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The original laser distance meter





11
2

3



D

GB

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

OK

US

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG
R

R

Manualul utilizatorului
Română

Felicitări pentru achiziţionarea aparatului 
Leica DISTO™ D2.

Instrucţiunile privind siguranţa 
precum şi manualul utilizatorului 
trebuie citite cu atenţie înainte de 

prima utilizare a produsului. Persoana responsabilă 
pentru produs trebuie să se asigure că toţi utilizatorii 
înţeleg şi respectă prezentele instrucţiuni.

Simboluri folosite
Simbolurile folosite în prezentul manual au următoarele 
semnificaţii:

� AVERTIZARE
Indică o situaţie potenţial periculoasă sau o 

utilizare neintenţionată care, dacă nu este evitată, poate 
provoca decesul sau vătămarea gravă.

� PRECAUŢIE:
Indică o situaţie potenţial periculoasă sau o 

utilizare neintenţionată care, dacă nu este evitată, poate 
provoca vătămări minore sau moderate şi / sau însem-
nate pagube materiale, financiare şi de mediu.

Paragrafe importante care trebuie respectate în 
practică, deoarece acestea permit utilizarea produsului 

într-o manieră corectă din punct de vedere tehnic şi într-
un mod eficient.

Scopul utilizării produsului

Utilizări permise
• Măsurarea distanţelor
• Funcţii de calcul, de exemplu arii şi volume

Utilizări interzise
• Utilizarea produsului fără instrucţiuni
• Utilizarea în afara limitelor indicate
• Dezactivarea sistemelor de siguranţă şi 

îndepărtarea etichetelor explicative şi a celor cu 
indicaţii privind pericolele

• Deschiderea echipamentului prin folosirea 
diverselor scule (şurubelniţe etc.)

• Modificarea şi conversia produsului
• Folosirea de accesorii de la alţi producători fără 

aprobarea explicită a Leica Geosystems.
• Comportamentul intenţionat sau iresponsabil pe 

schele, la utilizarea scărilor, la efectuarea de 
măsurători în apropierea maşinilor în funcţiune sau 
lângă componente ale utilajelor sau instalaţiilor 
neprotejate.

• Îndreptarea direct către soare
1 Simboluri folositeLeica DISTO™ D2 762958a ro RO
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• Îndreptarea intenţionată spre ochii altor persoane; 
chiar şi în întuneric

• Protejarea necorespunzătoare a amplasamentului 
pe care se face ridicarea (de exemplu pe drumuri, 
şantiere de construcţie etc.)

Limite de utilizare
Vezi, de asemenea, secţiunea "Date tehnice".

Aparatul Leica DISTO™ este proiectat pentru a fi utilizat 
în zone cu un mediu ce permite traiul permanent al 
oamenilor, nu folosiţi produsul în zone cu pericol de 
explozie şi nici în medii agresive.

Responsabilităţi
Responsabilităţile producătorului echipamentului 
original Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg 
(pe scurt Leica Geosystems):
Leica Geosystems este răspunzătoare de livrarea 
produsului, inclusiv Manualul utilizatorului şi accesoriile 
originale, într-o stare complet sigură. 
(Versiuni în alte limbi pot fi găsite la adresa: 
www.disto.com)

Responsabilităţile producătorilor de accesorii non-
Leica:
Producătorii de accesorii non-Leica pentru aparatul 
Leica DISTO™ sunt răspunzători de realizarea, 
implementarea şi comunicarea conceptelor de siguranţă 

pentru produsele lor. De asemenea, sunt responsabili 
pentru eficienţa acestor concepte de siguranţă în 
combinaţie cu echipamentele Leica Geosystems.

Responsabilităţile persoanei responsabile de instru-
ment:

� AVERTIZARE
Persoana responsabilă de instrument trebuie să 

se asigure că acesta este utilizat în conformitate cu 
instrucţiunile. De asemenea, această persoană este 
răspunzătoare de instruirea şi desemnarea personalului 
care utilizează produsul, precum şi cu siguranţa echipa-
mentului utilizat. Persoana responsabilă de produs are 
următoarele îndatoriri:
• Să înţeleagă instrucţiunile privind siguranţa 

referitoare la produs, precum şi instrucţiunile din 
manualul utilizatorului.

• Să cunoască reglementările locale privind siguranţa 
şi prevenirea accidentelor.

