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Ръководство за 
експлоатация
Български

Поздравления за закупуването на Вашия уред 
Leica DISTO™ D2.

Инструкцията за безопасност и 
ръководството за експлоатация 
трябва да се прочетат внимателно 

преди да използвате уреда за пръв път. Отговорното 
за продукта лице трябва да се убеди, че 
потребителите са разбрали тези инструкции и да 
изисква тяхното спазване.

Използвани символи
Използваните символи имат следното значение:

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указва потенциална опасна ситуация или 

използване не по предназначение, коeто, ако е 
неизбежно, може да доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

� ВНИМАНИЕ:
Предупреждава за потенциална опасна 

ситуация или използване не по предназначение, 
което, ако не бъде избегнато, може да причини 
слаби наранявания и/или съществени материални, 
финансови и екологични щети.

Важни параграфи, които следва да се 
спазват в практиката, тъй като те са предпоставка 
продуктът да бъде използван по технически 
правилен и ефективен начин.

Употреба по предназначение

Позволено използване
• Измерване на разстояния
• Изчислителни функции, напр. площи обем

Забранено използване
• Използване на инструмента без инструкции
• Използване извън посочените пределно 

допустими стойности
• Деактивиране на системите за безопасност и 

отстраняване на обяснителните и 
предупредителните стикери

• Отваряне на оборудването с помощта на 
инструменти (отверки и др.)

• Извършване на модификации или преустройство 
на продукта

• Използване на аксесоари от други 
производители без изричното одобрение на 
Leica Geosystems.

• Съзнателно или безотговорно поведение на 
скелето, при използване на стълби, при 
извършване на измервания в близост до 
1 Използвани символиLeica DISTO™ D2 762958a bg RO
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работещи машини или до необезопасени 
машинни части или инсталации

• Директно насочване към слънцето
• Умишлено заслепяване на трети лица, дори и в 

тъмното
• Неподходящи предпазни мерки на обекта на 

инженерни геодезични измервания (напр. при 
измервания на пътища, строителни обекти и т.н.)

Ограничения за използване
Виж и раздел "Технически данни".

Leica DISTO™ е предназначен за използване в 
постоянно обитавани от хора райони. Не 
използвайте продукта във взривоопасни или 
агресивни среди.

Отговорности
Отговорности на производителя на 
оригиналното оборудване Leica Geosystems AG, 
CH-9435 Heerbrugg (накратко Leica Geosystems):
Leica Geosystems носи отговорност за доставката на 
продукта, включително на Ръководството за 
експлоатация и оригиналните приспособления, в 
напълно изправно състояние. 
(Версии на допълнителни езици могат да се намерят 
на: www.disto.com)

Отговорности на производителя на аксесоари, 
които не са произведени от Leica:
Производителите на аксесоари за Leica DISTO™, 
които не са произведени от Leica, носят отговорност 
за разработването, въвеждането в експлоатация и 
оповестяването на принципите на безопасност на 
техния продукт. Те носят така също отговорност и за 
ефективността на тези принципи за безопасност в 
комбинация с оборудването на Leica Geosystems.
Отговорности на лицето, отговорно за 
инструмента:

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лицето, отговорно за инструмента, трябва да 

гарантира, че оборудването се използва в 
съответствие с инструкциите. Това лице носи 
отговорност и за използвания персонал, неговото 
обучение и за безопасността на оборудването 
при употреба. Отговорникът за продукта има 
следните задължения:
• Да се запознае с инструкциите за безопасност 

във връзка с продукта и инструкциите в 
настоящото ръководство за експлоатация.

• Да познава добре местните разпоредби за 
безопасност, свързани с предотвратяване на 
инциденти.

