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over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet
udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender).
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Indledning
180LR og 180LG linje-lasernivelleringsinstrumenterne
(produktet) er batteridrevne, selvnivellerende instrumenter
af professionel kvalitet. Brug produktet til at oprette
referencepunkter for justering af mål vandret, lodret eller
diagonalt. 180R udsender enten en konstant eller
pulserende rød laserstråle. 180G udsender enten en
konstant eller pulserende grøn laserstråle. Den konstante
laserstråle er til indendørs brug. Den pulserende laserstråle
er til udendørs brug med Fluke LDR eller LDG
laserdetektoren.
Bemærk
De pulserende laserstråler er ikke lige så klare som
de konstante laserstråler. Hvis laserstrålen er svær
at se, skal du enten bruge Fluke LDR eller LDG
laserdetektoren for at bestemme laserens position
nøjagtigt. Se brugervejledningen til LDR, LDG.

Sådan kontakter du Fluke
Du kan ringe til Fluke på følgende numre:
• Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
• Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Japan: +81-3-6714-3114

• Singapore +65-6799-5566
• For hele verden: +1-425-446-5500
Du kan også besøge Flukes hjemmeside på
www.fluke.com.
Registrering af produktet kan ske på http://
register.fluke.com.
Hvis du vil læse eller downloade det nyeste
vejledningstillæg, skal du besøge http://us.fluke.com/usen/
support/manuals.

Sikkerhedsinformation
Betegnelsen Advarsel anføres ved forhold og
fremgangsmåder, der indebærer risiko for brugeren; og
betegnelsen Forsigtig anføres ved forhold og
fremgangsmåder, der kan skade produktet og udstyret, der
afprøves.
 Advarsel
For at undgå øjenskader og personskade:
• Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du
anvender produktet.
• Læs alle instruktioner nøje.
• Anvend udelukkende produktet som angivet,
ellers er der risiko for farlig laserstråling.
• Anvend kun produktet som angivet, ellers kan
produktbeskyttelsen blive beskadiget.
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• Se ikke direkte ind i laseren med optiske
hjælpemidler (f.eks. briller, teleskoper eller
mikroskoper) Optiske hjælpemidler kan
fokusere laseren og være farligt for øjet.

• Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer
korrekt.
• Fjern batterierne, hvis produktet ikke anvendes
i en længere periode, eller hvis det opbevares
ved temperaturer over 50 °C. Hvis batterierne
ikke fjernes, kan der opstå batterilækage, der
beskadiger produktet.

• Se aldrig ind i laserstrålen. Ret aldrig laseren
mod personer eller dyr eller indirekte via
reflekterende overflader.
Tabel 1 er en liste over de symboler, der bruges på
produktet eller i denne vejledning.
Symbol

Beskrivelse

Symbol

Beskrivelse



ADVARSEL. FARE.



Certificeret af CSA Group for sikkerhedsstandarder i
Nordamerika.



Se brugervejledningen.



Overholder EU-direktiver.



ADVARSEL. LASERSTRÅLER. Risiko for
øjenskader.



Overholder relevante australske sikkerheds- og EMCstandarder.



Batteri eller batterirum.



Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE direktivet. Det påhæftede mærkat angiver,
at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference
til kravene i WEEE-direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "Overvågning og
kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald.

!

CAUTION

LASER

3R
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Tabel 1. Symboler



Stemmer overens med de relevante sydkoreanske EMCstandarder.

Angiver laserklasse 3R. UNDGÅ DIREKTE ØJENKONTAKT Følgende tekst vises ved symbolet på produktmærkaten:
"IEC/EN 60825-1. Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice 50, 24.
juni 2007.” Derudover angiver følgende mønster på mærkaten bølgelængde og optisk effekt: λ = xxxnm, x.xxmW.
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Produktkendskab

Produktkendskab

Tabel 2. Produktfunktioner

Figur 1 og tabel 2 viser produktets funktioner.

Del

Beskrivelse
Strømknap
Tryk på denne knap for at bladre gennem
laserindstillingerne.
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1X - Vandret laser tændt
2X - Lodret laser tændt
3X - Begge lasere tændt, selvnivellerende

1

2

3

4X - Begge lasere tændt, manuel nivellering

5

5X - Fra
Indikator LED
Konstant grøn - Tændt og nivelleret, konstant
laser



Blinkende grøn - Tændt og nivelleret,
pulserende laser
Rød - Tilt, produktet er ikke nivelleret, eller
produktet er i tilstanden for manuel nivellering.

