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ÖRORD

Tack för att du valde ett TOPCON-instrument.
• Innan du använder instrumentet, läs noggrant igenom denna anv

• Kontrollera att all utrustning finns med.
 “ SYSTEMETS STANDARDKOMPONENTER” (s. iii)

• Specifikationerna och instrumentets allmänna utseende kan än
åtagande från Topcon Corporation och kan skilja sig från denna 

• En del av diagrammen som visas i denna manual kan ha förenkl
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as innan instrumentet 

formation.
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nde symboler används i denna användarhandbok.

: Anger varningar och viktiga punkter som bör läs
används.

: Anger kapitlets namn där det finns ytterligare in

: Anger ytterligare förklaring.
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), *2), *3)Batterier som ingår i förpackningen är till för att påbör
Byt ut de medföljande batterierna mot nya batterier (a
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1) RL-SV2S Instrum
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3) Nivåsensor LS-8
4) Hållare modell 6
5) Batterihållare DB
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7) AA-storlek, torrb
8) Transportlåda ..
9) Användarhandb
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KER ANVÄNDNING
 på operatören och andra 
erveras med en ett 
S- och FÖRSIKTIGHETS-

förstått dem innan du läser 

 en felaktig aktivitet kan leda 
ratören.
öra en operation kan leda till 

skvarning inkluderad) ska 
bolen.
kilda detaljer finns tryckta i 

s. Särskilda detaljer finns 
1
Fö
pe
ut
up
An
ha

De
.  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄ
r säker användning av produkten och förebyggande av skador
rsoner samt att skydda egendom, visas punkter som skall obs

ropstecken i en triangel använd tillsammans med en VARNING
pmaning i denna användarhandbok.
visningarnas definitioner finns listade nedan. Se till att du har 
ndbokens övriga text.

finition av anvisningarna

VARNING
Att ignorera denna anvisning och utföra
till döden eller allvarliga skador på ope

FÖRSIKTIGT
Att nonchalera denna anvisning och utf
person- eller egendomsskada.

Denna symbol utvisar punkter för vilka försiktighet (ri
iakttas. Särskilda detaljer finns tryckta i eller nära sym
Denna symbol utvisar punkter som är förbjudna. Särs
eller nära symbolen.
Denna symbol utvisar punkter som alltid måste utföra
tryckta i eller nära symbolen.



1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

ra risk för eldsvåda, 

a mängder damm eller 
ännbara material. Risk för 

ar inklusive sidospärrarna 
nstrumentet faller under 

nstabil, så en person kan 

ller rem. Väskan eller 
2

Allmänt

Varning
Utför inte demontering eller ombyggnad. Det kan medfö
elektriska stötar eller brännskador.

Använd inte enheten i områden som exponeras för stor
aska, i områden med otillräcklig ventilation eller nära br
en explosion finns.

När instrumentet säkras i bärväskan, se till att alla spärr
är stängda. Underlåtenhet att göra så kan medföra att i
förflyttning och orsakar skada.

Försiktigt:
Använd inte bärväskan som fotpall. Väskan är hal och i
halka och ramla av den.

Placera inte instrumentet i en väska med skadat hölje e
instrumentet kan falla ut och orsaka skada.
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3

dning.

 som finns angiven på 
lektriska stötar.

tande uttag. Det kan medföra 

de. Det kan medföra risk för 

. Det kan leda till explosion, 

der pågående laddning. Det 
rand.

dbara batterier. Andra 
, vilket kan medföra 
nnskador.
Strömkälla

Varning

Kortslut inte. Det kan leda till överhettning eller antän

Anslut aldrig apparaten till en annan spänning än den
märkskylten. I så fall uppstår risk för eldsvåda eller e

Använd aldrig skadade elkablar, kontakter eller löst sit
risk för eldsvåda eller elektriska stötar.

Använd inte andra strömkablar än de rekommendera
brand.

Använd aldrig andra batterier än de rekommenderade
eller överhettning, vilket kan medföra risk för brand.

Placera inte föremål som kläder på batteriladdaren un
kan leda till gnistbildning, vilket i sin tur kan leda till b

Använd bara den specificerade batteriladdaren till lad
laddare kan ha andra spänningar och/eller polariteter
gnistbildning som i sin tur kan leda till brand eller brä
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ador som följd kan uppstå.

ustning eller för andra 
r.

inda isolertape eller 
ng uppstå, med risk för 

sulterande kortslutningen 

r. Det kan medföra risk för 

alier kan medföra 
4

Värm inte eller kasta batterier i eld. En explosion med sk

Använd inte batteriet eller laddaren till någon annan utr
syften. Det kan medföra risk för brand eller brännskado

För att förhindra kortslutning av batteriet vid förvaring, l
motsvarande runt batteripolerna. Om inte kan kortslutni
brand eller brännskador.

Använd aldrig batteri eller laddare om de är våta. Den re
kan medföra brand eller brännskador.

Anslut och koppla inte bort nätkontakter med våta hände
elektriska stötar.

Försiktigt:
Vidrör inte läckande vätska från batterier. Farliga kemik
brännskador eller blåsor.



1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

5

ntreringsskruven ordentligt. 
sa samman och orsaka 

tativ som instrumentet ska 
an stativet rasa samman och 

dra personer. En person kan 

ivet sätts fast i marken. Om 

ras. Om skruvarna inte dras 
 personskador.
Stativ

Försiktigt:
Vid montering av instrumentet på stativet, dra fast ce
Om skruvarna inte dras fast ordentligt, kan stativet ra
personskador.

Dra ordentligt fast de benfixerande skruvarna till det s
monteras på. Om skruvarna inte dras fast ordentligt k
orsaka personskador.

Bär inte stativet så att stativets skor är riktade mot an
skadas om han/hon träffas av en stativsko.

Håll händer och fötter borta från stativskorna när stat
inte, kan en hand eller fot skadas.

Dra fast fästskruvarna ordentligt innan stativet ska bä
fast ordentligt kan stativets ben förlängas och orsaka



2.  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
 sig normalt innan du börjar 

 transport av instrumentet.
het.

et glas som används för 

r temperaturen före 

 utföra periodiska kontroller 

aktigt bruk eller avsiktligt 
h utebliven omsättning.
6

Kont
anvä

Sky

Vidta
impa

Plöt

En p
lase
I såd
anvä

Från

• An
av

• Til
m

rollera alltid först att instrumentet fungerar ordentligt och uppför
nda det.

dd mot vibrationer och stötar

 åtgärder så att risken för vibrationer och stötar är minimal vid
ct. Vibrationer och stötar kan påverka instrumentets noggrann

sliga temperaturändringar

lötslig temperaturändring kan orsaka vattenkondensation på d
rutsändning.
ana fall, låt instrumentet stå ett tag så att det anpassar sig efte
ndning.

sägande av ansvar

vändaren av denna produkt förväntas följa alla anvisningar och
 produktens funktion.
lverkaren eller dennes ombud tar inget ansvar för följder av fel
issbruk, inklusive all direkt, indirekt eller efterföljande skada oc
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7

kador och förlorad omsättning 
etc.). Ej heller vid eldsvåda, 
rmala omständigheter.
tebliven omsättning på grund 
rken vid bruk av produkten 

 eller utebliven omsättning till 
.
 av felaktiga förflyttningar eller 
• Tillverkarens och dennes ombud åtar sig inget ansvar för följds
till följd av någon katastrof (jordbävning, storm, översvämning 
olycka eller utomståendes handlingar och/eller bruk under ono

• Tillverkaren eller dennes ombud ansvarar inte för skada eller u
av ändrade eller förlorade data, avbrott i verksamheten etc., va
eller till följd av funktionsfel.

• Tillverkaren eller dennes ombud ansvarar inte för någon skada
följd av användning som avviker från denna användarhandbok

• Tillverkaren eller dennes ombud ansvarar inte för skada till följd
handlingar i samband med anslutning till annan apparatur.