• Да информира незабавно Leica Geosystems, ако 
бъде нарушена безопасността на оборудването.
2Употреба по предназначение Leica DISTO™ D2 762958a bg
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Общ преглед

Клавишен блок
Виж чертеж{A}:
1 Бутон ВКЛ./РАЗСТ (ВКЛ/ИЗМЕРВ)
2 Бутон ПЛЮС [+]
3 Бутон ФУНКЦИЯ
4 Бутон КОНТРОЛА
5 Бутон ИЗЧИСТВАНЕ/ИЗКЛ 
6 Бутон ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ/ТАЙМЕР
7 Бутон ОСВЕТЛЕНИЕ/ЕДИНИЦИ
8 Бутон МИНУС [-]

Дисплей
Виж чертеж {B}
1 Лазер "ВКЛ"
2 Указание (предна/задна/накрайник)
3 Питагор
4 Таймер (самозадействащ се)
5 Историческа памет
6 Площ/обем
7 Статус на батерията
8 Единици със степенни показатели (2/3)
9 Средна линия 2
10 Средна линия 1
11 Сумарна линия 
12 мин. / макс. дисплей
13 Информационен символ

Въвеждане в експлоатация

Поставяне / Смяна на батериите
1 Отстранете капака на гнездото за батериите. 

Виж чертеж {C}.
2 Поставете батерии, като съблюдавате 

поляритета. 
3 Затворете гнездото за батериите. 
• Сменете батериите, когато символът  на 

дисплея започне да свети непрекъснато. 
Използвайте само алкални батерии.
Ако инструментът не се изполва 

продължителен период от време, отстранете 
батериите, за да предотвратите корозия.

Начин на действие

Условия на измерване
Обхват
Обхватът е ограничен на 60 м. 
През нощта или при мрак и когато визирната точка е 
в сянка, обхватът на измерване без визирна плоча се 
увеличава. Използвайте визирна плоча, за да 
увеличите обхвата на измерване на дневна 
светлина или в случаите, когато визирната точка е 
със слаби отражателни свойства!
3 Общ прегледLeica DISTO™ D2 762958a bg RO
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Визирни повърхности

� ВНИМАНИЕ:
При измерване срещу безцветни течности 

(напр. вода) или стъкла без прах, стирифом или 
подобни, полупроницаеми повърхности, могат да се 
получат грешки при измерването. Насочването към 
силно лъскави повърхности може да отрази 
лазерния лъч и да доведе до грешки в измерването.

Опасности, свързани с 
използването на продукта
� ВНИМАНИЕ:

Следете за грешки при измерване на 
разстояния, ако уредът е дефектен или е бил 
изпускан, използван неправилно или модифициран.

Предпазни мерки:
Провеждайте периодично контролни измервания.
Това е валидно особено в случаите, когато 
инструментът е бил обект на неправилно 
използване, както и преди, по време на и след важни 
измервания.
Убедете се, че оптичните елементи на Leica DISTO™ 
са чисти и че няма механично увреждане на 
буферите.

� ВНИМАНИЕ:
При използване на инструмента за измерване 

на разстояние или за позициониране на движещи се 
обекти (напр. кранове, строително оборудване, 

платформи и др.) непредвидени събития могат да 
причинят грешки в измерването.

Предпазни мерки:
Използвайте този продукт само като сензор за 
измерване, а не като контролно устройство. Вашата 
система трябва да бъде конфигурирана и 
управлявана така, че в случай на грешка в 
измерването, повреда на уреда или прекъсване на 
захранването в резултат на инсталирани предпазни 
устрйства (напр. предпазен краен прекъсвач), да се 
гарантира, че това няма да причини щета.

Включване/изключване
Краткотрайно, еднократно натискане: 
инструментът и лазерът са включени.

На дисплея се появява символът на батерията 
 до натискане на следващ бутон.

Задържането на този бутон в натиснато 
състояние изключва инструмента.

Инструментът изключва автоматично след три 
минути на неизползване.

Настройване на инструмента
Натиснете и задръжте до появата на желаната 
единица.
4Начин на действие Leica DISTO™ D2 762958a bg
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Възможни единици:

Клавиш ИЗЧИСТВАНЕ
Краткотрайно, еднократно натискане: отменя 
последното действие.

Осветяване
Краткотрайно, еднократно натискане: включва 
или изключва осветлението на дисплея.

Контролни настройки
Фабричните контролни настройки са показани от 
задната страна на инструмента.
Инструментът може да бъде настроен за следните 
измервания:
• За измерване от ръб (виж чертеж {D}), 

разтворете ограничителната скоба до нейното 
първо щракване. Виж чертеж {E}.