• Să informeze imediat Leica Geosystems în cazul în 
care echipamentul devine nesigur.
2Scopul utilizării produsului Leica DISTO™ D2 762958a ro
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Prezentare generală

Tastatură
Vezi desenul {A}:

1 Tasta ON/DIST (PORNIRE/MĂSURARE)
2 Tasta PLUS [+] 
3 Tasta FUNCŢIE 
4 Tasta REFERINŢĂ
5 Tasta ŞTERGERE/OPRIRE
6 Tasta MEMORIE ISTORIC/TEMPORIZATOR
7 Tasta LUMINARE/UNITĂŢI
8 Tasta MINUS [-] 

Afişaj
Vezi desenul {B}

1 Laser "PORNIT"
2 Referinţă (piesă frontală/posterioară/terminală)
3 Pitagora
4 Temporizator (declanşare automată)
5 Memorie istoric
6 Suprafaţă/volum
7 Starea bateriei
8 Unităţi cu exponent (2/3)
9 Linie intermediară 2
10 Linie intermediară 1
11 Linie principale 
12 Afişaj min / max
13 Simbol info

Pornire

Introducerea / Înlocuirea bateriilor
1 Scoateţi capacul compartimentului bateriilor. 

Vezi desenul {C}.
2 Introduceţi bateriile, respectând polaritatea corectă. 
3 Închideţi compartimentul bateriilor. 
• Înlocuiţi bateriile atunci când simbolul  apare 

intermitent pe afişaj. 

Folosiţi numai baterii alcaline.
Dacă instrumentul urmează a nu fi folosit o 

perioadă îndelungată, scoateţi bateriile ca măsură 
preventivă împotriva coroziunii.

Utilizare

Condiţii de măsurare
Domeniu
Domeniul este limitat la 60 m. 

Pe timp de noapte sau pe înserat, sau dacă ţinta se află 
într-o zonă umbrită, domeniul de măsurare fără placă-
ţintă creşte. Pentru a creşte domeniul de măsurare pe 
timp de zi, sau în situaţia în care ţinta are proprietăţi 
reflectante slabe, folosiţi o placă-ţintă!
3 Prezentare generalăLeica DISTO™ D2 762958a ro RO



ND

GB

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

ROK

RUS

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG

RO
Suprafeţe ţintă

� PRECAUŢIE:
Atunci când se măsoară spre lichide incolore (de 

ex. apa) sau sticlă curată, spumă din polistiren extrudat 
(Styrofoam) sau suprafeţe semipermeabile similare, pot 
apărea erori de măsură. Suprafeţele înalt reflectante pot 
devia fasciculul laser, ceea ce duce la erori de măsurare.

Pericole în utilizare
� PRECAUŢIE:

Aveţi grijă la rezultatele eronate ale măsurătorilor 
de distanţă ce pot apărea în cazul în care produsul este 
defect sau a fost scăpat pe jos sau a fost utilizat necore-
spunzător sau modificat.

Precauţii:
Efectuaţi periodic măsurători de verificare.

În special după ce produsul a fost utilizat în condiţii 
anormale şi înainte, în timpul şi după efectuarea unor 
măsurători importante.

Asiguraţi-vă că elementele optice ale instrumentului 
Leica DISTO™ sunt menţinute curate şi că elementele 
de poziţionare nu prezintă defecţiuni mecanice.

� PRECAUŢIE:
La utilizarea instrumentului pentru măsurarea 

distanţei până la obiecte în mişcare (de ex. macarale, 
echipamente de construcţie, platforme etc.) sau pentru 

poziţionarea acestora, pot apărea erori de măsurare 
datorită unor evenimente neprevăzute.

Precauţii:
Folosiţi acest produs doar ca senzor pentru măsurare, 
nu ca şi instrument de control. Sistemul dvs. trebuie 
configurat şi operat în aşa fel încât, în cazul unei 
măsurători eronate, unei defecţiuni a dispozitivului sau al 
unei pene de curent datorate măsurilor de siguranţă 
folosite (de exemplu, comutator al limitei de siguranţă), 
nu poate apărea nicio pagubă.

Pornirea/oprirea
1x scurt: instrumentul şi laserul sunt puse în 
funcţiune.

Până la apăsarea următoarei taste, pe afişaj apare 
simbolul bateriei .

Apăsarea acestei taste un timp mai lung opreşte 
instrumentul.

Instrumentul se opreşte automat după trei minte de 
inactivitate.

