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ORIGINAL BRUKSANVISNING

PX 10 Transpointer

Det er viktig at bruksanvisningen leses før
apparatet brukes for første gang.
Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen
med apparatet.
Pass på at bruksanvisningen ligger sammen
med apparatet når den overlates til andre
personer.

Innholdsfortegnelse Side
1 Generell informasjon 67
2 Beskrivelse 68
3 Forbruksmateriale 69
4 Tekniske data 69
5 Sikkerhetsregler 70
6 Ta maskinen i bruk 71
7 Betjening 71
8 Service og vedlikehold 73
9 Feilsøking 73
10 Avhending 74
11 Produsentgaranti apparater 74
12 EF-samsvarserklæring (original) 75

1 Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene
finnes på omslaget. La disse sidene være framme ved
gjennomgåelse av bruksanvisningen.
I denne bruksanvisningen brukes betegnelsen
Transpointer PX 10 alltid om disse to apparatdelene. PX

10T betegnes som "sender" og PX 10R som "mottaker". I
denne bruksanvisningen brukes betegnelsen "apparatet"
alltid om Transpointer PX 10.

Betjenings- og grafiske elementer 1

@
Sender PX 10T

;
På-/av‑knapp

=
Statusindikator

%
Fordypninger for festepasta

&
Batterirom

(
Bæreremfeste

)
Mottaker PX 10R

+
På-/av‑knapp

§
Retningspiler

/
Batterinivåindikator

:
Signalstatusindikator

·
Målenhetsindikator

$
Avstandsindikator

£
Markeringsspor

|
Batterirom

¡
Bæreremfeste

Q
Skråplanadapter PXA 70

W
Holder for PX 10R

E
Skalering målevinkel

R
Svingbar plate

T
Markeringshull

Z
Markeringsspor

U
Festepasta PUA 91

I
Festestriper PUA 92

1 Generell informasjon
1.1 Indikasjoner og deres betydning
FARE
Dette ordet brukes om en umiddelbart truende fare som
kan føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige
situasjoner, som kan føre til alvorlige personskader eller
død.

FORSIKTIG
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige
situasjoner som kan føre til mindre personskader eller
skader på utstyret eller annen eiendom.

INFORMASJON
For bruksanvisninger og andre nyttige informasjoner.

1.2 Forklaring på piktogrammer og ytterligere
opplysninger.

Varselskilt

Generell
advarsel

no
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Made in Germany
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, Schaan, LI

PX 10 T

Power:        9V nominal / 30mA

Serial No.:

Manufact.:

Item No.:

IC: 5228A-PX1XR1
FCC ID:SDL-PX1XTR1

This device complies with Part 15 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and, (2) 
this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

31
99

73

N4025
Z682

ДЕ01

MIC

HLT-PX10

Made in Germany
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, Schaan, LI

PX 10 R

Power:        9V nominal / 35mA

Serial No.:

Manufact.:

Item No.:

IC: 5228A-PX1XR1

N4025
Z682

This device complies with Part 15 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and, (2) 
this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

31
99

74

ДЕ01

MIC

HLT-PX10

Symboler

Les bruks-
anvisningen
før bruk

Avfall bør
resirkuleres

Batterier skal
ikke kastes
sammen
med vanlig

avfall

Typeskilt på PX 10T

Sender

Typeskilt på PX 10R

Mottaker

Plassering av identifikasjonsdata på apparatet
Typebetegnelsen og serienummeret finnes på typeskiltet
til sender PX 10T. Skriv ned disse dataene i bruks-
anvisningen, og referer alltid til dem ved henvendelse til
din salgsrepresentant eller til Motek senter.

Type:

Serienummer:

Plassering av identifikasjonsdata på apparatet
Typebetegnelsen og serienummeret finnes på typeskiltet
til mottaker PX 10R. Skriv ned disse dataene i bruks-
anvisningen, og referer alltid til dem ved henvendelse til
din salgsrepresentant eller til Motek senter.

