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Käyttäjän käsikirja
Suomi

Onittelut uuden Leica DISTO™ D2.:n hankkimisen 
johdosta

Turvaohjeet ja käyttöohje tulee 
lukea tarkasti ennen kuin laitetta 
käytetään ensimmäisen kerran. 
Kojeen vastuuhenkilön on varmis-

tettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet 
ja noudattavat niitä.

Käytetyt symbolit
Käytetyillä merkinnöillä on seuraavat merkitykset:

� VAROITUS:
Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai 

käyttötarkoituksenvastaista käyttöä, joka saattaa 
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä 
vältetä.

� HUOMIO:
Käyttövaara tai asiaton käyttö, joka voi aihe-

uttaa vain vähäisiä henkilövahinkoja, mutta huomat-
tavia vahinkoja esineille, omaisuudelle tai ympäris-
tölle.

Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava 
käytännössä, koska ne mahdollistavat kojeen tekni-
sesti oikean ja tehokkaan käytön.

Käyttötarkoitus

Sallittu käyttö
• Etäisyyksien mittaus
• Laskentatoiminnot, esim. pinta-alojen ja tilavuuk-

sien laskenta

Haitallinen käyttö
• Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
• Käyttö muissa kuin sallituissa toimintaolosuh-

teissa
• Turvajärjestelmien poistaminen sekä ohje- ja 

varoitustarrojen irrottaminen
• Kojeen avaaminen työkaluja käyttäen (ruuvimeis-

selit jne.)
• Muutosten teko laitteeseen
• Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttäminen 

ilman Leica Geosystemsin suostumusta.
• Huolimaton ja vastuuton käyttö rakennusteli-

neillä, tikkailla, käyvien koneiden lähellä, suojaa-
mattomien koneiden ja niiden osien lähellä

• Tähtääminen suoraan aurinkoon
• Tahallinen muiden ihmisten häikäisy, myös hämä-

rässä
• Riittämätön mittauspaikan suojaus (esim. suori-

tettaessa mittauksia kaduilla, rakennustyömailla 
jne.)
1 Käytetyt symbolitLeica DISTO™ D2 762958a fin RO
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Käytön rajoitukset
Katso lisätietoja luvusta "Tekniset tiedot".

Leica DISTO™ on suunniteltu käytettäväksi alueilla, 
joilla on pysyvää ihmisasutusta. Älä käytä tuotetta 
rajähdysvaara-alueilla tai muutoin vaarallisissa ympä-
ristöissä.

Vastuut
Alkuperäisen tuotteen valmistajan Leica Geosys-
tems AG, CH-9435 Heerbrugg (lyhyesti Leica 
Geosystems):in vastuualueet:
Leica Geosystems on vastuussa tuotteen toimittami-
sesta turvallisessa, täydessä toimintakunnossa käyt-
töohjeineen ja alkuperäisine tarvikkeineen. 
(muut kieliversiot ovat saatavilla osoitteessa : 
www.disto.com)
Vastuu tarvikkeista, jotka ovat muiden kuin 
Leican valmistamia:
Vastuu Leica DISTO™:n kanssa käytettävien, muiden 
kuin Leican valmistamien tarvikkeiden käyttöturvan 
kehittelystä, toteuttamisesta sekä ohjeistuksesta . 
He vastaavat myös käyttöturvallisuuden soveltuvuu-
desta Leica Geosystemsin tuotteiden yhteydessä.
Laitteen vastuuhenkilön vastuu:

� VAROITUS:
Laitteen vastuuhenkilön tulee varmistua, että 

tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti. Tämä 
henkilö on vastuussa myös henkilöiden levittämisestä 
ja heidän kouluttamisesta sekä kojeen turvallisuu-

desta käytön aikana. Kojeesta vastuussa olevalla 
henkilöllä on seuraavat vastuualueet:
• Laitteen turvaohjeiden ja käyttäjän käsikirjan 

ohjeiden ymmärtäminen.
• Tuntee voimassa olevat paikalliset onnettomuuk-

sien ennaltaehkäisyä koskevat säännöt.
• Ilmoittaa Leica Geosystemsille heti, jos laite tulee 

vaaralliseksi käyttää.

