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Brugervejledning (dansk)

1. Introduktion

Køb

Tillykke med købet af en ny Leica Geosystems elek-
tronisk nivelle. Den er bygget til at gøre nivelleringsar-
bejde lettere og hurtigere på enhver byggeplads.

Produkt

Denne brugervejledning indeholder  
vigtige sikkerhedsanvisninger og  
instruktioner i opsætning og brug af  
produktet. Se yderligere information i

"10. Sikkerhedsanvisninger".
Læs omhyggeligt hele brugervejledningen, før du  
bruger produktet.

Produkt identifikation

Model og serienummeret for dit produkt er angivetpå  
typepladen.
Skriv model og serienummer i din brugervejledning og  
henvis altid til dette, når du har behov for at kontakte  
din forhandler eller Leica Geosystems autoriserede  
serviceværksted.

Type: Serienr.: 

Gyldighed for denne brugervejledning  

Denne brugervejledning gælder for Sprinter 50.  

Varemærker

Alle trademarks er de respektive ejeres ejendom.

Tilgængelig dokumentation

Navn Beskrivelse

Sprinter 50  
brugervejled-
ning

Alle de instruktioner, som er  
nødvendige for at anvende  
produktet på grundliggende  
niveau, findes i denne brugervej-
ledning. Giver et overblik over  
systemet og tillige tekniske data  
og sikkerhedsinstruktioner.
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Symboler

De anvendte symboler i denne brugervejledning har  
følgende betydning:
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.& FARE

Angiver en overhængende farlig situation,
som hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller
alvorlige personskader.

.& ADVARSEL

Angiver en potentielt farlig situation eller util-
sigtet brug, som hvis den ikke undgås, kan resulterei
død eller alvorlige personskader.

.& FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation eller util-
sigtet brug, som hvis den ikke undgås, kan resulterei
mindre eller moderate personskader og/eller  
væsentlig materiel, finansiel eller miljømæssig skade.


Vigtige afsnit som skal følges i praksis for at
anvende produktet på en teknisk korrekt og
effektiv måde.
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2. Instrument-komponenter Kufferts indhold

Sprinter, batterier (4x), unbrakonøgle, brugervejled-
ning, hæfte med fejl- og betjenings-meddelelser og
strop.

Tilbehør

Stativ, aluminium stadie (regionsafhængig). (Ekstra  
udstyr: solafskærmning, 4 genopladelige batterier og  
oplader.)

3. Måle-forberedelser

1. Opladning af batteri
Sæt 4 AA tørcelle-batterier i så de vender rigtigt i  
forhold til plus- og minus-tegnene på holderen.

Udskift altid alle batterier på én gang!

Brug ikke gamle og nye batterier sammen.


Brug ikke batterier fra forskellige producenter  
eller batterier af forskellig type.

3.2 Opstilling af instrument

Nivellering

• Opstil stativet. Træk benene ud til en passende  
længde og vær sikker på, at stativets top er nogen-
lunde vandret. Pres stativets fødder godt ned i  
jorden, så det står sikkert.

a) Horisontal finjuste-
ringsskrue

b) Batterirum
c) Rundt libelle
d) Sigte
e) Fokuseringknap

f) Håndtag
g) Øjestykke
h) LCD display
i) Baseplade
j) Justerings-fodskruer

g

h

i

j

d

e

f

a

b  

c
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• Sæt instrumentet på stativet ved at skrue stativ-
skruerne ind i bunden af instrumentet.

• Brug de tre justeringsskruer på fødderne til at
centrere den runde boble for at få instrumentet  
vandret.

Justering af øjestykke

Ret teleskopet mod en ensartet lys overflade, som  
f.eks. en væg eller et stykke papir. Drej på øjestykket  
indtil krydset er klart og tydeligt.

Fokusering på sigte-billede

Brug sigtet til at sigte objektivet mod stadien. Drej den  
horisontale finjusteringsskrue, indtil stadiet eromtrent  
centreret i synsfeltet og drej så fokuseringsskruen for  
at fokusere på stadien. Sørg for at stadie-billedet og  
netmønstret er skarpt eller tydeligt.

Tænd instrumentet

Instrumentet er klart til måling.