Reglarea instrumentului
Apăsaţi lung până la afişarea unităţii dorite.
4Utilizare Leica DISTO™ D2 762958a ro
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Unităţi posibile:

Tasta ŞTERGERE
1x scurt: ultima acţiune este anulată.

Luminare
1x scurt: luminarea afişajului este pornită sau 
oprită.

Reglaj de referinţă
Reglajul de referinţă implicit este de la partea 
posterioară a instrumentului.

Instrumentul poate fi reglat pentru a efectua următoarele 
măsurători:

• Pentru a măsura de la o muchie (vezi desenul {D}), 
desfaceţi bracheta de oprire până la prima blocare. 
Vezi desenul {E}.

• Pentru a măsura de la un colţ (vezi desenul {D}), 
desfaceţi bracheta de oprire până la blocare, 
împingeţi bracheta de oprire cu puţină forţă spre 

dreapta; în acest moment, bracheta de oprire poate 
fi desfăcută complet. Vezi desenul {E}.

� PRECAUŢIE:
Asiguraţi-vă că, atunci când măsuraţi de la piesa 

finală desfăcută, referinţa măsurătorii este reglată pe 
"End piece" (Piesa terminală)!

1x scurt: următoarea măsurătoare se va face 
având ca referinţă muchia frontală.

2x scurt: măsurătoarea se face având ca referinţă 
piesa terminală desfăcută.

După o măsurătoare, referinţa revine automat la reglajul 
implicit (referinţă posterioară).

1x lung: măsurătorile sunt efectuate cu referinţă 
frontală, până la stabilirea unei noi referinţe de 
măsurare

2x lung: măsurătorile sunt efectuate de la piesa 
terminală desfăcută, până la stabilirea unei noi 
referinţe de măsurare.

Vezi desenul {F}.

Distanţă Suprafaţă Volum
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 UtilizareLeica DISTO™ D2 762958a ro RO
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Măsurare

Măsurarea unei singure distanţe
1x scurt: laserul este activat.

1x scurt: se efectuează o măsurătoare de distanţă. 

Rezultatul este afişat imediat.

Măsurare continuă
Cu această funcţie pot fi măsurate distanţe

1x lung: se aude un "bip". Este pornită măsurarea 
continuă.

1x scurt: măsurarea continuă este oprită. 

Pe rândul de sumar este afişată ultima valoare 
măsurată.

Măsurătoare de minim/maxim
Această funcţie permite determinarea distanţei minime 
sau maxime de la un anumit punct de măsurare, de ex. 
determinarea diagonalei unei camere (valoarea 
maximă) sau a distanţei pe orizontală până la un perete 
(valoarea minimă).

Pornirea măsurării continue (vezi mai sus). 

Sunt afişate valorile minimă şi maximă corespunzătoare.

Funcţii

Adunare / Scădere
Măsurarea distanţei.

1x scurt: următoarea măsurătoare este adăugată 
la măsurătoarea precedentă.

1x scurt: următoarea măsurătoare este scăzută din 
măsurătoarea precedentă.

Repetaţi această procedură de câte ori este necesar. 
Rezultatul este afişat pe rândul de sumar, valoarea 
măsurată anterior este afişată pe linia intermediară 2, 
valoarea ce urmează să fie adunată pe linia intermediară 
1.

1x scurt: ultimul pas este anulat.

Funcţia arie
1x scurt: este afişat simbolul .

1x scurt: efectuează prima măsurătoare de 
distanţă (de ex. lungimea)

1x scurt: efectuează a doua măsurătoare de 
distanţă (de ex. lăţimea)

Rezultatul măsurării ariei este afişat pe rândul de sumar, 
valorile individuale sunt afişate pe liniile intermediare 1 şi 
2.
6Măsurare Leica DISTO™ D2 762958a ro
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Adunarea şi scăderea ariilor
Apelarea funcţiei arie şi măsurarea ariilor.

Apăsaţi  sau  .

1x scurt: efectuează prima măsurătoare de 
distanţă (de ex. lungimea)

1x scurt: efectuează a doua măsurătoare de 
distanţă (de ex. lăţimea)

Rezultatul celei de-a doua măsurători de arie, "+" este 
afişat intermitent. 

1x scurt: confirmă adunarea; rezultatul adunării 
ariilor este afişat pe rândul de sumar.

Funcţia volum
2x scurt: este afişat simbolul .

