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HVL 100 Linje Laser 

 

• 4 Fönster för 
vertikalt 
laserljus 

 
 
 

• 4 Fönster för 
horisontalt  
laserljus 

 
 
 
 
 

• ON/OFF MENU knapp 

 

• TRYCK “ON/OFF” FÖR AV OCH PÅ.       

HORISONTAL 180 GRADERS LINJE TÄNDS UPP. 

• TRYCK “H” KNAPPEN EN GÅNG FÖR ATT FÅ 360 GRADER 

TRYCK EN GÅNG TILL FÖR ATT SLÄCKA  HORISONTAL LINJE. 

• TRYCK “V1” FÖR EN VERTIKAL LINJE. 

• TRYCK “V2” FÖR EN ANDRA VERTIKAL LINJE . 
OBS!  V1 OCH V2 I KOMBINATIONGER 90 GRADERS VINKEL. 

• TRYCK “OUTDOOR” FÖR ATT DETEKTERA ALLA LINJER 

MED PLS SLD LASER MOTTAGARE. 

1 INDIKERAR ATT LASERN  ÄR I  “OUTDOOR” LÄGE. 

  2 INDIKERAR  UR LÄGE NÄR DEN BLINKAR. LASERN MÅSTE 

    Använd 4 AAA alkaline 

eller NiMh batterier  

 

 

• BATTERILUCKA 

• 5/8 X 11 GÄNGA 
I BOTTEN 

• VÄGG 

FÄSTE 

• PLS SLD 
LASER 

MOTTAGARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• SIDFINSKRUV 

• LADDNINGSBAR 
BATTERI PACK 

* Får ej användas för att beräkna vinklar 

OMHORISONTERAS INOM 4
O

 

3 INDIKERAR ATT LASERN ÄR PÅSLAGEN, ON. 
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PLS uppfyller US FDA-standard, 21 CFR, 

underkapitel J. 

 Dessa etiketter är knutna till varje PLS 

laser. Dessa får inte att tas bort eller 

förvanskats.PLS • 2550 KERNER BLVD., 

SAN RAFAEL, CA 94901 
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    Horisontell kontroll                    Vertikal kontroll     Garanti     Specifikationer  

 
Vi rekommenderar att du kontrollerar din PLS 
regelbundet för att säkerställa dess riktighet. 

KONTROLLERA NIVÅ:  

Välj två väggar ca 6m isär (se fig 1.). Slå på PLS 
HVL100 och tryck H (nivå). Med PLS HVL100 1 m 
bort från och mot mål nr 1, försiktigt markera mitten 
av linjen.  

Märk detta märke A1. På motsatt vägg, markera 
mitten av linjen på mål # 2. Märk detta märke B1. 
Flytta PLS HVL100 2 m bort från och vänd mål nr 
2. Markera mitten av linjen försiktigt. Märk detta 
märke B2. På motsatt vägg, markera mitten av 
linjen på mål # 1. Märk detta märke A2.

 
Välj en dörröppning med 3 m. fritt på vardera 
sidan av öppningen. Slå på din PLS laser för att 
sätta V1 eller V2 (lod). Med din laser vid punkt A, 
gör två märken på golvet: den första på 3 m. från 
punkt A centrerad i dörröppningen (markera 
denna punkt B), den andra 6 m. från punkt A 
(markera denna punkt C). Utan att röra lasern, gör 
en tredje markering på dörröverstycket (markera 
denna punkt D). Flytta lasern till punkt C, rikta 
strålen med punkt B, och markera när strålen 
infaller vid punkt D. Om det är inom 3mm. av 
punkt D, är lasern i kalibrerad.

 
PLS Pacific Laser Systems garanterar att denna 
produkt är fri från defekter i material och 
utförande vid normal användning under en 
period av ett år från inköpsdatum. Under 
garantitiden, och på inköpsbevis, kommer 
produkten att repareras eller bytas ut (med 
samma eller liknande modell efter vårt val), 
utan kostnad för reservdelar eller arbete, 
genom PLS. Köparen skall bära alla sjöfart, 
förpacknings-och försäkringskostnader. Efter 
avslutad reparation eller utbyte kommer enheten 
returneras till kunden.  
Garantin gäller inte för denna produkt om den har 
missbrukats eller ändrats. Utan att begränsa det 
föregående, batteriläckage, bucklor eller 
urgröpningar i plasthölje, trasig optisk fönster, 
skada på knappsats/LED membran, gäller ej 
garantin, om det

 

Ljuskälla:   Laser diod  

635-650 nm, synligt  

Räckvidd:  + / - 100 meter (+ / - 30 meter) (utomhus m / 

detektor)  

Noggrannhet:  + / - 3 mm på 20 m (utomhus m / detektor)  

Nivellering:  Automatisk  

Nivelleringsområdet  4 grader  

Strömförsörjning:  4 AA-batterier  

alkaliska eller laddningsbara  

Drifttid:   6 timmar kontinuerlig användning med alla dioder 

Driftstemperatur:  -10° C till +45 ° C  

Miljö:   IP54, Vattenresistent, inte dränkbar.  

Dimensioner:   20 cm x 10 cm x 28 cm  

Vikt:.   2 kg (inklusive batterier)

 
Du har nu två märkningar i höjd vid varje mål. Mät 
noggrant avståndet mellan markeringarna för varje 
uppsättning av märken. Om det finns en skillnad, 
subtrahera en mätning från den andra. Denna 
kalibreringsmetod förstorar något fel med en faktor två. 
Dela därför skillnaden med två för att hitta det verkliga 
felet. Din PLS får inte ha ett fel som är större än 4 mm 
inom 18 m.

Om nivån och lod är inom specifikationen, 
kommer vinkeln att vara enl. specifikationen. 
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antas bero på felaktig användning eller missbruk. 
Manipulering eller avlägsnande av varning eller 
certifierings etiketter påverkar denna garanti. 
Varken denna garanti eller 
någon annan garanti, 
uttrycklig eller 
underförstådd ska sträcka 
sig längre än garantitiden. 
Inget ansvar antas för 
några tillfälliga skador eller 
följdskador. Denna garanti 
ger dig specifika juridiska 
rättigheter och du kan ha 
andra rättigheter som 
varierar från land till land.
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