Johdanto

Näppäimistö
Katso kuva {A}:
1 PÄÄLLÄ/MITT. (PÄÄLLÄ/MITT) - painike
2 PLUS [+] - painike 
3 TOIMINTO - painike 
4 MITTATASO - painike 
5 TYHJENNÄ/POIS PÄÄLTÄ - painike 
6 HISTORIAMUISTI/AJASTIN - painike
7 VALAISTUS/YKSIKÖT - painike
8 MIINUS [-] - painike 
2Johdanto Leica DISTO™ D2 762958a fin
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Näyttö
Katso kuva {B}
1 Laser "PÄÄLLÄ"
2 Mittataso (etu, taka, kohdistustuki)
3 Pythagora
4 Ajastin (itselaukaiseva)
5 Historiamuisti
6 Ala / Tilavuus
7 Pariston tila
8 Yksiköt eksponenttien kanssa (2/3)
9 Apurivi 2
10 Apurivi 1
11 Yhteenvetoviiva
12 min / maks -näyttö
13 Infomerkki

Käynnistys

Paristojen asettaminen/vaihtami-
nen
1 Poista paristokotelon kansi. 

Katso kuva {C}.
2 Laita paristot paikalleen ja kiinnitä huomiota 

oikeaan napaisuuteen. 
3 Sulje paristolokero. 
• Vaihda paristot, kun  -symboli vilkkuu jatkuvasti 

näytössä. 
Käytä vain alkaliparistoja.

Jos kojetta ei käytetä pitkään aikaan, poista 
paristot syöpymiseltä suojaamiseksi.

Käyttö

Mittausolosuhteet
Toimintasäde
Alue on rajoitettu arvoon 60 m. 
Yöllä, hämärässä tai kohteen ollessa varjossa mitta-
uskantama ilman kohdelevyä kasvaa. Käytä kohde-
levyä kasvattaaksesi mittauskantamaa päivänvalossa 
tai kohteen ollessa huonosti heijastava!

Kohdepinnat

� HUOMIO:
Mittausvirheitä saattaa tapahtua mitattaessa 

kohti värittömiä nesteitä (esim. vettä) tai pölytöntä 
lasia, vaahtomuovia tai vastaavia osittain läpäiseviä 
pintoja. Tähtääminen erittäin kiiltäviin pintoihin voi 
heijastaa lasersäteen pois, mikä saattaa aiheuttaa 
mittausvirheitä.
3 KäynnistysLeica DISTO™ D2 762958a fin RO
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Käytön vaarat

� HUOMIO:
Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta, jos 

laite on vioittunut, se on pudonnut, sitä on käytetty 
väärin tai sitä on muuteltu.

Varotoimenpiteet:
Suorita säännöllisesti koemittauksia.
Erikoisesti sen jälkeen kun laitetta on käytetty 
normaalista poikkeavasti sekä ennen tärkeitä mitta-
uksia ja myös niiden jälkeen.
Varmista, että Leica DISTO™:n optiikka pysyy 
puhtaana, ja että laitteen kantaosa on vahingoittu-
maton.

� HUOMIO:
Käytettäessä laitteita etäisyysmittaukseen tai 

liikkuvien kohteiden aseman määrittelyyn (esim. 
nosturien, rakennuskoneiden, laiturien,...) äkkiarvaa-
mattomat tapahtumat voivat aiheuttaa virhemitta-
uksia.

Varotoimenpiteet:
Käytä tätä laitetta vain mittausanturina eikä ohjaus-
laitteena. Järjestelmäsi on varustettava ja sitä on 
käytettävä niin, että se on virhemittauksen, tuotteen 
häiriön tai virransyötön katkeamisen yhteydessä 
varmistettu sopivalla turvalaitteistolla (esim. turvara-
jakatkaisin), että mitään vahinkoa ei voi muodostua.

Käynnistäminen ja sammuttaminen
1x nopeasti: koje ja laser ovat kytkettyinä päälle.

Näytöllä näkyy paristosymboli , kunnes paine-
taan jotain painiketta.

Tämän painikkeen painaminen pidempään 
sammuttaa laitteen.

Laite sammuu automaattisesti kolmen minuutin 
käyttämättömyyden jälkeen.

