
RL-H5A

RL-H5A

Merk: I manuell modus
• Selvnivelleringsfunksjonen er ikke aktiv.
• Høydevarselfunksjonen er ikke aktiv.
• Innstilling av hellingsfunksjon er ikke aktiv.

På-linje 
indeks

LASER SIKKERHETSINFORMASJON

BEGREPER OG FUNKSJONER

HVORDAN DEN SKAL LAGRES

LS-100D

Etter bruk skal instrumentet lagres som vist under.

(LS-80A/80B/90)

FORHOLDSREGLER

 STRØMKILDE

• Hvis instrumentet er skittent, tørk forsiktig av med en myk, tørr klut. For å
rengjøre instrumentet eller bærekofferten, fukt et mykt klede lett i en mild
rengjøringsoppløsning. Vri ut overflødig vann til kledet er litt fuktig, tørk så grundig av
enhetens overflate. Ikke bruk alkaliske vaskemidler, alkohol eller noen andre
organiske løsemiddel på instrumentet.

Eksport av dette produktet (i forhold til EAR)
Dette produktet er utstyrt med deler/enheter og inneholder programvare/teknologi som 
er underlagt EAR (Export Administration Regulations). Avhengig av hvilke land du 
ønsker å eksportere eller ta med produktet til, kan en amerikansk eksportlisens være 
påkrevet. Det er ditt ansvar å skaffe deg lisensen i så tilfelle. Landene som krever 
lisens per august 2017 er vist nedenfor. Kontroller mot Export Administration 
Regulations, siden de kan endres uten forvarsel.
  Nord-Korea, Iran, Syria, Sudan, Cuba
URL for EAR-forskriftene i USA: http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm

UNNTAK FRA ANSVAR
• Produsenten eller dens representanter, påtar seg intet ansvar for enhver skade eller

tapt fortjeneste (endrede data, tapte data, tapt fortjeneste, avbrudd i forretningsdrift
osv.) forårsaket av bruk av produktet eller et produkt som ikke kan brukes.

• Produsenten eller dens representanter, påtar seg intet ansvar for enhver skade eller
tapt fortjeneste forårsaket av en bruk som skiller seg fra den som er beskrevet i
denne brukerhåndboken.

• Produsenten eller dens representanter, påtar seg intet ansvar for følgeskade eller
tapt fortjeneste på grunn av kraftig regn, sterk vind, høy temperatur og fuktighet, eller
lagring eller bruk av produktet under uvanlige forhold.

• Produktfeil forårsaket av gjenoppbygging er utenfor garantien.
• Formaninger og advarsler som er inkludert i denne håndboken dekker ikke alle

mulige hendelser.

BRUKERHÅNDBOK
ROTERENDE LASER

RL-H5A

AD-17C/E

AA-størrelse 
tørrelementbatterier

(D-størrelse 
tørrelementbatterier)

(LS-B10/B10W)

Nivåsensorholder 
Model-6

Batterispenningslampe (rød)
Blinker:
Det er lite strøm, men laseren kan fortsatt 
brukes. (Blinkingen fortsetter i ett minutt.)
Fast:
Tomme batterier. Erstatt batteriene med 
nye. (Lampen er tent i fem minutter, så 
slås den automatisk av.)

Manuell modus PÅ-tast
PÅ: Trykk to ganger etter hverandre.
AV: Trykk en gang.

Høydevarsel AV-tast
AV: Trykk to ganger etter hverandre.
PÅ: Trykk en gang.
 Høydevarselfunksjon (se 

beskrivelsen på baksiden.)

Høydevarsel AV-lampe (rød)
Høydevarselfunksjonen er ikke aktiv.

Manuell modus PÅ-lampe (rød)
Selvnivelleringen fungerer ikke.

Selvnivelleringsfunksjon
Når strømmen slås på, stilles laserstrålen automatisk inn innenfor 
nøyaktighetsområdet av selvnivelleringsfunksjonen.

Beskyttelsesglass
Roterende hode
Laserstrålen sendes ut herfra.

Håndtak
Batteriholder
Batteriholderknott

Av/på-bryter
Slå instrumentet PÅ eller AV.

