
De TAURUS is geclassificeerd als een klasse 3R laserproduct volgens IEC-norm publicatie 60825-1
Ed.2.0: 2007 en de United States Government Code van Federal Regulation FDA CDRH 21CFR
Part1040.10 en 1040.11 (voldoet aan FDA-prestatienormen voor laserproducten met uitzondering
van afwijkingen conform Laser Notice No.50, gedateerd 24 juni 2007.)

WAARSCHUWING
• Bij gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures die niet in 

deze handleiding beschreven staan, kunt u aan schadelijke straling worden blootgesteld.
• Volg de veiligheidsinstructies op de labels op het instrument en in deze handleiding goed op om 

veilig gebruik van dit laserproduct te waarborgen.

• Richt nooit met opzet een laserstraal op een persoon. De laserstraal is schadelijk voor ogen en huid.
• De laserstraal wordt uitgezonden als de voeding is ingeschakeld. Zorg dat voordat de voeding wordt 

ingeschakeld niemand zich in het pad van de laserstraal bevindt.
• Zet het instrument vast voordat u ermee gaat werken. Zorg dat als het instrument in de hand moet 

worden gehouden niemand zich in de buurt bevindt voordat de laserstraal wordt uitgezonden.
• Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal. Dit kan de ogen blijvend beschadigen.
• Kijk niet langdurig naar de laserstraal. Dit kan de ogen blijvend beschadigen.
• Kijk nooit naar de laserstraal door een telescoop, een verrekijker of andere optische instrumenten. 

Dit kan de ogen blijvend beschadigen.

LET OP
• Controleer voor aanvang van de werkzaamheden het instrument en controleer en stel het 

instrument ook regelmatig af bij het uitzenden van een laserstraal onder normale omstandigheden.
• Schakel de voeding uit als het instrument niet wordt gebruikt.
• Vernietig als u het instrument afdankt de batterijconnector, zodat geen laserstraal kan worden 

uitgezonden.
• Behandel het instrument zorgvuldig om te voorkomen dat de laserstraal iemand per ongeluk in het 

oog raakt en letsel veroorzaakt. Plaats het instrument op een zodanige hoogte, dat de laserstraal 
het gezichtsveld van voetgangers of bestuurders niet kruist.

• Richt de laserstraal nooit op spiegels, ruiten of andere sterk reflecterende oppervlakken. 
De gereflecteerde laserstraal kan ernstig letsel veroorzaken.

• Alleen personen die training hebben gevolgd betreffende de volgende onderdelen mogen met dit 
product werken.
- Lees de bedieningshandleiding voor bedieningsprocedures betreffende dit product.
- Procedures ter bescherming tegen gevaarlijke situaties (lees dit hoofdstuk)
- Vereiste beschermende uitrusting (lees dit hoofdstuk)
- Procedures voor het rapporteren van ongevallen (bepaal vooraf de procedures voor het

transporteren van gewonde personen en voor het raadplegen van artsen in geval van door laser
veroorzaakt letsel). "

• Personen die binnen het bereik van de laserstraal werkzaam zijn, wordt aangeraden om een 
beschermbril te dragen die overeenkomt met de laser-golflengte van het gebruikte instrument.

• Geef gebieden waarbinnen de laser wordt gebruikt aan met een standaardwaarschuwingsteken 
voor laserstraling.

Uitgezonden laserstraal
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DE BATTERIJEN VERVANGEN

Roterende laser

1 Zet de knop van de batterijdeksel op OPEN en verwijder de batterijdeksel.
2 Trek de slede naar buiten en verwijder de batterijen.
3 Plaats nieuwe batterijen volgens de tekening op de batterijdeksel.
4 Plaats de batterijdeksel terug op de oorspronkelijke plaats en draai de knop van de

batterijdeksel naar LOCK.


