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Förord
Tack för att du valde en Topcon RL-VH4DR/G2 interiörlaser.
Den är en av världens mest avancerade lasrar.
För optimalt bruk av din RL-VH4DR/G2 är det viktigt att du läser dessa anvisningar noggrant och 
förvarar dem på lämpligt ställe för senare referens.

Hanteringsföreskrifter
Kontrollera alltid först att systemet fungerar ordentligt innan du börjar använda instrumentet.
1. Skydd mot vibrationer och stötar

Vidta åtgärder så att risken för vibrationer och stötar är minimal vid transport av instrumentet. 
Vibrationer och stötar kan påverka instrumentets noggrannhet.

2. Störning vid laserskanning
Vissa reflekterande ytor såsom speglar och vissa glasytor kan orsaka reflexioner som under 
mycket sällsynta omständigheter stör laserskanningsfunktionen. Om detta skulle inträffa flyttar 
du helt enkelt lasern till en annan plats eller täcker över den reflekterande ytan.

3. Kontrollera batteriladdningen.
Kontrollera batteriets återstående livslängd före bruk.

4. Långvarig förvaring av instrumentet
Ta ur batterierna om instrumentet ska förvaras under en lång period.

5. Roterande huvud
När solljus etc. kommer in i laserfönstret kan laserljusets effekt tillfälligt minska. Om så sker, 
kan du förhindra solljus etc. från att komma in genom att använda en parasoll eller liknande.
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Säkerhetsinformation
Både i användarhandboken och på själva produkterna har viktiga  varningar införts, för att förhindra 
skada på egendom och att undvika eventuella faror för operatören och andra personer.
Se till att du förstår betydelsen av nedanstående meddelanden och symboler innan du fortsätter 
med ”Säkerhetsanvisningar” och resten av texten.

• Med personskada avses sår, brännskada, elektriska stötar etc.
• Med materialskada menas skada på apparatur, byggnadsverk eller utrustning.

Display Betyder

 VARNING Om detta meddelande inte beaktas föreligger risk för dödsfall eller 
allvarlig personskada.

 FÖRSIKTIGT Om detta meddelande inte beaktas föreligger risk för personskada eller 
materialskada.
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Säkerhetsanvisningar

VARNING
Om du försöker demontera eller reparera instrumentet på egen hand riskerar du eldsvåda, elektriska stötar eller 
materialskada.
Dessa handlingar får endast utföras av TOPCON eller en behörig återförsäljare!
Laserljuset kan vid felaktigt bruk vara farligt och orsaka ögonskador.
Försök aldrig själv reparera instrumentet.
Risk för ögonskador och blindhet.
Se aldrig in i laserljuset och betrakta den inte direkt med optiska instrument.
Risk för eldsvåda eller elektriska stötar.
Våta batterier får aldrig användas.
Kan tända explosivt.
Använd aldrig instrumentet i närheten av eldfängda gaser eller vätskor, och aldrig heller i en kolgruva.
Batteriet kan orsaka explosion eller personskada.
Utsätt det inte för eld eller hög värme.
Kortslutning i batteriet kan orsaka eldsvåda.
Kortslut inte batteriet när det ställs undan för lagring.
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FÖRSIKTIGT
Användning av knappar och inställningar eller andra handlingar än de som anges i denna handbok kan utsätta 
dig eller andra för farlig strålning.
Laserljuset ska kunna nå rikt- eller målpunkt utan att något är i vägen. Vid drift på öppna ställen ska inte 
laserljuset befinna sig på ögonhöjd. Ljuset kan träffa ögonen och det kan leda till att du tappar synförmågan 
temporärt och därmed också uppmärksamhet och försiktighet beträffande andra faror. Undvik att stirra in 
i laserljuset.
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.
Risk för skada om instrumentet eller lådan faller.
Använd aldrig en transportlåda med trasiga remmar, handgrepp eller lås.
Det kan vara farligt om instrumentet välter, kontrollera att den monteras rätt på stativet eller väggen.
Risk för skada om stativet och instrumentet faller.
Kontrollera alltid att stativets skruvar är väl åtdragna.
Tänk på att stativets ändar kan orsaka skada; var medveten om detta när du bär eller ställer upp det.
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Användaren
Bär erforderlig skyddsutrustning (skyddsskor, hjälm etc.) när instrumentet används.

Frånsägande av ansvar
1) Användaren av denna produkt förväntas följa alla anvisningar och utföra periodiska kontroller av 

produktens funktion.
2) Tillverkaren eller dennes ombud tar inget ansvar för följder av felaktigt bruk eller avsiktligt 

missbruk, inklusive all direkt, indirekt eller efterföljande skada och utebliven vinst.
3) Tillverkarens eller dennes ombud tar inget ansvar för följdskador och utebliven omsättning till 

följd av någon katastrof (jordbävning, eldsvåda, olyckshändelse, storm, översvämning, 
utomståendes handlingar

4) Tillverkarens eller dennes ombud åtar sig inget ansvar för skada eller förlorad omsättning på 
grund av ändrade eller förlorade data, avbrott i verksamheten etc., varken vid bruk av produkten 
eller till följd av funktionsfel.

5) Tillverkaren eller dennes ombud åtar sig inget ansvar för någon skada eller förlorad omsättning 
till följd av användning som avviker från denna handbok.

6) Tillverkaren eller dennes ombud ansvarar inte för skada till följd av felaktiga förflyttningar eller 
handlingar i samband med anslutning till annan apparatur.
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Lasersäkerhet
Denna produkt projicerar ett synligt laserljus under drift. Produkten utnyttjar en synligt laserljus och 
är tillverkad och såld i enlighet med de krav som ställs i “Funktionsnorm för Ljusstrålande Produkter” 
(FDA/BRH 21 CFR 1040) eller “Strålningssäkerhet laserprodukter, Klassifikation utrustning, Krav 
och Användarinformation” (IEC Publikation 60825-1) gällande säkerhetsnormer för laserprodukter.
Enligt den nämnda normen är RL-VH4DR/G2 standard modell klassad som “Klass 3R (IIIa) 
Laserprodukt”. Produkten är enkel att använda och kräver ingen utbildning av en behörig 
laserljusexpert. Tag aldrig isär instrumentet vid funktionsfel. Kontakta TOPCON eller din TOPCON-
återförsäljare.