1x scurt: efectuează prima măsurătoare de 
distanţă (de ex. lungimea) 

1x scurt: efectuează a doua măsurătoare de 
distanţă (de ex. lăţimea) 

Rezultatul măsurării ariei corespunzătoare valorilor deja 
măsurate este afişat în rândul de sumar.

1x scurt: efectuează a treia măsurătoare de 
distanţă (de ex. înălţimea). Valoarea este afişată 
pe linia intermediară 1.

Rezultatul unei măsurători de arie este afişat pe rândul 
de sumar, cele două valori măsurate anterior sunt 
afişate pe liniile intermediare 1 şi 2.

Măsurare indirectă
Instrumentul poate măsura distanţe folosind teorema lui 
Pitagora. Acest procedeu uşurează măsurarea 
distanţelor care sunt dificil de măsurat direct.

Procedaţi după cum urmează:
• Toate punctele ţintă trebuie să fie aliniate fie vertical, 

fie orizontal pe suprafaţa zidului.
• Rezultatele cele mai bune se obţin atunci când 

instrumentul este rotit în jurul unui punct fix (de ex. 
bracheta de oprire este extinsă la maximum şi 
instrumentul este sprijinit de un zid).

• Pentru efectuarea măsurătorii poate fi apelată 
funcţia de minim/maxim. Valoarea minimă este 
folosită pentru măsurători la unghi drept faţă de ţintă; 
valoarea maximă este folosită pentru toate celelalte 
măsurători.

Asiguraţi-vă că prima măsurătoare şi distanţa de 
măsurat sunt la unghiuri drepte. Folosiţi funcţia minim/
maxim.
7 FuncţiiLeica DISTO™ D2 762958a ro RO
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Măsurare indirectă - determinarea unei dis-
tanţe folosind 2 măsurători auxiliare
Vezi desenul {G}

3x scurt: este afişat simbolul .

Distanţa care trebuie măsurată este afişată intermitent în 
cadrul simbolului.

1x scurt: efectuează o măsurătoare de distanţă 

Cea de-a doua distanţă care trebuie măsurată este 
afişată intermitent în cadrul simbolului

1x scurt: efectuează măsurătoarea distanţei 
orizontale

Rezultatul funcţiei este afişat pe rândul de sumar.

Dacă în timpul măsurării unei distanţe se apasă lung 
tasta , se activează măsurarea continuă de maxim 
sau de minim. 

Măsurare indirectă - determinarea unei dis-
tanţe folosind 3 măsurători auxiliare
Vezi desenul {H}

4x scurt: este afişat simbolul .

Distanţa care trebuie măsurată este afişată intermitent în 
cadrul simbolului.

1x scurt: efectuează o măsurătoare de distanţă

Cea de-a doua distanţă care trebuie măsurată este 
afişată intermitent în cadrul simbolului

1x scurt: efectuează o măsurătoare orizontală.
Cea de-a treia distanţă care trebuie măsurată este 
afişată intermitent în cadrul simbolului

1x scurt: efectuează o măsurătoare de distanţă

Rezultatul funcţiei este afişat pe rândul de sumar.

Dacă în timpul măsurării unei distanţe se apasă lung 
tasta , se activează măsurarea continuă de maxim 
sau de minim. 

Funcţia de delimitare
Această funcţie este utilă atunci când trebuie măsurate 
distanţe egale, de ex. la ridicarea substructurilor din 
lemn. Vezi desenul {I}

5x scurt: este afişat simbolul .

Pe rândul de sumar este afişată o valoare (valoarea 
implicită 1,000 m). Această valoare poate fi modificată, 
pentru a se obţine valoarea dorită pentru delimitare.

Valoarea creşte.

Valoarea descreşte.

Menţinerea apăsată a tastei accelerează viteza cu care 
se modifică valoarea.

1x scurt: începe măsurătoarea continuă.
8Funcţii Leica DISTO™ D2 762958a ro
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Pe linia intermediară 1 este afişată distanţa stabilită sau 
următorul multiplu corespunzător al acesteia. 

Pe rândul de sumar este afişată distanţa până la 
următorul punct de delimitare corespunzător.

La apropierea de un punct de delimitare (la mai puţin de 
0,10 m), instrumentul începe să emită un semnal sonor 
intermitent. La atingerea punctului respectiv, semnalul 
sonor intermitent devine continuu şi linia intermediară 1 
începe să fie afişată intermitent.

