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• Ikke fjern varselskiltene på apparatet!

• Laseren underligger klasse 3R (maks. 5mW, 600..680 nm; DIN EN 60825-1:2001-11).

• På grunn av den konsentrerte strålen, ta hensyn til strålegangen i større avstand og sikre den!

• Se aldri  inn i laserstrålen eller lys andre personer i øynene! Dette gjelder også for større avstand fra 
apparatet

• Still apparatet alltid opp slik at personer ikke får strålen i øynene (Gi akt på trapper og ved refl eksjoner).

Ta ubetinget hensyn til
• Still apparatet opp i sentrum av arbeidsfeltet
• For avstander over 20 m, bruk apparatet helst på stativet
• Gjennomfør regelmessige nøyaktighetskontroller
• En stabil stand er grunnlaget for en sikker bruk
• Hold glassfl atene på apparatet og avbøyningsprismaet rene
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TIL DIN SIKKERHET

LASERSTRÅLING
VÆR SÅ VENNLIG Å UNNVIKE

ØYENES DIREKTE BESTRÅLING
3R KLASSENS LASER

N
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APPARATELEMENTENE

Tastene på betjeningsfeltet
 1 På-av-taste
 2 Manuell tast
Kontrolldisplayer
 3 Drifts-/nivelleringsdisplay
 4 Manuell-/ HI-varseldisplay
 5 Batteridisplay
Apparatelementer
 6 Infrarød mottager for fjernstyring
 7 Laserhode
 8 Akseljusteringsriller
 9 Stråleutgangen
 10 Bevegelig gummibelg
 11 Bærehåndtak
 12 Batterilokket
 13 Stativtilkoplinger
 14 Gummiføtter

STRØMFORSYNING

Sett inn batterier henholdsvis batterier som kan lades opp på nytt (akkumulatorer) før den første bruken, hvis det 
ikke alt er blitt gjort i fabrikken som produserer apparatet. Ved akkumulator-drift lad først opp akkumulatorene. 
Se avsnittet som beskriver dette.

NiCd- og NiMH-batteriene kan inneholde små mengder av skadestoffer. Pass på at batteriene lades 
før første bruk og etter lengre tid ute av drift.  

Bruk kun de bestemte ladeapparatene til opplading og følg angivelsene til produsenten. 

Batteriene må ikke åpnes, brennes eller kortsluttes. Det består da fare for skade pga. tenning, 
eksplosjon, utrenning eller oppvarming av batteriet. 

Vær oppmerksom på forskriftene til hvert land med hensyn til avfallsdumping. 

Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ikke prøv å tvinge frem oppkast ved svelging. Kontakt 
lege øyeblikkelig.

Sette inn batterier/ akkumulatorer

Lokket til batterirommet blir tatt av med en 90°-dreiing på sentralforriglingen. Batteriene/ akkumulatorerene 
legges slik inn i batterirommet at minuskontakten  ligger på batteri-spiralfjæren. Sett på lokket og steng 
sentralforriglingen. 

Ved bruk av alkali-batterier blir en oppladning forhindret ved hjelp av en mekanisk sikring. Bare 
den originale akkumulator-pakken tillater en oppladning i apparatet. Ikke originale akkumulatorer 
må bli oppladet eksternt.

Bruksvarighet

Ved bruk av alkali (AlMn) batterier (babycelle LR 16) er bruksvarigheten i rotasjonsdrift på ca. 90 h. 

NiCd-akkumulatorer gjør det mulig med en bruksvarighet på ca. 45 h i rotasjonsdrift.

Følgende faktorer minsker bruksvarigheten:
• ofte etterregulering av stillingen (vind, rystelser);
• ekstreme temperaturer;
• gamle akkumulatorer; ofte oppladning av nesten fulle akkumulatorer (memory-effekt).
• bruk av batterier med forskjellig oppladning.

Bytt alltid ut batterier/akkumulatorer komplett. Bruk aldri batterier/akkumulatorer med forskjellige 
kapasiteter, etter mulighet sett kun inn nye/ny oppladde batterier/akkumulatorer til en produsent.