Tekniske tips:

• Først kontrolleres og justeres de elektroniske og  
optiske synslinjefejl, derefter den runde libelle på  
instrumentet og derefter stadien: før start af arbejde  
i felten, efter lange opbevarings-perioder, efter lang  
transport.

• Hold optikken ren. Snavs eller kondens på optikken  
kan begrænse målinger.

• Før start af arbejde skal instrumentet tilpasse sig  
omgivelsernes temperatur (ca. 2 minutter pr. °C  
temperaturforskel).

• Undgå måling gennem vinduesruder.
• Stadie sektioner skal være slået helt ud og ordent-

ligt fastgjort.
• Vibrationer i instrumentet pga. vind kan dæmpes  

ved at holde på den øverste tredjedel af stativet.
• Brug linsehætte til at dække objektivet, når

baggrundslys forstyrrer.
• I mørke belyses området med stadiet jævnt med en  

lommelygte eller projektør.
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4. Brugerflade Tilstande

Ikoner

Måledisplay symboler


Elektronisk kollimationsfejl kan rettes med det  
indbyggede udjævningsprogram.

b

a

Batteriikon for ved forskellige kapaci-
teter

Målt stadie højde

Målt afstand

MEAS
Måletilstande

ADJ
Udjævnings-tilstand

Tast Symbol 1. niveau funktioner 2. niveau funktioner

a) On/Off Knap til at tænde og slukke Ingen

b) MÅL Måle-udløsertast/ enkelttryk for  
at mindskeudjævnings-resultat

Hold inde i 3 sekunder for at starte udjævningspro-
gram / for at acceptere måling og udjævnings-
resultat
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5. Betjening
Højde- og afstandsmåling (elektronisk)
Eksempel på en elektronisk måling:

Sigt altid midt på barkode-stadiet og fokuser på  
stadiet for at få nøjagtigmåling.

5.1 Højde- og afstandsmåling

Måle-standbytil-
stand

Måling i gang Måling med  
højde og afstand

Trin Tast Beskrivelse

1. Tryk for at tænde instrumentet,  
Leica logo vises efterfulgt af  
default målestandby-tilstand.

2. Sigt mod stadie og fokuser. Tryk  
kort på måletasten for at starte  
måling.

3. Højde- og afstands-måling  
vises.

: _ _ _ _ _

: _ _ _ _ _

: >>>>

: >>>>

MEAS

:  1.235m

: 5.68m
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6. Kontrol & udjævn

6.1 Elektronisk kollimationsju-

stering

atacceptere.
Trin 2: Sigt mod stadie B og tryk på MÅL-tasten.  
Måledisplay, måletasten holdes inde i 3 sekunder for  
at acceptere.

Nu vendes Sprinter mod stadie A og opsættes  
omkring 3 m fra stadie A.

Trin 3: Sigt mod stadie B og tryk på MÅL-tasten.  
Måledisplay, måletasten holdes inde i 3 sekunder for  
at acceptere.

For at starte "udjævnings-program" holdes måle- Trin 4: Sigt mod stadie A og tryk på MÅL-tasten.
tasten inde i 3 sekunder. Måledisplay, måletasten holdes inde i 3 sekunder for
Trin 1: Sigt mod stadie A og tryk på MÅL-tasten. at acceptere.
Måledisplay, måletasten holdes inde i 3 sekunder for Den nye elektroniske collimationsfejl vises. For at

acceptere ny korrektion, holdes måletasten inde i 3
sekunder for at acceptere; ellers et enkelttryk for at
mindske udjævnings-resultat.


Optisk collimationsfejl kan rettes ved justering af  
netmønstret.

BA ~15m ~15m

B

7 Sprinter 50 - 1.0.0daKontrol & udjævn
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6.2 Rundt libelle 6.3 Optisk kollimation / net ju-

stering

Hvis collimationsfejlen overstiger 3 mm over 60 m  
distance, skal collimationen justeres .

Trin Beskrivelse

1. Ret instrumentet ind efter vandret.

2. Drej instrumentet 180°.

3. Centrér boblen, hvis den er udenfor centre-
ringscirklen

4. Ret halvdelen ind med justeringsskruen.


Gentag trin 1 til 4 indtil den runde nivelle-
ringsboble er centreret uanset teleskopets  
retning.

1.
2.

3.

4.