• Vervang altijd alle 4 batterijen tegelijkertijd. Gebruik niet gelijktijdig oude en nieuwe batterijen.
• Voor dit instrument worden alkalinebatterijen aanbevolen  (de bijgeleverde batterijen dienen

slechts voor controle van de werking door de gebruiker). Gebruik van in de winkel verkrijgbare
mangaan-, Ni-CD- en Ni-MH-batterijen is toegestaan, maar de werkingstijd zal anders zijn dan bij
alkalinebatterijen.

• De prestaties van de batterijen wordt meestal tijdelijk slechter bij lage temperaturen. De normale
werking herstelt zich echter weer bij kamertemperatuur.

LS-1
1 Open de batterijdeksel aan de achterzijde van de handontvanger.
2 Verwijder de batterijen en plaats nieuwe exemplaren (6F22 batterij x 1).
3 Plaats de lipjes van de deksel in de gleuven en druk de deksel omlaag tot hij dichtklikt.

・ Lees voor gebruik van dit product deze bedieningshandleiding aandachtig door.
・ Controleer dat alle apparatuur is inbegrepen.

 "STANDAARDAPPARATUUR" 
・ De specificaties en het uiterlijk van het instrument alsook de inhoud van deze handleiding

kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
・ Sommige schema's in deze handleiding zijn voor de duidelijkheid vereenvoudigd.

Definitie van de aanwijzingen

Definitie van symbolen

Algemeen

WAAR-
          SCHUWING

Als u deze aanwijzing negeert en u maakt een bedieningsfout, dan kan dit
tot ernstig of zelfs dodelijk letsel van de bediener leiden.

LET OP Als u deze aanwijzing negeert en u maakt een bedieningsfout, dan kan dit
tot licht persoonlijk letsel of materiele schade leiden.

 Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is (kan ook duiden op
gevaar). Specifieke informatie vindt u in of naast het symbool.

 Dit symbool geeft een verbod aan. Specifieke informatie vindt u in of naast het
symbool.

 Dit symbool geeft een handeling aan die altijd moet worden uitgevoerd.
Specifieke informatie vindt u in of naast het symbool.

WAARSCHUWING


Gebruik het instrument niet in een omgeving met veel stof of as, onvoldoende
ventilatie of brandbare materialen. Dit in verband met explosiegevaar.


Demonteer of reviseer het instrument niet. Dit kan leiden tot brand, elektrische
schokken, brandwonden of blootstelling aan gevaarlijke straling.


Let bij het opbergen van het instrument in de draagkoffer op dat alle sloten, ook die
aan de zijkant, zijn vergrendeld. Als u dit niet doet, kan het instrument uit de koffer
vallen en letsel veroorzaken.

LET OP


Gebruik de draagkoffer niet als voetenbank. De koffer is glad en instabiel. U kunt
uitglijden en vallen.


Plaats het instrument niet in een draagkoffer waarvan het slot of de handgreep
beschadigd is. De koffer of het instrument kan vallen en letsel veroorzaken.

Statief

Voeding

VOORZORGSMAATREGELEN
Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of het instrument naar behoren werkt en normale
prestaties levert.

Gebruik de TAURUS met de handontvanger (LS-1), een standaardapparaat. Bij gebruik van andere
handontvangers kunnen we de in deze gebruikershandleiding genoemde nauwkeurigheid niet
garanderen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OPSLAG
Reinig het instrument altijd na gebruik.
Gebruik een schone en met een neutraal reinigingsmiddel of water bevochtigde doek.
Gebruik nooit een schuurmiddel, ether, spiritus, benzeen of andere oplosmiddelen.
Zorg altijd dat het instrument goed droog is voordat u het opbergt. Droog het af met een zachte,
schone doek.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR LANGDURIGE OPSLAG
Verwijder voor opslag de batterijen als het instrument een maand of langer niet wordt gebruikt.
Batterijen kunnen vloeistof in het instrument lekken, waardoor storingen kunnen ontstaan. 