3.  INFORMATION OM LASERSÄKERHET
ndard Publication 60825-1 
lation FDA CDRH 21CFR 
andards för laserprodukter 
 24, 2007.)

utnyttjar en synligt laserljus 
ionsnorm för Ljusstrålande 
rprodukter, Klassifikation 
1) gällande 

m “Klass 3R (IIIa) 
bildning av en behörig 
ta TOPCON eller din 
8

RL-S
Ed.2
Part
med

L
Den
och 
Prod
utrus
säke
Enlig
Lase
lase
TOP
V2S är klassat som en Laserprodukt av lass 3R enligt IEC Sta
.0: 2007 och United States Government Code of Federal Regu
1040.10 och 1040.11 (Överensstämmer med FDA prestandast
 undantag för avvikelser enligt Laser Notice No.50, dated June

asersäkerhet
na produkt projicerar ett synligt laserljus under drift. Produkten 
är tillverkad och såld i enlighet med de krav som ställs i “Funkt
ukter” (FDA/BRH 21 CFR 1040) eller “Strålningssäkerhet lase
tning, Krav och Användarinformation” (IEC Publikation 60825-
rhetsnormer för laserprodukter.
t den nämnda normen är RL-SV2S standardmodell klassad so
rprodukt”. Produkten är enkel att använda och kräver ingen ut

rljusexpert. Tag aldrig isär instrumentet vid funktionsfel. Kontak
CON-återförsäljare.
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9

ktiviteter än de som anges i 
trålning.

anent ögonskada.

Strålöppning

skylt
 varierar beroende på marknad.
Varning
Användning av knappar och inställningar eller andra a
denna handbok kan utsätta dig eller andra för farlig s

Titta inte direkt in i laserstrålen. Det kan leda till perm

Synlig laser
Lasereffekt: 2,4mW

Förklarings
Etiketterna
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gonskada.

n, kontakta då omedelbart 

oller och justeringar med 

n så att ingen laserstråle 

vika skador som kan 
son. Undvik att ställa 
len träffar fotgängare eller 
10

Stirra inte på laserstrålen. Det kan leda till permanent ö

Om en ögonskada orsakats av exponering för laserstråle
en ögonläkare.

Försiktigt:
Utför kontroller vid arbetets början och periodiska kontr
laserstråle som avges under normala förhållanden.

Stäng av strömmen när instrumentet inte används.

Vid kassering av instrumentet, förstör batterianslutninge
kan alstras.

Använd instrumentet med största försiktighet för att und
uppstå om laserstrålen oavsiktligt träffar ögat på en per
instrumentet på höjder där det finns risk för att laserstrå
förare i huvudhöjd.
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növerpanel

 

Enter-tangent

Strömbrytare

X/Y-axel 
väljartangent/
Inriktnings-
tangent/ 
Upp-tangent

Piltangenter
4

4

B

.  BENÄMNING

RL-SV2S Benämningar

.1  RL-SV2S/RC-60

Ma

Handtag

Batterihållare Manöverpanel

Laddningsuttag (bara på den
laddningsbara batteritypen)

Sikte Roterande huvud
Strålöppning

atterihållarknopp

Meny-
tangent/

Nivellerings-
libell
För vertikal 
rotation

Bildskärm



4. BENÄMNING

mer kanalsökningen att 

är påslagen, visar skärmen 
ontroll) (s. 66). 

atiskt om ingen tangent 
enterna för att visa 
er att börja.)

ent

val av X/Y-axel/
tangent/
nt
12

RC-60 Benämningar

• Slå PÅ strömmen till RL-SV2S innan RC-60 används.
Om en av tangenterna trycks ner (eller om ett batteri sätts in) kom
visas (CH SErCH) och börja överföringen med RL-SV2S.

• När kanalen inte stämmer med RL-SV2S eller när RL-SV2S inte 
"Transmission error with remote control" (överföringsfel mot fjärrk
12. FELMEDDELANDE(s. 65), Ställa in kanal (s. 47)

• Funktion för automatisk avstängning: Strömmen stängs AV autom
vidrörs under cirka 6 minuter. (För att återgå, tryck på en av tang
kanalsökningen [CH SErCH] och överföringen till RL-SV2S komm

Bildskärm

Enter-tang

Knapp för 
Inriktnings
Upp-tange

Hål för rem

Many-tangent/Escape-tangent

Piltangenter
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inte användas med andra 

kion

h skickar data till instrumentet.

 tillbaka till förra läget.

 skärmen för gradinställning 

iktningsläge.

ring och sifferinmatning vid 
ningen vid inställning av 
• RC-60 är en fjärrkontroll särskilt avsedd för RL-SV2S och kan 
modeller.

RL-SV2S/RC-60 Tangentanvändning

Tangent Benämningar Fun

Enter-tangent Avslutar inmatning av data oc

Meny-/Escape-tangent Väljer ett menyalternativ.
Upphäver inmatning eller går

Knapp för val av X/Y-
axel/
Inriktningstangent

Horisontell rotation: växlar till
för varje axel.
Vertikal rotation: växlar till inr

Piltangenter
Pilarna visar kodval, sifferänd
gradinställning och anger rikt
avskärmning.

Strömbrytare
(Endast för RL-SV2S)

Slår på/av RL-SV2S.



4. BENÄMNING

tionshastighet
0 varv/min
0 varv/min
0 varv/min (Blinkar när batteriet är på 

väg att ta slut)

röm för användning
röm för användning

 ström för användning*1)

 för avskärmningsläge

 ström för användning
ästan slut*2)

lut
nar
tteri: Ersätt med nya batterier.
ddningsbart batteri:
ing pågår till AD-15 då felmeddelande 
 AV strömmen och sätt sedan PÅ 
en för att fortsätta användningen.

tigheten kommer att vara 500 varv/min.

 laddning för RC-60 visar 
för fjärrkontrollen RC-60).
14

RL-SV2S/RC-60 Skärm
VisningsexempelX-axelns lutning

Visning av sändning och mottagning Batterinivå

Y-axelns lutning Rota
  6:60
  3:30
  5:50

Överför till det mottagande instrumentet (RC-60 
eller RL-SV2S)
(Ljus på tills mottaget av det mottagande 
instrumentet)

Tar emot från sändande instrument
(Ljus på tills det sändande instrumentet sänder 
nästa gång)

När överföring från det andra instrumentet 
inte är möjligt
(Båda märkena kommer att blinka långsamt 
tills nästa överföring)

Tillräcklig st
Tillräcklig st

Återstående

(Blinkar en siffra åt gången vid 
självnivellering)

(Blinkar en siffra åt gången vid 
självnivellering)
Skärm för manuellt läge

Skärm

Återstående
Strömmen n

Strömmen s
Lasern stan

Typ av torrba
Typ av uppla

När anslutn
visas, stäng
strömmen ig

*1), *2) Laserhas

(Visningen av batteriets
återstående batterinivå 
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ottagande fönster
n strålmottagande fönstersidan 

L-SV2S för att detektera 
trålen.

erhögtalare

or LS-80L Bildskärm (s. 16)
ra position "rätt planhöjd" "---" 

 att flytta LS-80L uppåt och nedåt. 
gspilar och ljudsignaler fungerar som
d lokalisering av "rätt planhöjd" när 
räffar det strålmottagande fönstret. 
elen av LS-80L är 40 mm (1 9/16") 
ex för "rätt planhöjd" för offset-
ing.)
rer finns på instrumentets fram- och 
.

LS-80L Benämningar
4.2  Nivågivare LS-80L

Strålm
Vrid de
mot R
lasers

Omkopplare för summer
Ljudvolymen från givarsummern kan skiftas 
mellan LOW (låg)/LOUD (hög)/OFF (av) 
genom att trycka på omkopplaren.

Index

Precisionsomkopplare för 
planhöjd
Två precisionslägen kan väljas, normal 
precision (±2 mm) och hög precision 
±1 mm). Med denna omkopplare 
skiftar du fram och tillbaka mellan 
alternativen.
Bekräfta precisionsvalet med 
indikatorn. (Grovläge är standardläget 
varje gång givaren kopplas in.)