Skyltar

AVOID EXPOSURE
LASER LIGHT IS EMITTED 

FROM THIS APERTURE

RL-VH4DR/G2 standardmodellStrålöppning
Strålöppning
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Systemets standardkomponenter
1 RL-VH4DR/G2 Instrument....................................................1st.
2 Fjärrkontroll RC-40 ...............................................................1st.
3 Batterienhet *1) .....................................................................1 sats
4 AA typ torr batteri*2) ..............................................................2pcs.
5 Transportlåda .......................................................................1 st.
6 Kalibreringsdekaler...............................................................1 sats
7 Användarhandbok ................................................................1 vol.

• Kontrollera att alla dessa delar finns i förpackningen när den öppnas.
• Extra skanningsplattor kan ingå på vissa försäljningsställen.
• Extra tillbehör (se sida. 39-sida. 44) kan ingå på vissa försäljningsställen.

*1) Följande är batterikonfigurationer. Medföljande batterier kan variera beroende på förpackning.

*2) Batterier som ingår i förpackningen är till för att påbörja den första användningen.
Byt ut de medföljande batterierna mot nya batterier så snart som möjligt.

Uppladdningsbart batteri:
med inbyggt system för laddning/användning)
Uppladdningsbart batteri (BT-63Q).... 1 st.
Hållare (DB-70C) ............................... 1pc.
AC/DC omvandlare (AD-13) .............. 1pc.

Torrbatteri:
Batterihållare (DB-70) .....................1 st.
Torrbatterier i D-storlek.................. 4pcs.
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Benämning och funktioner
RL-VH4DR/G2

Handtag

Låsknapp

Linjer kan framträda på reflektorremsorna.
De är en del av normal process och 
påverkar inte prestandan.

Rotorskydd

Laserstrålfönster
Strålöppning

Kontrollpanel

Nivelleringsskruv

Batterihållare

Låsvred för batterifack

Roterande 
huvud

Magnetisk skanningsplatta

Magnet

Grundlinje

IndexIndex

Reflektorer

Den blå måltavlan är för RL-VH4G2 och 
den röda är för RL-VH4DR.
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Kontrollpanel

Huvudet roterar långsamt och 
söker efter den magnetiska 
skanningsplattan. När plattan 
befinner sig i strålen, skannar 
lasern snabbt fram och tillbaka 

Läge för lasersensor:
Huvudet roterar med 300 varv/
min. Välj detta läge när en  
lasersensor som t.ex. Topcon 
LS-80 används.

Huvudet och laserljuset kan 
riktas in manuellt genom att 
huvudet vrids runt.

Välj X- eller Y-axel för 
manuell lutning.

PÅ: Manuellt nivelleringsläge
AV: Självnivelleringsläge

PÅ/AV självnivellering. För att stänga av självnivellering, 
tryck två gånger på denna knapp. För att sätta på 
självnivellering, tryck en gång på denna knapp. 

Blinkar: Laser nivellerar
Fast sken: Autonivellering är avslutad 
(RL-VH4DR/G2 fjärrkontroll modell har vänteläge)

Laserläget växlas på 
följande sätt.

När 'Laser-
riktningsläget' är 
aktiverat kan 
laserhuvudets 
rotationshastighet 
ändras.

Inriktnings-
knappar

Nivelleringslibelle
För vertikalt 
bruk

(RL-VH4G2)
Laserutsignalen är inte stabil på flera minuter med strömmen på, eller efter ändring av laserläget.
När strålen har stabiliserat sig (displayen uppmanar dig inte att VÄNTA) kan läget ändras.

Lampa för X/Y-
axel

Val av X/Y-axel

Nivelleringslampa

Strömbrytare
Lägesväljare

Skanningsläge

Läge för lasersensor:

Laserriktningsläge (stopp)

Varvtalsstyrning

Knapp för automatisk/manuell nivellering

Lampa för manuellt läge

Lodpunkt
Varning för låg 
batterinivå
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Förberedelse för bruk
Batteriinstallation
I avsnittet Underhåll av strömkällor på sidan 28 finns anvisningar om batteriets placering och byte.

Instrumentets uppställning
Horisontell rotation

1 Ställ instrumentet på ett jämnt underlag som är inom 
ca. 5 grader av horisontellt plan. 
Självnivelleringssystemet hos RL-VH4DR/G2 
fungerar inte om instrumentet lutar mer än 5 grader. 
För bästa funktion bör den monteras på ett stativ eller 
Topcon standard väggfäste, modell 1D.
Lutning kan ställas in längs såväl X- som Y-axeln. 
Se avsnittet "Inställning av lutning" sida. 21.

Horisontellt

Nivelleringsområde
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Vertikal rotation

1 Placera instrumentet i liggande läge såsom det visas på bilden.

2 Vrid nivelleringsskruven (-arna) på instrumentets undersida tills 
nivelleringslibellen är centrerad.

Batterinivålampa
Blinkande : Låg strömstyrka
Fast sken : Tomma batterier

Byt ut batterierna mot nya.

Lampa för självnivellering
Blinkande : Självnivellering pågår. När självnivelleringen nästan är klar blinkar lampan långsamt.

Under självnivellering står laserhuvudet stilla och inget laserljus sänds.
Självnivelleringslampa

Lyser med fast sken: Självnivellering är klar.
Huvudet roterar och sänder laserljus.

Stänga av självnivellering
För att stänga av självnivellering (manuellt läge) trycker du två gånger i snabb följd på Auto/
Manual-knappen. Lampan för manuellt läge tänds. Instrumentet kan ställas i en valfri riktning, 
laserljuset fortsätter att sändas och huvudet roterar.

VIKTIGT:
I manuellt läge stängs lasern inte av om den rubbas! Återvänd till självnivelleringsläge genom att 
trycka en gång på automatisk/manuell-knappen.

Nivelleringslibell

Nivelleringsskruv
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Användning
Skanningsläge
I detta läge roterar lasern långsamt och "söker" efter skanningsplattan. När skanningsplattan 
befinner sig i laserljuset skannar lasern med snabba rörelser fram och tillbaka över plattan.