LET OP


Draai bij het bevestigen van het instrument op het statief de centreerschroef stevig
aan. Als u de schroef niet goed aandraait, kan het instrument van het statief vallen en
letsel veroorzaken.


Draai de bevestigingsschroeven van de poten van het statief waarop het instrument
wordt gemonteerd stevig aan. Als u de schroeven niet goed aandraait, kan het statief
in elkaar zakken en letsel veroorzaken.


Richt de statiefschoenen tijdens het dragen van het statief niet op andere personen.
Een persoon kan letsel oplopen als de statiefschoenen hem raken.


Houd tijdens het bevestigen van het statief op de grond handen en voeten uit de buurt
van de statiefschoenen. Zij kunnen steekwonden aan handen of voeten veroorzaken.


Draai de bevestigingsschroeven van de poten stevig aan voordat u het statief gaat
dragen. Als u de schroeven niet goed aandraait, kunnen de poten van het statief
uitschuiven en letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING


Gebruik geen andere spanning dan de aangegeven voedingsspanning. Een andere
spanning kan een elektrische schok of brand veroorzaken.


Gebruik geen batterijen met vochtige contacten. Dit kan leiden tot kortsluiting met
brand of brandwonden als gevolg.


Verhit de batterijen niet en werp ze niet in vuur. Er zou zich een explosie kunnen
voordoen die letsel kan veroorzaken.

LET OP


Vermijd contact met eventueel uit de batterijen lekkende vloeistof. De schadelijke
chemicaliën kunnen brandwonden of blaren veroorzaken.

ONDERDELEN EN FUNCTIES VAN HET INSTRUMENT 1. Roterende kop
Deze kop zendt de laserstraal uit.

2. Beschermglas
3. Handvat
4. AAN-schakelaar voor de handmatige functie

AAN: Druk tweemaal na elkaar in.
UIT: Druk eenmaal in.

Stand Handmatig
- De functie voor automatisch waterpas stellen is niet actief.
- De scheefstandbeveiligingsfunctie is niet actief.

5. Handmatige functie AAN (rode LED)
De automatische waterpasstelling werkt niet.

6. Scheefstandbeveiliging UIT-schakelaar
UIT: Druk tweemaal achter elkaar in.
AAN: Druk eenmaal in.

7. Scheefstandbeveiliging UIT (rode LED)
De scheefstandbeveiliging werkt niet.

8. Batterijspanning (rode LED)
Knippert:
Het vermogen is laag, maar de laser is nog wel bruikbaar. (blijft
gedurende een minuut knipperen).
Continu AAN:
Accu is leeg. Vervang de batterijen door nieuwe exemplaren. (Het
lampje blijft vijf minuten constant branden en gaat dan vanzelf uit).

9. Automatisch waterpas stellen (groene LED)
Knippert snel:
Het automatisch waterpas stellen wordt uitgevoerd.
Knippert langzaam:
Het automatisch waterpas stellen is bijna voltooid.
Continu AAN:
Het automatisch waterpas stellen is voltooid.

10. Voedingsschakelaar
Hiermee zet u het instrument AAN en UIT.

11. Knop van de deksel van de batterijhouder
12. Batterijdeksel

Klasse 3R laserproduct

Om veilig gebruik van dit product te waarborgen en letsel aan gebruikers en andere personen,
alsook schade aan eigendommen, te voorkomen, gaan belangrijke aanwijzingen in deze
bedieningshandleiding vergezeld van een driehoek met een uitroepteken, met daarnaast de term
WAARSCHUWING of VOORZICHTIG. De definities van deze aanwijzingen worden hieronder
gegeven. Zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u de rest van de handleiding doorleest. 

Controleer dat de volgende onderdelen aanwezig zijn:

13. Indicator
Tijdens het bewegen van de handontvanger en het detecteren
van de referentiepositie, "====" wordt (normale nauwkeurigheid)
of "-------" (hoge nauwkeurigheid) aangegeven.
Richtingspijlen en geluidssignalen helpen bij het op de gewenste
hoogte plaatsen als de laser het ontvangvenster van de
laserstraal raakt (de bovenzijde van de handontvanger is 36 mm
verwijderd van de gewenste hoogte-index voor offset-
markering). 
De indicatoren bevinden zich aan de voor- en achterzijden van
het instrument.