Strömbrytare
Slå PÅ och stäng AV instrumentet 
genom att trycka på strömbrytaren.

Summ

Indikat
Detekte
genom
Riktnin
hjälp vi
lasern t
(Överd
från ind
marker
Indikato
baksida

Funktion för automatisk avstängning
Strömmen stängs av automatiskt om inget laserljus registrerats 
under ca 30 minuter. (Tryck en gång till på strömbrytaren för att 
starta nivågivaren.)
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ipsignal)

ignal)

ipsignal)

batteristyrka

Batterinivån är tillräcklig.

Strömmen är nästan slut, 
men lasern är ännu brukbar.

Tomma batterier.
Byt ut torrbatteriet mot ett 
nytt.
16

LS-80L Bildskärm

Normal noggrannhet

Högprecisionsläge

Högre än rätt laserhöjd
(Summerton: Högfrekvent p
Flytta givaren nedåt.

Grundposition
(Summerton: Ihållande pips

Lägre än rätt laserhöjd
(Summerton: Lågfrekvent p
Flytta givaren uppåt.

Visning av återstående 

Höjdvarning för roterande 
laser*1

Batterivarning *2 för 
roterande laser


Varningsvisningarna *1 och *2 är de funktioner som 
indikerar att  LS-80L registrerar larmsignal från RL-SV2S.
LS-80L kan stänga av larmregistreringen från RL-SV2S.
För att annullera detekteringen; tryck på strömbrytaren 
samtidigt som du trycker på omkopplaren för summerljud 
vid påslag.

Då den blinkar är strömmen till 
RL-SV2S är låg.

En blinkande indikator och en 
summerton indikerar att RL-
SV2S höjdvarningsfunktion är 
aktiverad.
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LS-80L Detekteringsintervall
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DB-74
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Kopp

R
• Hu

1 T
b

2 S
e

3 M
t

5.1

la batteriet på rätt sätt för den aktuella batteritypen. 

L-SV2S (Torrbatteri)
r torrbatterier installeras

a bort batterihållaren DB-74 genom att vrida 
atterihållarknoppen till "OPEN"-sidan.

ätt in de nya 4xD torrcellbatterierna (alkaliska) 
nligt bilden på batterihållaren DB-74.*1), 2), 3)

ontera batterihållaren. Vrid batterilocksknappen 
ill "LOCK"-sidan.

  Strömkälla
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ch nya batterier och inte heller 

 rörelse ingår i leveransen.)
as, men drifttiden för dessa 

peraturer, men återställs vid 

använda batteripaket BT-74Q.
 ladda Ni-MH-paket BT-74Q. 
• Hur torrbatterier avlägsnas

1 Ta bort batterihållaren DB-74 genom att vrida 
batterihållarknoppen till "OPEN"-sidan.

2 Avlägsna torrbatterierna från batterihållaren DB-74.


*1 Byt alltid ut alla fyra batterierna samtidigt. Blanda inte gamla o

olika batterityper.
*2 Använd alkaliska torrbatterier. (Torrbatterier för bekräftelse av

Även nickel-hydrid- eller nickel-kadmiumbatterier kan använd
skiljer sig från drifttiden för alkaliska batterier.

*3 I allmänhet försämras prestanda för torrsbatterier vid låga tem
normal temperatur.

• Det går att ta bort batteripaketet från batterihållaren DB-74 och 
• Batterihållaren DB-74 för torrbatterier kan inte användas till att

Använd istället batterihållaren DB-74C för laddningen.
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74Q

edan, 
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RL-SV2S (Uppladdningsbart batteri)
• Hur du installerar batteripaketet

1 Sätt i batteripaket BT-74Q i batterihållaren DB-
74C i riktningen som visas i bilden till höger.

2 Montera batterihållaren. Vrid 
batterilocksknappen till "LOCK"-sidan.

• Hur du avlägsnar batteripaketet

1 Ta bort batterihållaren DB-74C genom att vrida 
batterihållarknoppen till "OPEN"-sidan.

• Det går att ta bort batteripaketet BT-74Q från batterihållaren DB-
74C och använda torrcellbatterierna.

BT-

DB-74C

Fatta tag i den angivna platsen på batterihållaren, som visas n
och avlägsna batteripaketet.
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ugg AD-15
• För laddning

1 Plugga in AC/DC-omvandlaren (AD-15) i 
batterihållaren DB-74C eller plugga in AD-
15 i batteripaket BT-74Q.

2 Anslut nätkabel AD-15 till ett nätuttag.

3 Avsluta laddningen genom att dra ut 
pluggen från batterihållare DB-74C eller 
batteripaket BT-74Q efter ca. 13 timmar.

4 Dra ut nätkabeln AD-15 från nätuttaget.

• Driftladdning
Som visas till höger, kan du använda 
instrumentet medan laddning pågår och 
strömförsörjningsenheten är ansluten till 
instrumentet.

Pl



5. FÖRBEREDELSER OCH FUNKTIONER

50°F till 104°F).

långt det är möjligt.
nan det används i 

s batteriets funktion.
 förvaras vid 30°C eller 
att gå sämre i framtiden.
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• Ladda batteriet i ett rum med en temperatur inom 10°C till 40°C (
• Ladda inte med annat än AC/DC-omvandlaren AD-15.
• För längre batterilivslängd, följ den föreslagna laddningstiden så 
• Under förvaring kan batteriet urladdas. Det måste kontrolleras in

instrumentet.
• Ladda inte batteriet när det är fulladdat. Om du gör det försämra
• Undanställda batterier måste laddas var 3:e eller 6:e månad och

svalare. Om ett batteri får laddas ur helt kommer uppladdningen 
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r (alkaliska), se till ett de 

 
 

 

RC-60
• Hur torrbatterier installeras

1 Öppna batterilocket.

2 Tag ut de gamla batterierna och sätt dit 2xAA nya torrbatterie
placeras i rätt riktning.

3 Stäng batteriluckan tills du hör ett klickljud.

LS-80L
• Hur torrbatterier installeras

1 Tryck hela tiden batterilocket i riktning 1, och försök sedan att
skjuta locket i riktning 2 för att lyfta av det. Locket rör sig inte
men det är öppnat.

2 Tag ut de gamla batterierna och sätt dit 2xAA nya torrbatterier
(alkaliska), se till ett de placeras i rätt riktning.

3 Tryck ned locket så att det snäpper fast.


• Byt ut båda 2 batterierna mot nya.
• Blanda aldrig gamla och nya batterier.
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llen RC-60.

å RC-60 för att ställa in. 

 "Transmission error with 

al
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Samma kanal (1 till 9) måste ställas in på RL-SV2S och fjärrkontro

RL-SV2S
Ställa in kanal (s. 47)

RC-60
Ställs in på samma sätt som RL-SV2S. Använd manöverpanelen p
Ställa in kanal (s. 47)
 
När kanalen inte stämmer med RL-SV2S kommer skärmen att visa
remote control" (överföringsfel med fjärrkontroll) (s. 66).

5.2  Hur man ställer in fjärrkontrollens radiokan
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6

1
2

6

.  GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Horisontell rotation

Sätt instrumentet på stativet eller en plan yta.

Tryck på strömbrytaren  (ON). Självnivelleringen startar. 
Efter självnivelleringen utsänds laserstrålen horisontellt.

RL-SV2S ställer automatiskt in sig inom ±5°, vilket visas 
nedan.
Det är även möjligt att ställa in lutningen för RL-SVS2 i två 
axelriktningar. 7.1 Ställa in lutning(s. 29) om hur du ställer
in lutning. 

.1  Instrumentets inställning

±5°
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3 Tryck på strömbrytaren på LS-80L (ON).