• Да се мери от ъгъл (виж чертеж {D}), разтворете 
ограничителната скоба до нейното щракване и 
натиснете леко скобата надясно. Сега вече 

ограничителната скоба може да бъде напълно 
разтворена. Виж чертеж {E}.

� ВНИМАНИЕ:
Убедете се, че при измерване от неразгънатия 

накрайник контролата на измерването е поставена 
на "Накрайник"!

Краткотрайно, еднократно натискане: 
следващото измерване се отчита от предния 
ръб.

Краткотрайно, двукратно натискане: 
измерването се отчита от неразгънатия 
накрайник.

След едно измерване, контролата се връща 
автоматично към фабричната настройка (задна 
контрола).

Еднократно, продължително натискане: 
измерванията се отчитат от челната страна 
като контрола до въвеждане на нова контрола 
на измерване

Двукратно, продължително натискане: 
измерванията се отчитат от неразгънатия 
накрайник до въвеждане на нова контрола на 
измерване.

Виж чертеж {F}.

Разстояние Площ Обем
1. 0.000 m 0.000 m² 0.000 m³
2. 0'0'' 1/16 0.00 ft² 0.0 ft³
3. 0 in 1/16 0.00 ft² 0.0 ft³
4. 0.00 ft 0.00 ft² 0.0 ft³
5 Начин на действиеLeica DISTO™ D2 762958a bg RO
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Измерване

Измерване на единично разстояние
Еднократно, краткотрайно натискане: лазерът 
е активиран.

Еднократно, краткотрайно натискане: отчетено 
е измерване на разстояние. 

Резултатът се изобразява незабавно.

Непрекъснато измерване
С тази функция могат да се измерват разстояния

Еднократно, продължително натискане: 
прозвучава "бийп" сигнал, стартира се 
непрекъснато измерване.

Еднократно, краткотрайно натискане: 
непрекъснатото измерване прекъсва. 

На индикаторната линия се изписва последната 
измерена стойност.

Настройка на минимално/
максимално измерване
Тази функция дава възможност за определяне на 
минималното или максималното разстояние от 
дадена точка на измерване, напр. определянето на 
диагонали в помещения (максимална стойност) или 

хоризонтални разстояния (минимална стойност).
Включване на непрекъснато измерване (виж горе). 
На дисплия се появяват съответните максимални и 
минимални стойности.

Функции

Събиране / Изваждане
Измерване на разстояния.

Краткотрайно, еднократно натискане: прибавя 
се следващото измерване към предишното.

Краткотрайно, еднократно натискане: 
следващото измерване се изважда от 
предходното.

Повторете процедурата толкова пъти, колкото е 
необходимо. Резултатът от измерването се появява 
на сумарната линия, на средната линия 2 се появява 
предходната измерена стойност, стойността, която 
подлежи на измерване се появява на средна линия 
1.

Краткотрайно, еднократно натискане: отменя 
последната стъпка.

Функция измерване на площ
Еднократно, краткотрайно натискане: на 
дисплея се появява символът .
6Измерване Leica DISTO™ D2 762958a bg
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Еднократно, краткотрайно натискане: 
регистрира първото измерване на разстояние 
(напр. дължина)

Еднократно, краткотрайно натискане: 
регистрира второто измерване на разстояние 
(напр. ширина)

Резултатът от измерването на площта се изобразява 
на сумарния ред, а индивидуално измерените 
стойности се изобразяват на средни редове 1 и 2.

Събиране и изваждане на площи
Извикване на функцията площ и измерване на 
площи.
Натиснете  или  .

Еднократно, краткотрайно натискане: 
регистрира първото измерване на разстояние 
(напр. дължина)

Еднократно, краткотрайно натискане: 
регистрира второто измерване на разстояние 
(напр. ширина)

Резултат от второто измерване на площ, светва "+". 
Еднократно, краткотрайно натискане: 
потвърждава събирането; резултатът от 
събраните площи се изобразяват на сумарния 
ред.