14. Ontvangvenster laserstraal
Draai het ontvangvenster van de laserstraal naar de TAURUS toe,
zodat de laserstraal kan worden gedetecteerd.

15. Aan/uitschakelaar
Schakelt de detector aan/uit.

Automatische uitschakelfunctie
Het instrument wordt automatisch uitgeschakeld als er
gedurende ongeveer 20 minuten geen laserstraal wordt
gedetecteerd. (druk nogmaals op de voedingsschakelaar om de
sensor weer in te schakelen).

16. Schakelaar Nauwkeurigheidsinstelling Wijzigen
Er zijn twee nauwkeurigheidsopties beschikbaar voor het
nivelleren – normale nauwkeurigheid (±2 mm) en hoge
nauwkeurigheid (±1mm). U kunt tussen deze opties schakelen
door op deze toets te drukken. Controleer de gekozen
nauwkeurigheid via de indicator (bij het inschakelen van de
voedingsschakelaar wordt normale nauwkeurigheid ingesteld).

17. Schakelaar geluidstoon
Door deze schakelaar in te drukken, wordt het geluidssignaal aan/
uitgeschakeld.

18. Luidspreker voor geluidssignaal

Slede

INFORMATIE BETREFFENDE DE LASERVEILIGHEID

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIG GEBRUIK

STANDAARDAPPARATUUR

Roterende laser LS-1

INSTRUCTIEHANDLEIDING
ROTERENDE LASER

Sla het instrument na gebruik op zoals hieronder weergegeven.

HET INSTRUMENT OPSLAAN

• De gebruiker van dit product wordt geacht alle bedieningsinstructies op te volgen en de werking van 
het product regelmatig te controleren. 

• De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
onopzettelijk of opzettelijk verkeerd gebruik of misbruik, noch voor enige directe of indirecte 
gevolgschade of winstverlies.

• De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of 
winstverlies als gevolg van een ramp (aardbeving, storm, overstroming, enz.), brand, ongeval of 
een handeling door een derde en/of gebruik onder ongebruikelijke omstandigheden.

• De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade 
(gewijzigde gegevens, winstverlies, onderbreking van de zakelijke activiteiten, enz.) veroorzaakt 
door gebruik van het product of een onbruikbaar product.

• De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of 
winstverlies als gevolg van gebruik dat niet in de bedieningshandleiding wordt uitgelegd.

• De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als 

UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

1 TAURUS Instrument . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Handontvanger (LS-1)  . . . . . . . . . . . . . 1
3 Draagkoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4 Handontvangerhouder (Houder-7)  . . . . 1

5 Droge batterijen type C . . . . . . . . . . . . . 4
6 9V droge batterijen  . . . . . . . . . . . . . . . . 1
7 Bedieningshandleiding  . . . . . . . . . . . . . 1
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SPECIFICATIES
Roterende laser
Nauwkeurigheid : 2,0 mm/20 m (±20”)
Automatisch correctiebereik : ±3°
Bereik : Diameter ca. 4 m tot 300 m (bij gebruik van LS-1)
Rotatiesnelheden : 600 rpm
Laserbron : Laserdiode (zichtbaar, 635nm)
Laservermogen : 2,4 mW
Veiligheidsnorm voor laserstraal : CDRH (FDA) Klasse IIIa, IEC-klasse 3R
Voeding : 4 droge batterijen type C (alkaline)
Bedrijfstijd : Ca. 60 uur bij +20°C
Bescherming tegen water en stof : IP65 (gebaseerd op de norm IEC60529)
Bedrijfstemperatuur : -20° tot +50°
Afmetingen : 167 (L) x 192,5 (B) x 189 (H) mm
Gewicht : 2,0 kg (inclusief droge batterijen)