Perusasetukset
Paina pitkään, kunnes haluttu yksikkö näytetään.

Mahdolliset yksiköt:

TYHJENNÄ-näppäin
1x nopeasti: edellinen toiminto peruutetaan.

Valaisu
1x nopeasti: näytön valaisu kytketään päälle tai 
pois päältä.

Etäisyys Ala Tilavuus
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
4Käyttö Leica DISTO™ D2 762958a fin
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Mittatason asetus
Oletuksena mittataso on laitteen takaosasta.
Koje voidaan asettaa seuraaville mittauksille:

• Mittaaminen reunalta (katso kuva {D}), taita 
pysäytyspidike auki, kunnes se napsahtaa kiinni 
ensimmäisen kerran. Katso kuva {E}.

• Mittaaminen nurkasta (katso kuva {D}), taita 
pysäytyspidike auki, kunnes se napsahtaa kiinni, 
työnnä pysäytyspidikettä kevyesti oikealle 
puolelle; pysäytyspidike voidaan nyt levittää 
kokonaan. Katso kuva {E}.

� HUOMIO:
Varmista, että levitetystä latasta mitattaessa 

mittausviitteeksi on asetettu "Latta"!
1x nopeasti: seuraava mitta otetaan etureu-
nasta.

2x nopeasti: mitta otetaan levitetystä latasta.

Yhden mittauksen jälkeen viite palautuu automaatti-
sesti oletusasetukseen (takaviite).

1x pitkään: mitat otetaan etupuoli viitteenä, 
kunnes uusi mittausviite asetetaan

2x pitkään: mitat otetaan levitetystä latasta, 
kunnes uusi mittausviite asetetaan.

Katso kuva {F}.

Mittaus

Yksittäinen etäisyysmittaus
1x nopeasti: laser on käytössä.

1x nopeasti: otetaan etäisyysmitta. 

Tulos näytetään välittömästi.

Jatkuva mittaus
Tällä toiminnolla voidaan mitata etäisyyksiä

1x pitkään: a "piippaus" kuuluu. Jatkuva mittaus 
on aloitettu.

1x nopeasti: jatkuva mittaus on lopetettu. 

Edellinen mitattu arvo näytetään yhteenvetorivillä.

Minimi/maksimimittaus
Tämä toiminto mahdollistaa minimi- ja maksimietäi-
syyden määrittämisen määritetystä mittauspisteestä, 
esim. huoneen lävistäjien (maksimiarvo) tai vaakae-
täisyyden (minimiarvo) määrittämisen.
Keskeytymättömän mittaamisen kytkeminen päälle 
(katso ylhäältä). 
Vastaavat minimi- ja maksimiarvot näytetään.
5 MittausLeica DISTO™ D2 762958a fin RO
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Toiminnot

Yhteenlasku / Vähennys
Etäisyysmittaus.

1x nopeasti: seuraava mitta lisätään edelliseen.

1x nopeasti: seuraava mitta vähennetään edelli-
sestä.

Toista tämä menettely niin monta kertaa kuin on 
tarpeen. Tulos näytetään yhteenvetorivillä, aiemmin 
mitattu arvo näytetään keskirivillä 2, lisättävä arvo 
keskirivillä 1.

1x nopeasti: edellinen vaihe peruutetaan.

Pinta-alatoiminto
1x nopeasti:  merkki näkyy.

1x nopeasti: ottaa ensimmäisen etäisyysmitan 
(esim. pituuden)

1x nopeasti: ottaa toisen etäisyysmitan (esim. 
leveys)

Pinta-alamittauksen tulos näytetään yhteenvetori-
villä, yksitellen mitatut arvot näytetään keskiriveillä 1 
ja 2.

Pinta-alojen lisääminen ja vähentäminen
Pinta-alatoiminnon ja mittauspinta-alojen ottaminen.

Paina  tai  .

1x nopeasti: ottaa ensimmäisen etäisyysmitan 
(esim. pituuden)

1x nopeasti: ottaa toisen etäisyysmitan (esim. 
leveys)

Toisen pinta-alamittauksen tulos, "+" välkkyy. 
1x nopeasti: vahvistaa lisäyksen; lisättyjen 
pinta-alojen tulokset näytetään yhteenvetori-
villä.

