobbe med
Eksempel på innstilling
Når graden stilles inn er det nødvendig å stille inn RL-SV2S n
på gradsinnstillingen.
Nedenfor er et eksempel på hvordan grader kan stilles inn til
gradsinnstillingen. (Arbeide med Y-3% grader fra overflaten t

Grader t

grunnlinjen
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ts blylodd.

 retningen på toppen av 
dardaksen.

.000%)

amkjøres 

rstrålen er i den graderte 

foretar justeringen om igjen.
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1 Still inn RL-SV2S på Punkt A på grunnlinjen ved å bruke stative

2 Ved å benytte siktet på den øverste delen av RL-SV2S justeres
stativet og retningen X+ samkjøres i retning av Punkt B på stan

3 Laserstrålen hos RL-SV2S roteres horisontalt. (X+0.000%, Y+0

4 Ved Punkt B justeres høyden til LS-80L installert på en stang, s
standardposisjonen til LS-80L med laserstråle og fiksering.

5 Still RL-SV2S inn på X+0.000% og Y-3.000% grader.

6 Samkjør retningen til RL-SV2S på toppen av stativet slik at lase
posisjonen hos LS-80L i skritt 4.


Ikke foreta endringer i høyden til LS-80L installert på stangen.
Dersom høyden til RL-SV2S endres vender du tilbake til skritt 3 og 
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librering til den bearbeidede 

LS-80L
Matchende modus (manuelt fall)
Denne modusen benyttes til å samkjøre gradene hos laserens ka
graden.

1 Laserstrålen til RL-SV2S roteres horisontalt mens 
innstilt på standardhøyden. (X+0.000%, Y+0.000%)

2 Juster høyden til LS-80L installert på en stang, og 
samkjør standardposisjonen til LS-80L med 
laserstråle og fiksering.

3 Still inn LS-80L i skritt 2 på den graderte overflaten.

4 Ved å benytte siktet kan man foreta en grov 
samkjøring og posisjonen til RL-SV2S settes på 
toppen av stativet i retning av LS-80L.

5 Trykk på  tasten.

6 Trykk på  tasten på Matching Modus (FALL) 
skjermbildet med valgmuligheter.
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 gjennom piltast-operasjoner.
aserstrålens retning i grader.

X-

X-

X+

X+

Y-

Y-

Y+

Y+
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7 Bekreft at den automatiske 
nivelleringen er fullført og at 
laserstrålen sender. 
Trykk på piltasten( :For å 
samkjøre med gradering på X- 
siden) straks man er i den 
ønskede retningen for å 
samkjøre grader, og laserstrålen 
vil fortsette å lene seg mot 
tastens retning, 
Piltasten kan ikke benyttes før 
den automatiske nivelleringen er 
fullført og laserstrålen begynner 
å sende.

8 Ved å trykke på hvilken som 
helst av   tastene for den 
graderte aksen som ble trykket i 
skritt 7 vil igjen stanse 
graderingen av laserstrålen. 
Dersom ingen av piltastene 
trykkes mer enn en gang vil 
laserstrålen vende tilbake til den 
horisontale posisjonen.

Laserstrålens retning i grader
Tast Display* L
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 og samkjøre den opp mot 

tigheten på graderingen av 
r gradering av Y.aksen følges 

n sendes selv om automatisk 

 LAN, etc.) blir overført, og når 
ringen av laserstrålen stanses. 
for RL-SV2S og RC-60 endres, 
rnkontrollen(p. 24)
9 Trykk på   tasten for å justere graden hos laserstrålen
standardposisjonen til LS-80L.
Alt etter hvor lenge piltasten holdes nedtrykt endrer dette has
laserstrålen. (Hastigheten endres fra lav til høy hastighet.) Fo
skrittene 7
til 9 ved å benytte   tastene.

* Visning under piltast-operasjonen.


• Når , , , eller  tasten trykkes ned vil laserstråle

nivellering starter.
• Denne modusen kan benyttes sammen med RC-60.
• Når RC-60 benyttes i et miljø hvor lignende radiosignaler (trådløst,

, , , eller  tasten trykkes lenge i skritt 9, kan grade
Dersom dette forstyrrer operasjonen kan kommunikasjonskanalen 
og forsøk så igjen. 5.2 Stille inn kommunikasjonskanalen for fje

Laserstrålen beveger seg i retning av X (Y) +.

