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Introduktion
180LR och 180LG Line Laser Levels (laservattenpass med
linjelaser, produkten) är batteridrivna och professionella
instrument som är självutjämnande. Använd produkten för
att bestämma referenspunkter och justera mål horisontellt,
vertikalt eller diagonalt. 180R avger antingen en fast eller
streckad röd laserstråle. 180G avger antingen en fast eller
streckad grön laserstråle. De fasta laserstrålarna är
avsedda att användas inomhus. De streckade
laserstrålarna är avsedda för utomhusbruk med en Fluke
LDR eller LDG Laser Detector (laserdetektor).
Obs!
De streckade laserstrålarna är inte lika ljusstarka
som de fasta laserstrålarna. Om laserstrålen är svår
att se ska du antingen använda Fluke LDR eller
LDG Laser Detector (laserdetektor) för att avgöra
laserns exakta position. Se användarhandboken för
LDR och LDG.

Kontakta Fluke
Kontakta Fluke genom att ringa något av följande
telefonnummer:

• Singapore: +65-6799-5566
• Övriga världen: +1-425-446-5500
Du kan också besöka Flukes webbplats på adressen
www.fluke.com.
Registrera din produkt genom att gå till http://
register.fluke.com.
Visa, skriv ut eller hämta det senaste tillägget till handboken
på http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Säkerhetsinformation
Texten under Varning anger förhållanden och åtgärder som
utgör möjliga faror för användaren. Texten under Viktigt
anger förhållanden och åtgärder som kan skada produkten
eller den utrustning som provas.
 Varning
För att undvika ögonskador och personskador:
• Läs all säkerhetsinformation innan du
använder produkten.
• Läs alla instruktioner noga.

• Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)

• Använd endast produkten som specificerat, i
annat fall kan farlig laserstrålning uppstå.

• Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

• Använd endast Produkten enligt
instruktionerna, annars kan produktskyddet
förstöras.

• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Japan: +81-3-6714-3114
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• Titta inte direkt in i lasern med optiska verktyg
(t.ex. kikare, teleskop, mikroskop). Optiska
verktyg kan fokusera på lasern och vara farliga
för ögat.

• Använd inte produkten om den fungerar
felaktigt.
• Ta ur batterierna om produkten inte ska
användas under en längre tid, eller om den ska
förvaras i temperaturer som överstiger 50 °C.
Om batterierna inte tas ur kan produkten
skadas av batteriläckage.

• Titta inte in i lasern. Peka inte lasern direkt mot
personer eller djur eller indirekt från reflektiva
ytor.
Tabell 1 innehåller en förteckning över symbolerna som
används på produkten eller i den här handboken.

Tabell 1. Symboler

Symbol

Symbol

Beskrivning



VARNING. RISK FÖR FARA.



Certifierad av CSA Group enligt nordamerikanska
säkerhetsstandarder.



Läs användardokumentationen.



Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.



VARNING. LASERSTRÅLNING. Risk för
ögonskador.



Uppfyller relevanta australiensiska säkerhets- och EMCstandarder.



Batteri eller batterifack.



Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE-direktivet. Märkningsetiketten anger att du inte får kassera
denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till
utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 ”Monitoring
and Control Instrumentation” (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med
osorterade, vanliga sopor.

!

CAUTION

LASER

3R

2

Beskrivning



Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.

Indikerar en laser av klass 3R. UNDVIK EXPONERING FÖR ÖGAT: Följande text visas med symbolen på
produktetiketten: ”IEC/EN 60825-1. Efterlever 21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag för avvikelser i enlighet
med lasermeddelande 50, datum 24 juni, 2007.” Dessutom kommer följande mönster på etiketten att ange våglängd
och optisk effekt: λ = xxxnm, x.xxmW.

Line Laser Levels
Lär känna produkten

Lär känna produkten

Tabell 2. Produktegenskaper

Bild 1 och tabell 2 visa produktens funktioner.

