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Deze KIEBOOM LASER® LB 700 Automatisch zelf stellende waterpas laser 
is gegarandeerd voor de oorspronkelijke koper tegen materiaal en/of fabricage 
fouten . KLS/Nieuw-Vennep herstelt de opgetreden gebreken, welke terug te 
voeren zijn op materiaal - of fabricagefouten voor een periode van TWEE JAAR 
welke in gaat op het moment van aankoop van het apparaat. In voorkomende 
gevallen verzoeken wij u het apparaat franco te zenden. Niet onder de garantie 
vallen gebreken of schaden, welke zijn opgetreden door foutieve aansluiting, of 
indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt, tevens - indien 
het apparaat is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt is. 
- indien aan de machine door derden op ondeskundige wijze reparaties zijn 
verricht of veranderingen zijn aangebracht.- indien de machinecodering is 
aangepast of verwijderd. - geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd. 
- door inwerking van brand en/of transportschade, gebreken zijn ontstaan. 

Voor het terug sturen van de laser a.u.b. contact opnemen met 
                   KIEBOOM LASERS SYSTEMEN tel. + 31 252 672193

GARANTIE

De KIEBOOM LASER LB 700 serie beantwoordt aan en werd geproduceerd 
volgens de bepalingen van het Departement of Health and Human Service en de 
Europese IEC 60825 als klasse II laser.
volgens de bepalingen van het Departement of Health and Human Service en de 
Europese IEC 60825 als klasse II laser.
volgens de bepalingen van het Departement of Health and Human Service en de 

KIJK NIET IN DE LASER STRAAL
Onderneem geen poging het apparaat te demonteren
 en of een interne reparatie uit te voeren. Reparaties
 en service aan de laser kan alleen gedaan worden door 

KLS of geautoriseerde service centra.
De instructies in de gebruiksaanwijzing moeten aandachtig 
gelezen en opgevolgd worden om de werking van het product 
volledig te begrijpen

LASER VEILIGHEID 
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MOGELIJKHEDEN LB 700-GR

LED indicatieLED indicatie

Bediening hand-Bediening hand-
matige afschot matige afschot 
instellinginstelling

Zelfnivellerende (± 5°)Zelfnivellerende (± 5°)
roterende laserkop

LED indicatie accu 
laad toestand

Indicatie hoogte 
alarm

Aan/Uit-toets

Auto/Hanmatige-toets

Hoogte alarm aan/uit

Variabele laser draai snelheid

Draaien van de laserkop
 tegen de klok in

Draaien van de laserkop
met de klok mee

Afschot handmatig hoog

Afschot handmatig laag

Statief montage 5/8" x 11

Scan functie, 4 vaste hoeken

Statief montage 5/8" x 11

Richtvizier met X Y aan-
duiding
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MOGELIJKHEDEN LB 700

Zelfniveller-
end (±5°) met 
haakse straal

LED indicatie 
hoogte alarm

Statief montage 5/8" x 11

LED in-
dicatie 
hand-

Richtvizier met X Y 
aanduidingaanduiding

Handvat met bevestiging 
voor vertikaalstand
Handvat met bevestiging 
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MOGELIJKHEDEN LB 700 3/4

Zelfnivellerende Zelfnivellerende 
(±5°) haakse (±5°) haakse 
roterende laserkoproterende laserkop

Statief montage 5/8" x 11Statief montage 5/8" x 11

Selectie en pro-
grammeer toetsengrammeer toetsen

LCD display

Functie toets

Aan/Uit toets

Richtvizier met 
X Y aanduiding

Handvat voor vertikaal standHandvat voor vertikaal stand
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Controleren

Gedurende de werkdag is het verstandig de afgestelde hoogte te controle-

ren op een vast reverentie punt. De laser kan verschuiven.

Kies als reverentie punt een vast object ( gebouw of boom ) zodat u de 
laser regelmatig kunt controleren.