Функция обем
Двукратно, краткотрайно натискане: на дисплея 
се появява символът .

Еднократно, краткотрайно натискане: 
регистрира измерването от първото 
разстояние (напр. дължина) 

Еднократно, краткотрайно натискане: 
регистрира измерването от второто разстояние 
(напр. ширина) 

Резултатът от измерването на площ на вече 
измерените стойности се изобразява на сумарния 
ред.

Еднократно, краткотрайно натискане: 
регистрира измерването от третото разстояние 
(напр. височина). Стойността се изобразява на 
среден ред 1.

Резултатът от измерването на площта се изобразява 
на сумарния ред, измерените преди това две 
стойности се изобразяват на средни редове 1 и 2.

Индиректно измерване
Инструментът може да измерва разтояния по 
метода на Питагор. Тази процедура помага при 
измерване на разстояния с труден достъп.
7 ФункцииLeica DISTO™ D2 762958a bg RO
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Придържайте се към предписаната 
последователност на измерванията:
• Всички визирни точки трябва да бъдат 

подравнени хоризонтално или вертикално по 
стената.

• Най-добри резултати се получават, когато 
инструментът се върти около една фиксирана 
точка (напр. ограничителната скоба е издърпана 
изцяло и инструментът е поставен срещу дадена 
стена).

• За да отчетете измерването, може да се извика 
функцията за измерване на минимална/
максимална стойност. Минималната стойност се 
използва за измервания, които трябва да бъдат 
под прави ъгли спрямо визирната точка, докато 
максималното разстояние се използва за всички 
останали измервания.

Убедете се, че първото измерване и 
разстоянието, подлежащо на измерване, са под 
прави ъгли. Използвайте функцията за измерване на 
минимални/максимални стойности.

Индиректно измерване - определяне на 
разстояние с помощта на 2 помощни 
измервания
Виж чертежа {G}

Трикратно, краткотрайно натискане: на 
дисплея се появява символът .

Подлежащото на измерване разстояние светва във 
символа.

Еднократно, краткотрайно натискане: отчита 
измерване на разстояние 

Подлежащото на измерване второ разстояние 
светва във символа

Еднократно, краткотрайно натискане: отчита 
измерване на хоризонталното разстояние

Резултатът от функцията се изобразява на сумарния 
ред.
При по-продължително натискане на бутон  по 
време на измерване на разстояние, се активира 
непрекъснато измерване на максимална или 
минимална стойност. 

Индиректно измерване - определяне на 
разстояние с помощта на 3 помощни 
измервания
Виж чертеж {H}

Четирикратно, краткотрайно натискане: на 
дисплея се появява символът .

Подлежащото на измерване разстояние светва във 
символа.

Еднократно, краткотрайно натискане: отчита 
измерване на разстояние
8Функции Leica DISTO™ D2 762958a bg



D

GB

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

OK

US

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG
R

R

Подлежащото на измерване второ разстояние 
светва във символа.

Еднократно, краткотрайно натискане: отчита 
хоризонтално измерване.
Подлежащото на измерване трето разстояние 
светва във символа.

Еднократно, краткотрайно натискане: отчита 
измерване на разстояние

Резултатът от функцията се изобразява на сумарния 
ред.
При по-продължително натискане на бутон  по 
време на измерване на разстояние, се активира 
непрекъснато измерване на максимална или 
минимална стойност. 

Функция трасиране
Тази функция е полезна при трасиране на еднакви 
разстояния, напр. при изграждане на дървени 
основи. Виж чертеж {I}

Петкратно, краткотрайно натискане: на 
дисплея се появява символът .

На сумарния ред се появява стойност (зададена 
стойност 1.000 м). Тази стойност може да се 
регулира до желаното трасирано разстояние.

Стойността се повишава.

Стойността намалява.

При задържане на бутона натиснат се увеличава 
скоростта, с която се сменя стойността.

Еднократно, краткотрайно натискане: стартира 
непрекъснато измерване.