Strømlampe/selvnivelleringslampe (grønn)
Blinker raskt : Selvnivellering pågår.
Blinker sakte : Selvnivelleringen er nesten fullført.
Fast : Selvnivelleringen er fullført.
 Selvinnrettingsfunksjon

(Se beskrivelsen under.)

Hellingslampe (grønn)
 Stille inn retningen på hellingen

(Se beskrivelsen på baksiden.)
Hellingstast
Tipper strålens plan i pilens retning.
Denne tasten fungerer ikke under 
selvnivelleringen og i «Manuell» modus.
 Stille inn retningen på hellingen

(Se beskrivelsen på baksiden.)

Sikte

Betjeningspanel

LS-80L
(Nivåsensor)

Strålemottaksvindu
Snu strålemottaksvindusiden mot RL-H5A for å 
registrere laserstrålen.

Indikator
Indikatorene er plasser på forsiden og baksiden av 
instrumentet.
 LS-80L indikator (se beskrivelsen på baksiden.)

På-linje presisjonsbryter
To forskjellige presisjonsalternativer på-linje er 
tilgjengelig, normal presisjon (±2 mm) og høy 
presisjon (±1 mm). Når du trykker denne bryteren, 
skifter presisjonsalternativene fram og tilbake. Bekreft 
presisjonsvalget med indikatoren. (Normal presisjon er 
standard innstilling hver gang sensoren slås på.)

Av/på-bryter
Strømbryteren slås PÅ eller AV når den trykkes inn. 

Summesignalbryter
Volumet på sensorsummeren kan veksles mellom 
LAV/HØY/AV ved å trykke på en bryter.

Summerhøyttaler

Automatisk av-funksjon
Strømmen slås automatisk av hvis det ikke er 
registrert en laserstråle på omkring 30 minutter. 
(For å slå på nivåsensoren, trykk på strømbryteren 
en gang til.)

RL-H5A (ved å bruke tørrelementbatteriene)
Bytte av tørrelementbatteriene
1 Fjern DB-79A-batteriet ved å vri batteriholderknotten mot «ÅPEN».
2 Installer de fire nye D-størrelse tørrelementbatterier (alkalibatterier) 

som vist på batteriholderen.*1), 2), 3)
3 Installer batteriholderen. Stram batteridekselknotten mot «LÅST».

*1 Bytt alle de fire batteriene med nye samtidig. Ikke bland brukte 
og nye batterier, og ikke bland forskjellige typer av batterier.

*2 Bruk alkaliske tørrelementbatterier.
Nikkel-hydrogen og nikkel-kadmium tørrelementer kan også 
brukes, men driftstiden er en annen enn tiden for alkaliske batterier.

*3 Vanligvis blir ytelsen til et tørrelementbatteri midlertidig dårligere 
ved lav temperatur, men kommer seg igjen ved vanlig temperatur.

• Det er mulig å ta batteriene ut av DB-79A batteriholderen og bruke 
batteripakken BT-79Q.

LS-80L
Bytte av tørrelementbatteriene
1 Skyv batteridekselet vedvarende i 1 retning, og prøv så å skyve 

dekselet i 2 retning. Dekselet beveger seg ikke, men vil åpne.
2 Ta ut batteriene og sett nye (2xAA-størrelse alkaliske 

tørrelementbatterier) inn i batteriboksen.
3 Trykk lokket ned og klikk for å lukke.

DB-79A

DB-79A

Lader batteriet
• Pass på å lade batteriet innenfor temperaturområdet for laderen.

Temperaturområde for lading: 10 til 40°C
• Bruk bare det spesifiserte batteriet eller batteriladeren. Feil som forårsakes av

bruk av et annet batteri eller batterilader dekkes ikke av garantien, inklusive 
hovedenheten.

Garantiregler for batteriet
• Batteri er en forbruksartikkel. Den reduserte evnen til å holde på ladingen

som kommer av den gjentatte lade-/utladingssyklusen er utenfor garantien.