Trin Beskrivelse

1. Drej på skruen indtil design-værdien er nået.

2. Tjek collimation.

8 Sprinter 50 - 1.0.0daKontrol & udjævn
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7. Fejlmeddelelser

Nr. Fejlmeddelelse Fejlhåndtering / årsag

E99 System Error, Contact  
Services !

Hardwarefejl eller fil-fejl eller udjævningsfejl eller indstillingsfejl får instru-
mentet til ikke at virke korrekt.

E100 Low Battery ! Skift til nye eller nyopladede batterier.

E102 Too Bright ! Gør stadiet mørkere eller reducer lyset på stadie eller skyg for teleskopet.

E103 Too Dark ! Sørg for jævn belysning af stadie.

E104 No Staff ! Tjek retning.

E106 Out Of Level ! Ret instrumentet ind.

E108 Data File Error ! Data fil-fejl.

E110 Target Too Close ! Flyt stadie eller instrument længere fra hinanden.

E111 Target Too far ! Flyt stadie eller instrument tættere på hinanden.

E112 Too Cold ! Stop arbejdet. De omgivende temperaturer er udenfor instrumentets  
arbejdsområde.

E113 Too Hot ! Stop arbejdet. De omgivende temperaturer er udenfor instrumentets  
arbejdsområde.

E114 Invalid Measurement ! Udfør en anden måling. Hvis det viser sig at være umuligt at gennemføre
måling, tjekkes stadieposition og invers stadieindstilling, tjek lysforhold ved
stadiet og lys fra andre kilder, tjek fokusering og målsigte, tjek for tilstræk-
kelig længe af barcode i synsfeltet.
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8. Betjeningsmeddelelser

Nr. Fejlmeddelelse Fejlhåndtering / årsag

E115 Temperature Sensor  
Error !

Dæk objektiv-teleskopet med en hånd og tænd for instrumentet. Fejl i  
hardware kommunikation.

E116 Adjustment Error ! Udfør Udjævningen ifølge de anviste trin, og vær sikker på, at instrumentet  
er vandret og at stadiet er helt lodret i normal position. Collimation er  
udenfor korrektionsområde.

E119 Staff Blocked Ikke nok længe af barcode til måling.

E120 Image sensor Error! Kontakt service.

E121 Adjustment Inverse  
Staff Not Allowed!

Kontroller stadieretningen og stadieindstillingen.

Betjeningsmeddelelse Fejlhåndtering / bemærkning

Abort Measurement! Aktuel måleproces er stoppet.

Wait! File System Clean Up! Fjerner alle midlertidige filer/systemfiler.

Shut Down! Systemet slukker.

Timeglasikon Vent venligst! Systemopgave udføres.
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9. Opbevaring og transport

9.1 Transport

Transport 'i felten'.
Når du transporterer udstyret i felten, bør du altid
• enten bære produktet i dets originale transport-

kasse,
• eller bære trefoden med dens ben spredt over din

skulder, således at produktet holdes opad.

Transport i køretøj

Transporter aldrig produktet løst i et køretøj, da det  
kan blive påvirket af stød og vibrationer. Transporter  
altid produktet fastgjort og i dets transportkasse.

Forsendelse

Når produktet transporteres med jernbane, fly eller  
skib, bør der altid anvendes den komplette originale  
Leica Geosystems emballage, transportkuffert eller  
papkasse, eller tilsvarende, for at beskytte mod stød  
og vibrationer.

Forsendelse, transport af batterier

Ved transport eller forsendelse af batterier, skal  
personen med ansvar for produktet sikre sig, at de  
relevante nationale og internationale love og regler  
følges. Før transport eller forsendelse kontaktes din  
lokale rejse- eller fragtvirksomhed.

Feltjusteringer

Efter transport undersøges parametrene for feltjuste-
ringer, som beskrevet i denne brugervejledning, inden
produktet anvendes.

9.2 Opbevaring

Produkt

Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af  
udstyret, især om sommeren ved opbevaring i  
køretøj. Se mere om temperaturgrænser i "11.
Tekniske data".

Feltjusteringer

Efter en lang opbevaringsperiode undersøges para-
metrene for feltjusteringer, som beskrevet i denne  
brugervejledning, inden produktet anvendes.
Hvis udstyret skal opbevares i lang tid, fjern alkaline-
batterierne fra produktet for at undgå faren for  
lækage.