En henvisning til oppladning henholdsvis utveksling av batterier/akkumulatorer gir displayet til batteriet 5 først 
ved langsom blinking. Ved ytterligere utladning lyser LED kontinuerlig, før apparatet blir komplett slått av.
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Opplade akkumulatorer

Nettladeapparatet som følger med trenger ca. 10 timer på å lade opp tomme akkumulatorer. For dette stikkes 
kontaktladeapparatet inn i ladehylsen på apparatet. Nye henholdsvis akkumulatorer som ikke er brukt på 
lengere tid bringer den fulle ytelsen først etter fem oppladnings- og avladningsykluser.

Akkumulatorer skal bare bli ladet opp, når temperaturen til apparatet ligger mellom 10°C og 40°C. En 
opplading ved høyere temperaturer kan skade akkumulatorene. Oppladning ved lavere temperaturer 
forlenger ladetiden og minsker kapasiteten,  dette fører til redusert ytelse og til en lavere holdbarhet 
til akkumulatorene.

IGANGSETNING

Plasser apparatet horisontalt eller vertikalt på et stabilt underlag eller ved bruk av stativtilkoplingen på et stativ 
eller veggholder i den høyden man ønsker. Apparatet erkjenner selvstendig om driften er horisontal eller vertikal, 
alt etter stillingen til apparatet, når det blir slått på.

Når på-av tasten 1 blir trykt, slår apparatet seg på og alle LED-displayene 3, 4, 5 lyser opp for 3 sekunder. 
Nivelleringen begynner med en gang. For å slå av apparatet, trykk en gang til på tasten. Under nivelleringen 
står rotoren stille, nivellieringsdisplayet 3 blinker (1x pr. sek.). Apparatet er nivellert inn, når laserstrålen lyser og 
nivellieringsdisplayet 3 ikke blinker lenger. Nivellieringsdisplayet lyser konstant i 5 min., da viser det gjennom 
ny blinking (1x alle 4 sek.) at laseren arbeider i automatisk drift.

Står apparatet mer enn 8 % skjevt (selvnivelleringsområdet), blinker laseren og nivellieringsdisplayet i 
sekundtakt. Apparatet må da bli sentrert inn på nytt.

Nivelleringsautomatikk, trinnsikring

Etter at man har slått på apparatet, utligner apparatet selvstendig  ujevnheter i sitt selvnivelleringsområde fra 
ca. 8 % (± 0,8 m/10 m), hvorved rotoren fortsatt står stille.

Etter inn-nivelleringen overvåker laseren fortsatt situasjonen. Trinnsikringen blir etter hver første nivellering, 
ca. 5 min. etter inn-nivelleringen aktivert, hvis laseren arbeider med 600 min-1 i horisontal drift. 

Ved en posisjonsforandring > 30 mm / 10 m utløser denne funksjonsvikten den såkalte trinnsikringen, for å 
forhindre at større skjevheter fører til høydefeil. Her stopper rotoren, laserstråler slår seg av, manuell-/HI-
advarsel LED 4 blinker (2x pr. sek.). Slå av apparatet og slå det på igjen, deretter kontroller den opprinnelige 
høyden henholdsvis still det inn på nytt.

Manuell drift/enakset-krengningsdrift

Med hjelp av fjernbetjeningen henholdsvis mottager-fjernbetjeningskombinasjonen kan apparatet ved et kort 
trykk på tasten for manuell drift på laseren (2) bli koplet om fra automatisk selvnivelleringsdrift til manuell drift, 
dette blir signalisert ved at LED 4 blinker rødt i sekundtakt. I denne driftsarten kan Y- aksen ved å trykke på 
piltasten „opp/ned“ på apparatet eller på fjernbetjeningen og i tillegg X-aksen til laseren ved å trykke på piltasten 
”høyre/venstre” på fjernbetjeningen bli skrådd.

Et nytt kort trykk på tasten for manuell drift under oppbyggingen for horisontal drift, kopler apparatet om 
til enakset-krengningsdrift, dette blir signalisert ved at LED 3/4 samtidig blinker rødt og grønt i sekundtakt 
(i vertikalmodusen kopler man fra manuelt direkte tilbake til selvnivelleringsdrift). I denne driftstypen kan 
Y-aksen med hjelp av piltastene „opp/ned” på apparatet eller på fjernbetjeningen bli skrådd, mens X-aksen 
fortsatt arbeider i automatisk horisontal drift (f.eks. ved å bygge inn skrådde, avhengte tak eller oppkjørselen 
). Arbeider apparatet med 600 min-1, er også trinnsikringen aktiv, dvs. at oppbyggingen til apparatet fortsatt 
blir overvåket selv om Y-aksen er manuell skrådd.