Andre forholdsregler
• Før du starter arbeidet eller under bruken, kontroller at instrumentet fungerer

som det skal og at ytelsen er normal.
• Beskytt instrumentet mot kraftige slag eller vibrasjon.
• Fjern batteriene før lagring når instrumentet ikke skal brukes over perioder på

1 måned eller mer. Batterier kan lekke væske når de står igjen i instrumentet
og forårsake feilfunksjoner.

Vedlikehold
• Rengjør bestandig instrumentet før det returneres til kassen.
• Tørk av all fukt hvis instrumentet blir vått under oppmålingsarbeid.
• Lagre instrumentet i et tørt rom der temperaturen er ganske konstant.

RL-H5A er klassifisert som et klasse 2-laserprodukt i henhold til IEC-standard 
publikasjon 60825-1 utg. 3.0: 2014 og den amerikanske regjerings nasjonale 
forskrift FDA CDRH 21CFR del 1040.10 og 1040.11 (Samsvarer med FDAs 
ytelsesstandarder for laserprodukter med unntak av avvik i følge Laser Notice 
No.50, datert 24. juni 2007.)

ADVARSEL
• Bruk av betjening eller justeringer eller utførelse av prosedyrer utenom de som er

spesifisert her kan føre til farlig strålingseksponering.
• Pek aldri laserstrålen mot en annen person med vilje. Laserstrålen er skadelig for

øyne og hud. Hvis en øyeskade forårsakes av eksponering til laserstrålen, søk
umiddelbart medisinsk hjelp fra en øyenlege.

• Ikke se rett inn i laserstrålen. Å gjøre dette kan føre til permanent øyeskade.
• Ikke stirr på laserstrålen. Å gjøre dette kan føre til permanent øyeskade.

Stråleåpning

UNNGÅ EKSPONERING
LASERLYS KOMMER UT
AV DENNE ÅPNINGENLASERSTRÅLING

IKKE SE INN I STRÅLEN 
MAKS 1mW(CW) LD 500–695 nm
LASERPRODUKT I KLASSE 2

FORSIKTIG
• Utfør prøver før arbeidet starter og jevnlige prøver og justeringer

av laserstrålens utstråling under normale forhold.
• Når instrumentet ikke brukes, slå av strømmen.
• Når instrumentet kasseres, ødelegg batterikontakten slik at

laserstrålen ikke kan sendes ut.
• Bruk instrument med forsiktighet for å unngå skader som kan

forårsakes når laserstrålen ved et uhell treffer en person i øyet.
Unngå å sette instrument i en høyde der laserstrålens bane kan
treffe fotgjengere eller sjåfører i hodehøyde.

Lading
1 Ta ut DB-79A batteriholder ved å vri batteriholderknotten mot «ÅPEN».
2 Sett AD-17C/E inn i ladeporten for batteripakke BT-79Q.
3 Sett AD-17C/E inn i stikkontakten.

Når ladingen starter er lysdioden fast rød. Lysdioden er av når ladingen er fullført.
4 Plugg ut AD-17C/E fra batteripakken BT-79Q og trekk ut strømpluggen til 

AD-17C/E fra veggkontakten.

RL-H5A (ved å bruke det oppladbare batteriet)
Sørg for å lade batteriet helt opp før du bruker det for første gang, eller etter at det ikke har vært brukt på lenge.

AD-17C/E

Lysdiode

BT-79Q

DB-79A

DB-79A

• Laderen vil bli ganske varm mens den brukes. Dette er normalt.
• Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert.
• For at batteriet skal holde lenger, følg den foreslåtte ladetiden så langt det er mulig.
• Pass på å lade et lagret batteri hver 3. eller 6. måned og lagre det under 30 °C. Hvis du lar batteriet bli helt utladet, vil det påvirke framtidig lading.
• Batterier genererer strøm gjennom en kjemisk reaksjon og har av den grunn begrenset levetid. Selv når det lagres og ikke brukes over lange 

perioder, faller batterikapasiteten etter hvert som tiden går. Dette kan føre til at batteriets driftstid blir redusert selv om det er ladet riktig. I så tilfelle 
trengs et nytt batteri.