DA

EN

DE

FR

ES

IT

PT

NL

NO

SV

FI

9.3 Rengøring og tørring

Produkt og tilbehør
• Blæs støv af linser.
• Berør aldrig glasset med dine fingre.
• Brug kun en ren, blød, fnugfri klud til rengøring. Om  

nødvendigt fugtes kluden med vand eller ren  
alkohol.
Brug ikke andre væsker; disse kan måske skade  
polymermaterialerne.

Fugtige produkter

Tør produktet, transportkassen, skumindlægget og  
tilbehøret ved en temperatur ikke højere end +40°C /
+104°
F og rengør dem. Pak ikke ned igen før alt er helt tørt.

10. Sikkerhedsanvisninger

1. Generel introduktion

Beskrivelse

De følgende anvisninger skal gøre personen med  
ansvaret for produktet og brugerne i stand til at  
forudse og undgå farer.
Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle  
brugere forstår og overholder disse anvisninger.

12 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger

10.2 Anvendelsesformål

Tilladt brug
• Elektronisk og optisk højdemåling til en stadie.
• Optisk højdeaflæsning.
• Optisk afstandsmåling med stadie-aflæsninger.
• Datakommunikation med eksterne apparater.

Ukorrekt anvendelse
• Anvendelse af produktet uden instruktion.
• Anvendelse udenfor de fastsatte grænser.
• Frakobling af sikkerhedssystemer.
• Fjernelse af advarselsmærkater.
• Åbning af produktet med værktøj, f.eks. skrue-

trækker, undtagen når dette udtrykkeligt tillades i  
bestemte situation.

• Ændring eller ombygning af produktet.
• Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse.
• Brug af produktet med tydelige skader eller fejl.
• Brug af tilbehør af andet fabrikat uden forudgående  

eksplicit godkendelse fra Leica Geosystems.
• Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på  

arbejdspladsen, f.eks. ved måling på veje.
• At sigte direkte mod solen.

.& ADVARSEL

Ukorrekt brug kan føre til personskade, fejl-
funktion og materiel skade. Personen med ansvar for  
produktet skal informere brugeren om risici ved
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brugen af udstyret og hvordan disse undgås..  
Produktet må ikke tages i brug, før brugeren er blevet  
instrueret i den korrekte brug.

10.3 Begrænsninger for anven-

delse

Omgivelser

Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan
opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive
eller eksplosive omgivelser.

13 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger

.& FARE

Lokale sikkerhedsorganer og sikkerhedseks-
perter skal kontaktes af personen med ansvar for
produktet, inden der arbejdes i farlige eksplosive  
områder, nær ved elektriske installationer eller tilsva-
rende farlige situationer.

10.4 Ansvarsområder

Producenten af produktet

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg,herefter  
kaldet Leica Geosystems, er ansvarlig for at levere  
produktet, inklusiv brugervejledning og originalt  
tilbehør, i komplet sikker tilstand.

Producenter af ikke-Leica Geosystems tilbehør

Producenter af ikke-Leica Geosystems tilbehør til  
produktet er ansvarlige for udviklingen, indførelsen og  
formidlingen af sikkerhedskoncepter for deres  
produkter og er også ansvarlige for effekten af disse  
sikkerhedskoncepter i kombination med LeicaGeosy-
stems produktet.

Person med ansvar for produktet

Den person, som er ansvarlig for instrumentet, har  
følgende forpligtelser:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne for produktet og  

anvisningerne i brugervejledningen.
• At være bekendt med gældende regler med hensyn  

til sikkerhed og forebyggelse af ulykker.
• At informere Leica Geosystems straks, hvis

produktet og applikationen bliver usikkert.

.& ADVARSEL

Personen med ansvar for produktet skal
sikre, at det bruges i overensstemmelse med anvis-
ningerne. Denne person er også ansvarlig for træning  
og informering af medarbejderne, som bruger  
produktet, og for sikkerheden ved brug af produktet.
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10.5 International garanti, Soft-

warelicensaftale

14 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger

International garanti

Den internationale garanti kan downloades på Leica  
Geosystems hjemmesiden på http://www.leica-
geosystems.com/internationalwarranty eller fås hos  
din Leica Geosystems forhandler.