Laserstrålen beveger seg i retning av X (Y) -.
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aden hos laserstrålen med 
piltast-operasjonen vil lyset 

å.

ellering av aksen vil ikke 

lt hos aksen som graderes. 
ellering foretas.
dig på dette tidspunktet.

 instruksjonene derfra. 
erede har blitt gradert.

g Modus. Trykk på  

s verdi.
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[Vis mens i Matching Modus]

 blinker : i Matching Modus. Det er mulig å justere gr
piltastene. Når det har gått en viss tid etter 
som blinket forbli lysende.
Gradering kan ikke justeres når  er p

: viser aksen som graderingen justeres på.
FALL : viser aksen som blir justert. Automatisk niv

fungere på dette tidspunktet.
NIVÅ : viser den automatisk nivelleringen horisonta

Et blinkende display viser at automatisk niv
Innstilling av funksjonen høydealarm er gyl

For å omjustere graderingen vendes tilbake til skritt 5 for så å følge
Imidlertid kan det hoppes over skrittene 7 og 8 for en akse som all

Forlate Matching Modus

Når  blinker : trykkes  tasten for å forlate Matchin
tasten for å stille inn gradens verdi.

Når  blinker : trykkes  tasten for å stille inn graden

Slik stiller du inn grader (p. 31)
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.

 overflate)

ring)

LS-80L

tast

tast

en er ute av stand til å komme med 
 bekreftelse av laserstrålen på 
punktene A og B stilles LS-80L inn 
unktene.
Laserstrålen kan beveges i pilretningen gjennom vertikal rotasjon


• Kun X-aksen kan flyttes.
• Tillatt justeringsområde: ±5° (når instrumentet stilles opp på 0°

1 Still inn instrumentet.

2 Trykk på/av-tasten for å slå på instrumentet. Når 
auto-nivellering er fullført, vil laserstrålen rotere 
vertikalt.

3 Flytt og still inn RL-SV2S for å samkjøre 
referansepunkt A og laserstrålen.


Påse at RL-SV2S er stilt slik at boblen er midtstilt på 
kontrollpanelets nivåindikator for den vertikale 
rotasjonen.

7.2  Linjekontroll (manuell, vertikal strålejuste

Dersom d
en visuell
referanse
på et av p
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rålen sender. Trykk en av

 av tasten for å starte søket.

llført og laserstrålen starter 

an stanse laserens 

strålen vende tilbake til det 

 høyre og venstre inntil den 
å bevegelsen hos 
på. (Hastigheten endres fra 

odus.
ustere laserstrålen med   
 har gått en viss tid etter taste-
l lyset som blinket forbli lysende. 
n ikke justeres når lyset er på.
ellering i vertikal retning.
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4 Trykk på  for å komme til Linjekontrollmodus.

5 Bekreft at den automatiske nivelleringen er fullført og at laserst

  tastene en gang og laserstrålen vil bevege seg i retning

Tasten   kan ikke benyttes inntil auto-nivelleringen er fu
å sende.

6 Ved å holde en av   tastene nedtrykt i skritt 6 igjen vil m
bevegelser.

laserstrålen. Dersom ingen av   tastene trykkes vil laser
sentrale området.

7 Ved å trykke på en av   tastene beveges laserstrålen til
er perfekt samkjørt i forhold til referansepunkt B. Hastigheten p
laserstrålen endres ut fra hvor lenge   tasten blir trykket 
lav til høy hastighet.)

 blinker :i Linjekontrollm
Det er mulig å j
tasten. Når det
operasjonen vi
Laserstrålen ka

NIVÅ blinker :utfører auto-niv
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  tasten

 å følge instruksjonene derfra. 

n vil laserstrålen sendes selv 
Retningen som laserstrålen beveger seg i når man benytter 

 * Visning under piltast-operasjonen. (p. 37)

Når linjekontrollen omjusteres vender man tilbake til skritt 4 for så
I slike tilfeller hopper man imidlertid over skrittene 5 og 6.


• Under den vertikale rotasjonen eller den manuelle linjekontrolle

om automatisk nivellering starter.

Tast Display* Laserstrålens retningsbevegelse

X-

X-

X+

X+
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0.
t, LAN, etc.) blir overført, og 
 av laserstrålen stanses. 
L-SV2S og RC-60 endres, 

)
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• Denne modusen kan benyttes sammen med fjernkontrollen RC-6
• Når RC-60 benyttes i et miljø hvor lignende radiosignaler (trådløs

når  eller  tasten trykkes lenge i skritt 7, kan graderingen
Dersom dette forstyrrer operasjonen kan overføringskanalen for R
og forsøk så igjen.
5.2 Stille inn kommunikasjonskanalen for fjernkontrollen(p. 24
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n endre menymuligheten, og 

5).

HastighetsinnstillingAV/
r

nstilling av maskering
Velg MENY
Etter å ha trykt  tasten, vil det å trykke på  eller  taste
innstillinger kan foretas for funksjonen som listes opp nedenfor.