Handontvanger
Straaldetectievenster : 45 mm
Straaldetectienauwkeurigheid : Hoge nauwkeurigheid ongev. 1mm (ongev. 0,04 in)/Normale nauwkeurigheid: ongev. 2mm 

(ongev. 0,08 in)
Straaldetectie-indicatie : LCD-scherm (beide zijden) en geluidssignaal
Voedingsbron : 1 9V droge batterij
Bedrijfstijd : Ca. 35 uur
Vertraging automatische uitschakeling : Als ca. 20 minuten geen straal wordt gedetecteerd
Bescherming tegen water en stof : IP65 (gebaseerd op de norm IEC60529)
Bedrijfstemperatuur : -20° tot +50°
Afmetingen : 135 (L) x 65 (B) x 24,5 (H) mm
Gewicht : 196 g (inclusief droge batterijen)

[Controleren]
1 Zet een statief op ongev. 50 m van een wand. Installeer het instrument op het statief met de X1-

zijde naar de wand gericht.
2 Zet het instrument aan en wacht tot de automatische waterpasstelling is voltooid.
3 Zet de waterpassensor in de fijne detectiestand door op de Gewenste elevatie

nauwkeurigheidsschakelaar te drukken.
4 Markeer met behulp van de waterpassensor de middenpositie van de laserstraal op de wand (X1)
5 Schakel het instrument uit.

Draai de schroef van het statief los, draai het instrument 180 graden en zet het weer op het statief
vast. De X2-zijde van het instrument is naar de wand gericht.
Zorg dat bij het draaien van het instrument de hoogte niet wordt gewijzigd.

6 Zet het instrument weer aan en wacht tot de automatische waterpasstelling is voltooid.
7 Markeer met behulp van de waterpassensor de middenpositie van de laserstraal op de wand (X2)
8 Als het verschil tussen de twee gemarkeerde laserstraalhoogtes (verschil tussen X1 en X2) minder

dan 7mm is, is aanpassing niet nodig. Pas als het verschil groter is dan 7mm het instrument aan
zoals rechts beschreven. *

9 Controleer de zijde van de Y1 (handvat) op dezelfde manier.
       

*Neem als het verschil meer is dan 60 mm contact op met uw Topcon dealer. 

CONTROLES EN AFSTELLINGEN [De X-as ijken]
1 Richt de X1-zijde van het instrument (paneelzijde) naar een wand en druk gelijktijdig op de AAN/UIT-

schakelaar en de scheefstandbeveiligingsschakelaar UIT.
Het lampje van de scheefstandbeveiliging UIT gaat branden en het lampje van de handmatige functie 
gaat knipperen. 

2 Druk op de hoogtewaarschuwing UIT-schakelaar om de X-as te ijken. Het lampje stand Handmatig ON 
gaat branden. Wanneer de automatische waterpasinstelling is voltooid,  wordt de laserstraal 
uitgezonden.

3 Markeer met behulp van de waterpassensor de gewenste elevatiehoogte van de laserstraal op een 
wand.

4 Richt de X2-zijde op een wand door het instrument 180 graden te draaien.
5 Markeer op dezelfde manier als stap 3 de gewenste elevatiehoogte van de laserstraal op een wand.
6 Stel door op de schakelaar handmatige functie AAN (de laserstraal beweegt omhoog) of op de 

voedingsschakelaar (de laserstraal beweegt omlaag) te drukken de hoogte van de straal af tot deze 
exact in het midden tussen de in stappen 3 en 5 gemaakte markeringen staat. 

7 Druk op de scheefstandbeveiliging UIT-schakelaar om de nieuwe ijking van de laserstraal in het 
geheugen op te slaan. Het lampje scheefstandbeveiliging UIT knippert. Wanneer de ijking in het 
geheugen is opgeslagen, wordt het instrument automatisch uitgeschakeld.