Ved et nytt kort trykk på tasten for manuell drift kopler apparatet seg tilbake til driften med automatisk 
selvnivellering, dette blir vist med den grønne LED 3.
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ARBEIDSEKSEMPLER

Bestemmelse av apparathøyden (HI)

Apparathøyden (HI) er høyden til laserstrålen. Den formidles ved addisjon av nivellerstangavlesningen til en 
høydemarkering eller en kjent høyde.

Oppbygging av laseren og posisjonering av nivellerstangen med mottakeren på en kjent høyde- eller 
referansepinne (NN).

Sentrere mottakeren på posisjonen “På høyde” til laserstrålen. 

Adder nivellerstangavlesningen med kjent NN-høyde, for å fi nne ut laserhøyden. 

Eksempel:
NN-høyde  =  30,55 m 
Stangavlesning = +1,32 m
Laserhøyde = 31,87 m 
Bruk laserhøyden som referanse for alle andre høydemålinger.

Overføre meterrisset/høydepunket

Still apparatet opp slik i horisontaldriftsart (f.eks. ved hjelp av veivstativ) at laserstrålen befi nner seg på den 
ønskede høyden. 

Deretter dreies prismaet enten med hånden til det målet som blir ønsket eller bruk en av typene for 
rotasjonsdrift.

Ved arbeider uten stativ, still opp apparatet på et stabilt underlag og fi nn ut høydedifferansen mellom laserstrålen 
og det ønskede høydepunktet med hjelp av et metermål. Etter prismaet blir dreiet til målet, anlegg høyde- 
differensene til høyden som ble målt på forhånd.

LL300

Apparathøyden (HI)

Stangavlesning
1,32 m

NN-høyde
30,55 m

HI = Stangavlesning + NN-høyde
HI = 1,32 m + 30,55 m = 31,87 m

HI
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Vertikaldrift

La laseren inn-nivelleres i horisontaldrift på et nivellert stativ. 

Med manuelltasten koples det om til manuell modus og bygg opp med hjelp av vertikalgjengeopptaket på 
stativet.

Etter den vertikale oppbyggingen av laseren kan det vertikale laserstrålenivået rettes ut på mottakermidten 
ved å fordreie laseren.

For å unngå offsetfeil under disse arbeidene bør mottakeren brukes omtrent på høyde med laseren. 

Med piltastene „Opp/ned“ – på fjernkontrollen kan det gjennomføres en fi nutretting.

NIVELLERINGSNØYAKTIGHET

Innfl ytelser på nøyaktigheten
Den mulige nøyaktigheten til nivelleringen blir påvirket av mange faktorer:
• Nøyaktigheten fra produsenten;
• Temperaturen til apparatet;
• Omgivelsesinnfl ytelser som regn, vind og temperatur.
Den største innfl ytelsen på nøyaktigheten til målingen har omgivelsestemperaturen. Spesielt vertikale 
temperaturforskjeller (luftlag) i nærheten av bakken bøyer laserstrålen feil av, det er det samme som når 
det fl imrer over en varm asfaltgate.

Dette gjelder for alle optiske måleapparater som teodolitt eller nivelleringsapparat!

Nøyaktighetskontroll

For dette trenger man en åpen strekning på 20 m mellom to vegger (A og B) og en omslagsmåling gjennomføres 
over begge aksene X og Y i horisontaldrift (4 målinger). 

Du plasserer laseren horisontalt på et rett underlag eller på et stativ som er nivellert inn i nærheten av en vegg 
(A) og du retter laserpunktet i retning X-aksen til den nærmeste veggen (A). Etter at det er nivellert inn, blir 
høyden  (midten på strålen) markert (med hjelp av mottaker). Deretter dreies apparatet 180°, niveller igjen og 
marker midten på strålen på veggen (B) som er lenger borte.