• For Matching Modus, se Matchende modus (manuelt fall) (p. 3

7.3  Stille inn ulike Funksjoner

Matching Modus

Manuell Modus 
PÅ innstillinge

Fjernstyrt 
kanalinnstilling

Sovemodus innstillinger

Sikkerhetslås AV/PÅ innstillinger In

Dette menypunktet er kun 
tilgjengelig for RC-60.
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kan utslipp av laserstråler i 

n, og trykk på  tasten.

ne.

tusen under maskering er ikke 
ivert. (Laserstråler slippes ut i 
 retninger.)

ringsretningen.

tusen hvor Y+ retningen er 
skert.
serstrålen kuttes av i Y+ 
ingen.)
44

Innstilling av maskering (laserstrålelukker)
Avhengig av statusen til stedet som instrumentene benyttes på, så 
uønsket retning kuttes av.

1 Trykk på  tasten for å vise skjermbildet for menyen.

2 Benytt   tasten for posisjonering på visningen for maske

3 Velg retningen som du ønsker å maskere ved å benytte piltaste
Hvert trykk på tasten gjentar aktivering/utløsning av masken.

RL-SV2S diagrammet for 
den øverste overflaten og 
maskeringsretningene.

Piltaster og maskering 
stiller inn retningene

Sta
akt
alle

Viser maske

Sta
ma
(La
retn
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(omdreininger per minutt).

tasjonshodet, og trykk på  

 tastene, trykkes det på  
4 Når ønsket maskering vises, trykk  tasten for å avslutte.

Endre hastigheten på det rotasjonshodet
Hastigheten på rotasjonshodet kan stilles til 600 eller 300 o.p.m. 

1 Trykk på  tasten for å vise skjermbildet for menyen.

2 Benytt   tasten for å velge hastigheten (SPEED) til ro
tasten.

3 Når hastigheten til rotasjonshodet har blitt valgt med 
tasten for å avslutte.
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us.

ullført vil funksjonen stanse. 

nhver tid.

) og trykk på  tasten.

  tasten. Innstillingen er 
46

Veksle mellom Autonivellering / Manuell modus
Funksjonen auto-nivellering kan avbrytes og veksle til Manuell mod

Auto-nivellering AV (NIVÅ AV): Etter at auto-nivelleringen er f
(Manuell modus)

Auto-nivellering PÅ (NIVÅ PÅ): Auto-nivellering fungerer til e

1 Trykk på  tasten.

2 Trykk på  eller  tasten for å velge auto-nivellering (NIVÅ

3 Trykk på  eller  tasten for å velge AV og PÅ og trykk på
fullført.
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munikasjonskanalen for å 

nikasjonskanal (CH.SET), og

 tasten. Innstillingen er fullført.
Stille inn kanal
Dersom mer enn en RL-SV2S benyttes på samme tid endres kom
unngå forstyrrelser.


Du kan stille inn kanaler fra 1 til 9.

1 Trykk på  tasten for å vise skjermbildet for menyen.

2 Trykk på  eller  tasten for å velge innstilling av kommu

trykk på  tasten.

3 Trykk på  eller  tasten for å velge kanal og trykk på 

For å skifte til annen modus velges  tasten.
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ndby-modus (laser AV, 

rykk på  tasten.

kru på strømmen igjen.
odus, bortsett fra Matching 
48

Sovemodus
Når Sovemodus er skrudd PÅ med RC-60 vil RL-SV2S endre til Sta
rotasjonshode AV og auto-nivellering AV).

1 Trykk på  tasten.

2 Trykk på  eller  tasten og velg Sovemodus (SLEEP) og t

3 Trykk på  tasten. Innstillingen er fullført.


Det er to måter å forlate Sovemodus på.
• Trykk på en av tastene på RC-60.
• Skru AV strømmen ved å benytte strømbryteren til RL-SV2S og s
Etter å ha forlatt Sovemodus holdes den forrige statusen i utvalgt m
modus og Manuell modus.
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I.ALr) og trykk på  tasten.

  tasten. Innstillingen er 
Høydealarm AV/PÅ
6.2 Høydealarmfunksjon(p. 28)

1 Trykk på  tasten.

2 Trykk på  eller  tasten og velg Sikkerhetslås AV/PÅ (H

3 Trykk på  eller  tasten og velg AV eller PÅ og trykk på
fullført.

For å skifte til annen modus velges  tasten.
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eretter passende justeringer.