Software-licensaftale

Dette produkt indeholder software, som er installeret

Du må ikke installere eller bruge software, undtagen  
du har læst og accepteret betingelserne og reglerne i  
Leica Geosystems Software-licensaftalen. Installation  
eller brug af softwaren eller nogen del heraf vil blive  
betragtet som en accept af alle betingelserne og  
reglerne i en sådan licensaftale. Hvis du ikke er enig i  
alle eller nogen af betingelserne i en sådan licensaf-
tale, må du ikke downloade, installere eller bruge soft-
waren, og du skal returnere den ubrugte software  
sammen med det medfølgende brugermateriale og
kvitteringen til forhandleren, hvor du købteproduktet,

forud på produktet, eller er leveret til dig på et databæ- indenfor ti (10) dage efter købet for at få fuld tilbage-
betaling af købsprisen.

10.6 Risici ved anvendelse
rende medium, eller som downloades online af dig  
efter forudgående autorisering fra Leica Geosystems.  
Denne software er beskyttet af copyright og andre
Leica Geosystems Software-licensaftalen, som .&
love, og dens anvendelse defineres og reguleres af

dækker aspekter så som, men ikke kun, licensens  
omfang, garanti, rettigheder for intellektuel ejendom,  
begrænsning af ansvar, eksklusivitet overfor assu-
rance, gældende lov og juridisk hjemsted. Vær venlig  
at sikre dig, at du til enhver tid lever op til betingel-
serne og reglerne i Leica Geosystems Software-
licensaftalen.
En sådan aftale leveres med alle produkter og kan  
også findes på Leica Geosystems hjemmesiden på  
http://www.leica-geosystems.com/swlicense eller fås  
hos din Leica Geosystems forhandler.

ADVARSEL

Manglende eller ufuldstændig instruktion kan
føre til fejlbetjening eller ukorrekt anvendelse, og kan
føre til ulykker med alvorlige følger for personer, ting,
økonomi og miljøet.
Forholdsregler:
Alle brugere skal følge producentens sikkerhedsan-
visninger og anvisningerne givet af den person, der er  
ansvarlig for produktet.

http://www.leica-geosystems.com/swlicense
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.& FORSIGTIG

ningen, især efter at produktet har været udsat for  
unormal brug og før og efter vigtige målinger.

.& FARE

På grund af risikoen for stød er det meget
farligt at anvende stadier i nærheden af elektriske
installationer som f.eks. strømledninger eller elek-
triske jernbaner.
Forholdsregler:
Hold sikker afstand til elektriske installationer. Hvis  
det er nødvendigt at arbejde i disse omgivelser,  
kontaktes først sikkerhedsorganerne med ansvar for  
de elektriske installationer og deres anvisninger  
følges.

.& FORSIGTIG

Vær på vagt overfor fejlagtige måleresultater, Stærke magnetiske felter i den umiddelbare
hvis produktet har været tabt eller er blevet brugt nærhed (f.eks. transformere, smelteovne…) kan  
ukorrekt, modificeret, lagret i en længere periode eller påvirke kompensatoren og føre til målefejl.  
transporteret. Forholdsregler:
Forholdsregler: Når der udføres målinger tæt på stærke magnetiske
Med jævne mellemrum udføres testmålinger og feltju- felter, tjekkes om resultaterne er plausible.  
steringerne gennemføres, som angivet i brugervejled-

.& FORSIGTIG

Vær forsigtig med at pege produktet mod
solen, da teleskopet virker som forstørrelsesglas og  
kan beskadige dine øjne og/eller forårsage skade  
inde i produktet.
Forholdsregler:
Peg ikke produktet direkte mod solen.

.& ADVARSEL

Ved dynamiske applikationer, f.eks. opmå-
linger, er der fare for ulykker, hvis brugeren ikke er  
opmærksom på de omgivende forhold, som f.eks.  
forhindringer, jordskred eller trafik.
Forholdsregler:
Personen med ansvar for produktet skal gøre alle  
brugere fuldt opmærksom på disse eksisterende  
farer.

15 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger
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.&

16 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Utilstrækkelig sikring af arbejdspladsen kan
føre til farlige situationer, f.eks. i trafik, på bygge-
pladser og i industrielle anlæg.
Forholdsregler:
Vær altid sikker på, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt  
sikret. Følg reglerne mht. sikkerhed og ulykkesfore-
byggelse og færdselsloven.