Plugg

BT-79Q• Det er mulig å ta batteripakken BT-79Q ut av DB-79A 
batteriholderen og bruke tørrelementbatteriene.
Grip det spesifiserte stedet på batteriholderen, vist til høyre, 
og fjern batteripakken.

Tusen takk for at du velger våre produkter.
• Les grundig gjennom denne instruksjonshåndboken når

du bruker dette produktet.
• Spesifikasjonene og det generelle utseendet på

instrumentet så vel som innholdet i denne håndboken
kan endres uten forvarsel.

• Noen av tegningene i denne håndboken kan være forenklet
for bedret forståelse.

• Oppbevar bestandig denne håndboken på et egnet sted
og les den ved behov.

• Les instruksjonsmanualen for det parede instrumentet
i sammenheng med denne brukerhåndboken.

1020988-08-A

Laserprodukt i klasse 2

• LS-70 kan ikke lagres.
• For LS-100D og holder Model-110, se instruksjonsmanualen for LS-100D.

Nivåsensorholder 
Model-110

LS-80L

Lysdioden på BT-79Q indikerer ladestatus:
Rød PÅ : Lader.
AV : Ladingen er fullført.
Sakte røde blink : Beskyttelsesfunksjonen til Ni-MH BT-79Q batteripakken fungerer automatisk.

La batteripakken falle til sitt tiltenkte ladetemperaturområde (10–40 °C), plugg AD-17C/E ut av batteripakken og kontrol-
ler deretter lysdiodens status. Fast rødt lys indikerer at ladingen har startet på nytt. En sakte blinkende rød lysdiode indi-
kerer at Ni-MH-batteriet fremdeles er utenfor ladetemperaturområdet. Vent en stund, plugg ut AD-17C/E og kontroller 
lysdioden på nytt.
Instrumentet har en beskyttelsesfunksjon som fungerer når batteriene har en for høy eller lav temperatur. I så tilfelle vil ladingen automatisk 
stoppe for å beskytte nikkelhydridbatteriene.

Raske røde blink : Batteriet lades ikke riktig. Kontakt din lokale forhandler.

Installere
1 Stikk batteripakken BT-79Q inn i DB-79A batteriholderen.
2 Installer batteriholderen. Stram batteridekselknotten mot «LÅST».



BRUK

KONTROLL OG JUSTERINGER

Blinker vekselvis

[2. Stille inn helling]

Driftsprosedyre 
(Stille inn helling)

Knapp-
bruk

Lampevisning 
(Se riktig illustrasjon)

1 Slå strømbryteren PÅ. 
Du kan stille inn hellingen etter at selvnivel-
leringen er fullført.

Av/på-bryter Under selvnivelleringen: Lampe B blinker.
Etter at selvnivelleringen er fullført.: Lampe B tennes.

2 Trykk på en hellingstast en gang. Laser-
strålen fortsetter å helle i retningen til tasten 
som trykkes.

Etter at selvnivel-
leringen er full-
ført.
Hellingstast

Lampe E blinker raskt.

3 Trykk på hellingstasten en gang til. Laser-
strålen holder opp å helle.
(Hvis du ikke trykker hellingstasten en gang 
til, stilles laserstrålen inn horisontalt.)

Hellingstast Lampe E tennes.

4 Trykk på hellingstasten for å justere hellin-
gen. Hvor lenge du trykker på hellingstas-
ten kan endre hvor fort laserstrålen heller. 
Hvor fort lampen blinker gir en visuell indi-
kasjon på hvor fort strålen beveger seg. 

Hellingstast Når hellingstasten ikke trykkes: Lampe E tennes.
Hellingstast Lampe E Strålebevegelse

Trykk kortere Blinker sakte Beveger seg sakte
  

Trykk lenger Blinker raskt Beveger seg raskt

5 Slå strømbryteren AV for å annullere hel-
lingsinnstillingen.

Av/på-bryter Alle lysene er AV.

Hvordan bruke
1 Sett instrumentet på trefoten eller 

en jevn overflate. Sørg for at 
instrumentet står omtrent horisontalt.