TOEPASSINGEN

Gebruik uw LB 700 voor volgende en vele andere projecten:

Algemene constructie werk en uitzet werk, afschot en graafwerk, beschoeiing en 
fundering, voegwerk, uitzetting bekisting, machine installaties, uitzetten hoogtes, 
rioolwerk, afwerken van straten, controleren van sloot dieptes.
Verlaagd plafond, vloeren, kasten en stellingen, timmerwerk, zwembaden, 
afdaken en patio’s, vlaggenmasten, uitlijnen 90° verbindingen en hoeken, 
grondbewerking, rioleringwerk, hekken, scheiding wanden, deuren en ramen.
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Gebruiksaanwijzing voor algemene constructie werkzaamheden
Opmerking: Het waterpas vlak wordt door de laser gecreëerd door de roter-
ende laserstraal. Het laserlicht kan gebruikt worden als referentie door het 
gebruik van een laserontvanger

1: Plaats het  instrument op een vlakke stabiele plaats zoals een statief. Zet het 
instrument zo neer dat het geen gevaar loopt verschoven te worden en stel 
de hoogte van de laserstraal in.

2: Toets de             knop. Laat het instrument nu zichzelf waterpas stellen.

3. Creëer een referentie punt (pagina 7).

4. Alleen LB 700,LB 700-3/4  – stel de variabel rotatie snelheid (pagina  11) 
op de gewenste waarde in. Ideale draaisnelheid voor het werken met een 
handontvanger is 600 omw/min

5 : Bepaal nu de hoogte van het laservlak als referentie waarde.

Volg altijd de aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing
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Plafond montage :

1:  Bevestig de laser op de optionele wandklem. Overtuig u ervan de bediening 
knoppen leesbaar zijn. Door het vastdraaien van de bevestiging schroeven 
wordt het instrument geborgd

2:  Na montage van de eerste plafond drager kunt u de wandklem monteren. 
Overtuig u van een goede bevestiging van de wandklem

3:  Toets de            knop. Laat het instrument nu zich zelf waterpas stellen.

4:  Stel de afstand van het instrument zo in dat laserstraal  ±40 mm onder de 
plafonddrager is. Door het lossen van de afstel schroef kunt u het instrument 
op en neer schuiven in de  
plafonddrager is. Door het lossen van de afstel schroef kunt u het instrument 
op en neer schuiven in de  
plafonddrager is. Door het lossen van de afstel schroef kunt u het instrument 

      wandklem. Indien de
      gewenste hoogte ingesteld
      is moet u de afstelschroef
      borgen.

5.   Creëer een referentie punt 
(pagina7)

6:   Instaleer nu de plafond drager.  
      Plaats de magnetische target op de    
      drager.

Verticale toepassing (LB 700, LB 7003/4)

1:  Plaats het instrument op een vlak, horizontaal vlak.

2:  Toets de            knop. Laat het instrument nu zich zelf waterpas stellen.

3:  Creëer een referentie punt 
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BEDIENING

Haal het instrument uit de transport off er. Alle KIEBOOM LASERS zijn uitgerust 

met met een NiMH-pakket. (zie onderhoud oplaadbaar accu pakket)

LET OP:  Alle LB 700-GR, LB 700  en LB 700 3-4 instrumenten hebben als standaard instel-

ling de ADS ingeschakeld.  Deze instelling kan door de gebruiker worden gewijzigd. (zie 

Anti-Drift Systeem - ADS, pagina 14).
LET OP:  LB 700 3-4 instrument start automatisch op in de “Grade” (afschot) functie.  De 
toets Mode wordt gebruikt voor selectie tussen de X-as en Y-as voor het instellen van het 
afschot. (zie ook AFSCHOT functie — Dubbel of enkele afschot, pagina 16).  Druk op de 
MODE toets om van X-as en de Y-as te wisselen voor het instellen van het afschot.  Om 
het afschot menu af te sluiten druk 5 seconden op de Mode toets.  Hiermee keert u terug 
in het selectie menu.  De gebruiker kan hier kiezen uit de verschillende menu’s.  Om het 
selectie menu af te sluiten druk nogmaals 5 sec. op de Mode toets

WATERPAS STELLEN
1: Het instrument kunt op een vlakke en stevige ondergrond opstellen, voor een 
goede werking wordt aanbevolen dat u het instrument plaatst op een stevig statief.