Nummer

Beskrivning
Strömknapp
Tryck för att bläddra genom laseralternativen.
1X – Horisontell laser på
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1

2

2X – Vertikal laser på
3X – Båda lasrarna på, självnivellering
4X – Båda lasrarna på, manuell nivellering

3

5X – Av

5

Lysdiod
Fast grönt ljus – På och i nivå, fast laser



Blinkande grönt ljus – På och i nivå, streckad
laser
Röd – lutar, produkten är inte i nivå eller så är
produkten försatt i läget för manuell nivellering.

10

Gul – låg batterinivå



9

8

7

Streckknapp
Tryck för att strecka lasern

D

Vertikal laser

E

Horisontell laser

F

Väggfäste

6

Bild 1. Produktegenskaper
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Tabell 2. Produktegenskaper (forts.)
Nummer

Beskrivning

G

Tillbehörsinfattning

H

Optiska fönster

I

Batterilucka

J

Hölster

--

Mjuk väska (visas inte)

Obs!
När produkten är monterad på ett stativ ska du se till
att stativhuvudet är helt i nivå. Markeringsfel kan
leda till att ett stativ inte är i nivå.

Riktning
Ny horisontell eller diagonal justering
Så här identifierar du nya nivå- och gradmarkeringar:
Obs!
Använd produkten i läget för manuell nivellering för
att hitta en diagonal justering.
1. Ställ produktens nedre del på ett stadigt underlag.
2. Vänd produkten i dess mittpunkt tills den horisontella
lasern pekar på målområdet. Se bild 2.
3. Sätt markeringar vid nivå- eller gradpunkten på
målområdet.
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Bild 2. Ny horisontell eller diagonal markering

Line Laser Levels
Riktning

Ny vertikal justering

Justering av befintligt objekt

Så här identifierar du nya markeringar som är vertikalt
justerade:

Så här avgör du om ett befintligt objekt är justerat:

1. Rikta produkten mot målet och vrid på den vertikala
lasern. Se bild 3.
2. Sätt markeringar vid den punkt där den vertikala lasern
korsar målområdet.

1. Rikta den horisontella eller vertikala lasern mot
målområdet.
2. Mät avståndet från objektet till lasern. Se bild 4.
3. Upprepa steg 2 vid olika avstånd från produkten.
Om måtten är desamma från varje avstånd från
produkten betyder det att förhållandet är justerat.

1

=

2

1

Bild 3. Ny vertikal markering

= OK

2

Bild 4. Justering av befintligt objekt
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Kontrollera produktens noggrannhet
Kontrollera produktens exakthet med jämna mellanrum.

Kontrollera noggrannheten för den
horisontella lasern

1. Leta upp en horisontell plats som nästan är i nivå, helst
en betongmassa, som är ≥7,62 m bred med två
motsatta väggar att använda som mål. Du kan även
använda träbitar som mål. Se bild 5.
.

3. Rikta den horisontella lasern mot målet

.

4. Sätt en markering
vid den punkt där den horisontella
lasern korsar målområdet.
5. Vrid produkten 180 ° i dess mittpunkt så att den
horisontella lasern korsar målet.

6

7. Upprepa stegen 2 till 6 med produkten 15 cm från
målet
.
8. Mät avståndet mellan markering

Så här kontrollerar du noggrannhet för den horisontella
lasern:

2. Ställ produkten ca 15 cm från målet

6. Sätt en markering
vid den punkt där den horisontella
lasern korsar målområdet.

på målet
målet

och markering

och markering

och markering

.

Lasern ligger inom kalibreringen om avstånden är
desamma.
9. Om avstånden inte är desamma ska du subtrahera den
mindre mätning från den större mätning och dela med
två för att beräkna felskillnaden.
Om avståndet är mindre än 3 mm vid 9 m betyder det
att lasern är inom kalibreringsprecision.