 (164 fot)

LS-80L

Stang eller vegg

Y+

Y-

X-+

- laserstråle

X- laserposisjon
50

Venn

H
g

• Hv

1 S
e
X

2 M
s
[

3 T
R

8.1
ligst foreta kontroller og justering jevnlig Kontroller først og foreta d

orisontal rotasjonsfeil ved 
radering
ordan foreta kontrollen

ett opp stativet omtrent 50 meter vekk fra 
n vegg, og sett instrumentet på nivå med 
1, vendt mot veggen.

ens du trykker på  tasten trykkes 
trømmen PÅ. (Kun RL-SV2S lar seg operere). 
CaLIb] vil blinke på skjermen for X-aksen. *1)

rykk på  tasten. (Heretter lar seg 
L-SV2S og RC-60 operere.)

  Kontroller og juster horisontal rotasjon

50m

X

Kontrollpanel
Håndtak

X
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.

n. (X1)

en for å stramme. RL-SV2S 
es skal det påses at 
Skjermen vil være i kontroll- og justeringsmodus for X-aksen
Auto-nivellering på RL-SV2S er fullført og laseren vil sende.

4 Vri LS-80L til Høypresisjonsmodus.

5 Finn frem til midten av laserstrålen med LS-80L og marker de

6 Trykk på  tasten.

7 Løsne senterskruen og la RL-SV2S rotere 180°, og fest skru
X+ overflaten vil være vendt mot veggen. Når RL-SV2S roter
instrumentets høyde ikke er feiljustert.
Auto-nivellering hos RL-SV2S er fullført og laseren vil sende.
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r blitt fullført.

en utenfor 

50m

X1

X2
laserstråle

X2 laserposisjon

en vil veksle til kontroll- 
ringsmodus for Y-aksen.
52

8 Finn frem til midten av laserstrålen med 
LS-80L og marker den (X2) på veggen.

9 Dersom høydeforskjellen mellom de to 
merkene fra laserstrålene (X1 og X2) er 
mindre enn 5 mm trengs ingen 
justeringer. Slå AV strømmen. Dersom 
forskjellen er over 5 mm følges 
justeringsskrittene for horisontal rotasjon.
Hvordan foreta justeringer (p. 53)

10 Foreta en kontroll av Y-aksen etter at justeringen av X-aksen ha


Dersom forskjellen mellom X1 og X2 er over 40 mm (±90"), ligger d
justeringsområdet. Kontakt forhandleren eller Topcon.

X2 

Trykk på  tasten. Skjerm
og juste

*1)
Når retningen til Y-aksen 
kontrolleres og justeres 

trykker man på  tasten.
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er man på  tastene* 

tastene.

* Visning under piltast-
asjonen. (p. 37)

ringen for X-aksen er fullført.
V strømmen.

for justeringsområdet. 
2. SKJERMVISNING AV 
MELDINGER(p. 65)

L-SV2S inntil [End] blir 
• Hvordan foreta justeringer

1 I henhold til skritt 9 i den horisontale rotasjonskontrollen trykk
for å bevege laserstrålen mellom X1 og X2.

* Når retningen til Y-aksen justeres trykker man på  

2 Trykk på  tasten.

ELL
 
oper

Juste
Slå A

Uten
1
FEIL

RL-SV2S beregner verdien som skal korrigeres. Ikke rør R
anvist. (Dersom du rører den må du omjustere igjen.)
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d gradering" som forklart på 

ra hverandre. Plasser 
eggene. Graden skal være 

 ved hjelp av LS-80L.

egger ved hjelp av LS-80L.

egg.

Vegg B

Omlag50m
54

Horisontal konusrotasjonsfeil
Utfør denne kontrollene etter å ha fullført "Horisontal rotasjonsfeil ve
forrige side.

1 Sett opp laseren midtveis mellom to vegger som er cirka 50 m f
instrumentet slik at én av aksene, enten X eller Y, er vendt mot v
satt til 0% i begge aksene. 

2 Finn og merk posisjonen for RL-SV2S strålen på begge vegger

3 Slå av RL-SV2S og flytt den nærmere vegg A (1 til 2 m).
Endre ikke akseorienteringen hos RL-SV2S. Slå på RL-SV2S.

4 Finn og merk igjen posisjonen for RL-SV2S strålen på begge v

5 Mål avstanden mellom det første og det andre merket på hver v

Standard-
plassering Vegg AVegg BVegg A

Konusfeil
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 5 mm, foreligger det ikke feil.

ider ±5 mm, vennligst kontakt 

ved gradering" og "Horisontal 

ren.

re.
6 Hvis differansen mellom hvert sett med merker er mindre enn


Hvis differansen mellom [vegg A]-siden og [vegg B]-siden overskr
leverandøren eller Topcon.