2: Toets de            knop een keer, nu zal het instrument zelf nivelleren. (dit duurt 
ongeveer 60 seconden) LET OP: De laser kop gaat draaien nadat het instrument 
zichzelf genivelleerd heeft. De zelf nivelleersnelheid van het instrument is 
ongeveer 1  per 4 sec.

3: Na het zelf nivelleren zal, het instrument beginnen met de draai functie bij de 
LB 700-GR, en bij de laatst gekozen functie (i.e. Scan, Spot, draaifunctie) bij LB 
700, in de afschot functie voor  LB 700 3-4. 

LOODLIJN / VERTIKAAL 
(Models LB 700, LB 700 3-4)

1: Plaats het instrument met handvat 
op een vlakke, stevige ondergrond (het 
bedienings paneel naar boven gericht).
2: Toets de            knop een keer, nu zal 
het instrument zelf nivelleren. (dit duurt 
ongeveer 60 seconden)

. 
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Variabele snelheid functie  (Modellen LB 700, LB 700 3-4)
De variabele snelheids functie geeft u de mogelijkheid de rotatie snelheid 
te verhogen of te verlagen.  Deze functie geeft u de mogelijkheid om in een  
360° referentie hoogte te crieeeren of een loodlijn voor algemene uitlijning, 
verlaagde plafonds, en vele toepassing meer

Scan functie  (model LB 700, LB 700 3-4)
In plaats van een 360°  referentie hoogte, creëert de Scan functie een korte, 
duidelijke “krijt lijn”  deze kan gebruikt worden voor het stellen van deur, ra-
men en veel meer. U kunt deze functie ook gebruiken om storing door andere 
laser systemen op het zelfde bouwterrein te voorkomen
.

model LB 700 3-4

Gebruik de  SELECT toets, hiermee SELECT toets, hiermee SELECT
kunt u de snelheid verhogen of verlagen 
met stappen van 50 omw/min ; laagste 
snelheid is 100 omw/min en de hoogste 
snelheid is 1000 omw/min

model LB 700 3-4
Gebruik de MODE toets voor het 
selecteren van de “POSition” functie, 
en gebruik de SELECT toets voor het 
positioneren van de scan.
Druk de MODE toets om terug te 
keren in de SWEEP SETUP. Gebruik de 
rechter  SELECT toets voor het kiezen 
van de lengte optie en gebruik de 
bijbehorende SELECT toetsen voor 
het verlengen of inkorten van de scan. 
De scan lengte kan gekozen worden 
tussen  359° en 0° . De laatst ingestelde 
waarde blijft behouden.

model LB 700
Druk de         toets, hier mee kunt u 
snelheden kiezen van 600, 300, 150 
en 0 omw/min.

model LB 700
Druk de           toets, voor het verlen-
gen of inkorten van de “streep”.  De 
voor ingestelde hoeken zijn 10°, 15°, 
45°, 90° en 180°. De positie van de 
“streep” kan met de                 toets 
gewijzigd worden

45°, 90° en 180°. De positie van de 
“streep” kan met de                 toets 

model LB 3/4
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Punt naar punt functie (model LB 700 3/4)

Gelijk aan de scan functie is het mogelijk een laser lijk te creëren tussen twee 
gegeven punten. Gebruik de linker SELECT toets voor de functie “PTP: SET PT 
A” , en gebruik de  SELECT toetsen voor het roteren naar de start positie met 
de klok mee of tegen de klok in. Druk de MODE toets voor vastleggen van punt 
A, en gebruik SELECT toets voor het roteren 
naar punt B. Druk de MODE toets voor het 
vastleggen van punt B en het instrument start 
met de scan functie tussen de twee punten. 
U kunt met de SELECT toets de posities 
bijstellen voor elk punt. 
LET OP: In Scan en  punt naar punt functie 
zal de laser enkele centimeter over het gese-
lecteerde punt gaan

LIJN functie  (model  LB 700, LB 700 3/4)
Lijn functie creëert een bewegingsloze laser stip die als referentie kan dienen, 
zodat u de mogelijkheid hebt het instrument als lijnlaser te gebruiken.

model LB 700
Druk de          toets om de snelheid te 
verlagen totdat de snelheid 0 omw/min 
is (lijn functie). 
Druk de                   toets zodat de la-
serkop draait. Als u de toets 

                   indrukt en vasthoudt 
zal de laserstraal sneller draaien.

