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Höjdrör 

Allvis Light 
Mätarm 

(Främre ände) 

Adapterhållare 
För korta mått 

400 – 2100 mm 
(Överdelsmätning) 

Nivårör 
(+100) 

Nivårör 
(Standard) 

Magnet 
25/35 mm 

Magnet 
60 mm 

M 201 
(6-18) 

Hylsa 
(10-28) 

Spets 
90

o 
Spets 
25mm 

Spets 
35mm 

Spets 
60mm 

1.0 – Ingående delar 
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2.0 – Nivåkontroll av fordon 
 

 

Lutning sida till sida 

 

Håll mätarmen mot bilens båda 
tröskelkanter, för att kontrollera 
fordonets nivå. 

 

Sänk mätarmens ena ände tills 
bubblan ligger i centrum. Läs av 
spel. 

Max spel: 10mm. 
Vid större avvikelser: 
Justera fordonets upphängning. 
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3.0 – Skapa ny arbetsorder 
 

Snabbguide – Steg för steg 

För att mäta mot datablad måste först nedan följande val göras och beaktas. 

Starta Allvis Light mjukvara och skapa en arbetsorder. Välj därefter databladet för det fordon som skall 

mätas. 

För mer information om exakt hur detta går till, se vår interaktiva demonstration. 

 

 

 
Välj nollpunkt 

Välj en lämplig oskadad punkt. 
 
Välj punkt genom att klicka på den 
siffra som motsvarar önskad punkt. 
Klicka därefter på Nästa. 
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3.1 – Skapa ny arbetsorder 
 

 

Välj Magnet 

Välj mellan magnet A och C. Välj 
den magnet som passar bäst för 
vald nollpunkt. 
 

 

 

Välj Nivårör 

Välj mellan nivårör A och C så 
frigång för mätarmen uppnås 
under bilen. 
 
Välj alltid ett så kort nivårör som 
möjligt. 
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4.0 – Val av mätpunkt 
 

 
 
 

 

Välj mätpunkt 
 
Fundera över vilken mätpunkt du 
bör välja. Välj en punkt där du 
misstänker att skada har uppstått. 

Datablad 
Valda punkter är markerade på 
ritningen. Ritningsvyn är sedd 
uppifrån där vänstra sidan av 
fordonet är längst ner på ritningen 
och fronten till vänster. 
 
Nollpunkten är markerad med gul 
cirkel. 
 

 

Oftast visas en bild på de valda 
punkterna, siffran (17) visar vilken 
punkt bilden gäller för. 
 

  

Du får information om höjd och 
längd för valda punkter.  
 
Exempel:  
Mätning av punkterna 18-2 ska ha 
längden 1000mm med höjden 
363mm. 
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5.0 – Förbered Allvis Light för mätning med datablad 
 

 

Val av nivårör 

 

Tryck fast det nivårör som du valt i 
Allvis Light mjukvara på mätarmen. 

 

 

Val av magnet 

 

Tryck fast den magnet du valt i 
Allvis Light mjukvara på nivåröret. 
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5.1 – Förbered Allvis Light för mätning med datablad 
 

 

Inställning – höjdrör 

 

Under H på databladet finns 
angivelser för inställning av 
höjdröret. 

 
 

 

Val av adapter 

 
Välj en adapter som passar i 
mätpunkten. 
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5.2 – Förbered Allvis Light för mätning med datablad 
 

 

Starta displayen 

 

Skjut ihop mätarmen innan start. 

Tryck  <1 sekund för att starta 
displayen. 
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6.0 – Montera magneten för linje 1 
 

 

 

 

Montering av magnet 
Steg för steg 

 

Lokalisera magnet-punkten med 
hjälp av informationen på 
databladet (se inringning nedan). 

 

Centrera först magnetens koniska 
del i hålet. 

 

För därefter upp magnetringen 
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7.0 – Mät linje 1 (längd) 
 

 

 

Mät linje 1 

Lokalisera mätpunkt för linje 1 med 
hjälp av informationen på 
databladet. 