Type:

Serienummer:

2 Beskrivelse
2.1 Forskriftsmessig bruk
Hilti PX 10 Transpointer er et målesystem som består
av en sender PX 10T og en mottaker PX 10R. Den
brukes til å rette inn mottakeren i forhold til den innstilte
senderposisjonen samt beregne avstanden mellom de to
apparatene.
Systemet er konstruert slik at denne funksjonen kan
gjennomføres gjennom vegger og tak. Brukeren kan
dermed overføre punkter fra den ene siden av veggen
til den andre og samtidig bestemme tykkelsen på
veggen. Dermed blir det enklere å kontrollere når det
skal foretas gjennomgående boring der innslagspunktet
er gitt, hvor hullet fremkommer på andre siden av
veggen/taket. Posisjoner kan overføres, og det er mulig
for brukeren og velge riktig lengde på verktøyet (bor eller
borkrone). Transpointer kan brukes i kombinasjon med
skråplanadapteren for å bestemme et utgangspunkt
basert på et gitt referansepunkt og ‑vinkel samt vinkelen
mellom to punkter.

2.2 Dette følger med:
1 Sender PX 10T
1 Mottaker PX 10R
2 Bærerem PDA 60
2 9‑volts batterier
1 Festepasta PUA 91
1 Festestriper PUA 92
1 Bruksanvisning
2 Produsentsertifikat
1 Hilti-koffert
1 Skråplanadapter PXA 70
10 Markeringsstifter PUA 70
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INFORMASJON
Alt etter den kjøpte varianten kan det skje at skrå-
planadapter og markeringsstifter ikke følger med i esken.

2.3 Måleprinsipp 2

Senderen utvikler et magnetisk felt. Dette magnetiske
feltet er i stand til å trenge gjennom teglstein, treverk,
betong og armert betong. Mottakeren er kalibrert slik
at den beregner midtpunktet til det projiserte feltet og
avstanden ved å måle styrken på det magnetiske feltet

mellom de to apparatene. Skråplanadapteren er beregnet
for felles bruk sammen med Transpointer, slik at den kan
måle det magenetiske feltet også dersom mottakeren
står skrått mot senderen.

INFORMASJON
PX 10 Transpointer påvirkes av metalliske gjenstander.
Mens en symmetrisk lagt stålarmering i betong så å si ikke
utgjør noe problem, har sveiset armering, armeringsgitter,
metallplater eller massive metallpillarer sterk negativ inn-
virkning på systemet.

3 Forbruksmateriale
Tilbehør Forkortet kode Artikkelnummer
Festepasta PUA 91 273131
Festestriper PUA 92 273132
Bærerem PDA 60 282389
Skråplanadapter PXA 70 273130
Markeringsstifter PUA 70 340806

4 Tekniske data
Med forbehold om løpende tekniske forandringer!

INFORMASJON
Hvis det foreligger sveiset armering, metallplater eller andre metallstøtter i nærheten av apparatet, kan apparatets
nøyaktighet reduseres betydelig. Ved måling av veggtykkelse gjennom armeringsgitter viser displayet en avstand som
er ca. 20 % større. Ved temperaturer under -10 °C (14 °F) kan det oppstå større nøyaktighetsavvik ved veggtykkelser
over 50 cm (1,64 fot).

Tekniske data Verdiangivelse
Nøyaktighet ved posisjonsbestemmelse, standard
(maks. inntil 1 m / 3 fot 3 tommer)

Temperatur +21 °C (+70 °F), per veggtykkelse 200 mm:
±8 mm (7,87 tommer: 0,32 tommer)

Nøyaktighet ved posisjonsbestemmelse, maksimal
(maksimal inntil 1 m / 3 fot 3 tommer, uten påvirkning
fra metalliske gjenstander)

Temperatur +21 °C (+70 °F), per veggtykkelse 200 mm:
±2 mm (7,87 tommer: 0,08 tommer)

Nøyaktighet ved bestemmelse av veggtykkelse
(maksimalt inntil 1 m / 3 fot 3 tommer, med unntak av
skråplanadapter)

Temperatur +21 °C (+70 °F): ±5 %

Målerekkevidde (standard) 0,05…1,35 m (2 tommer til 4 fot 5 tommer)
Driftstemperatur (PX 10T, PX 10R, PUA 91) -20…+55 °C (-4 °F til +131 °F)
Driftstemperatur (PUA 92) +10…+40 °C (+50 °F til +104 °F)
Lagringstemperatur -25…+70 °C (-13 °F til +158 °F)
Strømforsyning (PX 10T, PX 10R) for hvert 9 V blokkbatteri
Driftsvarighet (PX 10T, PX 10R) Temperatur +21 °C (+70 °F): 17 h
Automatisk utkobling PX 10T 17 min
Automatisk utkobling PX 10R Uten signalendring: 3 min, Med signalendring: 8 min
Indikator for lavt batterinivå (PX 10T) Statusindikatoren blinker: Gjenværende driftsvarighet:

Min. 2 h
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Tekniske data Verdiangivelse
Indikator for lavt batterinivå (PX 10R) Ladeinvåindikatoren i displayet viser en blinkende

ramme: Gjenværende driftsvarighet: Min. 2 h
Beskyttelsesklasse (utenom batterirom) IP 56 støv‑og sprutbeskyttet
Vekt med batteri (PX 10T) 0,24 kg (0,53 lb)
Vekt med batteri (PX 10R) 0,275 kg (0,61 lb)
Mål (PX 10T) 160 mm x 95 mm x 33 mm (6.3" x 3.8" x 1.3")
Mål (PX 10R) 210 mm x 95 mm x 33 mm (6.3" x 3.8" x 1.3")
Skråplanadapter, rekkevidde 90…45° (eller 0° til 45°)
Skråplanadapter, maksimal nøyaktighet ±2 °

5 Sikkerhetsregler
Les og gjør deg forstått med alle anvisninger. Hvis
anvisningene nedenfor ikke følges, kan det oppstå
alvorlige personskader-
I tillegg til sikkerhetstipsene som er beskrevet i de
ulike avsnittene i bruksanvisningen, må følgende
punkter følges.

5.1 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon
a) Modifisering eller endringer påmaskinen er ikke tillatt.
b) Følg informasjonen i bruksanvisningen angående

bruk, stell og vedlikehold.
c) Hold barn på avstand fra måleverktøyet.
d) Reparasjoner må kun gjennomføres av Motek

service.
e) Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene. Ikke

benytt apparatet på steder hvor det er brann- eller
eksplosjonsfare.

f) Kontroller at apparatet fungerer som det skal før du
tar det i bruk.

g) Ikke bruk apparatet i nærheten av gravide.
h) Unngå å berøre øyne eller hud med PUA 91. Ved

berøring av øynene med PUA 91 må øynene straks
skylles med rikelig vann. Oppsøk lege. Ved berøring
av huden med PUA 91 må huden straks vaskes med
rikelig vann og såpe.

5.2 Forskriftsmessig bruk
PX 10 registrerer ikke gjenstander som befinner
seg i veggen, og det kan derfor ikke garanteres at
brukeren under boring ikke treffer på strøm-, vann- eller
gassledninger. Derfor bør man alltid arbeide med stor
påpasselighet og oppmerksomhet.

5.3 Riktig oppstilt og organisert arbeidsplass
Unngå å innta unormale kroppsposisjoner ved nivellering
i stiger. Sørg for at du står støtt og behold alltid balansen.

5.4 Elektromagnetisk kompatibilitet
Selv om apparatet oppfyller de strenge kravene i de
berørte direktivene, kan ikke Hilti utelukke muligheten
for at apparatet blir påvirket av kraftig stråling, noe som
kan føre til feilfunksjon. Kontroller måleresultatene under
slike forhold eller hvis du av andre grunner er usikker på
resultatene. Hilti kan heller ikke utlukke at annet utstyr
(f.eks. navigasjonsutstyr for fly) forstyrres.

5.5 Generelle sikkerhetstiltak
a) Kontroller maskinen før bruk. Dersom apparatet er

skadet, må det repareres av et Motek-senter.
b) Hvis apparatet har falt i bakken eller blitt utsatt for

andre mekaniske påkjenninger, må nøyaktigheten til
apparatet kontrolleres.

c) Pass på at sender PX 10T er sikret godt når det
plasseres på en arbeidsflate.

d) Selv om apparatet er konstruert for krevende bruk på
byggeplasser, må det behandles forsiktig på lik linje
med andre måleapparater.

e) Selv om apparatet er beskyttet mot inntrengning av
fuktighet, må det hver gang tørkes rent før det settes
inn i transportesken.