model LB 700 3/4
Gebruik de SELECT toets voor het 
draaien totdat de positie bereikt is.

is (lijn functie). 
Druk de                   toets zodat de la-
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Automatische nivelleer functie
(model LB 700 3/4)
De automatische nivelleer functie 
maakt het mogelijk te bewegingen 
controleren. Automatisch nivelleer 
functie kan  ON, OFF, of ADS.  Indien 
de automatische nivelleer functie 
op ON staat , zal het instrument 
automatisch nivelleren indien hij uit 
positie komt. Indien de automatische 
nivelleer functie op OFF staat, zal 
het instrument niet automatische 
nivelleren en niet uitschakelen; deze 
functie is te gebruiken voor het 
creëren van een diagonale lijn.
Gebruik de linker SELECT toets om de 
automatische nivellering in of uit te 
schakelen. U kunt ook het instrument 
in ADS functie zetten (zie Anti-Drift 
Systeem - ADS, pagina 14)

Hoogte alarm                                (model 
LB 700, LB 700-GR)
Als het instrument wordt aangesto-
ten of verplaatst zal het proberen zelf 
te nivelleren. Op de werkplek moet 
men het aanstoten of verplaatsen 
van het instrument voorkomen om 
geen foutieve afl ezingen te krijgen.  
het  Anti-Drift Systeem (ADS) wordt 
voor dit doel gebruikt (zie Anti-Drift 
Systeem - ADS, pagina 14).  Het 
instrument kan ook in Manual functie 
worden gezet, hiermee zal de laser-
kop altijd blijven draaien ook indien 
het instrument niet meer waterpas 
staat
(zie Manual functie, pagina17).

As bewegings fout
(model LB 700, LB 700-GR) 
Indien het instrument meer dan 
±5°wordt bewogen, zal de laserkop 
proberen te nivelleren: indien het bu-
iten het nivelleer bereik komt zal het 
instrument een fout melding geven 
op een van de assen. Schakel het 
instrument uit, verplaats het naar en 
meer horizontale positie en schakel 

Bij storing van het instrument, neem contact op met KLS/Nieuw Vennep.

X-as fout

Y-as fout

motor fout

      LB 700
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model LB 700, LB 700-GR
De instellingen voor ADS is de gebrui-
ker te selecteren. De standaard instel-
ling kan gekozen worden met  ADS 
ON of ADS OFF.  Als het instrument 
uit staat, druk en houvast de PIJL naar 
BENEDEN toets (LB 700-GR) of de 
CCW toets (LB 700) in combinatie met 
de       toets. Als het instrument aan 
staat, schakel het instrument voor 
15 sec en schakel hem weer aan. Als 
ADS is ingeschakeld (uitgeschakeld), 
dan is het nu uitgeschakeld (inge-
schakeld).
models LB 700, LB 700-GR
het activeren van ADS, Schakel de 
hand functie           uit en druk de   
ADS         toets.  Als na 1 minuut nadat 
het instrument verplaatst id het ADS 
licht knippert is het noodzakelijk de 
controle hoogtes na te meten om 
het instrument op de juist hoogte 
“HI” (Height of Instrument) staat. 
Als het knipperen van ADS licht uitge-
schakeld is, door 1 keer op de toets te 
drukken, heeft u weer een minuut om 
de hoogtes te controleren.

Om het ADS uit te schakelen drukt u 
de           toets de  een keer. Dit zal het 
instrument weer in de normale zelf 
nivellerende functie schakelen.

Anti-Drift Systeem – ADS (alle modellen) 
Met het  Anti-Drift Systeem ingeschakeld, krijgt de gebruiker een signaal van 
het instrument bij het verstoren van het niveau. De laserkop zal stoppen en de 
straal uitgeschakeld

model LB 700 3/4
Deze functie wordt geschakeld via 
de Auto Level functie (pagina 13); 
het instrument geeft een duidelijk 
signaal als het van niveau is. Schakel 
het ADS in, in de Auto Level functie 
en gebruik daarvoor de MODE toets 
om de juiste stand te kiezen. Na 
het inschakelen duurt het 1 minuut 
voordat ADS in werking treedt dit om 
het instrument te laten  nivelleren. Als 
de toets nogmaals wordt bediend zal 
dit weer 1 minuut vertraging voor het 
inschakelen van ADS geven.  
Als  ADS is ingeschakeld, zal als het in-
strument zich uit het niveau beweegt, 
de laser kop stoppen en de laserstraal 
uitgeschakeld worden.  De gebruiker 
moet met de rechter  SELECT toets  
“CONTinue” functie selecteren.