[De Y-as ijken]
1 Richt de Y1-zijde van het instrument (handvatzijde) naar een wand druk gelijktijdig op de AAN/UIT-

schakelaar en de scheefstandbeveiligingsschakelaar UIT.
Het lampje van de scheefstandbeveiliging UIT gaat branden en het lampje van de handmatige functie 
gaat knipperen.

2 Druk nogmaals op de POWER-schakelaar. Het lampje voor automatisch waterpas stellen gaat branden.
3 Druk op de scheefstandbeveiliging UIT-schakelaar om de Y-as te ijken. Het lampje voor automatisch 

waterpas stellen gaat branden.
4 Markeer met behulp van de waterpassensor de gewenste elevatiehoogte van de laserstraal op een 

wand.
5 Richt de Y2-zijde op een wand door het instrument 180 graden te draaien.
6 Markeer op dezelfde manier als stap 4 de gewenste elevatiehoogte van de laserstraal op een wand.
7 Stel door op de schakelaar handmatige functie AAN (de laserstraal beweegt omhoog) of op de 

voedingsschakelaar (de laserstraal beweegt omlaag) te drukken de hoogte van de straal af tot deze 
exact in het midden tussen de in stappen 4 en 6 gemaakte markeringen staat.

8 Druk op de scheefstandbeveiliging UIT-schakelaar om de nieuwe ijking van de laserstraal in het 
geheugen op te slaan. Het lampje scheefstandbeveiliging UIT knippert. Wanneer de ijking in het 
geheugen is opgeslagen, wordt het instrument automatisch uitgeschakeld.

Druk om het ijken van het instrument te stoppen gelijktijdig op de AAN/UIT-schakelaar en de
scheefstandbeveiligingsschakelaar UIT.

Neem als tijdens het opslaan van de ijking het scheefstandbeveiligingslampje snel blijft knipperen en de
voeding niet automatisch wordt uitgeschakeld contact op met uw plaatselijke Topcon-dealer.

1 Plaats het instrument op het statief of op een gladde ondergrond.
2 Stel het instrument ongeveer waterpas.
3 Druk op de POWER-schakelaar (ON).

4 Druk op de AAN/UIT-schakelaar op de waterpassensor (ON).
5 Selecteer de nauwkeurigheidsfunctie door op de schakelaar voor

nauwkeurigheid van de hoogte te drukken.
6 Zoek de gewenste hoogtepositie "-------" of "====" door de

handontvanger omhoog en omlaag te bewegen.

7 Markeer de positie van de hoogte-index. 
(De bovenzijde van de handontvanger is 36 mm verwijderd van de
index voor offset-markering).


• Gebruik de TAURUS met de handontvanger (LS-1), een

standaardapparaat. Bij gebruik van andere handontvangers kunnen
we de in deze gebruikershandleiding genoemde nauwkeurigheid niet
garanderen.

Functie voor hoge nauwkeurigheid

Functie voor normale 
nauwkeurigheid

Weergave van resterend 
batterijvermogen

Lager dan referentiepositie
(geluidssignaal: hoge, snelle 
pieptoon).

Referentiepositie
(geluidssignaal: Ononderbroken 
toon)

Hoger dan referentiepositie
(geluidssignaal: toon met lage 
frequentie)

BEDIENING

Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel operationele fouten die door
knipperende lampen op het bedieningspaneel worden aangegeven. Neem als
door het uitvoeren van de gegeven handeling de fout niet wordt hersteld contact
op met uw Topcon-dealer.

Indicatielampje Fout Oorzaak Corrigerende handeling

Lampjes B, C en D knipperen om de beurt Fout in het bereik van de 
automatische nivellering

Het apparaat is bij het 
opstellen te ver gekanteld.

Corrigeer de kanteling van het instrument tot minder 
dan 3°.

Lampje A gaat branden Fout batterijvermogen De batterij heeft onvoldoende 
resterend vermogen

Vervang altijd 4 vier batterijen tegelijkertijd.