5.6 Elektrisk
a) Batteriene må holdes utilgjengelig for barn.
b) Batteriene må ikke overopphetes, og de må ikke

utsettes for åpen ild. Batteriene kan eksplodere, eller
de kan avgi giftige stoffer.

c) Ikke lad opp batteriet.
d) Batteriet må ikke loddes i apparatet.
e) Batteriene må ikke utlades ved kortslutning, dette

kan føre til overoppheting og brannsår.
f) Ikke åpne batteriene og ikke utsett dem for sterk

mekanisk belastning.
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6 Ta maskinen i bruk
6.1 Sette inn batterier 1

FORSIKTIG
Bruk ikke skadde batterier.

1. Ta batteriene ut av emballasjen og sett dem rett inn
i apparatet.

2. Kontroller ompolene på undersiden av hvert apparat
er plassert riktig iht. anvisningene.

7 Betjening
7.1 Slå apparatet på og av
Trykk på på/av‑knappen.

7.2 Bytte mellom de to målenhetene
Hvis du vil bytte mellom de viste avstandsmålingene "cm"
og "inch", trykker du i ca. 5 sekunder på på/av‑knappen
i mottakeren mens apparatet er slått på inntil symbolet
endres.
Når apparatet slås på neste gang, forblir sammemålenhet
aktiv.

7.3 Rette inn senderen 1 3

Rett inn senderen mot midthullet eller de utvendige
markeringene og fikser den mot referansepunktet. Til
dette formålet inneholder pakningen to ulike festemidler.
INFORMASJON
- Det anbefales å brukes festepasta der det er mulig.
Imidlertid kan verken festepastaen eller festestripene
alltid garantere et helt sikkert feste.

- For å oppnå ytterligere sikring av apparatet anbefales
det å feste det med bæreremmen over en spiker, en
skrue eller en annen mekanisk festeanordning.

- For å høyne sikkerheten kan apparatet også holdes
fast av en annen person.

Kontroller at senderen alltid står parallelt mot flaten.

7.3.1 PUA 91 festepasta, generell bruk
INFORMASJON
Festepastaen brukes på ulike overflater. Underlaget må
være fritt for vann, støv og fett. Dermed oppnår du best
resultat.

INFORMASJON
Festepastaen kan brukes flere ganger. Det anbefales da
å forme kulene på nytt.

INFORMASJON
Festepastaen kan brukes så lenge den ikke har samlet så
mye smuss at den ikke lenger har noen festeevne.

INFORMASJON
Festepastaen etterlater spor på overflaten som den
plasseres på, og kan løsne deler av denne. Hvis dette
fører til problemer, må du vurdere andre festemåter.

Festepastaen brukes til feste av senderen på en vegg
eller et tømmertak.

1. Form tre like store kuler på ca. 1 cm (0,4 tommer).
INFORMASJON Alt etter underlaget kan det være
nødvendig å tilpasse mengden noe.

2. Sett dem inn i fordypningen under senderen.
3. Fest senderen godt på veggen eller taket.

7.3.2 PUA 92 festestriper for innvendig bruk
INFORMASJON
Festestripene brukes på ulike overflater. Underlaget må
være fritt for vann, støv og fett. Dermed oppnår du best
resultat.

INFORMASJON
Bruk festestripene i temperaturer mellom 10 og 40 °C
(+50 °F og +104 °F).

Festestripene brukes til feste av senderen på en vegg
eller en trehimling.
1. Plasser to striper (oppe og nede) på undersiden av

senderen.
INFORMASJON Den røde siden plasseres på
senderen og den svarte siden på veggen eller taket.
INFORMASJON Enden skal være rage ut på
apparatsiden i ca. en fingerbredds lengde.
INFORMASJON Det anbefales å bruke to striper.
På visse overflater kan det være nødvendig å bruke
flere striper.

2. Trykk senderen fast mot veggen eller taket.
3. Ved fjerning av festestripene trekkes disse langsomt

av parallelt med underlaget.
INFORMASJON Avtrekking av festestripene kan
føre til at deler av underlagsmaterialet løsner.

7.4 Arbeid med mottakeren
FORSIKTIG
Kontroller at det ikke finnes noen annen PX 10T-sender i
bruk i umiddelbar nærheten av senderen som skal brukes.

INFORMASJON
Mottakeren må alltid stå parallelt med senderen.