De basis instelling voor het ADS 
kan door de gebruiker geselecteerd 
worden. Als het instrument uit staat, 
toets en houvast de SELECT toets en 
bedien de        toets. Als het instru-
ment is ingeschakeld, schakel het 
weer uit voor 15 sec. en dan weer aan 
. Hierdoor zal het instrument schake-
len in de Auto Level functie tussen  
ADS  OFF of ON.
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model LB 700-GR
Handmatig afschot kan worden  geactiveerd door de automatische nivellering 
UIT te schakelen. 

LET OP: het  ADS moet uitgeschakeld zijn om de  functie toets te selecteren. 

Druk de          toets dan zal de sensor uitschakelen.

Gebruik de UP (voor meer) en de DOWN (voor minder) toets, voor het afstellen 
van het gewenste afschot. De laser kop zal om de X-as draaien.
LET OP: Als het instrument in de Manual functie staat zal deze, na stoten of 
bewegen, NIET zelf nivelleren

Afschot functie  – LB 700-GR enkel as afschot
Deze enkel afschot functie is ideaal voor algemene 
vlakken, controleren van graafwerkzaamheden, 
terrein modelleren en veel meer.
Het afschot kan gekozen worden tussen 10% 
positief en 10% negatief. De referentie lijn is op het 
instrument aangegeven.

De laserstraal zal reageren op UP en DOWN invoer. Geef het instrument de 
gelegenheid om te reageren op de invoer veranderingen.

LET OP:  De maximale afschot percentages zijn alleen te bereiken indien 
het instrument waterpas staat. Indien het instrument op een statief wordt 
gezet dat niet waterpas staat zal het maximale afschot verminderen met 
de afwijking van het statief. Voor het maximale bereik van het instrument is 
het noodzakelijk dat het statief waterpas staat
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Afschot functie – Dubbele of enkele afschot
(model LB 700 3/4) 
Met dubbel afschot functie is het mogelijk speciale 
wegen en rioleringen aan te leggen.

Het dubbele afschot scherm is de basis opstart functie van het instrument.  
Door gebruik van de MODE toets kiest u tussen de X-as en Y-as. De 
aangegeven  > op het display is van de gekozen as.  Het is ideaal om de Y-as uit 
te richten doordat u de bovenkant van het instrument kunt gebruiken, ook kunt 
u het hoogste en laagste punt lokaliseren.  Als het afschot op beide assen op nul 
gezet wordt zal het instrument continue nivelleren. Het percentage afschot kan 
ten alle tijden worden veranderd in deze functie. LET OP : het instrument geeft 
pas de gevraagde waarde als het nivelleren is beëindigd.  Geef het instrument de 
gelegenheid op de veranderingen te reageren. Onderstaande tekeningen geven 
aan wat de ingestelde waardes als resultaat zullen hebben.

Om de MODE functie uit te schakelen, druk en houvast MODE toets voor meer 
dan 4 sec.  
Als de toets wordt los gelaten, is het MODE keuze menu weer beschikbaar.  
(deze procedure is niet noodzakelijk voor alle andere 
functie toetsen).

.
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Anti-Drift in afschot functie ( model LB 3/4)                                                       
 .................................