1 För att aktivera skanningsläget under drift, tryck på rotationlägeknappen (se sida. 11).

2 För att starta skanning, placera skanningsplattan i laserljuset med reflexremsorna riktade 
mot lasern.

3 Om du vill avsluta skanningen och återgå till sökljus tar du bort plattan från laserljuset.

Rikta skanningsplattan mot instrumentet för att starta skanningen.Ställa in skanningsläge

Horisontell rotation

Vertikal rotation
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Kontinuerlig skanning
(Skanningslängden kan ställas in och användas för automatisk drift)
Placera skanningsplattan i laserljuset och håll den där en liten stund. Laserljuset stannar upp och 
startar därefter igen.
När plattan nu tas bort fortsätter laserljuset att skanna automatiskt.

För att ändra skanningslängden flyttar du plattan åt vänster eller höger efter det första 
skanningstoppen,
varvid längden ökar tills plattan tas bort.

För att avbryta en utdragen skanning, gör du helt enkelt så här:
Håll upp måltavlan i det utdragna skanningsområdet i minst 2 sekunder.

Skanningen tvekar 
och fortsätter 
därefter.

Rör plattan till höger eller vänster 
inom skanningsområdet, och 
skanningsbredden ändras. 
Den "dragna" linjen fortsätter att 
skanna utan målet för hands-free 
skanning.
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Läge för lodsökning
Man kan ställa in instrumentet med hjälp av Lodpunkten som hjälp vid centrering.
För att avbryta lodsökningsläget, tryck valfri annan knapp (utom lodsökningsomkopplaren och 
strömbrytare). 

Detta läge kan användas med Fjärrkontroll RC-40.

Lodpunkt för vertikal drift
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Läge för lasersensor:
Instrumentet kan användas med en lasermottagare om avståndet är långt eller instrumentet 
används utomhus. Topcon LS-80-modellen rekommenderas. Tryck lägesknappen för att välja 
sensorläge. Laserljuset roterar med 300 varv/min i detta läge.

Laserriktningsläge (stopp)
I detta läge stannar rotationen och laserljuset kan riktas in manuellt 
genom att huvudet vrids runt. Tryck lägesknappen för att välja 
laserriktningsläge.. Laserljuset upphör att rotera i detta läge.

Ändra rotationshastighet
(fungerar endast i laserriktningsläge)
När instrumentet är i laserriktningsläget trycker du på en av knapparna 
för varvtalsstyrning för att ändra rotationsvarvtal. Med den högra 
knappen ökas varvtalet, och med den vänstra minskas det.

• Detta läge kan även ställas in med Fjärrkontroll RC-40.
• Använd en lasersensor bäst lämpad för modellen.

RL-VH4DR : LS-80A / 80B / 90
RL-VH4G2 : LS-80G

Laserljuset kan inte flyttas med fjärrkontrollen RC-40.

Detta läge kan användas med Fjärrkontroll RC-40.

Laserriktning
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Ta bort/montera rotorskydd
När skyddets ben blockerar laserljuset och stör funktionen ska skyddet tas bort från instrumentet.

Ta bort
1 Tryck på låsknappen för att frigöra låset.
2 Ställ in vinkeln på rotorskyddet till cirka 45°.

3 Dra rotorskyddet i pilens riktning.

Ben

Låsknapp

Obs!

När rotorskyddet har monterats så ska det inte 
användas som bärhandtag vid förflyttning. 
Om du gör det kan rotorskyddet lossna så att 
instrument faller och eventuellt skadas.
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Montera
1 För in rotorskyddets stift i instrumentets spår tills det klickar i läge.

2 Skjut ned rotorskyddet tills du hör ett klickljud.

3 Kontrollera att rotorskyddet sitter fast ordentligt.

Stift, Spår
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Höjdvarningsfunktion
När funktionerna för självnivellering och höjdvarning är aktiverade, hindras instrumentet att fortsätta 
driften om det flyttas (efter det att laserljuset varit igång i en minut). Detta garanterar noggrann 
kontroll. Om instrumentets höjd eller lutning ändras bör instrumentets höjd verifieras och vid behov 
ställas in på nytt.

1 Du aktiverar höjdvarningsfunktionen genom att trycka 
på vänster sidojusteringsknapp (se sida. 11) på 
kontrollpanelen och hålla den nere samtidigt som du 
sätter på instrumentet genom att trycka på 
strömbrytaren. De tre lysdioderna för nivellering, 
manuellt läge och batteri blinkar nu samtidigt i tre 
sekunder.

2 När denna funktion är aktiverad och instrumentet 
rubbas börjar tre lysdioder att blinka i rask takt.

3 För att aktivera självnivellering igen och kontrollera laserhöjden, stäng av instrumentet och sätt 
på det igen genom att trycka två gånger på strömbrytaren. Efter avslutad självnivellering 
kontrollerar du laserns höjd för att bekräfta att den inte har ändrats.

4 Höjdvarningsfunktionen är nu avaktiverad. För att aktivera den igen stänger du av 
instrumentet och upprepar steg 1.

Varning för låg 
batterinivå

Lysdiod för 
nivellering

Lysdiod för manuellt läge
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Inställning av lutning
Lasern kan manuellt lutas längs antingen X- eller Y-axeln (enkel lutning) eller längs båda axlarna 
(sammansatt lutning).
Med instrumentets lutning som standard kan laserljuset lutas inom området ±5 grader upp eller ned.

• Standarden för lutningen är instrumentets lutning, inte rotationshuvudets omedelbart 
efter självnivelleringen.

• Detta läge kan användas med Fjärrkontroll RC-40.

Lutning av 
instrumentet

En axel Två axlar

Sammansatt lutning

Horisontellt

X-axel Y-axel
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Hur man ställer in lutning
1 Sätt på instrumentet genom att trycka på strömbrytaren. Självnivelleringen startar.
2 Tryck X/Y axel väljarknappen en gång (se sida. 11). Lampan för X-axeln börjar blinka. 

Tryck på X/Y-knappen igen om du vill växla till Y-axeln. Genom att trycka på X/Y-knappen 
växlar man mellan X- och Y-axel.