10

Gul - Lavt batteriniveau
9



8

7

Pulseringsknap
Tryk på knappen for at gøre laseren pulserende

D

Lodret laser

E

Vandret laser

F

Vægbeslag

6

Figur 1. Produktfunktioner
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Tabel 2. Produktfunktioner (forts.)
Del

Beskrivelse

G

Monteringsdel til tilbehør

H

Optiske vinduer

I

Batteridæksel

J

Hylster

--

Blød taske (ikke vist)

Bemærk
Hvis lasernivelleringsinstrumentet monteres på en
trefod, skal du sørge for, at trefoden er i vater. Hvis
en trefod ikke er i vater, kan det medføre fejlagtige
markeringer.

Justering
Ny horisontal eller diagonal justering
Sådan identificeres nye markeringer for nivellering og
niveau:
Bemærk
Brug produktet i tilstanden for manuel nivellering for
at finde diagonal justering.
1. Placer bunden af produktet på en stabil overflade.
2. Drej produktet rundt om sit centrum, indtil den vandrette
laser peger mod målområdet. Se figur 2.
3. Placer markeringerne på nivellerings- eller
niveaupunktet på målområdet.
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Figur 2. Ny horisontal eller diagonal markering
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Justering

Ny vertikal justering

Justering af eksisterende element

Sådan identificeres nye markeringer som er vertikalt
justerede:

Sådan bestemmer du, om en eksisterende element er
justeret:

1. Ret produktet mod målet, og tænd den lodrette laser.
Se figur 3.

1. Peg den vandrette eller lodrette laser mod målområdet.

2. Placer markeringerne på det punkt, hvor den lodrette
laser krydser målområdet.

2. Mål afstanden fra elementet til laseren. Se figur 4.
3. Gentag trin 2 med forskellige afstande til produktet.
Hvis målingerne er de samme fra alle afstande til
produktet, er justeringen udført.

1

=

2

1

Figur 3. Ny vertikal markering

= OK

2

Figur 4. Justering af eksisterende element
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Kontroller produktets nøjagtighed
Kontroller jævnligt produktets nøjagtighed.

6. Placer en markering
på det punkt, hvor den
vandrette laser krydser målområdet.
7. Gentag trin 2 til 6 med produktet 15 cm fra målet

Kontroller den vandrette lasers nøjagtighed

8. Mål afstanden mellem mærke

og mærke

på

Sådan kontrolleres den vandrette lasers nøjagtighed:

mål

1. Find et vandret sted, som er næsten nivelleret, helst et
stykke beton, som er ≥7,62 meter (25 fod) bredt med to
vægge over for hinanden til at bruge som mål. Du kan
også bruge træstykker som mål. Se figur 5.

Hvis afstandene er de samme, er laseren inden for
kalibreringen.

2. Placer produktet ca. 15 cm (6") fra målet
3. Peg den vandrette laser mod målet

.

.

4. Placer en markering
på det punkt, hvor den
vandrette laser krydser målområdet.
5. Drej produktet 180° om sit centrum, så den vandrette
laser krydser målet
.

6

og mærke

og mærke

på mål

.

.

9. Hvis afstandene er ikke er ens, skal du trække den
mindre måling fra den større måling og dividere med to
for at beregne fejlen.
Hvis afstanden er ≤3 mm @ 9 m, er laseren inden for
kalibreringsnøjagtigheden.

Line Laser Levels
Kontroller produktets nøjagtighed

B

A
15 mm (6 in)

1

2
3

2

= Ad

Ad - Bd ≤ 3 mm @ 9 m
2

4

1 2 3 4

3

1 2 3 4

1

4

= Bd

4.57 m
(15 ft)

Figur 5. Vandret lasers nøjagtighed
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Kontroller den vandrette lasers nøjagtighed
Sådan kontrolleres den lodrette lasers nøjagtighed:
1. Find en dørkarm, der har 2,44 m (8 fod) frigang på
begge begge sider af døren.
2. Placer en krydsmarkering (markering 1) på gulvet
centreret i døråbningen. Se figur 6.
3. Placer en anden krydsmarkering (markering 2) 2,44 m
(8 fod) fra markering 1. Brug den lodrette laser til at
sikre, at markering 2 er centreret i døråbningen og
krydser markering 1.
4. Placer produktet på mærke 2 med den lodrette laser
tændt.
5. Placer en tredje krydsmarkering (markering 3) på gulvet
4,88 meter (16 fod) fra produktet. Brug den lodrette
laser til at sikre, at markering 3 er centreret i
døråbningen og krydser markering 1.