На междинна линия 1 се изобразява настроеното 
разстояние или съответното следващо кратно. 
На сумарния ред се изобразява разстоянието до 
следващата съответна трасирана точка.
При наближаване на трасираната точка (на 
разстояние под 0,10 м), инструментът започва да 
издава акустичен сигнал. При достигане на точката, 
акустичният сигнал се променя и междинна линия 1 
започва да свети.

Еднократно, краткотрайно натискане: 
измерването на разстояние се прекъсва и 
инструментът се връща в режим на 
индивидуално измерване на разстояние.

Историческа памет
Еднократно, краткотрайно натискане: на 
диспля се появяват символът  и последнта 
измерена стойност.

Използвайте бутони "+" или "-", за да навигирате по 
последните 10 стойности. Стойностите могат да се 
използват и във функции.
9 ФункцииLeica DISTO™ D2 762958a bg RO
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Използване на съхранени стойности във 
функции
Използване на събрани разстояния във функции за 
площ (напр. повърхности на стени или при 
боядисване):
Събиране на разстояния (виж събиране / изваждане)

Извикайте функция за площ, за да измерите 
например височината на дадено помещение.

Еднократно, краткотрайно натискане: извиква 
историческата памет и дава възможност за 
търсене на правилната стойност.

Еднократно, продължително натискане: 
стойността се въвежда във функцията и се 
изобразява резултатът от функцията (напр. 
площ).

Таймер (самозадействащ се)
Еднократно, продължително натискане: на 
дисплея се появява символът .

Таймерът е предварително настроен на 5 секунди.
Стойността се повишава.

Стойността намалява.

При задържане на бутона натиснат се увеличава 
скоростта на смяна на стойностите.
Отчитането на времето стартира автоматично (ако е 

активиран лазерът), след което измерването се 
задейства.

Изключване на акустичния сигнал
  Натиснете и задръжте едновременно за 5 
секунди:

Акустичният сигнал се изключва. 
За да го активирате повторно, натиснете и задръжте 
за 5 секунди.

Приложение

Съобщения на дисплея
Всички съобщения, които се появяват на дисплея, са 
с индикацията  или "Грешка". Могат да бъдат 
коригирани следните грешки.

Причина Отстраняване
204 Грешка в 

изчислението
Повторете 
процедурата

252 Прекалено висока 
температура

Оставете уреда да се 
охлади.

253 Температурата е 
прекалено ниска

Загрейте уреда

255 Прекалено слаб 
получаван сигнал, 
прекалено дълго 
време за 
измерване.

Използвайте визирна 
плоча
10Приложение Leica DISTO™ D2 762958a bg
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Технически спецификации

* Използвайте визирна плоча, за да увеличите обхвата на 
измерване на дневна светлина или в случаите, когато 
визирната точка е със слаби отражателни свойства!
** при благоприятни условия (добри свойства на визирната 
повърхност, температура в помещението) до 10 м. При 
неблагоприятни условия, като излагане на силна слънчева 
светлина, слабо отразяваща визирна повърхност или 
колебания в температурата, отклонението по разстояния 
над 10 м може да нарастне с ± 0.15 мм/м.

Електромагнитна съвместимост 
(EMC)
Понятието "електромагнитна съвместимост" се 
използва за означаване на способността на продукта 
да функционира безпроблемно в среда, в които има 
наличие на електромагнитно излъчване и 
електростатичен разряд, и то без оказване на 
електрпомагнитно влияние върху друго оборудване.

256 Прекалено силен 
получаван сигнал 

Използвайте визирна 
плоча (сива страна)

257 Грешно 
измерване, 
прекалено силна 
фонова светлина

Използвайте визирна 
плоча (кафява страна)

258 Извън обхвата на 
измерване

Изберете разстоянието 
за измерване в 
рамките на обхвата на 
измерване

Грешка Причина Отстраняване
Error Хардуерна грешка Ако това съобщение 

остане активно след 
неколкократно 
изключване и 
включване на уреда, 
моля обърнете се към 
вашия регионален 
търговски 
представител.