2 Trykk inn strømbryteren (PÅ).

3 Trykk inn strømbryteren 
på nivåsensoren (PÅ).

4 Velg presisjonsmodus 
ved å trykke på på-linje 
presisjonsbryteren.

5 Finn på-linje-posisjonen «---» 
ved å bevege nivåsensoren 
opp og ned.

6 Marker posisjonen til På-linje indeksen. 
(Toppen av nivåsensoren er 40 mm [1 9/16”] 
fra indeksen for forskyvingsavmerking.)

LS-80L indikator Deteksjonsområde

Høydevarselfunksjon
Når instrumentsystemet registrerer et støt, varsles operatøren av 
denne funksjonen.

• Når instrumentets installasjonsstatus (høyde) brått endres på grunn 
av kontakt med operatøren eller lignende, stanser denne funksjonen 
selvnivelleringen for å holde bruksnøyaktigheten og varsler operatøren 
om situasjonen. De tre lampene blinker samtidig som vist til høyre.

• Denne funksjonen trer i kraft 1 minutt etter at selvnivelleringsfunksjonen 
ble aktivert og laserstrålen ble slått på.

• Denne høydevarslingsfunksjonen fungerer ikke i «Manuell» modus.

Instrumentet får et støt.

De tre lampene blinker samtidig og 
det roterende hodet roterer sakte.

Høydevarselstatus [Hvordan tilbakestille]

1 Slå av strømbryteren.
2 Kontroller om instrumentet er riktig installert.
3 Slå på strømbryteren. Selvnivelleringen 

starter på nytt. Etter at selvnivelleringen er 
fullført, slås laserstrålen på. 

4 Kontroller at laserstrålen er stilt inn på riktig 
høyde. Start deretter operasjonen på nytt.

HELLING

AV PÅ

Høyere enn datum-stillingen
(Summesignal: høyfrekvent pipelyd)
Flytt sensoren nedover.

Høypresisjonsmodus

Normal presisjonsmodus

Datum-stilling
(Summesignal: kontinuerlig pipelyd)
Lavere enn datum-stillingen
(Summesignal: Lavfrekvent pipelyd)
Flytt sensoren oppover.
Visning av resterende 
batteristrøm

Høydevarseladvarsel til roterende laser*1

Et blink og en summelyd betyr at 
høydevarselfunksjonen til den 
roterende laseren er operativ.

Roterende laser batteriadvarsel*2
Et blink viser at strømmen til den 
roterende laseren er lav.

Merk: Varselvisningene *1 og *2 er funksjoner der nivåsensoren detekterer 
alarmsignal fra den roterende laseren.
Nivåsensoren kan avstille alarmdeteksjonen fra den roterende laseren.
For å annullere deteksjonen, trykk på strømbryteren mens 
summelydbryteren holdes inne mens enheten slås på.

(1) Tilstrekkelig batteri.

(2) Det er lite strøm, men
      laseren kan fortsatt brukes.

(3) Tomt batteri.
     Bytt ut tørrbatteriet 
     med et nytt.

Innrette retningen på hellingen
Det er mulig å sette hellingen bare i X-akseretningen (se «KONTROLL 
OG JUSTERINGER»).

[1. Installasjon av instrumentet]
Når du bruker laseren for å sette hellingen, må laseren innrettes riktig 
slik at hellingsaksen til laserstrålen er parallell med den ønskede 
retningen på hellingen.
Siktet på toppen av instrumentet er kalibrert til hellingsaksen til 
laserstrålen. Følg trinnene under for å rette inn laseren til den 
ønskede retningen av hellingen:
1 Etabler en mållinje som er parallell med den ønskede retningen 

på hellingen.
2 Still inn laseren over denne linjen (heng en loddlinje fra trefotens 

monteringsskrue).
3 Grovjuster instrumentet til retningen på hellingen. Kontroller at det 

er vendt i riktig retning for hellingen som skal stilles inn.
4 Bruk siktet og plasser instrumentet slik at siktet er sentrert på målet. 

(se illustrasjon nedenfor)

Lampeposisjon

• Når du slår «Manuell» modus PÅ etter innstillingen 
av hellingen, står strålen fast på den innstilte 
hellingsposisjonen.
På dette tidspunktet fungerer ikke hellingsstasten.
For informasjon om å slå manuell modus PÅ/AV, se 
«BEGREPER OG FUNKSJONER».