.& ADVARSEL

Hvis computere til indendørs brug anvendes i
felten, er der fare for elektrisk stød.
Forholdsregler:
Følg anvisningerne givet af computerproducenten  
med hensyn til felt-brug i forbindelse med Leica  
Geosystems produkter.

.& FORSIGTIG

Hvis tilbehøret anvendt med produktet ikke er
sikret på passende vis, og produktet udsættes for

Forholdsregler:
Ved opsætning af produktet sørges for, at tilbehøret
er korrekt sat på, passer, er sikret og låst i position.

.& FORSIGTIG

Når der anvendes en lodret stadie støttet af
en skinne, er der altid risiko for fald, f.eks. ved vind-
stød, og derfor fare for beskadigelse af udstyret og  
fare for personskade.
Forholdsregler:
Lad aldrig en lodret stadie være under opsyn(person  
ved stadiet).

.& ADVARSEL

Hvis produktet bruges med tilbehør, for
eksempel master, stadier, standere, kan du forøge  
risikoen for at blive ramt af lynet.
Forholdsregler:
Brug ikke produktet i tordenvejr.

.& FORSIGTIG

Ved brug af produktet er der fare for at få
klemt arme og ben eller for at hår eller tøj fanges af  
roterende dele.

mekaniske stød, f.eks. slag eller fald, kan produktet Forholdsregler:
blive beskadiget, eller personer kan komme til skade. Hold sikker afstand til roterende dele.

.& ADVARSEL

Hvis du åbner produktet, kan en af følgende

Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirk- handlinger føre til elektriske stød.  

ninger. • Berøring af strømførende dele
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• Brug af produktet efter ukorrekte forsøg på at  
udføre reparationer.

17 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger

Forholdsregler:

.& ADVARSEL

Batterier, som ikke er anbefalet af Leica
Geosystems, kan blive beskadiget ved op- og aflad-
ning. De vil kunne brænde og eksplodere.
Forholdsregler:
Op- og aflad kun batterier anbefalet af Leica Geosy-
stems.

.& ADVARSEL

Det kan ødelægge batterierne at anvende en
oplader, der ikke er anbefalet af Leica Geosystems.  
Dette kan resultere i brand eller eksplosioner.
Forholdsregler:
Brug kun opladere anbefalet af Leica Geosystems til  
opladning af batterierne.

.& FORSIGTIG

Ved transport, forsendelse eller bortskaffelse
af batterier er der risiko for, at uhensigtsmæssige  
mekaniske påvirkninger resulterer i brandfare.

Forholdsregler:
Før produktet sendes eller smides ud, aflades batteri-
erne ved at lade produktet køre, indtil batterierne er

Åben ikke produktet. Kun Leica Geosystems autorise- flade.
rede serviceværksteder må reparere disse produkter. Ved transport eller forsendelse af batterier, skal

personen med ansvar for produktet sikre sig, at de
relevante nationale og internationale love og regler  
følges. Før transport eller forsendelse kontaktes din
lokale rejse- eller fragtvirksomhed.

.& ADVARSEL

Store mekaniske belastninger, høje omgi-
vende temperaturer eller nedsænkning i væske kan
forårsage lækage, brand eller eksplosion af batteri-
erne.
Forholdsregler:
Beskyt batterierne mod mekaniske belastninger og  
høje omgivende temperaturer. Tab ikke eller  
nedsænk ikke batterierne i væske.

.& ADVARSEL

Kortsluttede batteripoler kan overophede og
forårsage personskade eller brand, f.eks. ved opbe-
varing eller transport i lommer, hvis batteripoler  
kommer i kontakt med smykker, nøgler, metalfolie  
eller andet metal.
Forholdsregler:
Du skal sikre dig, at batteripolerne ikke kommer i  
kontakt med metalliske genstande.
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.& FORSIGTIG

Lang tids opbevaring kan reducere batteriets
levetid eller beskadige batteriet.
Forholdsregler:
Ved lang tids opbevaring vedligeholdes batteriets  
levetid ved periodiske genopladninger.

.& ADVARSEL

Hvis produktet smides ud på ukorrekt vis, kan
følgende ske:
• Hvis polymere dele afbrændes, kan der opstå  

giftige gasser, som kan være sygdomsfremkal-
dende.