4 Välj noggrannhet genom att trycka på 
precisionsomkopplaren för planhöjd.
4.2 Nivågivare LS-80L(s. 15)

5 Hitta positionen "rätt planhöjd" "---" genom att flytta 
LS-80L uppåt och nedåt.

6 Markera index för rätt höjd. 
(Överdelen av LS-80L är 40 mm [1 9/16"] från index för 
"rätt planhöjd".)
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l 

O L D E R -6

å en stav enligt nedanstående 

Låsvred

Nivåsensorhåll
are modell 6
Exempel på användning

Vertikal rotation

1 Montera RL-SV2S på stativet och ställ in så att bubblan är i 
mitten av den vertikala nivelleringslibellen.

2 Tryck på strömbrytaren .

När självnivelleringen är klar tänds laserljuset vertikalt.
Om manuell linjekontroll 7.2 Linjekontroll (manuell, vertika
ljusjustering)(s. 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

Montera LS-80L p
beskrivning.

LS-80L
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gerar denna funktion.
e dubbla axlarnas lutning i 

vnivelleringen är klar tänds 

an om från början.

ått en stöt.

Visning av 
höjdvarning

(Blinkar)
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När instrumentsystemet detekterar en stöt, så 
informeras operatören om detta av denna funktion.
• När instrumentets installationstillstånd (höjd) 

ändras abrupt av kontakt med operatören eller 
liknande, så avbryter denna funktion 
självnivelleringen för att behålla 
driftnoggrannheten och informerar operatören 
om tillståndet.

• När 10 minuter har passerat sedan funktionen 
för självnivellering aktiverades och laserstrålen skickades ut, fun

• Funktionen för höjdvarning fungerar inte när inställning sker av d
matchningsläge eller i manuellt läge.

 Höjdvarning PÅ/AVHöjdvarning PÅ/AV (s. 49)

Hur man återställer
1 Stäng av strömbrytaren.
2 Kontrollera att instrumentet är korrekt installerat.
3 Slå på strömbrytaren. Självnivelleringen startar på nytt. När själ

laserstrålen.
4 Kontrollera att laserstrålen är inställd på korrekt höjd. Börja sed

6.2  Höjdvarningsfunktion
Instrumentet har f
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OLIKA FUNKTIONER

 från menyskärmen.

tning av lutningsvärden för X- 
en utifrån markens lutning på 

tningsområde:
 –15 % till +15 %
 –15 % till +15 %

el Y-axel
7.

De

De
oc
pla

Lu
Lu

7

  TILLÄMPNINGAR OCH INSTÄLLNINGAR FÖR 

t går att ställa in lutningen för laserstrålen och olika funktioner

t finns två sätt att ställa in laserstrålens lutning: 1) Direkt inma
h Y-axeln och 2) matchning för att ställa in lutning på laserstrål
tsen.

Hur lutningen matas in
tning kan ställas in längs båda axlarna, X och Y, enligt nedan .
tningar kan ställas in inom det område som visas nedan.

.1  Ställa in lutning

En axel Två axlar

Lutningsområde:
X: –15 % till +15 %

eller
Y: –15 % till +15 %

Lu
X:
Y:

X-ax
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n.

tomatiskt att ställas in på 
ningens riktning för att 
lvnivellering överskrids 

r temperaturen kan ändras 
 anpassa sig efter 

 in, 
skt. 
er att 
rmen 
visas.

X-axel

Plus

Minus

-15%

+15%
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Lutningsaxlar och axelsymboler är de som visas i diagrammet neda

På stativet vars huvud är horistonellt placerat kommer lutningen au
cirka ±8%. När kraftigare lutningar ska ställas in, luta RL-SV2S i lut
fortsätta att vara inom självnivelleringsområdet. När området för sjä
kommer felmeddelandet "Exceeding leveling range" (överstiger 
nivelleringsområdet).12. FELMEDDELANDE(s. 65)


Om du ställer in lutningen genom att placera RL-SV2S på en plats dä
plötsligt, låt instrumentet stå i cirka 10 minuter för att det ska kunna
temperaturen innan det används.

När temperaturen ändras 5°C eller mer efter att lutningen har ställts
registreras temperaturskillnaden och lutningen korrigeras automati
Vid självniellering kommer lasern att stoppas tillfälligt (och det komm
stå [AUTO CALIb]). När självnivelleringen är genomförd kommer skä
åter att visa inställning av lutning och sedan kommer laserstrålen att 

+15%Y-axel

-15%

Panelsida

Minus

Plus

Minus

Minus

Plus

Plus
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ställa lutningsvärdet

Tryck på tangenten  och välj 
axel för att återställa lutningsvärdet.

Tryck på båda tangenterna  
samtidigt för att återställa 
lutningsvärdet.

Genom att trycka på tangenten  
växlas till läget för markeringsval.

Tryck på tangenten  för att 
ställa in 0 %.
Ställa in lutning
1 Tryck på tangenten  och X-axeln kommer att börja 

blinka på skärmen. Det är möjligt att mata in 
lutningen. (Genom att trycka på tangenten växlar du 
mellan X- och Y-axeln.)

2 Tryck på  tangenten.

3 Tryck på tangenterna  och välj märket (plus 
eller minus)

4 Tryck på tangenterna  för att justera 
sifferpositionen.

Åter

1

2

3

4
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ärde.

. Y-axeln kommer att börja 
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5 Tryck på tangenterna  för att öka eller minska siffrans v

6 Tryck på tangenten  för att bekräfta värdet.

7 När lutningen ska ställas in för Y-axeln, tryck på tangenten 
blinka på skärmen.

Ställ in lutningen på samma sätt som för X-axeln.


• För att ställa in RC-60, se överföring och mottagning.
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ekt i riktningen för 

rekt riktning för 
rhållande till baslinjen)

LS-80L

ingen
Exempel på inställning
När lutningen ställs in är det viktigt att ställa in RL-SV2S korr
lutningsinställningens.
Nedan är ett exempel på hur lutningen kan ställas in mot kor
lutningsinställningen. (För arbete med en Y-3 % lutad yta i fö

Lutn

baslinje
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tt lod på stativet.

ingen på toppen av stativet 
dardaxeln.

.000%)

stång, justera 

n hamnar i rätt planhöjd på 

 justeringen.
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1 Placera RL-SV2S på punkt A på baslinjen genom att använda e

2 Använd siktet på den övre delen av RL-SV2S för att justera riktn
och gör en grovinställning av X+-riktningen mot punkt B på stan

3 Rotera laserstrålen från RL-SV2S horisontellt. (X+0.000%, Y+0

4 Justera höjden vid punkt B på LS-80L, som är monterad på en 
standardpositionen för LS-80L med laserstrålen och fixera.

5 Ställ in RL-SV2S på X+0.000% och Y-3.000%.

6 Justera riktningen på RL-SV2S ovanpå stativet så att laserstråle
LS-80L i steg 4.


Ändra inte höjden på LS-80L som är monterad på stången.
Om höjden på RL-SV2S förändras, gå tillbaka till steg 3 och gör om
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 till den lutningen.

LS-80L
Matchningsläge (manuell lutning)
Detta läge används för att justera lutningen på laserkalibreringen

1 Rotera laserstrålen från RL-SV2S horisontellt inställd 
på standardhöjden. (X+0.000%, Y+0.000%)

2 Justera höjden på LS-80L, som är monterad på en 
stång, justera standardpositionen för LS-80L med 
laserstrålen och fixera.

3 Ställ in LS-80L i steg 2 på lutningsytan.

4 Använd siktet och gör en grov inriktning och ställ in 
RL-SV2S på stativet i riktning mot LS-80L.

5 Tryck på tangenten .

6 Tryck på tangenten  på skärmen för val av 
matchningsläge (lutning).
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id användning av piltangenter
Lutningsriktning på laserstrålen

X-

X-

X+

X+

Y-

Y-

Y+

Y+
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7 Kontrollera att 
självnivelleringen och att 
laserstrålen är tänd. 
Tryck på piltangenten 
( :För att anpassa efter 
lutningen på X-sidan) en gång 
i önskad riktning för att justera 
lutningen och laserstrålen 
kommer fortsätta att luta i 
tangentens riktning. 
Piltangenten kan inte 
användas innan 
självnivelleringen är klar och 
laserstrålen börjar lysa.