• Kontroller strålen ofte under bruk av helling for å se 
om hellingen er nøyaktig. Kontroller instrumentets 
kalibrering med jevne mellomrom.

X1X2

Y1

Y2

Kontrollere og justere kalibreringen

Kontrollerer konfeil

Den horisontale kalibreringen av laserstrålen kan kontrolleres av brukeren.
[Kontrollerer]
1 Sett opp en trefot omkring 50 m (160 fot) fra en vegg. Monter 

instrumentet på trefoten med X1-siden vendt mot veggen.
2 Slå på instrumentet og vent til selvnivelleringen er fullført.
3 Sett nivåsensoren i findeteksjonsmodus ved å trykke på-linje 

presisjonsbryteren.
4 Bruk nivåsensoren og marker senterposisjonen av laserstrålen på 

veggen. (X1)
5 Slå av instrumentet.

Løsne trefotskruen, roter instrumentet 180 grader og fest det på 
trefoten igjen. X2-siden av instrumentet vender mot veggen.
Når du roterer instrumentet, pass på å ikke endre høyden.

6 Slå på instrumentet igjen og vent til selvnivelleringen er fullført.
7 Bruk nivåsensoren og marker senterposisjonen av laserstrålen 

på veggen. (X2)
8 Hvis forskjellen mellom de markerte laserstrålehøydene (forskjellen 

mellom verdiene for X1 og X2) er under 5 mm, er justeringer 
unødvendige.
Hvis forskjellen er mer enn 5 mm, juster instrumentet som 
beskrevet til høyre.*

9 Kontroller Y-siden på samme måte.

For å avbryte kalibreringen av instrumentet, trykk på på/av-bryteren.

Utfør følgende kontroll etter at den horisontale kalibreringsprosedyren er fullført.
[Kontrollerer]
1 Sett opp laseren midt mellom to vegger, omkring 40 m (131 fot) fra hverandre. Orienter instrumentet slik at en akse, enten X eller Y, er vendt mot veggene.
2 Lokaliser og merk av posisjonen til den roterende laserstrålen på begge veggene med nivåsensoren.
3 Slå av instrumentet og flytt instrumentet nærmere vegg A (1–2 m / 3–6 fot). Ikke endre instrumentets akseorientering. Slå på instrumentet.
4 Lokaliser og merk igjen av posisjonen til den roterende laserstrålen på begge veggene med nivåsensoren.
5 Mål avstanden mellom det første og det andre merket på hver vegg. Hvis forskjellen mellom hvert sett med merker er under 4 mm (5/32 av en tomme), er det ingen feil.

* Hvis forskjellen er mer enn 4 mm (5/32 tomme), kontakt din lokale forhandler. 

Omtrent 50 m

nivåsensor

Vegg

X1

X2

X1

X2 laserstråle

X1 laserstråle

Omtrent 50 m

* Hvis forskjellen i verdi er mer enn 40 mm (±90”), overskrider den 
justeringsområdet. Kontakt din lokale forhandler.

Vegg A Vegg B Vegg A Vegg B

Omtrent 40 m

Betjeningspanel
Håndtak

Datum-
stilling

Konfeil

Hvis høydevarsel AV-lampen blinker raskt og strømmen ikke automatisk slås av når høydevarsel AV-tasten trykkes for å lagre 
høyden, er det fordi høyden overskrider justeringsområdet. Kontakt din lokale forhandler.

[For å kalibrere X-aksen]
1 Vend X1-siden av instrumentet mot en vegg og trykk på på/av-knappen mens høydevarsel AV-tasten holdes inne. Deretter 

vil høydevarslingens AV-lampe tennes, og manuell modus PÅ-lampen vil blinke. (X-aksen velges.)
2 Trykk på høydevarsel AV-tast for å kalibrere X-aksen. Manuell modus PÅ-lampen tennes. Når selvnivelleringen avsluttes, 

slås laserstrålen på.
3 Bruk nivåsensoren og marker på-linje-høyden av laserstrålen på en vegg.
4 Roter instrumentet 180 grader for å vende X2-siden mot en vegg.
5 På samme måte som i trinn 3, marker på-linje-høyden av laserstrålen på en vegg.
6 Trykk på hellingstasten for å gjøre justeringen slik at laserstrålens høyde kan være midt mellom posisjonen for trinn 3 og trinn 5. 
7 Trykk på høydevarsel AV-tasten for å lagre den nye laserstrålekalibreringen. Høydevarsel AV-lampen blinker. Strømmen 

slås automatisk av når kalibreringen er lagret.
X-akse-justeringen er nå fullført.