• Hvis batterierne er beskadigede eller kraftigt ophe-
dede, kan de eksplodere og forårsage forgiftning,
forbrænding, korrosion eller forurening.

• Ved uansvarlig bortskaffelse af produktet kan du  
give uberettigede personer mulighed for at bruge
det i konflikt med reglerne og derved udsættedem

skader og udsætte miljøet for forureningsfare.
Forholdsregler:
Produktet må ikke smides ud sammen
med husholdningsaffald.
Sørg for at udstyret bortskaffes korrekt i  
overensstemmelse med de nationale  
miljøbestemmelser i dit land.

Undgå til enhver tid, at uberettigede personer kan få  
adgang til produktet.
Produktspecifik håndtering og affaldsmanagementin-
formation kan downloades på Leica Geosystems  
hjemmesiden på http://www.leica-geosystems.com/ 
treatment eller fås hos din Leica Geosystems  
forhandler.

.& ADVARSEL

Kun Leica Geosystems autoriserede service-
værksteder må reparere disse produkter.

10.7 Elektromagnetisk kompati-

bilitet EMC
Beskrivelse
Med begrebet elektromagnetisk kompatibilitet forstår
vi evnen til at fungere korrekt i et område med elektro-
magnetiske stråler og statisk elektricitet uden at forår-
sage elektromagnetiske forstyrrelser i andre instru-

selv eller tredjepart for risikoen for alvorlige person- menter.

.& ADVARSEL

Elektromagnetisk stråling kan forårsage
forstyrrelser i andet udstyr.
Selvom produktet opfylder de strenge krav og stan-
darder, som gælder på dette område, kan Leica  
Geosystems ikke helt udelukke forstyrrelser af andet  
udstyr.

18 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger
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FORSIGTIG

Der er risiko for forstyrrelser i andet udstyr,
hvis produktet bruges sammen med tredjepartstil-
behør, f.eks. bærbare computere, PC'ere, tovejsra-
dioer, ikke-standard kabler eller eksterne batterier.  
Forholdsregler:
Brug kun udstyret og tilbehøret anbefalet af Leica
Geosystems. Når de bruges sammen med produktet,  
opfylder de alle de strenge standarder og krav. Ved  
brug af computere og tovejsradioer bør du være  
opmærksom på den information om elektromagnetisk
kompatibilitet, som producenterne giver.

.& FORSIGTIG

Forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling
kan resultere i fejlagtige målinger.
Selvom produktet opfylder de strenge krav og stan-
darder, som gælder på dette område, kan Leica
Geosystems ikke helt udelukke, at produktet kan  
forstyrres af meget stærk elektromagnetisk stråling  
nær ved f.eks. radiosendere, tovejsradioer eller  
dieselgeneratorer .
Forholdsregler:
Hold øje med, at resultaterne ser troværdige ud under  
disse forhold.

.& ADVARSEL

Hvis produktet bruges med kabler, f.eks.
strømkabler eller interfacekabler, der kun er stukket  
ind i den ene ende, kan elektromagnetisk stråling  
overskride det tilladte niveau og forstyrre andet  
udstyrs korrekte funktion.
Forholdsregler:
Når produktet er i brug, skal begge ender af kabler,  
f.eks. til eksternt batteri eller til computere, være sat i.

10.8 FCC erklæring, gældende i  

U.S.A.

.& ADVARSEL

Dette udstyr er testet og har levet op til græn-
serne for en klasse B digital enhed ifølge afsnit 15 i  
FCC bestemmelserne.
Disse grænseværdier forudsætter for installation i  
boligområder en tilstrækkelig beskyttelse mod forstyr-
rende stråling. Dette produkt frembringer, bruger og  
kan udstråle højfrekvent energi og kan, hvis det ikke  
er installeret og anvendt i overensstemmelse med  
anvisningerne, forårsage skadelig forstyrrelse af  
radiokommunikation.
Det er dog ikke sikkert, at dette vil ske i en given situ-
ation.
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Hvis udstyret giver skadelig forstyrrelse af radioen  
eller TV, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke  
udstyret, bør brugeren forsøge at fjerne forstyrrelsen  
på en eller flere af følgende måder:
• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Tilslutudstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds  

end modtagerens.
• Kontakt Deres forhandler eller en erfaren radio- og  

TV-tekniker for yderligere hjælp.