3 Välj den axel som du vill ställa in lutningen för.
4 Tryck lägesomkopplaren och ställ in ditt önskade rotationsläge 

(skanningsläge / lasersensor läge / laserpekläge).
5 Tryck justeringsknappen en gång. Laserstrålen börjar luta 

i riktning mot knappen tryckt med konstant hastighet.
6 Tryck justeringsknappen igen. Laser strålens lutning stoppar.
7 Justera lutningen med justeringsknappen. Laserstrålens 

hastighet ändras i förhållande till tiden som Justeringsknappen 
är intryckt. Lampan för manuellt läge tänds. Den blinkande 
lampan för vald axel växlar till fast sken efter flera sekunder för 
att visa att lutningen har nått den valda axelns riktning.

Avbryta inställning av lutning
Tryck på knappen för automatisk/manuell inriktning. 
Instrumentet återgår till självnivelleringsläget.

Ställa in biaxial lutning
Efter att ha ställt in lutningen för en axel, välj riktning för den andra axeln genom att trycka 
X/Y axel val knappen, och ställ in lutningen genom att följa steg 4 till 7 i förloppet ovan.

Flytta strålen uppåt eller nedåt 
genom att trycka på höger eller 
vänster inriktningsknapp.

Exempel: Laserriktningsläge
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Sidojustering vertikalt
1 Vrid nivåskruven tills dess att bubblan är i centrum av 

rörlibellen.
2 Tryck på strömbrytaren för att sätta på instrumentet. 

När självnivelleringen är klar tänds laserljuset.
3 Tryck ner tangenten för lodpunkt för att aktivera 

lodpunkten.
4 Flytta instrumentet för att rikta in Punkt A med laserns 

mitt.
5 Tryck lägesomkopplaren och ställ in ditt önskade 

rotationsläge (skanningsläge / lasersensor läge / laser 
pekarläge).

6 Tryck justeringsknappen en gång. Laserstrålen börjar 
flytta sig i riktning mot knappen med konstant hastighet.

7 Tryck justeringsknappen igen. Laser strålens lutning 
stoppar.

8 Tryck en av justeringsknapparna för att flytta strålen åt vänster eller höger till den exakt är 
i linje med punkt B. Hastigheten på laserstrålens rörelse ändras i förhållande till tiden som 
justeringsknappen är intryckt.

• Detta läge kan användas med Fjärrkontroll RC-40.
• När en inriktningsknapp är nedtryckt fungerar inte varning för självnivellering.
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RC-40 Fjärrkontroll 
Benämningar

Fjärrkontroll
• Fjärrkontrollen RC-40 kan inte användas för den roterande lasern RL-VH3 serien 

eller RL-VH4G.
• Fjärrkontrollen RC-30 kan inte användas för den roterande lasern RL-VH4DR serien 

eller RL-VH4G2.

RC-40

Hål för rem

Batterivarningslampa 
för RC-40

Överföringslampa

Lägesväljare

Val av X/Y-axel

Lampa för 
X/Y-axel

Inriktningsknappar

Varvtalsstyrning
När både den högra och vänstra knappen trycks 
samtidigt, aktiveras lodlinjestrålläget.

Viloläge
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Beskrivning av funktioner hos RC-40 och fel
Viloläge För att ställa in eller (avbryta) rotationen hos lasern till viloläge, tryck viloläge knappen 

i tre sekunder eller längre. (I viloläge, blinkar laserns nivålampa)
Lasern stängs av om standbyläget varar i två timmar.
(Detta läge kan inte användas när strömmen till den roterande lasern är avstängd.)

Överföringslampa Denna lampa blinkar grönt när signalen överförs.
Lampan blinkar rött när ett internt fel uppstår under överföringen.

Batterivarningslampa 
för RC-40

Batterivarningslampa för RC-40.
Byt ut dem mot nya.

Varvtalsstyrning Laserhuvudets rotationshastighet kan ändras.
Tryck den vänstra knappen för att minska och den högra knappen för att öka 
rotationshastigheten.
När både den högra och vänstra knappen trycks samtidigt, aktiveras 
lodlinjestrålläget.

Inriktningsknappar

Lodrät
Ställa in kontrollen

Horisontellt
Ställa in lutning

Utför linjekontroll under vertikal rotation.
(Giltig när x eller y axeln har valts med x/y valsknappen.)

Ställer in lutningen vid horisontell rotation i den inställda lutningsriktningen.
(Giltig när x eller y axeln har valts med x/y valsknappen.)

Lampa för X/Y-axel Indikerar vald axel under lutningsfunktion.
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Lägesväljare Laserläget växlas på följande sätt.
Skanningsläge / Sensorläge / Laserriktningsläge.
Om denna knapp trycks i andra läge än skanna, laser sensor och laserriktläge, 
ändras läget till skanningsläget.

Val av X/Y-axel

Lodrät
Ställa in kontrollen

Horisontellt
Ställa in lutning

Lutningsläget aktiveras när man trycker på denna knapp i mer än tre sekunder.  
Lampan för X-axeln börjar blinka.  

Lutningsläget aktiveras när man trycker på denna knapp i mer än tre sekunder.  
Lampan för X-axeln börjar blinka.  Om man trycker lätt på denna knapp en kort stund 
växlar X- och Y-axeln om.

Tryck justeringsknappen i ovanstående rotation (lodrät, horisontell), bara då kan den 
roterande lasern ändra till linjekontrolläge eller lutningsläge.
Tryck in denna knapp i mer än tre sekunder för att avsluta lutningsläget.
När denna knapp trycks in under störningsförhållande (flera RC-40 
eller RL-VH4DR/G2 använder samma kanal), blinkar X/Y axelns röda lampa.

När det är svårt att använda fjärrkontrollen, flytta den bort från marken. (Radioöverföring 
prestanda är sämre nära marknivå.)

På RC-40, blinkar både lampan för X och Y axeln samtidigt
när mer än en RC-40 eller RL-VH4DR/G2 används samtidigt.
Vissa trådlösa signaler (trådlös LAN, etc) kan också påverka.
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Hur man ställer in fjärrkontrollens radiokanal
Samma kanal (1 till 9) måste ställas in på RL-VH4DR/G2 och fjärrkontrollen RC-40.

RL-VH4DR/G2

1 Avlägsna batteriluckan genom att vrida 
vredet till “OPEN”.

2 Vrid kanalomkopplaren för att ställa in en 
kanal med hjälp av en liten rak skruvmejsel 
(på bilden visas omkopplarens placering).