Feil i angivelse av Grad
Utfør denne kontrollen etter å ha fullført "Horisontal rotasjonsfeil 
roteringsfeil på kjegle".

• Kontroll

1 Still X-siden slik at den er vendt mot stangen, som vist på figu

Plasser Spiker 1 og Spiker 2 trygt og eksakt 30m fra hverand

Stang
LS-80L

FM 1 FM 2
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iker 1 og Spiker 2 med 

re registrert som h1 og h2 

iker 2. 
piker 2.

en nedenfor.

010 %, er instrumentet 
dre aksen er utenfor 

lom Spiker 1 og Spiker 2.
56

2 Skru på strømmen hos RL-SV2S og bekreft stanghøyden på Sp
gradsinnstillingen 0% med LS-80L og mål.
På dette tidspunktet bør stanghøyden for Spiker 1 og Spiker 2 væ
(mm). Kontroller at LS-80L er stilt inn på høy presisjon.

3 Sett X-aksegrad til +1,000%. 
Les igjen av laserstrålens høyde i millimeter ved Spiker 1 og Sp
Navngi disse elevasjonene som "h3" ved Spiker 1 og "h4" ved S

4 Ved hjelp av høydeavlesningene h1, h2, h3 og h4, fullfør ligning

Hvis det beregnede resultatet er innenfor området 0,990 % - 1,
normalt. Hvis det beregnede resultatet for den ene eller den an
verdiområdene, kontakt forhandleren eller Topcon.
Gjenta denne prosessen ved å samkjøre Y-aksen på linjen mel
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Mottaker

Laserstrålen

lag 10m

Standardlinje

Omlag 10m
Kontrollere kalibreringen

1 Skru PÅ strømmen hos LS-80L og gå til 
Høypresisjonsmodus.

2 Installer en laserstråle hos LS-80L som er 
10 meter eller mer over gulvet, som vist i 
diagrammet.

3 Heng blyloddet fra indikatoren hos LS-80L til 
gulvet (Punkt A).

4 Marker standardlinjen på gulvet vinkelrett i forhold 
til laserstrålens retning der hvor Punkt A krysser.

5 Still in RL-SV2S på vertikal rotasjon i posisjonen 
vist på diagrammet og skru strømmen PÅ.

6 Oppretthold nivået hos standardlinjen på gulvet 
og laserstrålen, og flytt RL-SV2S i retning av 
pilen.
Påse at laserstrålen er i indikatorposisjonen for 
LS-80L (sjekk med signalbryteren hos LS-80L).

8.2  Vertikal kalibrering

Om

Laserstråle
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eransen overskrider 1 mm 

laserstrålen.

serstrålen med 
 LS-80L)
58

7 Mål differansen X mellom standardlinjen og laserstrålen.

8 Dersom X er innenfor 1 mm trengs ingen justering. Dersom diff
beveger man seg til neste justering.

Vertikal kalibrering og justering

1 Hold inne  tasten mens du trykker på  tasten.

Trykk på  tasten.

2 Flytt RL-SV2S i pilens retning for å samkjøre standardlinjen og 

3 Trykk enten på  tasten eller på  tasten for å samkjøre la
indikatorposisjonen hos LS-80L. (sjekk med signalbryteren hos
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ELDINGER(p. 65)

L-SV2S inntil [End] blir 
4 Trykk på  tasten.

Dersom skjermen nedenfor vises er justeringen fullført.
Slå AV strømmen.


Dersom [CALIb OVEr] vises 12. SKJERMVISNING AV FEILM

RL-SV2S beregner verdien som skal korrigeres. Ikke rør R
anvist. (Dersom du rører den må du omjustere igjen.)
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 det lagres i bærevesken.

ller vann. Ikke bruk 

siktig med vaskekluten som 
ljet klut (vasket bomullsklut 
60

Ren
• De
• Tø
• Va

re
• Va

be
an
s alltid instrumentet etter bruk.
rsom instrumentet skulle bli vått av regn tørkes det godt av før
rk bort flekker og smuss med en myk klut etter støvtørkingen.
sk bærevesken med en klut fuktet med nøytralt vaskemiddel e
nsebensin, tynnere eller andre løsemidler.
sk linsen ved først å fjerne støvet med en vaskebørste, tørk for
finner seg i pakken, eller med en ren, ikke-klebende eller ikke-o
befales) fuktet med alkohol (eller eter-blandet væske).
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-70 kan ikke lagres i denne 

RL-SV2S

Holder til mottaker 
modell 6

LS-80L
(LS-80A/80B/90)

AD-15

BT-74Q

Tørrcellebatteri i 
AA-størrelse
1
Et

•

•

0.  HVORDAN FORETA LAGRINGEN
ter å ha benyttet instrumentet lagres det som vist nedenfor.

LS-80A/80B/90 og LS-B10 kan lagres i denne bærevesken (LS
bærevesken.
Holdere kan ikke lagres, bortsett fra holder-modell 6.