1x scurt: măsurătoarea de distanţă este întreruptă 
şi instrumentul revine la modul de măsurătoare 
individuală a distanţei.

Istoric memorie
1x scurt: sunt afişate simbolul  şi ultima valoare 
măsurată.

Pentru a vă deplasa printre ultimele 10 valori folosiţi 
tastele "+" sau "-". Aceste valori pot fi folosite în cadrul 
funcţiilor.

Folosirea valorilor memorate în cadrul 
funcţiilor
Folosirea distanţelor adunate în funcţiile pentru arie (de 
ex. suprafeţele zidurilor pentru vopsitori):

Adunarea distanţelor (vezi adunare / scădere)

Apelaţi funcţia pentru arie, de ex. pentru a afla 
înălţimea unei camere.

1x scurt: apelează memoria şi dă posibilitatea 
căutării valorii corecte.

1x lung: valoarea este introdusă în funcţie şi este 
afişat rezultatul funcţiei (de ex. aria).

Temporizatorul (declanşare 
automată)

1x lung: este afişat simbolul .

Temporizatorul este reglat la 5 secunde.

Valoarea este mărită.

Valoarea este micşorată.

Dacă menţineţi tasta apăsată, viteza de schimbare a 
valorilor creşte.

Numărătoarea inversă porneşte automat (dacă laserul 
este activat) şi apoi declanşează măsurătoarea.

Oprirea avertizării sonore
  Apăsaţi şi menţineţi apăsat simultan timp de 5 

secunde:

Avertizarea sonoră este oprită. 

Pentru a o reporni, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 5 
secunde.
9 FuncţiiLeica DISTO™ D2 762958a ro RO
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Anexă

Afişarea notificărilor
Toate notificările sunt afişate împreună cu  sau cu 
mesajul "Error" (Eroare). Următoarele erori pot fi 
corectate.

Specificaţii tehnice
Cauză Corecţie

204 Eroare de calcul Repetaţi procedura
252 Temperatura este 

prea ridicată
Lăsaţi aparatul să se 
răcească.

253 Temperatura este 
prea scăzută

Încălziţi aparatul

255 Semnalul recepţionat 
este prea slab, timpul 
necesar pentru o 
măsurătoare este 
prea lung.

Folosiţi o placă-ţintă

256 Semnalul recepţionat 
este prea puternic 

Folosiţi placa-ţintă 
(partea gri)

257 Măsurătoare eronată, 
lumina de fundal este 
prea puternică

Folosiţi placa-ţintă 
(partea gri)

258 A fost depăşit dome-
niul de măsurare

Selectaţi o distanţă de 
măsurare în interiorul 
domeniului de măsurare

Eroare Cauză Corecţie
Error Eroare de echipa-

ment
Dacă acest mesaj 
rămâne activ după ce aţi 
oprit şi pornit instru-
mentul de câteva ori, vă 
rugăm să luaţi legătura 
cu distribuitorul.

Domeniu 0,05 m la 60 m*
Precizia de măsurare (2 σ) tipic ± 1,5 mm**
Cea mai mică unitate afişată 1 mm
Clasa laser 2
Tip laser 635 nm, < 1 mW 
Protecţia împotriva stropirii 
şi a prafului

IP 54, protejat împotriva 
prafului, protejat împot-

riva stropirii
Oprire automată: 
Laserul
Instrumentul 

după 60 s
după 180 s

Luminare
Piesă finală pliabilă
Durata de viaţă a bateriilor, 
Tip 2 x AAA

până la
5 000 de măsurători

Dimensiuni 111 x 43 x 23 mm
Greutate 90 g
Domeniu de temperaturi:
Depozitare
Funcţionare

-25°C la +70°C
0°C la +40°C
10Anexă Leica DISTO™ D2 762958a ro
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* Folosiţi o placă-ţintă pentru a creşte domeniul de măsurare pe 
timpul zilei sau în cazul în care suprafaţa ţintei are proprietăţi 
reflectorizante slabe!
** în condiţii favorabile (proprietăţi bune ale suprafeţei ţintei, 
temperatura camerei) până la 10 m. În condiţii defavorabile, cum 
ar fi lumină solară puternică, proprietăţi reflectorizante slabe ale 
suprafeţei ţintă sau variaţii mari de temperatură, la distanţe de 
peste 10 m deviaţia poate creşte cu ± 0,15 mm/m.

