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Symboler

Skjermen viser deg forskjellige symboler for hva du måler. Disse kan endres let ved å bruke ‘’opp’’ og ‘’ned’’ pilene.
“0.0” I bildet viser hvor målingen startet.

Dybde
Høyde fra nullpunktet og til 
skuffespissens aktuelle plassering.

Avstand
Horisontal avstand fra nullpunket og til 
skuffespissens aktuelle plassering.

Fall
Høyde fra den ønskede flaten og til 
skuffespissens aktuelle plassering.

Laserens arbeidshøyde
Skuffespissens aktuelle høyde I forhold 
til lasersenderens høyde.

Nullstill instrumentets måling
Trykk på “0.0” knappen.

Sett startnivå
Trykk på “0.0” knappen i 3 sekunder.

Sett fall verdi
Trykk på “Skuffe” knappen i 3 sekunder. Utforbakke er definer som minus Verdi som på bildet 
over og oppoverbakke er definert som pluss verdi. Se også brukermanualen for fall måling.

Hovedmeny
Innstillinger kan redigeres i hovedmeny.

Bytte skuffe

Åpne listen over skuffer ved å trykke på “Skuffe” knappen. Velg den ønskede skuffen og trykk 
på ’’OK’’ knappen. Skuffens målepunkt (venstre/høyre/senter eller automatisk) kan endres ved 
å bruke ‘’venstre’’ og ‘’høyre’’ piler. Valget ’’Automatisk’’ gjør at målingen automatisk refererer 
til skuffens.

Skuffe kalibrering

Før du kan male med en skuff så må den kalibreres. Om en skuff er sIitt så kan det være 
nødvendig å kalibrere den på nytt. Skuffen kan kalibreres i “Hovedmeny” -> “Skuffer”:

• For å velge en ny skuff; velg; “<Ny skuffe>”.
• For å redigere skuffemål, velg den ønskede skuffen og trykk “Mål”. Skuffens lengde 

vises i bildet.
• For å redigere skuffens navn velger du den ønskede skuffen, og deretter “Navn”.
• For å kalibrere skuffen velger du den aktuelle skuffen og trykker på “Kalibrering”. 

Heng en loddesnor fra skuffebolten som vist på bildet. Sving på skuffen slik at den 
akkurat berører snora. Trykk “KALIB” (“0.0” knappen).



Dybdemåling fra et referansepunkt

   Velg dybdemålet ved å bruke opp/ned knappene.

Grave fra Null eller et kjent start nivå
• Sett starthøyde.
• Nullstill avlesningen på startpunketet.

• Om starthøyden er ”0.00”, graver du til du når den ønskede 
dybden.

• Om starthøyden er satt til den aktuelle høyden over ferdig 
uttrauinng, graver du til displayet viser ”0.00”.

Flytte med seg høyden med lasermottaker
• Sett den roterende laseren på en vilkårlig høyde. Sett laseren til å 

rotere i horisontal planet.
• Løft mottakeren til laserstrålen. Det anbefales å holde stikka så 

loddrett som mulig.
• Laser mottakerens symbol i skjermen indikerer treff på mottakeren. 

Høyden er oppdatert når teksten endres fra “Hold!” til “Treff 
akseptert!”.

• Sett skuffen på et referansepunkt.
• Nullstill avlesningen.

• Mål dybden.

• Flytt maskinen.
• Løft mottakeren til laserrstrålen igjen.

• Dybden refererer automatisk til den 
høyden du startet med selv om 
maskinen står på en ny høyde.

Dybdemåling med laserhøyden som referanse

   Velg laserens arbeidshøyde symbol I skjermen med opp/ned pilene.

• Mål inn laseren på en kjent høyde. Sett laseren til å rotere I 
horisontal planet.

• Legg inn laserens høyde I systemet (“Hovedmeny” -> “Laser” -> 
“Arbeidsområdets høyde”).

• Løft lasermottakeren til laserstrålen. Det anbefales å holde stikka 
så loddrett som mulig. Etter en akseptert oppdatering så indikerer 
ZL høyden på skuffen I forhold til arbeidsstedets høyde. (Om 
arbeidsstedets høyde er aktuell kotehøyde, så er det også aktuell 
kotehøyde på skuffen som vises i displayet).

• Flytt maskinen til et nytt sted. Løft mottakeren for å få en ny 
oppdatering. Du har da riktig måling på skuffen.