Ingeschakelen Anti-Drift is mogelijk bij 
afschot                                    functie.  ADS beschermt 
het instrument tegen stoten en verschuiven zodat 
fouten tot een minimum beperkt blijft Als het instru-
ment als basis instelling Auto Level ADS heeft, dan zal 
in de afschot functie deze ook in geschakeld zijn. Als de 
standaard instelling de Auto Level ADS niet is ingesteld, ga 
naar de afschot functie en selcteer ADS. Keer terug naar de 
afschot functie nadat ADS is ingeschakeld.  ADS is alleen mogelijk indien een 
as nul procent afschot heeft.(enkel afschot).  ADS zal niet functioneren bij het 
werken met dubbelafschot.  
In de afschot functie, indien het instrument bewogen is,  de laser kop zal 
stoppen en de straal wordt uitgeschakeld om aan te geven dat er een hoogte 
alarm is of dat het instrument verplaats is. Resetten van dit alarm kan doormi-
ddel van de rechter SELECT toets de optie “CONTinue” te selecteren.  

LET OP:  Als de beweging in een as richting optreed zal de  ADS deze beweg-
ing niet detecteren bij de as die op afschot is ingesteld. Echter in de praktijk 
zullen beide assen een beweging detecteren zodat het het hoogte alarm 

Hand functie (model LB 700, LB 700-GR) 
Op de hand functie is de zelf nivellering geblokkeerd; hierdoor is het  mogeli-
jk het instrument in elke positie op te stellen.  De hand functie is te actieveren 
door , Uitschakelen (als deze ingeschakeld is) en drukken van          toets
(LET OP: Het is wenselijk het instrument te laten nivelleren voordat deze op 
de hand functie wordt geschakeld om mogelijke fouten te voorkomen.)  Als 
de toets is bediend zal          licht knipperen. Toets de            knop nogmaals en 
u keert terug in de normale toestand. 
LET OP: Indien u terug keert naar de normale functie van zelf nivelleren moet 
het instrument binnen de normale werk grenzen zijn.. Reset het instrument 
op waterpas niveau voordat u de         toets gebruikt
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Loodlijn functie (model LB 700, LB 700 3/4) 
Met deze functie is het mogelijk een nauwkeurige verticale positie van uw 
loodlijn te maken. 
Voorbeeld, als u de loodlijn bepaald en deze iets links of rechts van uw doel 
is, gebruikt u de line positie voor het verplaatsen van de loodlijn zonder het 
instrument te verplaatsen . Het instrument blijft in positie ook indien u een 
ander functie kiest.

model LB 700
Loodlijn functie (bediening paneel 
naar voorzijde).  Indien het instru-
ment in loodlijn positie staat, kan het 
instrument draaien, scannen en spot 
functie werken.  Bepalen van de lood-
lijn moet  in de loodlijn functie de 
laserstraal roteren of van punt naar 
punt scannen.   Bepaal met de draai 
toetsen het referentie punt als de 
lasserstraal draait of scant. In de Spot 
functie kunt u de toetsen gebruiken 
om de spot te bewegen.

model LB 700 3/4
Loodlijn functie (bediening paneel 
naar voorzijde).  Indien het instru-
ment in loodlijn positie staat, kan het 
instrument draaien, scannen en spot 
functie werken..  De Loodlijn selectie 
functie bereikt door met de Mode 
toets naar de loodlijn optie te gaan 
en deze te selecteren.  Het instrument 
zal met de laatst gekozen snelheid 
gaan roteren. Druk de SELECT toets 
om de om de positie van de laser-

straal te veranderen    
met de klok mee 

(rechts) of tegen de klok in (links) om 
een perfecte uitlijning te krijgen.  Bij 
een twee straal instrument kunt u 
gelijktijdig de horizontale en verticale 
laserstraal afstellen met een vaste 
hoek van 90°.
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Voor het model LB 700-GR en model LB 700, is accu 
spanning aangegeven met behulp van  groen, geel 
en rode LCD

Voor model LB 700 3/4,wordt een te lage accu span-
ning in het beeldscherm als “ERROR BATTERY LOW”

aangegeven.

 Als het instrument vreemde storingen geeft vervang het accupakket 

1: Verwijderen van het accupakket kunt u doe door het losdraaien en verwijderen van de 
kunststof moer aan de onderzijde van het instrument.

2: Verwijder en vervang het defecte accupakket..

3: Vervang de accupakket behuizing en verzeker u van een correcte montage in de laser.
LET OP: Gebruik geen accu’s door elkaar.Gebruik uitsluitend gelijke accucellen.