[For å kalibrere Y-aksen]
1 Vend Y1-siden av instrumentet (kontrollpanelsiden) mot en vegg og trykk på på/av-knappen mens høydevarsel AV-tasten 

holdes inne. Deretter vil høydevarslingens AV-lampe tennes, og manuell modus PÅ-lampen vil blinke. (X-aksen velges.)
2 Trykk på den høyre hellingstasten en gang til. Selvnivelleringslampen blinker. (Y-aksen velges.)
3 Trykk på høydevarsel AV-tast for å kalibrere Y-aksen. Selvnivelleringslampen tennes.
4 Bruk nivåsensoren og marker på-linje-høyden av laserstrålen på en vegg.
5 Roter instrumentet 180 grader for å vende Y2-siden mot en vegg.
6 På samme måte som i trinn 4, marker på-linje-høyden av laserstrålen på en vegg.
7 Trykk på hellingstasten for å gjøre justeringen slik at laserstrålens høyde kan være midt mellom posisjonen for trinn 4 og trinn 6.
8 Trykk på høydevarsel AV-tasten for å lagre den nye laserstrålekalibreringen. Høydevarsel AV-lampen blinker. Strømmen 

slås automatisk av når kalibreringen er lagret.
Y-akse-justeringen er nå fullført.

INNEHOLDER Ni-MH BATTERI.
MÅ RESIRKULERES ELLER KASTES 
PÅ FORSVARLIG MÅTE

Visning Presisjon

Høy

Normal

±1 mm
(2 mm bredde)

±2 mm
(4 mm bredde)

Nivåsensor flyttes 
oppover eller nedover 
fra laserstrålen.

Hvordan stille inn hellingen før 
strømmen slås AV igjen
1 For å stille inn hellingen før strømmen slås AV igjen, slå 

på strømbryteren mens du trykker enten høyre eller 
venstre av hellingsbryterne. Hellingen beholdes og du 
kan justere hellingen på samme måte som i trinn 4.
(Når strømbryteren slås PÅ uten at hellingsbryteren 
holdes inne, vil laserstrålen gå tilbake til horisontal stilling.)

Mål
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SPESIFIKASJONER

Klasse 2

HELLING

AV PÅ

A: Batterispenning
     lampe

B: Strømlampe /
    Selvnivelleringslampe

C: Manuell modus PÅ
     lampe

E-post: 
Hellingslampe Hellingstast

Av/på-bryterManuell modus 
PÅ-bryter

Høydevarsel
AV-tast

D: Høydevarsel AV
     lampe

Bruk tabellen under for å finne driftsfeil som indikeres av blinkende lamper på kontrollpanelet. 
(For lampeindikasjonen, se «Lampeposisjon».)
Hvis det korrigerende tiltaket som er oppgitt ikke korrigerer feilen, kontakt din lokale forhandler.

Lysindikasjon Feilkode Korrigerende tiltak
Lampe B, C og D blinker etter 
hverandre

Feil på 
selvnivelleringsområde

Korriger hellingen på instrumentet til den er under 
5 grader.

Lampe A tennes Batteristrømfeil Bytt alle de fire alkaliske tørrelementbatteriene med 
nye eller lad opp batteripakken.

Lampe B, C og D blinker 
samtidig

Høydevarselfeil Slå av strømmen, grovniveller instrumentet og slå på 
strømmen igjen. Kontroller høyden på laserstrålen, 
siden den kan ha endret seg.

Lampe D blinker raskt Kalibreringsfeil Gjenta kalibreringsprosedyren. Hvis feilen gjentar seg, 
kontakt din lokale forhandler.