Tilavuustoiminnot
2x nopeasti:  merkki näkyy.

1x nopeasti: ottaa ensimmäisen etäisyysmitan 
(esim. pituuden) 

1x nopeasti: ottaa toisen etäisyysmitan (esim. 
leveys) 

Pinta-alamittauksen tulos jo mitatuista arvoista 
näytetään yhteenvetorivillä.

1x nopeasti: ottaa kolmannen etäisyysmitan 
(esim. korkeus). Arvo näkyy keskirivillä 1.

Pinta-alamittauksen tulos näytetään yhteenvetori-
villä, kaksi aiemmin mitattua arvoa näytetään keskiri-
veillä 1 ja 2.
6Toiminnot Leica DISTO™ D2 762958a fin
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Epäsuora mittaus
Laite voi mitata etäisyksiä Pythagoraan menetelmällä. 
Tämä menettely helpottaa etäisyyksien mittaamista, 
jotka on vaikea saada.

Noudata edellä kuvattua mittausjärjestystä:

• Kaikkien kohdepisteiden pitää olla pysty- tai 
vaakasuoria seinän pinnalla.

• Parhaat tulokset saadaan, kun laitetta käänne-
tään kiintopisteen ympäri (esim. kohdistustuki on 
taivutettu kokonaan ulos ja koje on asetettu 
seinää vasten).

• Mittojen ottamisessa voidaan käyttää minimi-/
maksimitoimintoa. Minimiarvoa käytetään mitta-
uksissa, jotka pitää tehdä suorassa kulmassa 
kohteeseen; maksimietäisyyttä käytetään 
kaikissa muissa mittauksissa.

Varmista, että ensimmäinen mittaus ja mitat-
tava etäisyys ovat suorissa kulmissa. Käytä minimi-/
maksimitoimintoa.

Epäsuora mittaus - etäisyyden määritys 
käyttäen kahta apumittausta
Katso kuva {G}

3x nopeasti:  merkki näkyy.

Mitattava etäisyys vilkkuu merkissä.
1x nopeasti: ottaa etäisyysmitan 

Toinen mitattava etäisyys vilkkuu merkissä

1x nopeasti: ottaa vaakasuoran etäisyysmitan

Toiminnon tulos näytetään yhteenvetorivillä.
Jos -painiketta painetaan pitkään etäisyyttä 
mitattaessa, keskeytymätön maksimi- tai minimimit-
taus otetaan käyttöön. 

Epäsuora mittaus - etäisyyden määritys 
käyttäen kolmea apumittausta
Katso kuva {H}

4x nopeasti:  merkki näkyy.

Mitattava etäisyys vilkkuu merkissä.
1x nopeasti: ottaa etäisyysmitan

Toinen mitattava etäisyys vilkkuu merkissä
1x nopeasti: ottaa vaakamitan.
Kolmas mitattava etäisyys vilkkuu merkissä

1x nopeasti: ottaa etäisyysmitan

Toiminnon tulos näytetään yhteenvetorivillä.
Jos -painiketta painetaan pitkään etäisyyttä 
mitattaessa, keskeytymätön maksimi- tai minimimit-
taus otetaan käyttöön. 

Vakiomittatoiminto
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun merkitään yhtä-
suuria etäisyyksiä esim. puisten perusrakenteiden 
pystyttämisessä. Katso kuva {I}

5x nopeasti:  merkki näkyy.
7 ToiminnotLeica DISTO™ D2 762958a fin RO
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Arvo näytetään yhtenvetorivillä (oletusarvo 1000 m). 
Tämä arvo voidaan säätää haluttuun vakiomittaan.

Arvo on suurentunut.

Arvo on pienentynyt.

Painikkeen pitäminen alhaalla kiihdyttää nopeutta, 
jolla arvot muuttuvat.

1x nopeasti: käynnistää keskeytymättömän 
mittauksen.

Keskirivillä 1 näkyy asetettu etäisyys tai seuraava 
sopiva monikerta. 
Yhteenvetorivillä näytetään etäisyys seuraavaan sopi-
vaan kerrannaiseen.
Vakiomittaa tai sen kerrannaista lähestyessä (alle 
0,10 m) koje alkaa piippaamaan. Kun piste saavute-
taan, piippausääni muuttuu ja keskirivi 1 alkaa vilkkua.