Обхват 0.05 м до 60 м*
Точност на измерване (2 σ) типична ± 1.5 мм**
Най-малката 
изобразявана единица 1 мм

Клас лазер 2
Тип лазер 635 nm, < 1 mW 
Защита срещу пръски и 
прах

IP 54, 
прахонепроницаем, 
защитен от пръски

Причина Отстраняване Автом. изключване на 
захранването: 
Лазерен
инструмент

след 60 сек.
след 180 сек.

Осветяване
Разгъване на накрайника
Живот на батерията, 
Тип 2 x AAA

до 
5 000 измервания

Размери 111 x 43 x 23 мм
Тегло 90 гр.
Температурен диапазон:
Съхранение
Начин на действие

-25°C до +70°C
0°C до +40°C
11 ПриложениеLeica DISTO™ D2 762958a bg RO
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� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Leica DISTO™ е в съответствие с възможно 

най-строгите изисквания на съответните стандарти и 
регулаторни норми.
Въпреки това не може напълно да се изключи 
евентуално въздействие на продукта върху друго 
оборудване. 

Класификация на лазера
Leica DISTO™ произвежда видим лазерен лъч, 
излизащ от предната страна на инструмента. 
Виж чертеж {K}.
Продуктът се причислява към лазерни продукти от 
Клас 2, в съответствие с:
• Директива IEC60825-1 : 2007 "Радиационна 

безопасност на лазерни продукти"

Клас 2 Лазерни продукти:
Не гледайте в лъча или не го насочвайте ненужно 
директно към други лица. При реакции на 
непоносимост, вкл. при рефлекса на мигащата 
светлина, се препоръчва носенето на защитни 
очила.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гледането директно в лазерния лъч с оптични 

помощни средства (напр. бинокъл, телескопи) може 
да бъде опасно.

Предпазни мерки:
Не гледайте директно в лазерния лъч с оптични 

помощни средства.

� ВНИМАНИЕ:
Гледането в лазерния лъч може да бъде 

опасно за очите.

Предпазни мерки:
Не се взирайте в лъча. Не гледайте в лазерния лъч. 
Убедете се, че лазерът е насочен над или под нивото 
на очите (особено с фиксирани инсталации, в 
машини и др.).

Маркировка

За разположението на визирната плоча виж чертеж 
{J}.

Лазерно излъчване
Не се взирайте в лазерния лъч

Лазер клас 2
съгл. Директива IEC 60825-1:2007

Максимална мощност 
на излъчване *: <1 mW
Дължина на излъчваната 
вълна:  620-690 nm
Дивергенция на лъча  0.16 x 0.6 mrad
Продължителност на импулс 1 x 10-9 сек.
12Приложение Leica DISTO™ D2 762958a bg
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Поддръжка
Избърсвайте замърсяванията с влажна, мека кърпа. 
Не потопявайте инструмента във вода. Не 
използвайте агресивни средства за почистване или 
разтвори.

Гаранция
Leica DISTO™ D2 се предлага с тригодишна* 
гаранция от Leica Geosystems.
По-подробна информация може да се намери на: 
www.disto.com
* З да получите тригодишната гаранция, продуктът трябва 
да бъде регистриран на нашата интернет страница 
www.disto.com в рамките на осем седмици от датата на 
закупуване. Ако продуктът не бъде регистриран в посочения 
срок, се прилага двугодишна гаранция.

Изхвърляне
� ВНИМАНИЕ:

Изтощените батерии не трябва да се 
изхвърлят заедно с битови отпадъци. Не 
замърсявайте околната среда и ги предавайте на 
пунктовете за събиране на отпадъци, в съответствие 
с съответните национални и местни разпоредби.

Продуктът не трябва да се изхвърля 
заедно с битови отпадъци.
Изхвърляйте продукта по начин, който е в 
съответствие със съответните валидни 
държавни разпоредби във вашата страна.

Спазвайте специалните национални и местните 
разпоредби.
Информация относно специалното третиране и 
управление на отпадъците можете да свалите от 
сайта на Leica Geosystems на адрес в интернет
http://www.leica-geosystems.com/treatment или да 
получите директно от вашия регионален търговски 
представител на Leica Geosystems. 

Запазваме си правото за промени (чертежи, 
описания и технически спецификации). 
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