Line Laser Levels
Kontrollera produktens noggrannhet

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)

Bild 5. Noggrannhet för horisontell laser
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Kontrollera noggrannheten för den vertikala
lasern

6. Sätt en kryssmarkering
markering 1.

Så här kontrollerar du noggrannhet för den vertikala lasern:

7. Flytta produkten till markering 3 och rikta in lasern så att
den korsar mittpunkten för markering 1 och 2.

1. Leta upp en sidokarm som har ett spel på 2,44 m på
båda sidor om dörren.

8. Sätt en till kryssmarkering
markering 1.

2. Sätt en kryssmarkering (markering 1) på golvet som
centrerats på dörrkarmen. Se bild 6.
3. Sätt ett andra kryssmarkeringen (markering 2) 2,44 m
från markeringen 1. Använd den vertikala lasern för att
se till att markering 2 är centrerad på dörrkarmen och
att den korsar markering 1.
4. Ställ produkten på markeringen 2 med den vertikala
lasern på.
5. Sätt en tredje kryssmarkering (markering 3) på golvet
4,88 m från produkten. Använd den vertikala lasern för
att se till att markering 3 är centrerad på dörrkarmen
och att den korsar markering 1.

8

på dörrkarmen ovanför

på dörrkarmen ovanför

Om den första och andra kryssmarkeringen på
dörrkarm är desamma innebär det att laserkalibreringen
är exakt.
9. Om kryssmarkeringarna inte är de samma ska du mäta
avståndet mellan de två kryssmarkeringarnas
mittpunkter.
Om avståndet är ≤1,58 mm betyder det att lasern är
inom kalibreringsprecision.

Line Laser Levels
Kontrollera produktens noggrannhet

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

Bild 6. Noggrannhet för vertikal laser
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Underhåll
Produkten kräver inget underhåll, men behandla produkten
som ett kalibrerat instrument. Tappa inte produkten.
 Varning
För att undvika ögon- och personskador ska du inte
öppna produkten. Laserstrålen är farlig för ögonen. Låt
endast reparera produkten genom en godkänd teknisk
serviceverkstad.

Rengöra Produkten
Rengör höljet med fuktig trasa och mild tvållösning. Använd
inte slipmedel, isopropylalkohol eller lösningsmedel för att
rengöra kåpan eller optiska fönster.

Batterier
Byt batterierna när indikatorlampan lyser gult.
Så här installerar eller byter du ut batterierna (Se bild 7.):
1. Ta bort batteriluckan.
2. Installera tre AAA-batterier med rätt polaritet.
3. Byt batterilocket.

Bild 7. Byte av batteri

Specifikationer
Ljuskälla.............................Halvledarlaserdiod
Arbetsområde....................≤60 m
Noggrannhet......................≤3 mm vid 9 m
Nivellering..........................Automatisk
Nivelleringsområde...........≤6 °
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Specifikationer
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Effekt
Batterier.......................... 3 x alkaliska AA IEC LR6
Batterilivslängd
Röd............................. ≥35 timmar, kontinuerlig användning med en
stråle
Grön ........................... 2 timmars till 6 timmars kontinuerlig
användning med en stråle
Mått
(H x B x L) ......................... 93 mm x 61 mm x 93 mm
Vikt (med
batterier)............................ 0,50 kg
Temperatur
Användning .................... -18 °C till +50 °C
Förvaring ........................ -40 °C till +70 °C
med batteri: -20 °C till +50 °C
Relativ fuktighet ............... 0 % till 90 % (0 °C till 35 °C)
0 % till 75 % (35 °C till 40 °C)
0 % till 45 % (40 °C till 50 °C)
Höjd över havet

Internationellt ..................IEC 61326-1: Industriell elektromagnetisk miljö
CISPR 11: Grupp 1, klass A
Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt
kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen
interna funktion.
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning överallt utom i
hushållsmiljö eller i miljöer som är direktanslutna till
lågspänningsnätverk som förser bostadshus med ström. Det kan
uppstå problem med att garantera elektromagnetisk kompatibilitet i
andra miljöer på grund av ledande och utstrålade störningar.
Korea (KCC) ...................Utrustning i klass A (industriell utsändning och
kommunikation)
Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning
som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren
ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för
användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.
US (FCC) ........................47 CFR 15, del B. Den här produkten anses
vara en undantagen enhet enligt paragraf
15.103.

Användning .................... 2000 m
Förvaring ........................ 12 000 m
Säkerhet
Allmänt ........................... IEC 61010-1: Föroreningsgrad 2
Laser .............................. IEC 60825-1: Klass 3R
Maximal uteffekt ......... <5 mW
Våglängd
Röd ........................ 635 nm
Grön ....................... 510 nm
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