8 Om någon av tangenterna  
 för den lutande axeln 

trycks in i steg 7 igen upphör 
laserlutningen. Om ingen av 
piltangenterna trycks ner igen 
kommer laserstrålen att återgå 
till horisontellt läge.

Lutningsriktning på laserstrålen v
Tangent Bildskärm*
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ning och justera den efter 

 piltangenten hålls nere. 
egen 7

rstrålen att tändas även om 

st LAN etc.) sänds och när 
 laserstrålens lutning upphöra. 
V2S och RC-60 och försök 
9 Tryck på tangenten   för att anpassa laserstrålens lut
standardläget för LS-80L.
Hastigheten som laserstrålen ändras med beror på hur länge
(Hastigheten går från låg till hög.) För Y-axelns lutning, följ st

till 9 och använd tangenterna  .

* Visas när piltangenterna används


• När knappen , , , eller  trycks ner kommer lase

självnivelleringen börjar.
• Detta läge kan användas med RC-60.
• När RC-60 används i en miljö där liknande radiosignaler (trådlö

tangenten , , , eller  hålls ner länge i steg 9, kan
Om det stör användningen, byt kommunikationskanal för RL-S
igen.
5.2 Hur man ställer in fjärrkontrollens radiokanal(s. 24)

Laserstrålen rör sig i X (Y) + riktning.

Laserstrålen rör sig i X (Y) - riktning.



7. TILLÄMPNINGAR OCH INSTÄLLNINGAR FÖR OLIKA FUNKTIONER

trålens lutning med 
fter att piltangenterna har 
sa med fast sken.
.

ering av axeln fungerar inte 

ontellt. En blinkande skärm 

gänglig.

oppa över stegen 7 och 8 

tchningsläget. Tryck på 

ärdet.
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[Skärmen i matchningsläge]

 blinkar : i matchningsläge. Det går att justera lasers
piltangenterna. När en viss tid har förflutit e
använts, kommer ljuset som blinkade att ly
Lutningen kan inte justeras när  är på

: visar axeln där lutningen ändras.
SLOPE : visar axeln där lutningen ändras. Självnivell

nu.
LEVEL : visar axeln vars lutning självnivelleras horis

visar att självnivellering pågår.
Funktionen för inställning av höjdlarm är till

För att justera lutningen, gå till steg 5 och följd stegen efter detta. H
för den axel som redan är ändrad.

Lämna matchningsläget

När  blinkar : tryck på tangenten  för att lämna ma
tangenten  för att ställa in värdet.

När  är lyser : tryck på tangenten  för att ställa in v

Ställa in lutning (s. 31)
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 yta)

g)

LS-80L

tangent

tangent

te går att se laserstrålen på 
unkt A och B, placera LS-80L på 
kterna.
Laserstrålen kan flyttas i tangentens riktning vid vertikal rotation.


• Endast X-axeln kan flyttas.
• Tillåtet inriktningsvärde: ±5° (när instrumentet är placerat på 0°

1 Placera instrumentet.

2 Tryck på strömbrytaren för att sätta på 
instrumentet. När självnivelleringen är klar roterar 
laserljuset vertikalt.

3 Flytta och ställ in RL-SV2S så att den är inriktad 
mellan punkt A och laserstrålen.


Kontrollera att RL-SV2S är placerad så att bubblan är i 
mitten av nivelleringslibellen för vertikal rotering på 
manöverpanelen.

7.2  Linjekontroll (manuell, vertikal ljusjusterin

Om det in
referensp
en av pun
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yck på en av tangenterna

tens riktning och påbörja 

 är klar och laserstrålen 

mer laserns rörelse att 

er laserstrålen att återgå till 

 eller höger till den exakt är 
 i förhållande till tiden som 

e.
ra laserstrålens med tangenten 

 en viss tid har förflutit efter att 
r använts, kommer ljuset som 
a med fast sken. Laserstrålen 
s när ljuset är tänt.
ering i vertikal riktning.
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4 Tryck på tangenten  för att aktivera linjekontrolläge.

5 Kontrollera att självnivelleringen och att laserstrålen är tänd. Tr

  en gång och laserstrålen kommer att förflyttas i tangen
sökningen.

Tangenten   kan inte användas innan självnivelleringen
börjar lysa.

6 Om någon av tangenterna   trycks in i steg 6  igen kom
avstanna.

beam. Om ingen av tangenterna   trycks ner igen komm
det centrala området.

7 Tryck en av tangenterna   för att flytta strålen åt vänster
i linje med punkt B. Hastigheten på laserstrålens rörelse ändras
knappen   är intryckt. (Hastigheten går från låg till hög.)

 blinkar :i linjekontrolläg
Det går att juste

  . När
tangenterna ha
blinkade att lys
kan inte justera

LEVEL blinkar :utför självnivell



7. TILLÄMPNINGAR OCH INSTÄLLNINGAR FÖR OLIKA FUNKTIONER

41

r detta. Hoppa i så fall över 

len att lysa även om 
Laserstrålens rörelseriktning när tangenten   används

 * Visas när piltangenterna används (s. 37)

För att justera med linjekontroll, gå till steg 4 och följd stegen efte
stegen 5 och 6.


• Vid vertikal rotation eller manuell linjekontroll kommer laserstrå

självnivellering börjar.

Tangent Bildskärm* Laserstrålens rörelseriktning

X-

X-

X+

X+
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t LAN etc.) sänds och när 
s lutning upphöra. 
h RC-60 och försök igen.
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• Detta läge kan användas med Fjärrkontroll RC-60.
• När RC-60 används i en miljö där liknande radiosignaler (trådlös

tangenten  eller  hålls ner länge i steg 7, kan laserstrålen
Om det stör användningen, byt överföringskanal för RL-SV2S oc
5.2 Hur man ställer in fjärrkontrollens radiokanal(s. 24)
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 trycks ner så kommer 
nstående funktioner.

5).

Varvtal

Avskärmning
Välja MENU
Efter att ha tryckt på tangenten  och om tangenten  eller 
menyalternativen att ändras och inställningar kan göras för neda

• För matchningsläge, se Matchningsläge (manuell lutning) (s. 3

7.3  Inställningar för olika funktioner

Matchningsläge

Manuellt läge 
PÅ/AV

Inställning av kanal för 
fjärrkontroll

Viloläge

Säkerhetslås PÅ/AV

Denna meny finns bara på 
RC-60.
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an laserljuset skärmas av i 

isplayen och tryck på 

tus där avskärmning inte är 
iverad (Laserljus tänds i alla 
ningar.)

rmningsriktningen

e i vilket Y+-riktningen 
kärmas.
serljuset stängs av 
-riktningen.)
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Inställning av avskärmning (bländare laserljus)
Beroende på statusen för placeringen där instrumenten används, k
en eller flera riktningar.

1 Tryck på tangenten  för att visa menyskärmen.

2 Använd tangenterna   för att placera på avskärmningsd
tangenten .

3 Välj den riktning som du vill avskärma med piltangenterna.
Varje tryck växlar mellan att aktivera/släppa avskärmningen.

RL-SV2S ytdiagram och 
avskärmningsriktningar

Piltangenter och 
avskärmningsriktningar

Sta
akt
rikt

Visar avskä

Läg
avs
(La
i Y+
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ng visas.

inut.

stighet (SPEEd) och tryck på 

, tryck på tangenten 
4 Tryck på tangenten  för att avsluta när önskad avskärmni

Ändring av det roterande huvudets hastighet
Huvudets rotationshastighet kan ställas in på 600 eller 300 varv/m

1 Tryck på tangenten  för att visa menyskärmen.

2 Använd tangenten   för att välja huvudets rotationsha
tangenten .

3 När huvudets rotationshastighet har valts med tangenterna 
 för att avsluta.
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 läge.

mförd kommer funktionen 
s. (Manuellt läge)
 är alltid aktiv.