VERVANGEN ACCUPAKKET

Oplaadbaar accupakket
Bij gebruik van een accupakket moet u er rekening mee houden dat  het 
accupakket tot vijf keer op en ontladen geweest moet zijn om zijn maximale 
capaciteit beschikbaar te hebben.

Voor en tijdens het opladen moet het instrument uitgeschakeld zijn. Nu kunt 
u de laderstekker in het accupakket stekken. Sluit dan de lader aan op de 
gebruikelijke 230 Volt net aansluiting. Laadtijd bedraagt + 8 uur afhankelijk 
van de lading in het accupakket. Het instrument kan worden geladen en geli-
jktijdig gebruikt worden maar hierdoor zal de laadtijd toenemen.
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Uw LB 700 serie zelf nivellerende laser is een gesealed instrument en met grote 
precisie gecalibreerd voor uitlevering. Het verdient de aanbeveling de calibra-
tie bij aanvang van een nieuw project te controleren en een referentie punt 
vast te leggen. Weet zeker dat het instrument zijn zelf nivellerende functie 
heeft uitgevoerd. ( ± 30 seconden ) 

Horizontale afwijking test voor de X-as
1:Om de horizontale X-as afwijking te testen stelt u het instrument op onge-
veer     30 meter voor een rechte muur .       Rechter zijde van het 
instrument     naar de 
muur gericht.

2: Toets de            toets en laat het 
instrument nivelleren. Gebruik 
de laser ontvanger en markeer 
de positie van de laserstraal op 
de muur

3: Draai het instrument 180°. Zorg 
er voor dat het instrument niet 
in hoogte veranderd. Laat het 
instrument opnieuw nivelleren.

4: Bij gebruik van de SPOT functie (alleen LB 700 en  LB 700 3-4), probeer de 
vertikale spot uit te lijnen met punt “A”.  Herhaal deze procedure voor het 
punt “B”  Er is geen calibratie nodig als het vertikale verschil tussen A en B 
kleiner is dan 3,5 mm.

    Herhaal boven genoemde stappen voor en correcte afl ezing. Indien de 
afstand groter is dan 3,5 mm moet het instrument gecalibeerd worden.

CALIBREREN
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ONDERHOUD INSTRUMENT

SPECIFICATIES

Maak uw instrument altijd schoon na gebruik. Gebruik alleen zachte en droge 
doek om alle vuil en vocht te verwijderen . Gebruik geen benzine, thinner of 
andere oplosmiddelen om het instrument te reinigen. Houdt de koff er schoon 
en droog. Berg het instrument NOOIT nat of vochtig op in een gesloten koff er
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De volgende informatie is een basis lijst met mogelijke oorzaken van het niet of niet goed 

genoeg functioneren van uw LB 700 serie laser.

Controleer de accu : een van de meest voorkomende oorzaken van weigering van het 

instrument is te wijten aan niet geladen accu’s

• Altijd het compleet accu pakket wisselen indien nodig. Accu pakket kan met een multi-

meter getest worden op voldoende spanning ( ± 6 volt ).

•  Controleer de accu’s op lekkage dit kan de contacten beschadigen. 

•  Oplaadbaar accu pakket: Voor maximaal levensduur moet deze altijd tot maximale 

capaciteit geladen worden. Het accu pakket gaat maximaal functioneren na vijf maal 

ge - en ontladen te zijn geweest.

Als het instrument niet draait, zelf nivelleert of een “fout” code geeft: Overtuig 

u ervan dat het instrument binnen de zelf nivellerende gebied bevindt. Reset 

het instrument door de uitschakelen, wacht 15 seconden en schakel het in-

strument weer in. Als het instrument draait maar niet zelf nivelleert, controleer 

of het instrument in de zelf nivellerende functie staat.

Als al deze mogelijkheden geen oplossing bieden kunt u contact opnemen 
met Kieboom Laser Systemen  BV Nieuw-Vennep.

STORING ZOEKEN
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Introductie
De KIEBOOM LASER® Universele laserontvanger is geschikt voor het bepalen 
van de hoogte van zichtbare- en onzichtbare laserstralen, ook perfect voor 
buiten te gebruiken waar zonlicht het moeilijker maakt de laserstraal te 
detecteren.