.& ADVARSEL

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtryk-
keligt er tilladt af Leica Geosystems, kan indskrænke  
brugerens rettigheder til at bruge udstyret .

Mærkning

20 Sprinter 50 - 1.0.0daSikkerhedsanvisninger
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11. Tekniske data

21 Sprinter 50 - 1.0.0daTekniske data

Højdemålinger Standardafvigelse pr km dobbelt forløb (ISO 17123-2):
• Elektronisk måling med Sprinter aluminium barcode stadie: 2,0 mm
• Optisk måling med standard aluminium E-skala/Numeral stadie: 2,5 mm
• Standardafvigelse for aflæsning af enkeltstadie: 0,6 mm (elektronisk) og 1,2  

mm (optisk) ved 30 m

Afstandsnøjagtighed  
(Standardafvigelse)

10 mm for D<= 10 m
Afstand i m x 0,001 for D>10 m

Rækkevidde Rækkevidden for elektroniske afstandsmålinger med standard aluminium  
barcode stadie: 2 m til 100 m.

Optisk - Korteste foku-
seringsafstand

50 cm

Målingstid single  
måling (elektronisk)

Typisk 3 sekunder eller mindre under normale dagslysforhold; behøver længere  
målingstid i ensartet dæmpet lys (20 lux).

Cirkulær boble Følsomhed for cirkulær boble: 10/2 mm

Kompensator Magnetdæmpet pendul-kompensator med elektronisk rækkeviddeovervågning.
• Hældnings-advarselsområde (elektronisk): ± 10'
• Kompensatorområde (mekanisk): ± 10'
• Indstillingsnøjagtighed 0,8" max. (Standardafvigelse)
• Magnetisk felt følsomhed: < 10"

(Synslinjedifference i horisontalt konstant magnetisk felt med en styrke på op  
til 5 Gauss)

Strømforsyning Internt batteri
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Batteristrømforsyning Batteri internt: AA tørceller 4 x 1,5 V; specificeret strøm max. 300 mA.

LCD • Type: Monokromt display
• Dimensioner: 128 x 104 pixels

Teleskop • Forstørrelse (Optisk): 24 x
• Fri objektiv diameter: 36 mm
• Fri objektiv åbning: 2 °
• Multiplikationskonstant: 100
• Additionskonstant: 0

Hz Cirkel Cirkel-indgravering:
Plastik horisontal cirkel på 360° (400 gon). Opløsning for grader og numerisk  
skala er 1° (øvre skala) og 50 gon intervaller (nedre skala)

Side Drive Bevægelse & Play i side drive: Kontinuert horisontal dobbelt drev

System • MMI kapabilitet
• Målehøjde og afstand
• Keyboard: 1 gummi-tast

Temperaturområde • Driftstemperatur: -10°C til +50°C
• Opbevaringstemperatur: -40°C til +70°C

Miljømæssige specifi-
kationer

• Beskyttelse mod vand, støv og sand: IP55 (IEC 60529)
• Beskyttelse mod fugtighed: Op til 95% ikke-kondenserende fugtighed. Virk-

ningen af kondensation kan effektivt modvirkes ved at gennemtørre produktet  
med jævne mellemrum.

22 Sprinter 50 - 1.0.0daTekniske data
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Dimensioner Instrument:
• Længde (incl. front af linserør til fuldt udtrukket øjestykke) 219 mm
• Brede (fra den yderste side af fokuseringsdrive til den ydre side af den cirku-

lære bobleholder) 196 mm
• Højde (incl. håndtag, base fuldt udtrukket) 178 mm
Kuffert:
• Længde 400 mm
• Bredde 220 mm
• Højde 325 mm

Vægt 2,55 kg (incl. 4 AA batterier)

23Tekniske data Sprinter 50 - 1.0.0da



Total Quality Management: Our commitment to total customer satisfaction.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, has been  

certified as being equipped with a quality system which  

meets the International Standards ofQuality Management  

and Quality Systems (ISO standard 9001) and  

Environmental Management Systems (ISO standard  

14001).

Ask your local Leica dealer for more information about our TQM program.

Leica Geosystems AG  

Heinrich-Wild-Strasse  

CH-9435 Heerbrugg  

Switzerland

Phone +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com
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