EVEL) och tryck på 

ryck på tangenten . 
46

Växla mellan självnivellering/manuellt läge
Funktionen för självnivellering kan avbrytas och ändras till manuellt

Självnivellering AV (LEVEL OFF): När självnivelleringen är geno
för självnivellering att avsluta

Självnivellering PÅ (LEVEL ON): Funktionen för självnivellering

1 Tryck på tangenten .

2 Tryck på tangenten  eller  för att välja självnivellering (L
tangenten .

3 Tryck på tangenten  eller  för att välja AV eller PÅ och t
Inställningen är klar.
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dra kommunikationskanal för 

ommunikationskanal 

 på tangenten . 
Ställa in kanal
När mer än en RL-SV2S används inom samma område ska du än
att förhindra störningar.


Du kan ställa in kanalen från 1 till 9.
1 Tryck på tangenten  för att visa menyskärmen.

2 Tryck på tangenten  eller  för att välja inställning av k
(CH.SET) och tryck på tangenten .

3 Tryck på tangenten  eller  för att välja kanal och tryck
Inställningen är klar.

För att ändra till andra lägen, tryck på tangenten .
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tandbyläge (Laser AV, 

k på tangenten .

ch sätt åter på strömmen.
läget, utom matchningsläge 
48

Viloläge
När viloläget aktiveras på RC-60 kommer RL-SV2S att övergå till s
huvudrotation AV och självnivellering AV).

1 Tryck på tangenten .

2 Tryck på tangenten  eller , välj viloläge (SLEEP) och tryc

3 Tryck på tangenten . Inställningen är klar.


Det finns två sätt att återgå från viloläge.
• Tryck på en av tangenterna på RC-60.
• Stäng AV strömmen med hjälp av strömtangenten på RL-SV2S o
Efter att ha återgått från viloläge behålls det tidigare läget i det valda 
och manuellt läge.
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Å/AV (Hl.ALr) och tryck på 

ck på tangenten . 
Höjdvarning PÅ/AV
6.2 Höjdvarningsfunktion(s. 28)

1 Tryck på tangenten .

2 Tryck på tangenten  eller  för att välja säkerhetslås P
tangenten .

3 Tryck på tangenten  eller  och välj AV eller PÅ och try
Inställningen är klar.

För att ändra till andra lägen, tryck på tangenten .
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ntuella justeringar.

 (164 fot)

LS-80L

Stav eller vägg

Y+

Y-

X-+

- laserstråle

X- laserposition
50

Kont

H
• Ko

1 S
v
X

2 S
P
[

3 T
R

8.1
rollera och justera regelbundet. Kontrollera först och gör sedan eve

orisontalfel rotationslutning
ntrollera 

ätt upp stativet cirka 50 meter från en 
ägg och placera instrumentet i nivå med 
1 mot väggen.

amtidigt som tangenten  trycks ner, slå 
Å strömmen. (RL-SV2S fungerar bara). 

CaLIb] blinkar på X-axeln på skärmen. *1)

ryck på tangenten . (Hädanefter 
L-SV2S) och RC-60 börjar fungera.)

  Kontrollera och justera horisontell rotation

50 m

X

Manöverpanel
Handtag

X
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xel.
rja lysa.

arkera den. (X1)

åt skruven för att säkra. 
-SV2S roteras, kontrollera att 

rja lysa.
Skärmen kommer att visa kontroll- och justeringsläge för X-a
Självnivellering av RL-SV2S är klar och lasern kommer att bö

4 Slå på LS-80 i högprecisionsläge.

5 Upptäck mitten av laserstrålen på väggen med LS-80L och m

6 Tryck på tangenten  .

7 Lossa centreringsskruven och rotera RL-SV2S 180° och dra 
RL-SV2S X+-yta kommer att vara riktad mot väggen. När RL
instrumentets höjd inte blir feljusterad.
Självnivellering av RL-SV2S är klar och lasern kommer att bö
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 utanför området som kan 

50 m

X1

X2
erstråle X2

Laserposition X2

n kommer att växla till 
- och justeringsläge för 
52

8 Upptäck mitten av LS-80L laserstrålen på 
väggen och markera (X2).

9 Om höjdskillnaden mellan de två 
laserstrålmärkena (X1 och X2) är mindre 
än 5 mm så krävs ingen justering. Slå AV 
strömmen. Om skillnaden är större än 
5 mm, följ justeringsstegen för horisontell 
rotation.
Justera (s. 53)

10 Kontrollera Y-axeln efter att X-axelns justeringar är klara.


En skillnad mellan X1 och X2 som är större än 40 mm (±90") ligger
justeras. Kontakta din återförsäljare eller Topcon.

Las

Tryck på tangenten . Skärme
kontroll
Y-axel.

*1)
När Y-axelns riktning 
kontrolleras och justeras, tryck 

på tangenten  .
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terna*  för att flytta 

 .

* Visas när piltangenterna 
nds (s. 37)

ringen ax X-axeln är klar.
V strömmen.

skrida justeringsområdet. 
2. FELMEDDELANDE(s. 65)

 innan [End] visas. 
• Justera

1 Följ steg 9 i kontrollen av horisontell rotation, tryck på tangen
laserstrålen mellan X1 och X2.

* När Y-axelns riktning justeras, tryck på tangenterna 

2 Tryck på tangenten .

ELL
 
anvä

Juste
Slå A

Över
1

RL-SV2S beräknar korrigeringsvärdet. Vidrör inte RL-SV2S
(Om du vidrör instrumentet måste du kalibrera om.)
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tell rotation" på föregående 

ikta instrumentet så att en 
på 0 % längs båda axlarna. 

da väggarna med hjälp av 

.

på båda väggarna med 

 varje vägg.

Vägg B

Cirka 50 m
54

Konfel vid horisontell rotation
Utför nedanstående kontroll efter att ha utfört "Lutningsfel vid horison
sida.

1 Ställ upp lasern mitt mellan två väggar ca. 50 m från varandra. R
av axlarna, X eller Y, är riktad mot väggarna. Lutningen ska stå 

2 Lokalisera och markera position för strålen från RL-SV2S på bå
LS-80L.

3 Stäng av RL-SV2S och flytta den närmare vägg A (1 m till 2 m)
Ändra inte riktningen på RL-SV2S axlar. Slå på RL-SV2S.

4 Lokalisera och markera position igen för strålen från RL-SV2S 
hjälp av LS-80L.

5 Mät avståndet mellan den första och den andra markeringen på

Standard
plats Vägg AVägg BVägg A

Konfel
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 ±5 mm (±7/32 tum), 

 ±5 mm (±7/32 tum).

ningsfel vid horisontell 
6 Om skillnaden mellan de båda markeringsparen är mindre än
föreligger inget fel.


Kontakta din återförsäljare eller Topcon om skillnaden överstiger

Lutningsinställningsfel
Utför nedanstående kontroll endast efter att först ha avslutat "Lut
rotation"och "Konfel vid horisontell rotation".

• Kontroll

1 Ställ in X- sidan riktad mot staven som figuren visar.

Placera stav 1 och stav 2 stadigt exakt 30 m från varandra.

Stav
LS-80L

Stav 1 Stav 2
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1 och stav 2 vid en 

h2 (mm). Kontrollera att LS-

 h2, h3 och h4.

trumentet normalt.
axlarna ligger utanför det 

tav 1 och stav 2.
56

2 Slå på strömmen till RL-SV2S och bekräfta stavhöjden på stav 
lutningsinställning på 0 % med LS-80L och spara.
Nu bör stavhöjden för stav 1 och stav 2 registreras som h1 och 
80L är inställd på hög precision.

3 Ställ in X-axelns lutning på +1,000%. 
Avläs laserljusets höjd i millimeter vid stav 1 och stav 2. 
Kalla dessa höjder för “h3” vid stav 1 och “h4” vid stav 2.