(LS-B10)

Tørrcelle, 
D-størrelse
batteri

RC-60
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 3R

 0° overflate)
lt etter hellingen hos overflaten

 0° overflate)

hastighet 600 o.p.m/Bruk med 

tørrelse

Ah)
ed AD-15)
ed alkaliske manganbatterier
(+68° F))
ed Ni-MH batteripakke 
8° F))
62

RL-S
Lyski
Lase
   Sik
Auto

Fallo
Nøya

Manu

Linje
Rota
Drifts

Strøm
V2S
lde : Laserdiode (synlig, 635nm)
r-kilde : 2.4mW
kerhetsstandard for laserstråle : CDRH (FDA) klasse iIIa, IEC klasse
matisk korreksjonsområde : Horisontalt ±5°

Vertikalt ±5°
mråde : X:±15%  Y:±15%
ktighet : Horisontalt ±10"

Vertikalt ±10"
elt fall - fastleggbar rekkevidde : ±5° (når instrumentet er installert på

Fallrekkevidden øker eller synker a
som instrumentet installeres på.

kontroll gjennom vertikal rotasjon : ±5° (når instrumentet er installert på
sjonshastigheter : 300/600rpm (lar seg endre)
område : Diameter omlag 2m til 800m (rotasjons

LS-80L)
forsyning/Driftstid : 4x (alkaliske) tørrcellebatterier i D-s

eller
Ni-MH batteripakke BT-74Q (7000m
Ladetid : Omlag 13 timer (Brukt m
Driftstid : Omlag 120 timer(Brukt m

    tørt batteri / ved +20° C 
Omlag 65 timer (Brukt m

    BT-74Q/ ved +20° C (+6
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529)

)

l LS-80L.)

l LS-80L.)
.0 (L) × 7.7 (B) × 8.5 (H) 

te til midtpunktet hos

rrbatterier)
 BT-74Q)
leinstrumenter

brukens karakter)
529)

)
 (L) × 2,3 (B) × 1,2 (H)
Beskyttelse mot vann og støv : IP66 (Basert på standarden IEC60
Driftstemperaturer : -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Lagringstemperaturer : -30 °C til +60 °C (-22 °F til +140 °F
LS anviste advarsler : RL-SV2S advarsel om høydealarm

(Advarselen vises på indikatoren ti
RL-SV2S batterivarsel
(Advarselen vises på indikatoren ti

Mål : 177 (L) × 196 (B) × 217 (H) mm [7
Laserstrålens høyde : 187mm

(Høyden fra instrumentets bunnfla
 laserstrålen

Vekt : 2.5kg (Tørr batteritype: Inklusive tø
2.7kg (Ni-MH batteritype: inkludert

Stativskrue : 5"/8X11 tråder for overvåkende må

RC-60
Driftsområde (radius) : 100m eller mer
Strømforsyning : 2× tørrcellebatterier i AA-størrelser
Kontinuerlig driftstid(+20°C) : Omlag 3,5 måneder (avhengig av 
Beskyttelse mot vann og støv : IP66 (Basert på standarden IEC60
Driftstemperaturer : -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Lagringstemperaturer : -30 °C til +60 °C (-22 °F til +140 °F
Mål : 116 (L) × 59 (B) × 31,4 (H) mm [4,6
Vekt : 0.2kg (inkludert tørrcellebatterier)
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angan-tørrbatterier)
ring
9)

x 1.0 tommer)
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LS-80L (baksidens visningsområde)
Stråleregistreringsvindu : 50 mm (2.0 in)
Registreringsnøyaktighet
    Stor nøyaktighet : ±1 mm (±0.04 in)
    Normal nøyaktighet : ±2 mm (±0.08 in)
Stråleregistreringsindikator : LCD (begge sider) og varselsignal
Strømforsyning : 2× tørrcellebatterier i AA-størrelser
Driftstid : Omlag 120 timer (Bruk av alkaliske m
Auto-stansfunksjon : Omlag 30 minutter uten stråleregistre
Beskyttelse mot vann og støv : IP66 (Basert på standarden IEC6052
Driftstemperaturer : -20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
Lagringstemperaturer : -30°C til +60°C (-22°F til +140°F)
Mål : 146(L) x 76(B) x 26(H)mm (5.7 x 2.9 
Vekt : 0,19 kg (inkludert tørrcellebatterier)
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NGER

iltak

den til nivelleringen.

ngen for X+ siden.

ngen for X- siden.

ngen for Y+ siden.

ngen for Y- siden.
1
De
2.  SKJERMVISNING AV FEILMELDI
rsom en feil blir vist følges prosedyren som vises nedenfor.

