
 

Thank you for purchasing the TOPCON LS-1310. 
For the best performance of the instruments, please read these instructions 

nient location for future reference. carefully and keep them in a conve

DISPLAY FOR SAFE USE 
In order to encourage the safe use of products and prevent any danger to

e
anuals. 

the operator and others or damage to properties, important warnings ar
put on the products and inserted in the instruction m
We suggest that everyone understand the meaning of the following displays 
and icons before reading the "Safety Cautions" and text. 

• Injury refers to hurt, burn, electric shock, etc. 
• Physical damage refers to extensive damage to buildings or equipment 

and furniture. 

HANDLING PRECAUTIONS 
Guarding the instrument against shock 
When transporting the instrument, provide some protection to minimize risk of 
shock. Heavy shock may affect beam accuracy. 

SAFETY CAUTIONS 

Instruktions manual 
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Låt aldrig hud eller kläder komma i kontakt med batterisyra, om detta ändå sker 
måste du genast skölja med rikliga mängder vatten och tillkalla läkarhjälp. 

Starkt magnetfält. 
Placera aldrig en LS-B10 magnetklämma nära känslig elektronik apparatur eller ett 
magnetiskt lagringsmedium, t.ex. en datordisk. 

Risk för fingerskada. 
Håll inte fingrarna på magneten när du monterar den. 

Tack för att du valde en TOPCON LS-B10. 
För optimalt bruk av ditt instrument är det viktigt att du läser dessa anvisningar 
noggrant och förvarar dem på ett lämpligt ställe för senare referens. 
 
FÖRSIKTIGHET VID HANTERING 
Kontrollera alltid först att systemet fungerar ordentligt innan du börjar använda 
instrumentet. 
 
Skydda instrumentet mot stötar och så att vibrationer och stötar minimeras vid transport av 
instrumentet. Kraftiga stötar kan inverka på noggrannheten.  
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Standard Tillbehör 

 

Fu
Standard Tillbehör 
1 LS 1 st. -B10 Instrument...............................................................

-storlek torrbatterier........................................................2 AA 3 st. 
3 Instruktions 

Funktioner
manual ............................................................. 1 st. 

 

1.  LS-B10 Instrument……………...…………….1 st. 
2.  Torrbatterier AA-storlek……………………....3 st. 
3.  Instruktionsmanual…………………………….1 st. 

nktioner 
  
 
  Ström brytare 

Ström PÅ: Kort tryckning 
Ström AV: Lång tryckning 
LCD belysning PÅ/AV: Kort tryckning när 
strömmen är PÅ  
(Automatisk avstängning efter 2 min) 
 
Noggrannhets läge 
 
 
Summer ljud nivå brytare 
Summer ljud: Tyst/Högt/AV: Kort tryckning 
LED PÅ/AV: Lång tryckning 
 
 
 
 

Strömbrytare 
Ström PÅ: Kort tryckning 
Ström AV: Lång tryckning 
LCD belysning PÅ/AV: Kort tryckning när 
strömmen är PÅ. 
(Automatisk avstängning efter 2min) 

Noggrannhetslägen 

Omkopplare volym 
Högtalare AV: Tyst/Högt/AV: Kort tryckning 
LED PÅ/AV: Lång tryckning 
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 Noggrannhetslägen 

Mottagningsområde  : 120mm 
Mottagningsvinkel  : 270˚ 
Noggrannhetslägen  : Läge 1: ±2mm 
   : Läge 2: ±6mm 
   : Läge 3: ±12mm 
   : Läge 4: ±30mm 
Detekterbar laserljusvåglängd : 633 ~ 780nm 
Detekterbart laserljus avstånd : 700m 
(diameter)     (Med RL-H1Sa) 
Strömkälla   : 3 st Alkaliska batterier  
     AA-storlek 
Kontinuerlig drifttid  : Ungefär 100 timmar 
(+20˚C)     (Med alkaliska mangan- 
      torrbatterier) 
Arbetstemperatur  : -20˚C ~ 50˚C 
Vatten och dammsäker : IPX6 
Dimensioner (mm)  : 110(W)×36(D) ×176(H) 
Vikt   : 0,5 kg utan batterier 
 
Mottagningsvinkel, mottagningsnoggrannhet samt detekterbart laserljus avstånd kan variera 
beroende på vilken laser som används samt yttre förhållande. 

Lasersensorn har 
flyttats ovanför 
eller under 
laserljuset. 
 

±60mm  
(120mm vidd) 

±35mm  
(70mm vidd) 

 

±25mm  
(50mm vidd) 
 

±15mm  
(30mm vidd) 
 

Läge 1: ±2mm  
Läge 2: ±6mm  
Läge 3: ±12mm  
Läge 4: ±30mm  
 

Detekterad 
noggrannhet  

Ingen visning i Läge 4 

Ingen visning i Läge 4  

Blinkar långsammare 

Blinkar långsamt

Blinkar snabbt  

Display (LCD)  Display (LED)  

Läge 1  

Läge 2 

Läge 3  

Läge 4 (Blinkande)  

Indikator (LED) 
Blinkar långsamt  

Symbolen blinkar och summerljud indikerar att 
höjdvarningsfunktionen är aktiv. (Fungerar 
endast på de lasrar som har denna funktion som 
utsignal.) 

Mottagare 

Varning för låg batterispänning i 
rotations laser  

Specifikationer  
Laser strålens positioner och displayens 
beskrivningar  

Blinkar när batteri effekten är låg i 
rotationslasern. (Fungerar endast på de lasrar 
som har denna funktion som utsignal.) 

Ström spar funktion 
Mottagaren går i ström sparläge när den inte detekterat något laserljus efter ungefär 5 minuter. 
I ström sparläget stängs LCD displayen av och LED displayen blinkar grönt. 
(Ström sparläget upphör automatiskt när mottagaren detekterar laserljuset igen. Man kan också avbryta 
det genom att trycka ner strömbrytaren igen.) 
Automatisk avstängning funktion 
Strömmen stängs av automatiskt när mottagaren inte har detekterat något laserljus på ungefär 30 
minuter. 

Batteriet är tomt. Byt ut med nya batterier. 

Effekten är låg men mottagaren fortfarande användbar 

Batteriet är OK 

Batterikapacitet  
Indikerar kvarvarande batterikapacitet enligt följande 

Rätt laser höjd 
Ljudsignal: Ihållande pip 

Nedanför rätt laser höjd 
Flytta mottagaren uppåt 
Ljudsignal: Lägre tonhöjd, långsamma pip 

Ovanför rätt laser höjd 
Flytta mottagaren nedåt 
Ljudsignal: Hög ton, snabba pip 

Höjdvarningsfunktion rotations laser 