Compatibilitate electromagnetică 
(EMC)
Termenul "compatibilitate electromagnetică" reprezintă 
capacitatea produsului de a funcţiona normal într-un 
mediu în care există radiaţie electromagnetică şi sunt 
prezente descărcări electrostatice, fără a provoca 
perturbarea din punct de vedere electromagnetic a altor 
echipamente.

� AVERTIZARE
Aparatul Leica DISTO™ respectă cele mai stricte 

cerinţe ale standardelor şi reglementărilor în domeniu.
Totuşi, nu poate fi exclusă exclude complet posibilitatea 
ca produsul să provoace interferenţe în alte 
echipamente. 

Clasificare laser
Aparatul Leica DISTO™ produce un fascicul laser vizibil, 
care iese din partea frontală a instrumentului. 
Vezi desenul {K}.

Produsul este un produs din Clasa laser 2, în 
conformitate cu:

• IEC60825-1 : 2007 "Siguranţa produselor laser în 
ceea ce priveşte radiaţiile"

Produsele din Clasa laser 2:
Nu priviţi în fascicul şi nu îndreptaţi fasciculul spre alte 
persoane fără a fi necesar. Protejarea ochilor are loc în 
mod normal prin răspunsuri de respingere, incluzând 
reflexul clipirii.

� AVERTIZARE
Privitul direct în fasciculul laser prin intermediul 

unor mijloace optice (de ex. binoclu, telescop) poate fi 
periculos.

Precauţii:
Nu priviţi direct în fasciculul laser prin intermediul unor 
mijloace optice.

� PRECAUŢIE:
Privitul direct în fasciculul laser poate fi periculos 

pentru ochi.

Precauţii:
Nu priviţi insistent în fasciculul laser. Nu priviţi în 
fasciculul laser. Asiguraţi-vă că laserul este îndreptat 
deasupra nivelului ochilor sau sub nivelul ochilor (în 
special în cazul unor instalaţii fixe, în maşini etc.).
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Etichetare

Pentru locul plăcuţei cu specificaţii vezi desenul {J}.

Îngrijire
Ştergeţi murdăria cu o cârpă umedă, moale.Nu 
introduceţi instrumentul în apă. Nu folosiţi agenţi de 
curăţare agresivi şi nici soluţii de curăţare agresive.

Garanţie
Aparatul Leica DISTO™ D2 vine cu o garanţie de trei* 
ani de la Leica Geosystems.

Informaţii detaliate în acest sens pot fi găsite la: 

www.disto.com
* Pentru a primi cei trei ani de garanţie, produsul trebuie 
înregistrat pe website-ul nostru la adresa www.disto.com într-
un interval de opt săptămâni de la data cumpărării. Dacă 
produsul nu este înregistrat, produsul va avea o garanţie de doi 
ani.

Aruncare
� PRECAUŢIE:

Bateriile consumate nu trebuie aruncate 
împreună cu deşeurile menajere. Aveţi grijă de mediul 
înconjurător şi duceţi-le la punctele de colectare, în 
conformitate cu reglementările naţionale sau locale.

Produsul nu trebuie aruncat împreună cu 
deşeurile menajere.
Aruncaţi produsul în mod corespunzător, în 
conformitate cu reglementările naţionale în 
vigoare în ţara dvs.

Respectaţi reglementările specifice de la nivel naţional şi 
local.
Informaţii privind prelucrarea specifică a produsului şi 
managementul deşeurilor pot fi descărcate de pe pagina 
principală a Leica Geosystems la adresa 
http://www.leica-geosystems.com/treatment sau le 
puteţi primi de la furnizorul dvs. Leica Geosystems. 

Ne rezervăm toate drepturile de a face modificări 
(desene, descriere şi specificaţii tehnice). 

Radiaţie laser
Nu priviţi insistent în fasciculul laser

Clasa laser 2
conform IEC 60825-1:2007

Putere radiantă maximă *: <1mW
Lungimea de undă emisă: 620-690nm
Divergenţa fasciculului 0,16 x 0,6 mrad
Durata impulsului  1 x 10 -9 s
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Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.disto.com

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland has been certified as being equipped 
with a quality system which meets the International Standards of Quality 
Management and Quality Systems (ISO standard 9001) and Environmental 
Management Systems (ISO standard 14001).

Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask 
your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program.
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