A B

20m1

1.1
1.2

Nå plasserer du apparatet i nærheten av veggen (B). Du retter laserstrålen til det nivellerte apparatet i retning 
av X-aksen til veggen B som er nærmest, slik at den nøyaktig høyden som er blitt markert på forhånd ( fra 
målingen fra vegg A) er realisert. Du dreier nå apparatet 180°, lar det bli nivellert og du markerer midten på 
strålen på vegg A. Differansen (h) til de to markerte punktene gir nå den virkelige avvikelsen til apparatet. 
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Ligger apparatet på grensen til garantien fra produsenten (± 1,0 mm på 10 m) så er ved 20 + 20 = 40 m den 
maksimale avvikelsen fra nullstillingen 4 mm.

Dette blir gjentatt på samme måte for den negative X-aksen og for den positive og negative Y-aksen, slik at 
høyden blir målt over alle 4 retninger på det samme punktet på veggen.

APPARATVERN

Sett ikke apparatet ut for ekstreme temperaturer og temperatursvingninger (la det ikke ligge i bilen).

Apparatet er meget robust. Alikevel skal man behandle måleapparatene forsiktig. Etter sterkere ytre innvirkninger 
skal man alltid, før arbeidene starter, kontrollere nøyaktigheten til nivelleringen.

Apparatet kan bli brukt både inne og ute.            

RENGJØRING OG PLEIE

Forurensningene på glassfl atene på utgangsåpningen 9 har innfl ytelse på strålekvaliteten og er avgjørende for 
rekkevidden. Rengjøres med hjelp av en pinne med vatt. Pass på at det ikke danner seg noe lo.

Hold gummibalgen 10 spesielt ren. Fjern forurensningene bort med en fuktig myk fi lle. Bruk ikke noen aggressive 
rengjørings- og løsemidler. La fuktig apparat tørke i luften.

MILJØVERN

Apparatet, tilbehøret og innpakningen skal bli tilført en miljøvennlig resirkulering.

Denne bruksveiledningen er trykt på klorfritt recycling-papir. Alle deler av kunststoff er kjennetegnet for 
sorteringsren recycling.

Brukte batterier/akkumulatorer kastes ikke i søppelen, på bålet eller i vannet, men resirkuleres 
miljøvennlig.

GARANTI

Apparatet har i overensstemmelse med de lovlige bestemmelser 12 måneders garanti på material og 
produksjonsfeil.

For skader som oppstår ved bruk av et dejustert apparat, blir det ikke overtatt noe ansvar. 

Før arbeidet starter, gjennomfør alltid en nøyaktighetskontroll i overensstemmelse med avsnittet 
med samme overskrift.

Garantien faller bort, når man åpner apparatet eller fjerner typeskiltene.

2

2.2

1.1

h

A B

2.1=1.2
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TEKNISKE DATA

Målenøyaktighet1,3: < ± 18 arc seconds, < ± 2,6 mm/30m
Rotasjon: 600 1/min.
Arbeidsområde: (Diameter) 400 m
Lasertype: rød diodelaser 635 nm
Laserytelse: <5 mW, laserklasse 3R
Selvnivelleringsområde: type ± 8 % (ca. ± 4,8°)
Nivelleringstid: type 30 sec.
Nivelleringsdisplay: LED blinker
Strålediameter1: ca. 8 mm på apparatet
Strømforsyning: 4 x 1,5 V rundceller type D (LR 20)
Driftstemperatur: - 20° C ... + 50° C
Lagertemperatur: - 20° C ... + 70 ° C
Stativtilkopling: 5/8” horisontal og vertikal
Vekt: 2,7 kg
Lavspenningsdisplay: Batteridisplayet blinker/lyser 
Lavspenningsavkopling: Apparatet blir slått helt av

1) ved 21° Celsius
2) ved optimale atmosfæriske betingelser
3) langs aksene

KONFORMITETSERKLÆRING

Vi  

Trimble Kaiserslautern GmbH

Erklærer etter eget ansvar at produktet

LL300

for hvilket denne erklæringen hviler på, stemmer overens med følgende normer

EN 61000-4-2, 1995; EN 55011, 1998; EN 61000-4-3, 2002

og er i overensstemmelse med bestemmelsene i retningslinjen

Electromagnetic compatibility 89/336/EEC.

Kaiserslautern, 17.03.2004  Bernd Brieger     
      Forretningsfører
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