Hvis mottakeren befinner seg innenfor senderens måle-
rekkevidde (som standard 1,35 m / 4 fot, 5 tommer),
lyser signalstatusindikatoren. Ved hjelp av retningspilene
kan brukeren fastslå midtpunktet i magnetfeltet som
senderen utvikler. Midtpunktet er funnet når alle fire
retningspiler lyser. Posisjonen til mottakeren blir enten
markert gjennom hullet i midten av apparathodet eller
ved hjelp av de ytre markeringssporene. Hvis indikatoren
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lyser i eller i nærheten av midtpunktet, vises avstanden
i minimums- og maksimumsverdi (ingen absoluttverdi)
mellom sender og mottaker.
7.4.1 Tips om høyning av målenøyaktighet ved

påvirkning fra metaller
INFORMASJON
Ikke mål i hjørner eller umiddelbart ved siden av
tilstøtende stålbetongvegger. Det anbefales å forskyve
det effektive målepunktet fra utgangs-referansepunktet
på begge sider med en definert distanse, for å unngå
påvirkning av metall (for eksempel 200 mm / 8 Zoll).

Kontroller at PX 10T er stabilt fiksert og foreta en måling
medmottakeren fra fire sider (ovenfra, nedenfra, fra høyre
og fra venstre). Marker de funnemidtpunktene og bestem
det geometriske midtpunktet.
Ved måling ved massive metallgjenstander eller i
nærheten av en tilstøtende vegg må skal det foretas flere
målinger fra en kjent avstand. Bestem det geometriske
midtpunktet, for eksempel fire målinger i et kvadrat med
sidelengde på 100 mm (4 tommer).
INFORMASJON
Legg et ikke-metallisk mellommateriale mellom
mottakeren og underlaget for å lette arbeid på ru
overflater.

7.5 Arbeid med skråplanadapteren
Skråplanadapteren brukes til å finne utslagspunktet for
borehullet basert på et angitt boreinnslagspunkt og
‑vinkel, eller bestemme vinkelen mellom to punkter.
Senderen brukes som beskrevet i kapittelet "Rette inn
senderen".
FORSIKTIG
Veggflatene må være parallelle med hverandre.

INFORMASJON
På indikatoren vises den direkte avstanden mellom
apparatene, men ikke tykkelsen på veggen/taket. Alt
etter vinkel og veggtykkelse kan det skje at skråplan ikke
lenger kan måles, siden den maksimale måleavstanden
er overskredet.

Kontroller at mottakeren er forsvarlig festet på skrå-
planadapteren.

7.5.1 Finne et punkt basert på angitt
referansepunkt/ ‑winkel 4

1. Sett senderen på referansepunktet parallelt med
flaten.

2. Still inn skråplanadapteren på ønsket vinkel.
3. Skru skråplanadapteren til ønsket skråplanretning

for å finne midtpunktet.
4. Sørg for at basisplaten til adapteren holder seg

parallell med undersiden av senderen på den andre
siden av veggen, og bestem midtpunktet ved hjelp
av retningspilene slik det er beskrevet i kapittelet
"Arbeid med mottakeren".

5. Marker det funne punktet på de utvendige
markeringene eller markeringshullet på undersiden
av skråplanadapterens basisplate.

7.5.2 Bestemme vinkelen mellom to punkter 5

1. Sett senderen på referansepunktet parallelt med
flaten.

2. Sett basisplaten til skråplanadapteren på det andre
referansepunktet på den andre siden av veggen.
INFORMASJON Skråplanadapteren må være rettet
inn slik at den svingbare platen overensstemmer
med skråplansretningen mellom punktene.

3. Kontroller at basisplaten til skråplanadapteren hele
tiden holder seg parallell med senderposisjonen.

4. Beveg skråplanadapteren i en vinkel på 90° i
forhold til skråplanet inntil begge retningspiler lyser
på denne aksen. Dermed vises den rettvinklede
avstanden til skråplanet.

5. Still den svingbare platen med mottakeren på skrå
inntil begge retningspilene lyser på den skrå aksen.

6. Avles vinkelen på skalaen på siden.
INFORMASJON Den avleste vinkelen tilsvarer den
effektive borevinkelen, ikke den optiske vinkelen.

7.6 Bruk 6 7 8

Transpointer PX 10 kan brukes til ulike nivellerings-
arbeider. Det er brukerens ansvar å avgjøre om apparatet
er egnet for det aktuelle bruksområdet.
7.6.1 Klargjøring før boring
Lokalisering av uttrengingspunktet for borehullet basert
på et definert innslagspunkt.
Definere nødvendig lengde på boreverktøyet.
Bestemme vinkelen mellom de to punktene ved hjelp av
skråplanadapteren.