1x nopeasti: etäisyysmittaus on keskeytetty ja 
koje kytkeytyy takaisin yksittäisetäisyyden 
mittaustilaan.

Historiamuisti/ pinomuisti
1x nopeasti: -merkki ja edellinen mitattu 
arvo näkyvät.

Käytä "+" tai "-" -painikkeita edellisen kymmenen 
arvon selaamiseen. Arvoja voidaan käyttää myös 
toiminnoissa.

Tallennettujen arvojen käyttäminen 
toiminnoissa
Lisättyjen etäisyyksien käyttäminen pinta-alatoimin-
noissa (esim. seinäpinnat tai maalarit):
Etäisyyksien lisääminen (katso lisäykset / vähen-
nykset)

Käytä pinta-alatoimintoa esim. huoneen korke-
uden mittaamiseen.

1x nopeasti: avaa pinomuistin ja mahdollisesti 
hakee oikeaa arvoa.

1x pitkään: arvo on syötetty toimintoon ja 
toiminnon tulos (esim. pinta-ala) näytetään.

Ajastin (itselaukaiseva)
1x pitkään: -merkki näkyy.

Ajastin on esiasetettu 5 sekuntiin.
Arvo on suurentunut.

Arvo on pienentynyt.

Painikkeiden pitäminen pohjassa kasvattaa arvojen 
muuttumisnopeutta.
Laskenta alkaa automaattisesti (jos laser on 
käytössä) ja sen jälkeen käynnistää mittauksen.
8Toiminnot Leica DISTO™ D2 762958a fin
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Piippauksen kytkeminen pois päältä
  Paina ja pidä pohjassa samanaikaisesti 5 

sekunnin ajan:

Piippaus on kytketty pois päältä. 
Saat sen uudestaan käyttöön painamalla ja pitämällä 
pohjassa 5 sekunnin ajan.

Liite

Näytön ilmoitukset
Kaikkien viestikoodien yhteydessä näkyy joko  tai 
"Virhe". Seuraavat virheet voidaan korjata.

Tekniset tiedot

Syy Korjaus
204 Laskentavirhe Toista toiminto
252 Lämpötila liian 

korkea
Anna laitteen jäähtyä.

253 Lämpötila liian 
matala

Lämmitä laitetta

255 Vastaanotettu 
signaali on liian 
heikko, mittausaika 
on liian pitkä.

Käytä kohdelevyä

256 Vastaanotettu 
signaali liian 
voimakas 

Käytä kohdelevyä 
(harmaa puoli)

257 Virheellinen mittaus, 
liian paljon tausta-
valoa

Käytä kohdelevyä 
(ruskea puoli)

258 Mittausalueen ulko-
puolella

Valitse mittausetäisyys 
mittausalueelta

Virhe Syy Korjaus
Error Laitevika Jos tämä viesti näkyy 

laitteen useamman 
uudelleenkäynnistä-
misen jälkeen, ota 
yhteys jälleenmyyjään.

Toimintasäde 0,05 m - 60 m*
Mittaustarkkuus (2 σ) tyypillisesti ± 1.5 mm**
Pienin näytettävä yksikkö 1 mm
Laser-luokka 2
Laser-tyyppi 635 nm, < 1 mW 
Suojaus roiskeilta ja pölyltä IP 54, pölytiivis, 

roisketiivis
Autom. sammutus: 
Laser
Koje

60 s jälkeen
180 s jälkeen

Valaisu
Latan taittaminen auki
Pariston kesto, 
Tyyppi 2 x AAA

5 000 mittaukseen 
saakka

Koko 111 x 43 x 23 mm
Paino 90 g

Syy Korjaus
9 LiiteLeica DISTO™ D2 762958a fin RO
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* Käytä kohdelevyä kasvattaaksesi mittauskantamaa päivän-
valossa tai kohteen ollessa huonosti heijastava!
** suotuisissa olosuhteissa (hyvät kohdepinnan ominai-
suudet, huoneenlämpötila) 10 m saakka. Epäsuotuisissa 
olosuhteissa, kuten voimakkaassa auringonpaisteessa, 
huonosti heijastavalla kohdepinnalla tai korkeassa lämpötila-
vaihteluissa, poikkeama yli 10 m etäisyyksillä voi nousta 
± 0.15 mm/m.