8

6. Placer en krydsmarkering
oven over markering 1.

på den øverste dørkarm

7. Flyt produktet til markering 3, og juster laseren, så den
krydser midtpunkterne i markering 1 og 2.
8. Placer endnu en krydsmarkering
dørkarm oven over markering 1.

på den øverste

Hvis den første og den anden krydsmarkering på
dørkarmen er ens, er kalibreringen nøjagtig.
9. Hvis krydsmarkeringerne ikke er ens, skal du måle
afstanden mellem de to krydsmarkeringers midtpunkter.
Hvis afstanden er ≤1,58 mm, er laseren inden for
kalibreringsnøjagtigheden.

Line Laser Levels
Kontroller produktets nøjagtighed

1 2 3 4
1

4

2

2

1

1

-

2

3

≤ 1.58 mm

1

4.88 m
16 ft

2.44 m
8 ft

2

Figur 6. Lodret lasers nøjagtighed
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Vedligeholdelse
Produktet kræver ikke vedligeholdelse, men produktet skal
behandles som et kalibreret instrument. Undgå at tabe
produktet.
 Advarsel
Produktet må ikke åbnes for at undgå øjenskader og
personskade. Laserstrålen er farlig for øjnene.
Produktet må kun repareres af en godkendt teknisk
virksomhed.

Rengør produktet
Rengør kamerahuset med en fugtig klud og en mild
sæbeopløsning. Der må ikke bruges skuremidler,
isopropylalkohol eller opløsningsmidler til at rengøre huset
eller de optiske vinduer.

Batterier
Udskift batterierne, når indikatoren for batteriniveau lyser
gult.

Figur 7. Udskiftning af batterier

Sådan installeres eller udskiftes batterierne (Se figur 7.):

Specifikationer

1. Fjern låget til batterirummet.

Lyskilde..............................Halvleder laserdiode

2. Installer tre AA-batterier, så polerne vender korrekt.

Arbejdsområde..................≤60 m

3. Sæt låget til batterirummet tilbage på plads.

Nøjagtighed .......................≤3 mm @ 9 m
Nivellering..........................Automatisk
Nivelleringsområde...........≤6 °
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Specifikationer
Strømforsyning
Batterier.......................... 3 x AA Alkaline IEC LR6
Batterilevetid
Rød ............................ ≥35 timer, uafbrudt anvendelse med enkelt
stråle
Grøn ........................... 2 timer til 6 timer, uafbrudt anvendelse med
enkelt stråle
Mål
(H x B x L) ......................... 93 mm x 61 mm x 93 mm
Vægt (med
batterier)............................ 0,50 kg
Temperatur
Drift................................. -18 °C til +50 °C
Opbevaring..................... -40 °C til +70 °C
med batteri: -20 °C til +50 °C
Relativ luftfugtighed ........ 0 % til 90 % (0 °C til 35 °C)
0 % til 75 % (35 °C til 40 °C)
0 % til 45 % (40 °C til 50 °C)
Højde over havets overflade

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)
Internationalt ...................IEC 61326-1: Elektromagnetisk miljø
CISPR 11: Gruppe 1, klasse A
Gruppe 1: Udstyret har tilsigtet genereret og/eller anvender ledende,
koblet radiofrekvensenergi, der er nødvendigt for selve udstyrets
interne funktion.
Klasse A: Udstyret er velegnet til brug til alle anvendelsesformål
bortset fra i hjemmet og forehavender, der har direkte forbindelse til et
lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger til
husholdningsbrug. Der kan være potentielle besværligheder med at
sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser pga.
ledningsbårne og feltbårne forstyrrelser.
Korea (KCC) ...................Klasse A udstyr (Udstyr til industriel
udsendelse og kommunikation).
Klasse A: Udstyret opfylder kravene til industrielt elektromagnetisk
bølgeudstyr, og sælgeren eller brugeren bør notere sig dette. Dette
udstyr er beregnet til brug i erhvervsmiljøer og må ikke bruges i hjem.
USA (FCC)......................47 CFR 15, underafsnit B. Dette produkt anses
for at være en enhed undtaget paragraf
15.103.

Drift................................. 2.000 m
Opbevaring..................... 12.000 m
Sikkerhed
Generelt ......................... IEC 61010-1: Forureningsgrad 2
Laser .............................. IEC 60825-1: Klasse 3R
Maks.
udgangseffekt............. <5 mW
Bølgelængde
Rød ........................ 635 nm
Grøn ....................... 510 nm
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