Lampjes B, C en D knipperen gelijktijdig Kantelfout De opstelpositie van het 
instrument is sterk gewijzigd.

Schakel de voeding uit, nivelleer het instrument 
ongeveer en schakel de voeding weer in. Controleer 
of de hoogte van de laserstraal niet gewijzigd is.

Lampje D knippert snel Fout ijking Afstelbereik overschreden. Herhaal de ijkprocedure. Neem als het probleem zich 
herhaalt contact op met uw plaatselijke dealer.

Lampjes A, B, C en D knipperen gelijktijdig Interne fout Interne fout Schakel de voeding uit en weer in. Neem als de fout 
zich herhaalt contact op met uw plaatselijke dealer.

36mm

FOUTMELDINGEN

1. De ijking controleren en aanpassen
De gebruiker kan de horizontale ijking van de laserstraal controleren.

LS-1

http://www.topcon.co.jp

GLOBAL GATEWAY  http://global.topcon.com/
Please see the following website for contact addresses.

Zo bedient u het instrument

Voorbeeld van de werking Functie Scheefstandbeveiliging
Als het systeem van het instrument een schok waarneemt, meldt deze
functie dit aan de gebruiker.
• Wanneer de plaatsing van het instrument (hoogte) aanzienlijk

verandert door aanraking door de gebruiker of een dergelijke situatie,
stopt het automatisch waterpas stellen, zodat de nauwkeurige
werking behouden blijft en wordt de gebruiker hiervan op de hoogte
gebracht. De drie lampjes knipperen tegelijkertijd, zoals u aan rechts
kunt zien.

• Wanneer 1 minuut is verstreken sinds het automatisch waterpas
stellen is geactiveerd en de laserstraal is uitgestuurd, werkt deze
functie.

• De scheefstandbeveiligingsfunctie werkt niet in de handmatige
functie.

Er is tegen het instrument
gestoten. Status scheefstandbeveiliging

[Zo kunt u het instrument resetten]

1 Schakel de voedingsschakelaar uit.
2 Controleer of het instrument correct is geïnstalleerd.
3 Schakel de voedingsschakelaar in. Het automatisch nivelleren

begint weer. Wanneer het automatisch nivelleren is voltooid, wordt
de laserstraal uitgezonden.

4 Controleer of de laserstraal op de juiste hoogte is ingesteld. Start
vervolgens het instrument opnieuw op.

De drie lampjes knipperen tegelijkertijd en 
de roterende knop roteert bij lage snelheid.

Weergave van geluidssignaal aan/uit

X1 (paneelzijde) X2

Y1 (handvatzijde)

Y2

D C B

A

X1
Handontvanger

Wand

Ongev. 50m

X1 laserstraal

Laserpunt van X1

Ongev. 50m

X1

X2
X2 laserstraal

2. Kegelfout controleren
Voer na voltooiing van de horizontale ijkprocedure de volgende controle uit.

[Controleren]
1 Stel de laser op midden tussen twee wanden die ongeveer 40 m uit elkaar staan. Richt het instrument zodanig, dat één van de assen, X of Y, op de 

wanden is gericht.
2 Bepaal en markeer de positie van de roterende laserstraal op beide muren met de waterpassensor.
3 Schakel het apparaat uit en zet het apparaat dichter bij wand A (1m tot 2m).
4 Verander de richting van de as van het instrument niet. Schakel het instrument in.
5 Bepaal en markeer de positie van de roterende laserstraal nogmaals op beide muren met de ontvanger.
6 Meet de afstand tussen de eerste en tweede markering op iedere wand. 
7 Als het verschil tussen beide markeringen niet meer is dan 4 mm, is alles in orde.

    *Neem als het verschil meer is dan 4 mm contact op met uw Topcon-dealer. 

Conusfout

Referentiepositie

Wand A Wand B Wand A Wand B

X1
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