Sähkömagneettinen yhteensopi-
vuus (EMC)
"Sähkömagneettisella yhteensopivuudella" tarkoi-
tamme, että tuote pystyy toimimaan moitteettomasti 
olosuhteissa, joissa esiintyy sähkömagneettista 
säteilyä ja sähköstaattisia varauksia, aiheuttamatta 
sähkömagneettista häiriötä muille laitteille.

� VAROITUS:
Leica DISTO™ noudattaa kaikkein tiukimpia 

asiaan kuuluvia standardeja ja asetuksia.
Silti mahdollisuutta tuotteen aiheuttamille häiriöitä 
muille laitteille ei voida täysin sulkea pois. 

Laserluokitus
Leica DISTO™ tuottaa näkyvän lasersäteen, joka tulee 
esiin laitteen etuosasta. 
Katso kuva {K}.
Tuote on 2.- luokan lasertuote seuraavien määri-
tysten perusteella:
• IEC60825-1 : 2007 "Lasertuotteiden säteilyturval-

lisuus"

Luokan 2 laserlaitteet:
 Älä katso suoraan säteeseen äläkä suuntaa sitä 
tarpeettomasti kohti muita ihmisiä. Luontainen 
silmänräpäytysrefleksi suojaa silmiä normaalisti.

� VAROITUS:
Suora katsominen lasersäteeseen optisilla 

apuvälineillä (kuten esim. kiikarit, kaukoputket) voi 
olla vaarallista.

Varotoimenpiteet:
Älä katso säteeseen optisilla apuvälineillä.

� HUOMIO:
Lasersäteeseen katsominen voi olla vaarallista 

silmille.

Varotoimenpiteet:
Älä tuijota sädettä. Älä katso lasersäteeseen. 
Varmista, että laser on tähdätty silmien tason yli tai 
alle (erityisesti kiinteissä asennuksissa, koneissa, 
jne.).

Lämpötila-alue:
Säilytys
Käyttö

-25°C - +70°C
0°C - +40°C
10Liite Leica DISTO™ D2 762958a fin



D

GB

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

OK

US

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG
R

R

Merkinnät

Katso tyyppilevyn paikka kuvasta {J}.

Hoito
Pyyhi lika pois pehmeällä, kostealla kankaalla. Älä 
upota laitetta veteen. Älä käytä voimakkaita puhdis-
tusaineita tai liuoksia.

Takuu
Leica DISTO™ D2:lla on Leica Geosystems:in myön-
tämä kolmen* vuoden takuu.
Lisää yksityiskohtaista tietoa löytyy osoitteessa: 
www.disto.com

* Kolmen vuoden takuun saamista varten laitteen täytyy olla 
rekisteröity www-sivustollamme www.disto.com kahdeksan 
viikon sisällä ostopäivästä. Jos laitetta ei ole rekisteröity, 
sovelletaan kahden vuoden takuuta.

Hävittäminen

� HUOMIO:
Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen 

mukana. Huolehdi ympäristöstä ja vie ne kansallisten 
ja paikallisten säännösten mukaisesti järjestettyihin 
keräyspisteisiin.

Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana.
Hävitä laite asianmukaisesti maassasi 
voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Noudata kansallisia ja maakohtaisia sään-

nöksiä.
Tuotekohtaiset jätteenkäsittelyohjeet löydät Leica 
Geosystemsin kotisivulta 
http://www.leica-geosystems.com/treatment tai saat 
tiedot Leica Geosystemsin edustajalta. 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään (kuvat, selos-
teet ja tekniset tiedot). 

Lasersäteilyä
Älä katso lasersäteeseen

Laserluokka 2.
hyv. IEC 60825-1:2007

Enimmäissäteilyteho *: <1mW
Aallonpituusalue:  620-690nm
Säteen hajonta  0,16 x 0,6 mrad
Pulssin kesto  1 x 10 -9 s
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