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1.0 – Kontrollera längd 
 

 

Placera armen på en slät yta. 

 

 

Skjut ihop armen och starta 
displayen. Kontrollera att 
displayen visar 900. 

 

 

Dra ut armen helt. 
 

Kontrollera att displayen 
visar 2652. 

Tolerans: +/- 2 mm. 

Om displayen visar ett värde 
utanför toleransnivån, ring 
din återförsäljare. 

 

 

Kontrollera att de 3 
stoppknapparna är 
oskadade. 

Detta är viktigt för att 
korrigera mätarmens totala 
utdragningslängd. 

Vid skada, ring din 
återförsäljare. 
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2.0 – Förbered höjdkontroll 
 

 

Placera en bit tejp på ytan. 
 

 

Rita en cirkel på tejpen. Hylsa #22 underlättar. 
 

 

Centrera mätarmens främre del på cirkeln. 

 

Lyft mätarmens bakre del. 
 

 
Placera en ny bit tejp under den bakre delen av 
mätarmen. 

 
Rita en cirkel för att markera ut den bakre delen 
av mätarmen. 

3.0 – Höjdkontroll och justering 
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Centrera armen på de båda cirklarna. 
 

Memorera bubblans 
position.  

 

 

Vänd armen 180o och centrera armen på de båda cirklarna igen. 
 

Kontrollera bubblans 
position igen. Bubblan ska ha 
samma position som tidigare 
men på motsvarande sida. 

OBS! 
Bubblans position på bilden 
är fel. 

 

Justera bubblans position 
genom att skruva på 
justerskruvarna. 
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4.0 – Kontrollera justering 
 

 

Rotera armen till original positionen igen och centrera armen till de 
båda cirklarna. 

 

Kontrollera bubblans 
position. 

 

 

Rotera armen 180o och centrera armen på de båda cirklarna. 
 

Kontrollera bubblans 
position igen. 

 

OBS! 

Om libellen fortfarande inte är centrerad, återupprepa från steg 3 igen. 