3 Sätt tillbaka batterilocket och vrid vredet till 
“LOCK”.

RC-40

1 Öppna batterilocket och ta ur batterierna.

2 Vrid kanalomkopplaren till samma 
kanalposition som ställts in på 
RL-VH4DR/G2.
(inställningar från fabrik: Kanal 1

3 Sätt i batterierna och stäng batterilocket.

RC-40

RL-VH4DR/G2

Kanalomkopplare
(1 till 9)

Kanalomkopplare 
(1 till 9)

Batterilucka

Kanalindikeringsmärke*

* Kanalindikeringsmärket indikerar 
  riktningen för den valda kanalen.
  I ovanstående figur, är kanal 1 vald.
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Underhålla strömkällor
Byta torrbatterier

1 Avlägsna batteriluckan genom att vrida vredet till 
“OPEN”.

2 Tag ut de gamla batterierna och sätt dit 4x nya alkaliska 
batterier av typ ”D-cell”, se till ett de placeras i rätt 
riktning.

3 Sätt tillbaka batterilocket och vrid vredet till “LOCK”.

Obs! • Byt ut alla 4 batterierna mot nya.
• Blanda aldrig gamla och nya batterier.

DB-70
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Kontroll och justering
Det finns tre funktionsområden som användaren måste kontrollera regelbundet.

Horisontell kalibrering
Horisontell rotationskon
Vertikal kalibrering

Horisontell och vertikal kalibrering kan enkelt kontrolleras och i de flesta fall justeras av användaren. 
Horisontell rotationskon kan kontrolleras av användaren, men om ett fel konstateras måste 
justeringen utföras på en Topcon serviceverkstad.

Sätta fast kalibreringsdekaler
Sätt fast kalibreringsdekalerna på instrumentet såsom det visas här nedan innan du utför 
kalibrering. På kalibreringsdekalen visas kalibreringsfunktionen för vissa styrknappar på 
kontrollpanelen.

CALIBRATION
START-While pressing     ,press
XCAL-ON,YCAL-press      ON
VCAL-ON
LASER BEAM CORRECTION
-    or
ENTER-press

START

1

1

X V
Y

2

3

ENTER
ERROR

4

2

3

4

X/Y

X/Y

X

Y

V

Kalibreringsdekaler
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Horisontell kalibrering
(1)  Kontroll kalibrering

1 Sätt upp ett mätstativ 30 m från en vägg. Montera 
instrumentet på stativet med X1-sidan riktad mot väggen.

2 Sätt på instrumentet och låt självnivelleringen fullbordas.

3 Sätt upp en pappersbit på väggen. Lokalisera laserpositionen 
på väggen med skanningsplattan och sätt ett märke där. 
Stäng av instrumentet.

4 Lossa på stativskruven och vrid instrumentet 180 grader.

Obs! När du vrider instrumentet ska du se till att rikta in instrumentens höjd.

När laserljuset är svårt att se kan det kontrolleras i sensorläget eller laserriktningsläget.

30 m

Riktning-
splatta

Vägg

Instrumentet sett från ovan

Panelsida
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5 Starta instrumentet på nytt och låt självnivelleringen 
fullbordas.

6 Gör ett nytt märke (Mb) där laserljuset träffar pappret.

7 Mät avståndet mellan det första märket (Ma) och det 
andra (Mb). Ingen kalibrering behövs om avståndet 
ligger inom 6 mm.

8 Upprepa proceduren för Y-axeln.

Om avståndet är mindre än 
6  mm behövs ingen kalibrering

30 m

Laserljus X2

Laserljus X1
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(2) Justera kalibrering
Om avståndet mellan märkena är större än 6 mm men mindre än 25 mm, stäng av instrumentet 
genom att trycka en gång på [START] och följ nedanstående Kontrollera att instrumentet är 
avstängt innan du påbörjar proceduren.
(I steg 2 och 3 kan fjärrkontrollen RC-40 vara ett bra hjälpmedel. (Se sida. 34)

1 Tryck på [ENTER] och håll den nedtryckt när du trycker på [START]. På så sätt aktiveras 
kalibreringsläget för X-axeln. Bekräfta att lysdiod [X] lyser.

2 Flytta laserljus X2 (Mb) uppåt eller nedåt, med hjälp av höger eller vänster justeringsknapp, 
tills den befinner sig mitt emellan märkena Ma och Mb.

Obs!
• Denna funktion kan användas med Fjärrkontroll RC-40.
• När RC-40 används väljer du X-axeln med knappen för val av X/Y-axel och flyttar 

laserljuset uppåt eller nedåt med inriktningsknappen.

START1

X V
Y

2

3

ENTER
ERROR

4

X/YLaserljus upp 
eller ner

Mittläge
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3 När laserljuset befinner sig precis i mitten trycker du på [ENTER].

Lysdiod [X] blinkar.
När den slutar blinka är justeringen av X-axelkalibreringen klar och strömmen stängs av.

4 För kalibrering av Y-axeln, stäng av instrumentet enligt anvisningen i steg 1 här ovan. 
Tryck därefter på knappen för val av X/Y-axel.

Bekräfta att lysdiod [Y] lyser och upprepa därefter steg 2 till 4 för Y-axeln.
Upprepa kontrollrutinen för att bekräfta att korrekt kalibrering utförts.

Denna funktion kan användas med Fjärrkontroll RC-40.
När RC-40 används trycker du på [ENTER] på RC-40-enheten.
(Knappen [ENTER] för RC-40: Samma markering som knappen [ENTER] för 
instrumentet.)

Denna funktion kan användas med Fjärrkontroll RC-40.
När RC-40 används väljer du Y-axeln med knappen för val av X/Y-axel och flyttar 
laserljuset uppåt eller nedåt med inriktningsknappen.

Obs!
Om kalibreringen är större än vad justeringen tillåter sätter lysdioden för fel igång att 
blinka. (Se “Felkod” på sidan 51)
Kontakta din Topcon-återförsäljare om detta inträffar.

När laserljuset är svårt att se kan det kontrolleras i sensorläget eller laserriktningsläget.
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Horisontalfel rotationskon
Utför nedanstående kontroll efter att ha utfört "Horisontell kalibrering" på förra sidan.

1 Ställ upp lasern mitt emellan två väggar cirka 30 m från varandra. Rikta instrumentet så att en 
av axlarna, X eller Y, är riktad mot väggarna.