7.6.2 Redusere skader
Bestemmelse av boreinnslagsside, alt etter situasjon:
Overflatebearbeidede veggflater (kledningsplater, fliser
osv.) blir ofte skadet hvis de gjennombores fra innsiden.
Med Transpointer PX 10 kan det ønskede startpunktet
overføres for eksempel fra innsiden til utsiden av en
bygning.
Påse at det ikke finnes frittliggende gjenstander (for
eksempel stigeledninger) på den andre siden av veggen
som det kan bores i.

7.6.3 Overføre markeringene
Til overføring av punkter eller markeringer for nivellerings-
arbeider på tvers av vegger/tak/gulv.

7.6.4 Måling av veggtykkelse
Til bestemmelse av tykkelsen til vegger/tak/gulv.

7.7 Kontrollmåling 9

INFORMASJON
Før viktige målinger eller etter at måleapparatet har vært
utsatt for fall, bør det foretas en kontrollmåling.

INFORMASJON
Ikke mål i hjørner eller umiddelbart ved siden av
tilstøtende stålbetongvegger. Det anbefales å forskyve
det effektive målepunktet fra utgangs-referansepunktet
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på begge sider med en definert distanse, for å unngå
påvirkning av metall (for eksempel 200 mm / 8 Zoll).

1. Velg en ca. 50 cm (1,64 fot) tykk vegg der du vet
at det ikke finnes armering, og som har parallelle
veggflater.

2. Kontroller at PX 10T er stabilt fiksert og foreta
en måling med mottakeren fra fire sider (ovenfra,
nedenfra, fra høyre og fra venstre). Marker de funne
midtpunktene og bestem det geometriske midt-
punktet.
INFORMASJON Et avvik på mer enn 6 mm (0,24
tommer) krever en kalibrering hos Motek-service.

3. Hvis du er i tvil om parallelliteten i veggen, kan
du bytte side for sender og mottaker og gjenta
trinnene ovenfor. Rett da senderen mot det tidligere
fremkomne geometriske midtpunktet. Hvis det 2.
geometriske midtpunktet ikke fremkommer på
det opprinnelige referansepunktet, er ikke veggen
parallell.

8 Service og vedlikehold
8.1 Rengjøring og tørking
Må bare rengjøres med rene og myke kluter; fukt om
nødvendig med ren alkohol eller litt vann.
INFORMASJON
Ikke bruk andre væsker, siden dette kan angripe plast-
delene.

8.2 Lagring
Apparater som er blitt våte, må pakkes ut. Apparat,
transportbeholdere og tilbehør tørkes (ved maks. 40 °C)
og rengjøres. Utstyret må først pakkes inn igjen når det
er helt tørt.
Etter lengre tids oppbevaring eller langvarig transport må
det foretas en kontrollmåling før bruk.
Ved lengre tids oppbevaring må du ta batteriene ut av
apparatet.
INFORMASJON
- Batterier som lekker, kan skade apparatet.
- Ta hensyn til temperaturgrensene for oppbevaring av
utstyret, især om vinteren/sommeren hvis du opp-
bevarer utstyret i en bil (-25 °C til +70 °C) -13 °F til
+158 °F).

8.3 Transport
Til transport/frakt av utstyret brukes enten Hilti fraktkoffert
eller lignende emballasje.
FORSIKTIG
Apparatet må alltid transporteres uten ilagte batterier.

8.4 Motek kalibreringsservice
Vi anbefaler regelmessig testing av apparatet hos Motek
for å kunne sikre pålitelighet iht. normer og lovfestede
krav.
Motek kalibreringsservice står når som helst til
disposisjon; kalibrering minst én gang per år anbefales.
I forbindelse med kalibrering hos Motek blir det bekreftet
at spesifikasjonene for det kontrollerte apparatet på
kontrolltidspunktet er i samsvar med de tekniske dataene
i bruksanvisningen.
Etter testing blir det satt et kalibreringsmerke på
apparatet, og med et kalibreringssertifikat blir det
skriftlig bekreftet at apparatet fungerer iht. produsentens
anvisninger.
Kalibreringssertifikater kreves alltid for foretak som er
sertifisert iht. ISO 900X.
Din nærmeste Motek-kontakt gir deg gjerne nærmere
opplysninger.