(Se inringad information nedan) 

 

Centrera spetsen till mätpunkten. 

 

Läs av mätvärdet… 

 

… och fyll i det uppmätta värdet i 
databladet. 
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8.0 – Mät linje 2 (kryssmått) 
 

 

 

Mät linje 2 

Lokalisera mätpunkt för linje 2 med 
hjälp av informationen på 
databladet. 

(Se inringad information på 
databladet nedan) 

 

Centrera spets till mätpunkt. 

Läs av mätvärdet… 

 

… och fyll i det uppmätta värdet i 
databladet. 
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9.0 – Flytta magnet 
 

 

 

Flytta magnet till motsvarande 
sida 

För att kunna mäta linje 3 och 4 ska 
magneten nu flyttas till 
motsvarande punkt på andra sidan. 
(Se inringad information på 
databladet nedan) 
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10.0 – Mät linje 3 (kryssmått) 
 

 

 

Mät linje 3 

Lokalisera mätpunkt för linje 3 med 
hjälp av informationen på 
databladet. 

(Se inringad information på 
databladet nedan) 

 

Centrera spets till mätpunkt. 

Läs av mätvärdet… 

 

… och fyll i det uppmätta värdet i 
databladet. 
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11.0 – Mät linje 4 (längd) 
 

 

Mät linje 4 

Lokalisera mätpunkten för linje 4 
med hjälp av informationen på 
databladet. 

(Se inringad information på 
databladet nedan) 

 

Centrera spets till mätpunkt. 

Läs av mätvärdet… 

 
… och fyll i det uppmätta värdet i 
databladet. 
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12.0 – Jämförande av höjder (linje 1 och 4) 

 

 

Höjd för linje 1 

 

Lösgör höjdröret för att justera 
mätarmen upp eller ned tills 
bubblan i libellen är centrerad. Lås 
höjdröret genom att vrida skalan 
framåt. 

 

Höjdvärde linje 1 

Flytta över magneten för att 
kontrollera höjd på linje 4. 

Höjd för linje 4 

 

Justera eventuellt upp eller ned för 
att centrera bubblan i libellen. 

 
Läs av höjdvärde och jämför med 
höjden från linje 1. 
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13.0 – Spara/skriv ut arbetsordern  
 

 

Spara/skriv ut arbetsordern 
För att spara och/eller skriva ut din 
arbetsorder, klicka på Skriv ut. 

 

 

Du får upp en bild på din 
arbetsorder. 
 

Spara på datorn 
För att spara arbetsordern på din 
dator som en JPG fil, klicka på 
Printa JPG fil. 
Du får då upp en bekräftelse på att 
bilden är sparad. 
 
Du kan importera bilden senare för 
att skriva ut igen, tänk på att du 
måste ha rätt order vald. 

 

När du klickar på Printa JPG fil sparas den automatiskt på din dator: 

64 Bitars Operativsystem: C:/Program Files (x86)/Touch10/DBIMG/Client/Allvis_L/(arbetsorder) 

32 Bitars Operativsystem: C:/Program/Touch10/DBIMG/Client/Allvis_L/(arbetsorder) 
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13.1 – Spara/skriv ut arbetsordern 
 

 

Skriv ut order 
För att skriva ut din order, klicka på 
knappen Grafisk utskrift. 
 
Kan du inte skriva ut, kontrollera 
inställningarna för skrivaren genom 
att klicka på knappen Ställ in 
skrivare. 
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15.0 – Fler mätningar 
 

 

När du har sparat och/eller skrivit 
ut din arbetsorder klickar du på 
Avsluta. 

 

 

Vill du börja om från början med 
val av nollpunkt och 
centreringspunkt, klicka på 
Tillbaka. 
 
Vill du bara ändra mätpunkt klickar 
du på Nästa. 

 

 

Välj mätpunkt och klicka därefter 
på Nästa. Mät sedan med din nya 
mätpunkt. 

 