Mogelijkheden

LS-10 Inclusief baak klem.

    

Een 9 volt blokcel is geschikt voor ± 3 maand gebruik van de ontvanger. Als na 
het inschakelen van het instrument het symbool batterij leeg blijft branden, 

Introductie

UNIVERSELE LASER ONTVANGER LS 10

Laser ontvanger
venster

Aan/Uit toets

Bandbreedte
instelling toets

Audiosignaal
Aan/Uit toets

Luidspreker

LCD uitlezing 
laser niveau
voorzijde

LCD uitlezing
laser niveau

Batterij compartimentBatterij compartiment
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Gebruik laserontvanger

1: Monteer het instrument op de baak indien 
u deze gebruikt. Schakel het instrument in 
door op de ON/OFF toets te drukken. Alle 
LCD symbolen zullen kort oplichten het 
display blijft aan. het audiosignaal staat in 
geschakeld

2: Draai het ontvanger venster in de richting 
van de laserstraal 

3: Beweeg nu de ontvanger op of neer in 
de richting van de laserstraal tot dat de pijl 
op het display verschijnt en/of het audio 
signaal hoorbaar is. Gebruik de bandbreedte 
instelling om een zo nauwkeurig mogelijke 
hoogte instellen.

4: Beweeg het instrument naar boven en het LOW BEAM indicatie zal oplichten 
en  een kort pulsend audio signaal is hoorbaar. Beweeg het instrument naar 
beneden dan en het HIGH BEAM indicatie  zal oplichten en lang pulsend signaal 
is hoorbaar.  Is het instrument op de juist hoogte zal de indicatie lijn oplichten en 
een constant signaal hoorbaar.

Ontvangt het instrument geen laserstraal  dan zal deze na 5 tot 8 minuten 
uitschakelen. Dit om de batterijen in het instrument te sparen.
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Speciale functie van de ontvanger

De LS 10 laserontvanger heeft een uniek geheugen functie, welke de laatste 
laserstraal positie onthoud indien het instrument buiten laserstraal komt. Tevens 
is het instrument voorzien van electronische fi ltering van felle zonnestralen en 
elctromagnitische straling. Drie verschillende 
geluiden geven de hoogte aan . 

Ander functies zoals geluid uit, sterk ( 
105dBa) en sterker ( 125+ dBa), smalle, 
middel en brede band , en voor en achter 
display. Zeven schakelpunten geven een 
nauwkeurige indicatie. Beweegt het instrument naar het niveau dan zullen de 
pijlen zich vullen.

Onderhoud van uw universele laserontvanger

Het instrument is door middel van een pakking beschermd tegen water en stof. 
Gebruik en zachte droge doek voor het verwijderen van vuil en vocht voordat 
u het instrument opruimt. Gebruik geen oplosmiddelen om het instrument te 
reinigen. Voor dat u het instrument voor een lange periode opruimt is het aan te 
raden de batterijen te verwijderen.

Specifi caties:

Afmetingen: 169mm x 76mm x 25mm
gewicht: 275g

bereik: to 600m

 Bandbreedte:  fi jn, ±0.75mm; middel ± 1.5mm; grof, ± 3mm  
(bandbreedte zijn op basis van standaard omstandigheden voor 
de gangbare lasers)

Display: LCD, voorkant en achterkant
  Voeding: 9-volt blok batterij; geschikt voor ± 3 maan-
den     
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GARANTIE

Deze  KIEBOOM LASER® LS 10 Universele laserontvanger is gegarandeerd voor 
de oorspronkelijke koper tegen materiaal en/of fabricage fouten . KLS/Nieuw-
Vennep herstelt de opgetreden gebreken, welke terug te voeren zijn op 
materiaal - of fabricagefouten voor een periode van TWEE JAAR welke in gaat 
op het moment van aankoop van het apparaat. In voorkomende gevallen 
verzoeken wij u het apparaat franco te zenden. Niet onder de garantie vallen 
gebreken of schaden, welke zijn opgetreden door foutieve aansluiting, of in-
dien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt, tevens - indien 
het apparaat is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt 
is. - indien aan de machine door derden op ondeskundige wijze reparaties zijn 
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