2 Lokalisera och markera laserljusets position på båda väggarna med hjälp av skanningsplattan.

3 Stäng av instrumentet och flytta det närmare till vägg A (1 m till 2 m).
Ändra inte riktningen av instrumentets axlar. Sätt på instrumentet.

4 Lokalisera och markera laserljusets position på båda väggarna en gång till.

5 Mät avståndet mellan den första och den andra markeringen på varje vägg.

6 Om skillnaden mellan de båda märkena är mindre än 3 mm, föreligger inget fel.

Obs! Om felet överskrider 3 mm, bör du kontakta din Topcon-återförsäljare.

Minst ca. 30 m

Konfel

Grundposition
Vägg 

A
Vägg 

B
Vägg 

A
Vägg 

B
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Vertikal kalibrering
Utför nedanstående kontroll efter att ha utfört "Horisontell kalibrering" på förra sidan.

(1)  Kontroll
1 Sätt upp instrumenten mitt emellan två 

väggar som har ett avstånd på minst 30 m  
från varandra. (Instrumentet kan vara i 
antingen X- eller Y-riktning. 
Stativ används inte.)

2 Sätt på strömbrytaren.
3 Sätt upp en pappersbit på vardera väggen (A och B).

Markera de horisontella laserpositionerna (Ma och Mb) på vardera väggen med hjälp av 
skanningsplattan.

ca. 15 m ca. 15 m

Vägg 
B

Vägg 
A
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4 Stäng av strömbrytaren. Placera 
instrumentet för vertikal drift (se anvisning 
på  sida. 13) med det roterande huvudet 
direkt riktat mot vägg A (se bild). Bekräfta 
att instrumentet står vågrätt genom att 
kontrollera nivelleringslibellen. Använd 
nivelleringskruven om justering krävs.

5 Sätt på strömbrytaren. (Laserljuset ska 
vara i skanningsläge.)

6 Markera var den delade laserpunkten från 
det roterade huvudets övre del träffar vägg 
A (Ha). Mät avståndet (dHa) mellan 
märkena Ma och Ha.

7 Vrid instrumentet, utan att flytta på spetsen, så att det roterande huvudet riktas mot vägg B.

8 Markera var den delade laserljuset från det 
roterade huvudets övre del träffar vägg 
B (Hb). Mät avståndet (dHb) mellan märkena 
Mb och Hb.

9 Jämför de två mätningarna dHa och dHb. 
Om skillnaden mellan de två mätningarna är 
mindre än 3  mm, krävs ingen justering. I 
annat fall justera enligt följande.

Vägg 
A Vägg 

B

ca. 30 m

ca. 1 m

Fot

ca. 30 m

ca. 1 m
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(2) Justera kalibrering
Stäng av instrumentet genom att trycka en gång på [START]. Kontrollera att instrumentet är 
avstängt innan du påbörjar proceduren. (I steg 2 och 3, kan fjärrkontroll RC-40 vare ett alternativ 
till hjälp)

1 Tryck på [ENTER] och [START] samtidigt utan att flytta på instrumentet.

2 Tryck antingen på höger eller vänster justeringsknapp för att flytta laserljuset uppåt eller nedåt 
på vägg B tills mätningen för avståndet dHb är detsamma som mätningen dHa på vägg A.

Denna funktion kan användas med Fjärrkontroll RC-40.
När RC-40 används väljer du Y-axeln med knappen för val av X/Y-axel och flyttar 
laserljuset uppåt eller nedåt med inriktningsknappen.

START1

X V
Y

2

3

ENTER
ERROR

4

X/YLaserljus upp 
eller ner
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3  Tryck på [ENTER] när strålen är placerad så att de två mätningarna är lika. 
Lysdiod [V] blinkar.
När den slutar blinka är justering av vertikal kalibrering klar och strömmen stängs av.

Upprepa kontrollrutinen för att bekräfta att korrekt kalibrering utförts.

Denna funktion kan användas med Fjärrkontroll RC-40.
När RC-40 används trycker du på [ENTER] på RC-40-enheten.
(Knappen [ENTER] för RC-40: Samma markering som knappen [ENTER] för 
instrumentet.)

Obs! Om kalibreringen är större än vad justeringen tillåter sätter lysdioden för fel igång 
att blinka. Kontakta din Topcon-återförsäljare om detta inträffar.
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 Standard- / extra tillbehör

Automatisk avstängningsfunktion
Strömmen stängs av automatiskt om inget laserljus registreras inom ca. 30 minuter. 
(Tryck på strömbrytaren för att starta sensorn på nytt.)

Vid användning av LS-80B, finns ingen larmvarning för roterande laser eller batterivarning.

Tillämplig modell RL-VH4DR : LS-80A / 80B / 90
RL-VH4G2 : LS-80G

LS-80A / 80B / 80G / 90 Nivå Sensor

Två noggrannhetslägen kan väljas, 
normal och hög noggrannhet. Med 
denna omkopplare växlar du fram och 
tillbaka mellan alternativen. 
Aktiverad noggrannhetsinställning 
visas på displayen.
(Normalläge är satt till standard vid 
strömtillslag)

Noggrannhetsomkopplare

Omkopplare högtalare

Mottagningsfönster
Display

Index

Strömbrytare

Högtalare

(Tyst/Högt/FRÅN)

Display
LS-80A / 80B / 90

Libell
(LS-90)

Lysdiod för indikering av lasernivå
(LS-90)
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Display 

Varningssignalen *1 och *2 fungerar endast om varningssignalfunktionen [COM] är aktiv  
i RL-VH4DR/G2
Larmregistrering vid lasersensorn kan upphävas genom att stänga av lasersensorn 
medan du trycker på omkopplaren för summerton. När omkopplaren sätts på igen 
fungerar larmregistreringen som vanligt.

Finläge Normalläge

RL-VH4DR/G2 höjdvarning*1
(utom för LS-80G)

När larmsignalfunktionen [COM] är aktiv 
i RL-VH4DR/G2, varnar sensor om lasern har 
rubbats som en uppmaning att instrumentet bör 
kontrolleras.
Signalen ljuder i cirka fem sekunder och 
höjdvarningssymbolen blinkar tills sensorn 
registrerar normalt roterande ljus från lasern. För 
att uppnå normalt roterande ljus måste 
RL-VH4DR/G2 stängas av och startas på nytt. 
Kontrollera sedan att ljusets höjd inte har ändrats.