4 Beräkna nedanstående ekvation med de funna värdena för h1,

Om det beräknade resultat ligger inom 0,990% - 1,010% är ins
Kontakta din återförsäljare eller Topcon om resultatet för en av 
angivna området.
Upprepa proceduren med "Y"-axeln riktad längs linjen mellan s
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Nivåsensor

Balk

a 10 m

Standardlinje

Cirka 10 cm
Kontroll av kalibrering

1 Slå PÅ strömmen till LS-80L och ändra till 
högprecisionsläge.

2 Placera LS-80L på en balk 10 meter eller mer 
över golvet, som visas i diagrammet.

3 Häng lodet från indikatorn på LS-80L till golvet 
(punkt A).

4 Markera standardlinjen på golvet i rät vinkel mot 
balkens riktning där punkt A korsar.

5 Ställ in RL-SV2S på vertikal rotation vid positionen 
som visas i diagrammet och slå PÅ strömmen.

6 Behåll nivån på standardlinjen på golvet och 
laserstrålen och flytta RL-SV2S i pilens riktning.
Kontrollera att laserstrålen är vid 
indikatorpositionen på LS-80L (kontrollera med 
summern i LS-80L).

8.2  Vertikal kalibrering

Cirk

Laserstråle
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erstiger 1 mm, gå vidare till 

.

rstrålen i rät linje.

len till indikatorpositionen 
58

7 Mät avståndet X mellan standardlinje och laserstråle.

8 Om X är inom 1 mm så krävs ingen justering. Om skillnaden öv
nästa justering.

Vertikal kalibrering och justering

1 Samtidigt som tangenten  trycks ner, tryck på tangenten 

Tryck på tangenten  .

2 Flytta RL-SV2S i pilens riktning för att få standardlinjen och lase

3 Tryck antingen på tangenten  eller på  för att få laserstrå
på LS-80L. (kontrollera med summern i LS-80L)
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S innan [End] visas. (Om 
4 Tryck på tangenten .

Om nedanstående skärm visas så är justeringen färdig.
Slå AV strömmen.


Om [CALIb OVEr] visas 12. FELMEDDELANDE(s. 65)

RL-SV2S beräknar korrigeringsvärdet. Vidrör inte RL-SV2
du vidrör instrumentet måste du kalibrera om.)



9.  ÅTGÄRDER VID FÖRVARING

t förvaras i förvaringslådan.
t.
göringsmedel eller vatten. 

borste och sedan torka den 
asa som inte är kladdig eller 
 eterblandad vätska).
60

Ren
• Om
• To
• Re

An
• Re

fö
olj
gör alltid instrumentet efter användning.
 instrumentet har blivit vått vid regn, ska det torkas av innan de

rka av stänk och smuts med en mjuk trasa efter att ha damma
ngör förvaringslådan med en trasa fuktad med ett neutralt ren
vänd aldrig eter, bensen, thinner eller andra lösningsmedel.
ngör linsen genom att först avlägsna damm med en rengörings

rsiktigt med rengöringsduken som följde med eller med en ren tr
ig (tvättad bomull är bäst) och som är fuktad med alkohol (eller
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 kan inte förvaras i denna 

RL-SV2S

Nivåsensorhållar
e modell 6

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

AD-15

BT-74Q

Torrbatteri, 
AA-storlek
1
Nä

•

•

0.  FÖRVARING
r instrumentet har använts klart, förvara det enligt nedan.

LS-80A/80B och LS-B10 kan förvaras i denna bärväska (LS-70
bärväska).
Andra hållare än hållare modell 6 kan inte förvaras.

(LS-B10)

Torrbatteri, 
D-storlek
battery

RC-60



11.  SPECIFIKATIONER

på 0°-ytan)
nligt lutningen på det underlag 

°-ytan)

stighet 600 varv/min / vid 

h)
 AD-15)
d alkaliskt manganbatteri / 
 +20° C (+68° F))
 Ni-MH batteripaket 
-74Q/ vid +20° C (+68° F))
62

RL-S
Ljusk
Lase
Säke
Auto

Områ
Nogg

Manu
för lu

Linje
Rota
Arbe

Ström
V2S
älla : Laserdiod (synlig, 635 nm)
reffekt : 2,4 mW
rhetsstandard för laserstråle : CDRH (FDA) Klass IIIa, IEC Klass 3R
matiskt korrigeringsområde : Horisontellt ±5°

Vertikalt ±5°
de för inställning av lutning : X:±15%  Y:±15%
rannhet : Horisontellt ±10"

Vertikalt ±10"
ellt inställningsområde 
tning : ±5° (när instrumentet har installerats 

Lutningsområdet ökas eller minskas e
där instrumentet är placerat.

kontroll vid vertikal rotation: ±5° (när instrumentet är placerat på 0
tionshastigheter : 300/600 varv/min (Ändringsbart)
tsområde : Diameter cirka 2 m till 800 m (rotationsha

användning med LS-80L)
källa/drifttid : 4 x D alkaliska batterier

eller
Ni-MH batteripaket BT-74Q (7000mA
Laddningstid : Ca 13 timmar (med
Drifttid : Ca 120 timmar (me

vid
  Ca 65 timmar (med

    BT



11. SPECIFIKATIONER

63

,0 (L) × 7,7 (B) × 8,5 (H) tum]

 till laserstrålens mittpunkt)
 torrceller)

sive BT-74Q)

nvändning)

 (L) × 2.3 (B) × 1.2 (H) tum]
er)
Skydd mot vatten och damm : IP66 (enligt standard IEC60529)
Drifttemperatur : -20°C till +50°C (-4°F till +122°F)
Temperaturområde för lagring : -30°C till +60°C (-22°F till +140°F)
LS varning : RL-SV2S höjdvarning

(Varningen visas på LS-80L.)
RL-SV2S batterivarning
(Varningen visas på LS-80L.)

Mått : 177 (L) × 196 (B) × 217 (H) mm [7
Laserstrålens höjd : 187mm

(Höjd från instrumentets undersida
Vikt : 2,5kg (lbs) (Torrbatterityp: Inklusive

2,7kg (lbs) (Ni-MH batterityp: Inklu
Stativskruv : 5"/8X11 gängor för mätinstrument

RC-60
Räckvidd (Radie) : 100 m eller mer
Strömkälla : 2 x AA torrbatterier
Kontinuerlig drifttid (+20°C) : Cirka 3,5 månader (beroende på a
Skydd mot vatten och damm : IP66 (enligt standard IEC60529)
Drifttemperatur : -20°C till +50°C (-4°F till +122°F)
Temperaturområde för lagring : -30°C till +60°C (-22°F till +140°F)
Mått : 116 (L) × 59 (B) × 31.4 (H) mm [4.6
Vikt : 0,2kg [0,4 lbs] (inklusive torrbatteri
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ummer

rrbatterier)

,9 x 1,0 tum)
ier)
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LS-80L (Baksida skärmområde)
Stråldetekteringsfönster : 50 mm (2,0 tum)
Noggrannhet
    Hög precision : ±1 mm (±0,04 tum)
    Normal precision : ±2 mm (±0,08 tum)
Stråldetekteringsindikering : Flytande kristall (båda sidorna) och s
Strömkälla : 2 x AA torrbatterier
Drifttid : Ca 120 timmar (Med alkali/mangan to
Autoavstängningsfördröjning : Ca 30 minuter utan stråldetektering
Skydd mot vatten och damm : IP66 (enligt standard IEC60529)
Drifttemperatur : -20°C till +50°C (-4°F till +122°F)
Lagringstemperatur : -30°C till +60°C (-22°F till 140°F)
Mått : 146 (L) × 76 (B) × 26 (H) mm (5,7 x 2
Vikt : 0,19 kg [0,41 lbs] (inklusive torrbatter
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tgärd

lleringsområdet.

r att höja sidan X+.

r att höja sidan X-.

r att höja sidan Y+.

r att höja sidan Y-.
1
Om
2.  FELMEDDELANDE
 ett fel visas, följ nedanstående procedurer.