Skjermvisning av 
feilmeldinger Beskrivelse/T

Høydevarselfunksjonen i drift.
6.2 Høydealarmfunksjon(p. 28)

RL-SV2S innstilling overskrider rekkevid

EL

Vekselvis 
blinking

Tilbakestill vipping til heve-retni

Tilbakestill vipping til heve-retni

Tilbakestill vipping til heve-retni

Tilbakestill vipping til heve-retni
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anal.
gen og dens miljø, og 

ådløse overføringer så mye 

g innenfor 
føring umulig. Skift til en 
C-60 som benyttes til drift.

rømmen igjen og foreta en 

yet hos RL-SV2S.

tak
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Overføringsfeil med fjernkontrollen.
Endre både RL-SV2S og RC-60 til annen k
Dersom feilen vedvarer, kontroller overførin
reduser trådløst LAN og andre, lignende tr
som mulig.

Mer enn 2 RL-SV2S apparater befinner se
overføringsområdet til RC-60, og gjør over
annen kanal for både RL-SV2S (1) og for R

Overskrider justeringsområdet.
Skru strømmen til RL-SV2S AV, skru PÅ st
omjustering.

Dette er en feil hos RL-SV2S. Sjekk displa

Skjermvisning av 
feilmeldinger Beskrivelse/Til
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, kontakt Topcon eller 

ru den deretter på igjen.

.

C-60.
ru den deretter på igjen.

.
ru den deretter på igjen.

ru den deretter på igjen.

ru den deretter på igjen.

ru den deretter på igjen.

iltak
• Hvis feilene vedvarer etter at det er gjort forsøk på å løse dem
forhandleren.

E-05 Skru av strømmen til instrumentet og sk

E-51,55
Intern feil for RC-60
Overføring ikke mulig med RL-SV2S.
Ta ut og skift tørrcellebatteriene i RC-60

E-56
Trådløs funksjonsfeil hos RL-SV2S.
Ute av stand til å foreta overføring med R
Skru av strømmen til instrumentet og sk

E-65 Intern feil ved overføringen hos RL-SV2S
Skru av strømmen til instrumentet og sk

E-70’s Funksjonsfeil hos fall
Skru av strømmen til instrumentet og sk

E-80’s Ufullstendig nivellering.
Skru av strømmen til instrumentet og sk

E-99 Feil ved internt minne hos RL-SV2S.
Skru av strømmen til instrumentet og sk

Skjermvisning av 
feilmeldinger Beskrivelse/T
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asjoner

Cs regelverk. Driften skal forholde 
kal ikke forårsake skadelige 
enhver forstyrrelse som mottas, 
sket bruk.

C ID: H5P-RF10(RC-60)

å være i samsvar med 
r i Klasse A, i samsvar med del 15 i 
ormet med henblikk på å tilby 
tyrrelser når utstyret benyttes i et 

enytter og kan utstråle energi 
 blir installert og brukt i samsvar 
 skadelige forstyrrelser for 
t i boligområder vil sannsynligvis 
 vil i slike tilfeller måtte dekke 

inst 20cm eller mer mellom 
ppsdeler som hender, håndledd, 
68

R
L

USA
egion/
and

Direktiver/
Reguleringer Etiketter/Deklar

FCC (ameri-
kansk standard-
iseringsorgan)

Samsvar med FCCs krav
Dette apparatet er i samsvar med del 15 i FC
seg til følgende to vilkår: (1) Dette apparatet s
forstyrrelser, og (2) dette apparatet må godta 
deriblant forstyrrelser som kan resultere i uøn

FCC ID: H5P-RLSV(RL-SV2S) /Inneholder FC

MERK:
Dette utstyret har blitt kontrollert og er funnet 
begrensningen som påhviler digitale apparate
FCCs regelverk. Disse begrensningene er utf
rimelig grad av beskyttelse mot skadelige fors
kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, b
basert på radiofrekvenser, og dersom det ikke
med instruksjonsmanualen, kan det forårsake
radiokommunikasjonen. Bruk av dette utstyre
forårsake skadelige forstyrrelser, og brukeren
kostnadene ved å avhjelpe situasjonen.
Dette utstyret bør bli installert og brukt med m
radiatoren og personens kropp (ekskludert kro
føtter og ankler).
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 uttrykkelig har blitt gitt samtykke til 
svar med regelverket, kan resultere i 

et.
gen til PC og/eller omgivelsene, med 
er.

