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Det är möjligt att ändra noggrannhetsläge på lasermottagaren. Välj Läge 
1 till 4 beroende hur noggrant läge som önskas. Genom att trycka på 
knappen för noggrannhet ändras läget och motsvarande LED-lampa 
tänds. 

Batterinivå 

Återstående batterikapacitet LED indikering. 
Batterinivån på LS-B100 visas i tre nivåer. 

Släcks ut: 
Batteriet är tillräcklig. (När Läge 1 väljs lampan kommer 
tänds.) 
Blinkar långsamt: 
Strömmen är låg, men sensorn är fortfarande användbar. 
Blinkar snabbt: 
Dött batteri. Ersätt torrbatteri med en ny alternativt ladda NiMh. 

Batterivarning från laserinstrumentet 

Varning för låg batterinivå på laserinstrument. 

Blinkande LED visar att det roterande laserinstrumentets batterinivå är 
för låg. 

(Denna funktion är inte användbar för den roterande laserinstrument 
som inte att har funktionen att skicka ut larmsignalen.) 

Ur-läge-varning från laserinstrument 

Alla LED blinkar betyder att laserinstrumentet har hamnat ur läge och 
hamnat i fel höjd. 
(Denna funktion är inte användbar för den roterande laserinstrument 
som inte har ur-läge-varning och funktionen att skicka ut larmsignalen.) 

Alla LED blinkar 
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Strömspar-läge 

Instrumentet går över till strömsparläge efter mer än ca. fem minuter 
utan att indikerat laserstråle från laserinstrumentet. 
Under strömsparläge, kommer Lysdioden (1 gul, 1 röd) blinka. 
(Funktionen stängs av automatiskt när instrumentet 
detekterar en laserstråle på nytt och återgår till aktivt läge. Läget kan 
också återkallas genom att trycka på strömbrytaren igen.) 

Automatisk avstängning 

Strömmen stängs av automatiskt efter mer än ca. 60 minuter utan att indikera laserstråle från 
laserinstrumentet. (För att slå på lasermottagaren LS-B100, tryck på strömbrytaren igen.) 

* När du slår på strömmen genom att trycka på strömbrytaren i mer än 5 sekunder, kopplas
funktionerna ’Strömspar-läge’ och ’Automatisk avstängning’ bort.

LED lampor Noggrannhetsläge 

Mode1: ±3mm 
Mode2: ±6mm 
Mode3: ±15mm 
Mode4: ±30mm 

Blinkar snabbt 

±50mm 
(100mm bredd) 

Blinkar långsamt 

±87.5mm 
(175mm bredd) 

Blinkar mycket långsamt 

När laserstrålen är ovanför överkant 
eller nedanför underkant. 
(Utanför mottagningsområdet) 