Felmeddelande Beskrivning/Å

Höjdvarningsfunktionen aktiv.
6.2 Höjdvarningsfunktion(s. 28)

Inställning för RL-SV2S överskrider nive

ELLER

Blinkar

Återställ lutningen i riktningen fö

Återställ lutningen i riktningen fö

Återställ lutningen i riktningen fö

Återställ lutningen i riktningen fö



12. FELMEDDELANDE

nan kanal.
iljön

ringsavstånd från RC-60 
l både på den RL-SV2S (1) 

mmen igen och justera om.

n på RL-SV2S.

ärd
66

Överföringsfel med fjärrkontroll.
Ändra både RL-SV2S och RC-60 till en an
Om felet kvarstår, kontrollera överföringsm
och reducera trådlöst LAN och
andra liknande trådlösa överföringar så
mycket som möjligt.

Fler än 2 RL-SV2S-enheter är inom överfö
vilket gör det omöjligt att överföra. Byt kana
och den RC-60 som används.

Överskrida justeringsområdet.
Slå AV strömmen till RL-SV2S, slå PÅ strö

Det är fel på RL-SV2S. Kontrollera skärme

Felmeddelande Beskrivning/Åtg
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 med dessa åtgärder.

sätt sedan på den igen.

60.

sätt sedan på den igen.

sätt sedan på den igen.

sätt sedan på den igen.

sätt sedan på den igen.

sätt sedan på den igen.

tgärd
• Kontakta Topcon eller din återförsäljare om felet inte kan lösas

E-05 Stäng av strömmen till instrumentet och 

E-51.55
Internt fel på RC-60
Överföring inte möjlig med RL-SV2S.
Avlägsna och byt ut torrbatterierna i RC-

E-56
Fel på trådlös funktion hos RL-SV2S.
Kan inte överföra till RC-60.
Stäng av strömmen till instrumentet och 

E-65 Internt överföringsfel hos RL-SV2S.
Stäng av strömmen till instrumentet och 

E-70’s Fel på lutningsfunktion.
Stäng av strömmen till instrumentet och 

E-80’s Inkomplett nivellering.
Stäng av strömmen till instrumentet och 

E-99 Internt minnesfel hos RL-SV2S.
Stäng av strömmen till instrumentet och 

Felmeddelande Beskrivning/Å
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larationer

 i FCC-bestämmelserna. 
 hänsyn till följande två villkor: (1) 

störningar, och (2) denna 
a störningar, inklusive sådana som 

 FCC ID: H5P-RF10(RC-60)

 uppfylla gränsvärdena för en 
el 15 av FCC-reglerna. Dessa 
dd mot skadliga störningar när 
ljö. Denna utrustning alstrar, 
nergi och kan, om den inte 
andboken, orsaka skadliga 
dning av denna utrustning i ett 
liga störningar, i vilket fall 
 egen bekostnad.

ndas med minst 20 cm eller mer 
xklusive extremiteter: händer, 
68

R
L

U.S
egion/
and

Direktiv/
Bestämmelser Märkningar/Dek

.A. FCC

FCC-överensstämmelse
Utrustningen överensstämmer med del 15
Användning av denna utrustning sker med
Denna utrustning får inte orsaka skadliga 
utrustning måste tillåta eventuella mottagn
kan orsaka oönskad funktion.

FCC ID: H5P-RLSV(RL-SV2S) /Innehåller

ANM:
Denna utrustning har testats och befunnits
Klass A digital utrustning, i enlighet med d
gränsvärden har satts för att ge rimligt sky
utrustningen används i en kommersiell mi
använder och kan utstråla radiofrekvent e
installerats och används enligt användarh
störningar på radiokommunikation. Använ
bostadsområde kan troligtvis orsaka skad
användaren måste korrigera störningen på
Denna utrustning bör installeras och anvä
mellan strålkällan och en persons kropp (e
handleder, fötter och vrister).
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ttryckligen medgivits av parten som 
 göra användarens tillstånd att 

slutning till dator och/eller 
svärden.

 inte placeras eller användas 
r sändare. Slutanvändaren får inte 
a ändringar av denna enhet kan 
 använda enheten.

else

N

hi-ku, Tokyo, 174-8580 JAPAN

 SYSTEMS,INC.
re, CA94551, U.S.A
VARNING:
Ändringar eller modifieringar som inte u
är ansvarig för överensstämmelse, kan
använda utrustningen ogiltigt.
Angivna kablar måste användas för an
kringenheter för att uppfylla FCC:s grän

OBSERVERA:
Enheten och dess antenn/antenner får
tillsammans med en annan antenn elle
modifiera denna sändarenhet. Ej tillåtn
medföra att användaren inte längre får

Deklaration om överensstämm
Modellnummer:RL-SV2S/RC-60
Handelsnamn:TOPCON CORPORATIO

Tillverkarens
namn: TOPCON CORPORATION
Adress: 75-1, Hasunuma-cho, Itabas
Land: JAPAN

U.S.A.-representant
Ansvarig part:TOPCON POSITIONING
Adress: 7400 National Drive Livermo
Telefonnummer:925-245-8300
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larationer
70

Region/
Land

Direktiv/
Bestämmelser Märkningar/Dek

Kalifornien,
U.S.A. Proposition65
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Kalifornien,
och NY, 
U.S.A.

Recycling 
Batteries



larationer

: 6050A-RF10(RC-60)

ebär att de tekniska 
 uppfyllts.

d hänsyn till följande två villkor:
 

törningar, inklusive sådana som 
Region/
Land

Direktiv/
Bestämmelser Märkningar/Dek

Kanada ICES

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

Termen "IC:" före radiotillståndsnumret inn
specifikationerna för Industry Canada har

"Användning av denna utrustning sker me
(1) enheten får inte orsaka störningar, och
(2) denna enhet måste tillåta eventuella s
kan orsaka oönskad funktion.”
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 måste säkerställa att antennen 
der ut RF-fält som överstiger de 
r befolkningen; se Safety code 6, 
plats www.hc-sc.gc.ca/rpb."

ed nedanstående antenner och har 
V2S), 0,95dBi (RC-60). Antenner 
ärker mer än 1,84dBi (RL-SV2S), 
mmans med denna enhet. Kravet 

gar för andra användare ska 
ljas så att den ekvivalenta 
te är högre än den som är tillåten för 

produkten överensstämmer med 
rbar länk mellan utrustningen och 
tant som är ansvarig för 
ukten på den australiensiska 
"Installatören av denna radioutrustning
placeras eller riktas så att den inte sän
gränser som Health Canada har satt fö
som erhålls från Health Canadas webb

"Enheten har utformats för att fungera m
maximal förstärkning på 1,84dBi (RL-S
som inte är uppräknade eller som först
0,95dBi (RC-60) får inte användas tillsa
på antennens impedans är 50 ohm."
"För att minska eventuella radiostörnin
antennens typ och dess förstärkning vä
isotropiskt utstrålade effekten (e.i.r.p) in
fungerande kommunikation."

Australien C-Tick Överensstämmelsemärkningen anger att 
tillämplig standard och att det finns en spå
tillverkaren, importören eller den represen
överensstämmelse och för att släppa prod
marknaden.
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larationer

NTROLL RC-60
ående utrustning överensstämmer 
nta bestämmelserna i direktiv 

skar erhålla en kopia av Topcons 

Nederländerna.
74

Region/
Land

Direktiv/
Bestämmelser Märkningar/Dek

EU R&TTE
CE

EU R&TTE

R&TTE-direktivet
ROTERANDE LASER RL-SV2S, FJÄRRKO
Härmed intygar TOPCON CORP. att ovanst
med de väsentliga kraven och övriga releva
1999/5/EG.
Var vänlig kontakta nedanstående om du ön
deklaration om överensstämmelse.
Topcon Europe Positioning B.V.
Esse Baan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, 
Tel:+31-10-4585077 Fax:+31-10-2844949
http://www.topcon-positioning.eu/index.asp
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eklarationer
Region/
Land

Direktiv/
Bestämmelser Märkningar/D

EU WEEE-direktivet

EU EU:s 
batteridirektiv
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