Lampe E tennes
Lampe B, C og D blinker etter 
hverandre

Kontrollere og justere 
kalibreringsfeilen

Trykk på hellingstasten på motsatt side, og rett inn 
hellingen.

Lampe A, B, C og D blinker 
samtidig

Intern feil Slå av strømmen, og slå den på igjen i stabile 
omgivelser. Hvis feilen gjentar seg, kontakt din lokale 
forhandler.
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RL-H5A
Laserkilde: Laserdiode (synlig, 635 nm)

IEC klasse 2
Lasereffekt: 0,9 mW
Selvnivelleringsområde: ±5°
Nøyaktighet: ±10”
Manuell hellingsinnstillingsområde:

±5° (når instrumentet er installert på en 0° overflate)
Hellingsområdet økes eller minskes i henhold til hvor mye 
overflaten skråner som instrumentet er installert på.

Omdreiningshastigheter: 600 opm
Driftsområde: Diameter omkring 2–800 m (ved bruk av LS-80L)
Strømforsyning/driftstid ved 20 °C (68 °F):

4xD-størrelse tørrelementbatterier (alkaliske) / 100 timer
Ni-MH batteripakke BT-79Q (7 000 mAh) /60 timer

Ladetid: omkring 13 timer (bruk med AD-17C/E)
Temperaturområde for lading: 10 til 40 °C (50 til 104 °F)
Støv- og vannbestandighet: IP66 (IEC60529: 2001)
Driftstemperatur: -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
Temperaturområde for oppbevaring:

-30 til 60 °C (-22 til 140 °F)
Fjernvarseldisplay: RL-H5A høydevarseladvarsel (Advarselen vises på 

indikatoren til LS-80L.)
RL-H5A batteriadvarsel (advarselen vises på indikatoren 
til LS-80L.)

Størrelse: 172 (L) x 211 (B) x 205 (H) mm
Laserstrålens høyde: 171,8 mm (høyden fra instrumentets bunnflate til 

senterpunktet av laserstrålen)
Vekt
   Tørrbatteritype: 2,3 kg (5,1 pund) (med tørrelementbatterier)
   Oppladbart batteri type: 2,5 kg (5,5 pund) (med BT-79Q)
Trefotskrue: 5”/8X11 gjenging for landmålerinstrument

BT-79Q (Ni-MH oppladbart batteri)
Nominell spenning: 4,8V
Kapasitet: 7 000 mAh
Størrelse: 104(B) x 127(D) x 37(H) mm
Vekt: 690 g

AD-17C/E
Inngangsspenning: 100 til 240 VAC, 50 til 60 Hz, 0,6 A
Utgangsspenning: DC 9 V/2,0 MAX 18 W
Ladetid: omkring 13 timer
Temperaturområde for lading: 10 til 40 °C (50 til 104 °F)
Temperaturområde for oppbevaring:

 -20 til 70 °C (-4 til 158 °F)
Størrelse (uten ledning)/vekt

AD-17C: 45(B) x 83(D) x 70(H) mm / 137 g
AD-17E: 45(B) x 83(D) x 62(H) mm / 140 g

LS-80L
Stråledeteksjonsbredde: 50 mm (2,0 tommer)
På-linje presisjon: Høy: ±1 mm (±0,04 tommer)

Normal: ±2 mm (±0,08 tommer)
Stråledeteksjonsindikasjon: LCD (begge sider) og summer
Strømkilde: 2xAA-størrelse tørrelementbatterier
Driftstid (ved 20°C): omkring 120 timer (med alkaliske 

mangan tørrelementbatterier)
Automatisk avstenging: etter 30 minutter (uten stråledeteksjon)
Støv- og vannbestandighet: IP66 (IEC60529: 2001)
Driftstemperatur: -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
Lagringstemperatur: -30 til 60 °C (-22 til 140 °F)
Størrelse: 146(L)x76(B)x26(H) mm 
Vekt: 0,19 kg (0,41 pund) (med 

tørrelementbatterier)

• Etter innstilling av hellingen, fungerer ikke selvnivelleringen i X-akseretningen.




