
EXAMPLE:

1-       Clean the base of the level and the surface of the chosen reference.
2-       Place the level on the reference surface and annotate the first reading (Figure 1).
3-       Turn the level 180º horizontally on the same reference surface and annotate the 2nd reading (Figure 2).

4-       Use the supplied Allen key and turn the leveling screw, as shown in Figure 3.

INSTRUÇÕES PARA O AJUSTE DO NÍVEL 
A bolha principal deste nível foi ajustada com uma tolerância de 1/3 da divisão em 20ºC. Em consequência de choques no transporte ou pela mudança de 
temperatura do ambiente, a mesma pode estar fora da tolerância. Constatando esta irregularidade, favor proceder da seguinte forma:

1-       Limpe a base do nível e a superfície de referência escolhida.
2-       Coloque o nível na superfície de referência e anote a 1ª leitura (Figura1).

The figure 1 shows the reading of the level: + 2 divisions; turn the level conforming the instruction #3; the figure 2 shows the reading of the level: -1 division

3-       Gire o nível 180º horizontalmente sobre a mesma superfície de referência e anote a 2ª leitura (Figura 2).
4-       Utilize a chave Allen fornecida e gire o parafuso nivelador, conforme a Figura 3.

EXEMPLO:

A figura 1 mostra o nível indicando leitura: +2 divisões; gire o nível conforme #3 da instrução; A figura 2 mostra o nível indicando leitura: -1 divisão.

The main bubble of this level had been adjusted within the tolerance of 1/3 division at 20ºC. During transportation or due to change of surrounding 
temperature, could be out of tolerance. In this case please proceed as follows:

Para ajustar a diferença; proceda da seguinte maneira:

Acrescente a diferença na segunda leitura:

Utilize  a chave allen e gire o parafuso de ajuste para o sentido B, fazendo a bolha se mover 0.5 divisão a partir da posição atual, como mostra a  Figura 3.

Observação: Repita a verificação pelo menos duas vezes, para que consiga uma centralização melhor da bolha.
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3-       Gire el nivel a 180º horizontalmente sobre la misma superficie de referencia y anote la segunda lectura (Figura 2).

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR EL NIVEL
La burbuja principal de este nivel de ajustó con la tolerancia de 1/3 de división a 20ºC. Durante el transporte o debido a los cambios de temperatura 
ambiente, podría estar fuera de la tolerancia. En este caso, por favor, haga lo siguiente:

1-       Limpiar toda la base del nivel y la superficie de referencia escogida.
2-       Coloque el nivel en la superficie de referencia y anote la primera lectura (Figura 1).

Note: Repeat this operation at least twice to obtain the best adjustment of the level.

The figure 1 shows the reading of the level: + 2 divisions; turn the level conforming the instruction #3; the figure 2 shows the reading of the level: -1 division

To adjust difference; proceed as follows:

Add difference in the 2nd reading:

Use the allen key and turn the leveling screw to the direction B, causing the bubble to move 0.5 division from the current position, as shown in Figure 3.

Utilice la llave Allen y girar el opresor de ajuste a la dirección B, haciendo que la burbuja se mueva 0,5 división desde la posición actual, como se muestra 
en la Figura 3.

Agregar diferencia en la segunda lectura:

Nota: Repetir esta operación al menos dos veces para obtener el mejor ajuste del nivel.

4-       Utilice la llave allen suministrada y girar el opresor de ajuste, como se muestra en la Figura 3.
EJEMPLO:

La figura 1 muestra la lectura del nivel: + 2 divisiones; gire el nivel conforme la instrucción #3; la figura 2 muestra la lectura del nivel: -1 división

Para ajustar la diferencia; proceda como sigue: (1ª Lectura) – (2ª Lectura)  =
2
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