 plasseres sammen med eller 
 annen antenne eller sender. 
paratet. Enhver uautorisert 

 resultere i at brukeren fratas retten til 

, Tokyo, 174-8580 JAPAN

STEMS,INC.
A94551, U.S.A
ADVARSEL:
Endringer eller modifikasjoner som det ikke
fra vedkommende som er ansvarlig for sam
at brukeren fratas retten til å benytte utstyr
Spesifikke kabler skal benyttes for tilkoblin
hensyn til å overholde FCCs utslippsgrens

FORSIKTIG:
Dette apparatet og dets antenne(r) må ikke
benyttes i forbindelse med noen som helst
Sluttbrukeren skal ikke modifisere sendeap
modifikasjon som foretas på apparatet kan
å bruke dette apparatet.

Konformitetserklæring
Modellnummer:RL-SV2S/RC-60
Firmanavn:TOPCON CORPORATION

Produksjon
Navn: TOPCON CORPORATION
Adresse: 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku
Land: JAPAN

USA Representant
Ansvarlig part:TOPCON POSITIONING SY
Adresse: 7400 National Drive Livermore, C
Telefonnummer:+1-925-245-8300
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Region/
Land

Direktiver/
Reguleringer Etiketter/Dekla

California,
USA Lovforslag 65
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California,
og N.Y., USA

Resirkulering av 
batterier
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rasjoner

: 6050A-RF10(RC-60)

eret for radio betyr kun at de 
ada har blitt overholdt.

år:
elige forstyrrelser, og 
relse som mottas, deriblant 
uk."
72

Region/
Land

Direktiver/
Reguleringer Etiketter/Dekla

Canada ICES

IC: 6050A-RLSV (RL-SV2S) /Inneholder IC

Betegnelsen "IC" foran godkjennelsesnumm
tekniske spesifikasjonene hos Industry Can

"Driften skal forholde seg til følgende to vilk
(1) dette apparatet skal ikke forårsake skad
(2) dette apparatet må godta enhver forstyr
forstyrrelser som kan resultere i uønsket br
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å påse at antennen er plassert slik 
 som overskrider grensene Health 
ode 6, som kan anskaffes fra 
ww.hc-sc.gc.ca/rpb"

 kunne fungere med antenne som er 
kning på 1,84dBi (RL-SV2S), 
inner seg i listen, eller som har en 
, 0.95dBi (RC-60) er strengt forbudt 
en påkrevde impedansen hos 

lser i forhold til andre brukere skal 
 at den tilsvarende isotropiske 

rstiger det som er tillatt for vellykket 

msvar med den relevante standarden, 
m utstyr og produsent, importør og 
r å innføre den på det australske 
"Den som installerer dette radioutstyret m
og peker slik at den ikke utstråler RF-felt
Canada for befolkningen, sjekk Safety C
hjemmesiden til Health Canada under w

"Dette apparatet har blitt konstruert for å
listet opp nedenfor og ha en maksimal ø
0,95dBi (RC-60). Antenner som ikke bef
økning i overkant av 1.84dBi (RL-SV2S)
for bruk sammen med dette apparatet. D
antennen er 50 ohm."
"For å redusere potensielle radioforstyrre
antennetypen og dens økning velges slik
energien som utstråles (e.i.r.p.) ikke ove
kommunikasjon."

Australia C-Tick Samsvarsetiketten angir at produktet er i sa
og etablerer en link som lar seg spore mello
agenten som er ansvarlig for samsvar og fo
markedet.
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asjoner

TROLL RC-60
nevnte utstyr er i samsvar med 
ger i direktivet 1999/5/EC.
lysningene nedenfor dersom du 
etserklæring.

erland
74

Region/
Land

Direktiver/
Reguleringer Etiketter/Deklar

EU R&TTE
CE

EU R&TTE

R&TTE direktiv
ROTERENDE LASER RL-SV2S, FJERNKON
Herved erklærer TOPCON CORP. at ovenfor 
nødvendige krav og andre relevante regulerin
Vennligst send en henvendelse til kontaktopp
ønsker å motta en kopi av Topcons Konformit
Topcon Europe Positioning B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, Ned
Tlf:+31-10-4585077 Faks:+31-10-2844949
http://www.topcon-positioning.eu/index.asp
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arasjoner
Region/
Land

Direktiver/
Reguleringer Etiketter/Dekl

EU WEEE 
direktivet

EU EUs 
batteridirektiv
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GLOBAL GATEWAY  http://global.topcon.com/
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