RL-VH4DR/G2 batterivarning*2
(utom för LS-80G)

När larmsignalfunktionen [COM] är aktiv 
i RL-VH4DR/G2,, signalerar sensorn om 
batteristyrkan i RL-VH4DR/G2 blir för låg. 
Varningssymbolen för låg batterinivå blinkar på 
lasersensorns display. Ingen ljudsignal ges för 
denna varning.

Högre än rätt laserhöjd
Flytta ned sensorn. Pilen blir kortare alltefter 
grundpositionen närmar sig.
Ljudsignal: Hög ton, snabba pip.

Grundposition
(Ljudsignal: Ihållande pip)

Lägre än rätt laserhöjd
Flytta sensorn uppåt. Pilen blir kortare alltefter 
grundpositionen närmar sig.
Ljudsignal: Låg ton, snabba pip.

Visning av återstående batteristyrka
Anger batteriets återstående styrka i 
lasersensorn enligt nedan.

Batterinivån är tillräcklig.

Strömmen är nästan slut, men lasersensorn är 
ännu brukbar.

Tomt batteri. Byt ut de 2 alkaliska AA 
batterierna. 
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Mottagningsområde
(LS-80A / 80B / 80G) (LS-90)

±0.5mm
(1mm width)
±2mm
(4mm width)

LED : Lights in the center

±5mm
(10mm width)

LED : Flashes alternately

±10mm
(20mm width)

±15mm
(30mm width)

more than ±15mm
(more than 30mm width)

When the laser beam 
is off to the top or to 
the bottom

LED : Flashes rapidly

LED : Flashes slowly

LED : Flashes

LED : Flashes rapidly
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Byta batteri

1 Tryck hela tiden batterilocket i [1]-riktningen, och försök sedan att skjuta locket i [2]-riktningen 
för att lyfta av det.  Locket flyttas inte men det kommer att öppna.

2 Ta bort batterierna och sätt dit nya i batterifacket.

3 Tryck ned locket så att det klickar fast.

[1]

[2]
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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 O L D E R -6

Hållare för lasersensor modell 

Hållare för lasersensor 
modell 6

Låsvred

Lasersensor

Vägg fäste 1D

Monteringsskruv 
för lasern

Låsvred för 
nivå

Låsspak
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Batterihållare DB-46C
Laddningsbart batteripaket BT-63Q
AC/DC-omvandlare AD-13
Laddning

1 Plugga in AC/DC-omvandlaren (AD-13) 
i batterihållaren DB-70C.

2 Plugga in omvandlarens strömsladd till ett 
nätuttag.

3 Avsluta laddningen genom att koppla bort 
omvandlaren från batterihållaren DB-70C efter 
ca. 9 timmar.

4 Dra ut omvandlarens strömsladd från nätuttaget.

Lysdioderna på DB-70C anger 
laddningstillståndet:

Röd LYSER Laddar.
Grön LYSER Laddning klar.
Grön blinkar: DB-70C är ej kopplad till BT-63Q.
Röd blinkar: skyddsfunktion BT-63Q verkar automatiskt

RL-VH4DR/G2 kan användas i detta tillstånd.
Automatisk skyddsfunktion; vid överladdning eller om temperaturen är högre eller lägre än 
laddningsområdet, kommer laddningen att stoppas eller ändras för att skydda batteriet.

DB-70C kan användas med torrbatterier istället för BT-63Q.

DB-70C AC/DC-omvandlare 
AD-13

BT-63Q

DB-70C

Lysdiod

Lysdiod

AC/DC-omvandlare 
AD-13
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Åtgärder vid förvaring
Rengör alltid instrumentet efter bruk.
Använd en ren trasa, fuktad med ett neutralt rengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig ett 
skurmedel, eter, thinner, bensen eller andra lösningsmedel.

Se alltid till att instrumentet är helt torrt innan det ställs undan. Torka bort fukt med en mjuk, 
ren trasa.

1) Det uppladdningsbara Ni-MH-batteriet BT-63Q kan laddas medan lasern 
används.

2) DB-70 batterihållaren kan inte användas för att ladda Ni-MH-batteripaketet 
BT-63Q.
Batteripaket  Använd istället batterihållaren DB-70C för laddningen.
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Förvaring

LS-80A / 80B / 80G / 90

Hållare-6 för 
lasersensor

Väggfäste 1D

RC-40

AD-13

Torrbatteri i AA-storlek

Torrbatteri i D-storlekRL-VH4DR/G2

Måltavla
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Specifikationer
RL-VH4DR/G2
Noggrannhet
  Horisontalt : ±5 mm
  Vertikalt : ±5 mm
Område för självnivellering : ±5°
Räckvidd(Diameter) : RL-VH4DR : Med LS-80A / 80B / 90 : 2 m till 300 m 
  (Rotationshastighet 300 r.p.m) RL-VH4G2 : Mätt med LS-80G: 2 m till 300 m
Rotationshastighet : Justerbar (0 till 300 r.p.m)
Skanningsbredd : Max. 180°
Ljuskälla : RL-VH4DR Röd laserdiod (635nm)

RL-VH4G2 Fast läge grön laserdiod (532nm)
Strömförsörjning : 4D-CELL torrbatterier (6 V DC)

Ni-MH batteripaket BT-63Q (kan bytas under arbetet.)
Kontinuerlig driftstid : RL-VH4DR 4×D torrbatterier (alkaliska) 90timmar
  vid +20°C (+68°F) Ni-MH batteripaket BT-63Q 45timmar

RL-VH4G2 4×D torrbatterier (alkaliska) 27timmar
Ni-MH batteripaket BT-63Q 24timmar

Stativskruv : Med plant eller runt huvud, gänga  5"x 8X11
Arbetstemperatur : -20°C till +50°C
Skyddsklass : IP54 (kategori 2)
vatten och damm
Mått : 182 (L) × 167 (W) × 241.5 (H) mm
Vikt : RL-VH4DR 2.2 kg (utan torr batterier)

RL-VH4G2 2.6 kg (utan torrbatterier)
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Fjärrkontroll RC-40
Räckvidd (Radie) : 100m eller mer (Förutsättningar: placera RL-VH4DR/G2 på ett stativ. 