9 Feilsøking
Feil Mulig årsak Løsning
Mottakeren er slått på, og
det vises ikke noe signal på
displayet.

Senderen har slått seg automatisk av
etter 17 minutter.

Slå på senderen.

Batteriet i senderen PX 10T er tomt. Bytt batteri.
Den maksimale målerekkevidden er
overskredet.

Sett av måleposisjonen på vegg-
områder med lav tykkelse og mål ut
boreposisjonen.

Signalet skjermes gjennom metall-
platen.

Flytt hvis mulig målepunktet til et
område uten metallplate.

Senderen lar seg ikke slå på
eller slår seg av igjen etter kort
tid.

Batteriet er tomt. Bytt batteri i senderen.
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Feil Mulig årsak Løsning
Mottakeren lar seg ikke slå på
eller slår seg av igjen etter kort
tid.

Batteriet er tomt. Bytt batteri i mottakeren.

Målenøyaktighet For kraftig påvirkning av metall. Foreta kontrollmåling i luft eller i en
vegg uten jern.

Apparatet er defekt. Hvis måletoleransen overskrides, må
apparatet sendes til Motek service.

De lysende pilene blinker
ukontrollert.

Mikrofonieffekt gjennom kraftig
vibrasjon av mottakeren.

Hold mottakeren rolig.

Støyfelt, for eksempel fra
mobiltelefoner, innkoblede
dataskjermer osv.

Slå av støyfeltet.

Festepastaen holder ikke. Pastaen er brukt for ofte. Bruk ny festepasta.
Kontaktflatene er ikke rene. Rengjør kontaktflatene.

10 Avhending
FORSIKTIG
Ved ukyndig avhending av utstyret kan følgende skje: Ved forbrenning av plastdeler kan det oppstå giftige gasser som
kan gjøre personer syke. Batterier kan eksplodere og dermed forårsake forgiftninger, forbrenninger, etseskader eller
miljøskader dersom de skades eller varmes sterkt opp. Ved ukyndig avhending kan uvedkommende få tak i utstyret
og bruke det på uønskede måter. Dette kan føre til at de skader seg selv og tredjepart samt skader miljøet.

Hiltis maskiner er i stor grad laget av resirkulerbart materiale. En forskriftsmessig materialsortering er en forutsetning
for resirkulering. Norge har en ordning for å ta apparater tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt
Motek.

Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfall!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Avhend batteriene i tråd med nasjonale forskrifter.

11 Produsentgaranti apparater
Motek garanterer levering av et apparat som er fritt for
material- eller fabrikasjonsfeil i ett år fra fakturadato.
Garantien gjelder under forutsetning av at apparatet
er korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruks-
anvisningen og at det kun brukes originalt Hilti forbruks-
materiale, tilbehør og deler med apparatet.

Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller
utskiftning av defekte deler i hele apparatets levetid.

Defekter som skyldes naturlig slitasje på apparatet faller
ikke inn under garantibestemmelsene.

Så fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier noe annet,
så er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer
ikke under noen omstendighet for direkte skader,
indirekte skader, følgeskader, tap eller kostnader
i forbindelse med bruken av apparatet eller uriktig
bruk av apparatet, uavhengig av årsak. Indirekte løfter

no

74

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5136613 / 000 / 00



om verktøyets bruksmuligheter og egnete områder er
ettertrykkelig utenfor garantiens bestemmelser.

Reparasjoner eller endringer skal kun utføres av Moteks
servicesentra.

Dette er Moteks garantiforpliktelse og er overordnet
tidligere og samtidige forpliktelser, det være seg skriftlige
eller muntlige.

12 EF-samsvarserklæring (original)
Betegnelse: Transpointer
Typebetegnelse: PX 10
Produksjonsår: 2006

Vi erklærer herved at dette produktet overholder
følgende normer og retningslinjer: EN 300 330‑1
V1.3.2, EN 300 330‑2 V1.1.1, EN 301 489‑1 V1.5.1,
EN 301 489‑3 V1.4.1, EN ISO 12100, 2011/65/EU,
2006/95/EF, 2004/108/EF, 1999/5/EF.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan

Paolo Luccini Matthias Gillner
Head of BA Quality and Process
Management

Executive Vice President

Business Area Electric Tools & Access-
ories

Business Area Electric
Tools & Accessories

01/2012 01/2012

Teknisk dokumentasjon hos:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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