Använd RC-40
1.2 meter över marknivå)

: 30m eller mer(Förutsatt: placera RL-VH4DR/G2 på ett stativ på marken
drift Använd RC-40 på 30 cm ovanför marknivå

Strömförsörjning : 2xAA torrbatterier (alkaliska)
Brukstid : Cirka 5 månader (beror på hur de används)
Skyddsklass : IP66 (enligt norm IEC 60529)
Mått : 116 (L) × 59 (W) × 31,4 (H) mm
Vikt : RL-VH4DR 2.2 kg (utan torr batterier)
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LS-80A (Baksida displayområde)
Detekteringsområde:50 mm )
Noggrannhetslägen

FIN precision : ±1 mm
GROV precision : ±2 mm

Visning av registrering
: LCD (båda sidor) och

suzzer
Strömkälla : 2×AA alkaliska torrbatterier
Nätspänning : 3VDC
Kontinuerlig driftstid

Alkalisk mangan-torrcellbatteri
: Ca. 120 timmar

Tid för automatisk avstängning
:  Ca. 30 min.

Vattentät produkt/dammotstånd
: JIS skyddsgrad IP66

Arbetstemperatur
: –20 °C till +50 °C 

Mått : 146 (l) × 76 (b) × 26 (h) mm
Vikt : 0.19 kg

(Inklusive torrceller)

LS-80B
Detekteringsområde:50 mm )
Noggrannhetslägen

FIN precision : ±1 mm
GROV precision : ±2 mm

Visning av registrering
: LCD och summer

Strömkälla : 2×AA alkaliska torrbatterier
Nätspänning : 3VDC
Kontinuerlig driftstid

Alkalisk mangan-torrcellbatteri
: Ca. 120 timmar

Tid för automatisk avstängning
:  Ca. 30 min.

Vattentät produkt/dammotstånd
: JIS skyddsgrad IP66

Arbetstemperatur
: –20 °C till +50 °C

Mått : 146 (l) × 76 (b) × 26 (h) mm
Vikt : 0.19 kg

(Inklusive torrceller)
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LS-90 (Display på baksida / LED / Libell)
Detekteringsområde: 50 mm )
Noggrannhetslägen

FIN precision : ±0,5 mm
GROV precision : ±2 mm

Visning av registrering
: LCD (båda sidor) /Summer/LED

Strömkälla : 2×AA  alkaliska batterier
Nätspänning : 3VDC
Kontinuerlig driftstid

Alkalisk mangan-torrcellbatteri
: Ca. 100 timmar

Tid för automatisk avstängning
:  Ca. 30 min.

Vattentät produkt/dammotstånd
: JIS skyddsgrad IP66

Arbetstemperatur
: –20 °C till +50 °C

Mått : 146 (l) × 76 (b) × 26 (h) mm 
Vikt : 0.19 kg

(Inklusive torrcellsbatterier)



1
5

Felkod
Använd tabellen nedan för att fastställa 
funktionsfel som indikeras av blinkande lampor 
på kontrollpanelen.
Om åtgärden som rekommenderas inte rättar till 
felet kontaktar du din lokala Topcon-
återförsäljare.

Lampindikering Felkod Åtgärd

Lampa A, B och C 
blinkar i följd

Områdesfel vid 
självnivellering

Korrigera instrumentets lutning så att den är mindre än 
5 grader.

Lampa C lyser Batteristyrkefel Byt ut alla fyra batterier samtidigt  eller ladda batteripacken.

Lampa A, B och C 
blinkar samtidigt Höjdvarningsfel

Stäng av strömmen, grovnivellera instrumentet och sätt på 
strömmen igen. Kontrollera laserljusets höjd eftersom det 
kan ha ändrats.

Lampa B blinkar Kalibreringsfel Upprepa kalibreringsproceduren. Om felet kvarstår, 
kontakta din Topcon-återförsäljare.

Lampa D och E blinkar 
samtidigt Internt fel Stäng av strömmen och sätt på den igen. Om felet 

kvarstår, kontakta din Topcon-återförsäljare.

C ED
A

B
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7400 National Drive, Livermore, CA 94551, U.S.A.
Phone: 925-245-8300 Fax: 925-245-8599 www.Topconpositioning.com

3380 Industrial Blvd, Suite 105, West Sacramento, CA 95691, U.S.A.
Phone: 916-374-8575 Fax: 916-374-8329

Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands.
Phone: 010-458-5077 Fax: 010-284-4941 www.topconeurope.com

 

Giesserallee 31, 47877 Willich, GERMANY
Phone: 02154-885-100 Fax: 02154-885-111  info@topcon.de
www.topcon.de

89, Rue de Paris, 92585 Clichy, Cedex, France.
Phone: 33-1-41069490  Fax: 33-1-47390251  topcon@topcon.fr 

Phone: 031-7109200 Fax: 031-7109249

Topcon House Kennet Side, Bone Lane, Newbury, Berkshire RG14 5PX U.K.
Phone: 44-1635-551120 Fax: 44-1635-551170
survey.sales@topcon.co.uk   laser.sales@topcon.co.uk

Blk 192 Pandan Loop, #07-01 Pantech Industrial Complex, Singapore 128381
Phone: 65-6778-3456 Fax: 65-6773-6550  www.topcon.com.sg

77/162 Sinn Sathorn Tower, 37th Fl.,
Krungdhonburi Rd., Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600 Thailand.
Phone: 66-2-4401152~7  Fax: 66-2-4401158

No.D1, (Ground, Lower Ground & 1st Floor), Jalan Excella 2, Off Jalan Ampang
Putra, Taman Ampang Hilir, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: 60-3-42709866  Fax: 60-3-42709766

Block No.9, Kangding Street
Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 100176, China
Phone: 86-10-6780-2799  Fax: 86-10-6780-2790

P. O Box293705, Office C-25(row C-2), Dubai Airport Free Zone, Dubai, UAE
Phone: 971-4-2995900 Fax: 971-4-2995901  marketing@Topcon.ae

Unit 69 Western Parkway Business Center

Phone: 01460-0021 Fax: 01460-0129
Lower Ballymount Road, Dublin 12, Lreland
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