
d

GB

F

I

E

P

NL

DK

S

N

FIN

J

CN

OK

PL

H

US

CZ
R

R

Manual de Operação
Português

Os nossos parabéns pela sua aquisição de um Leica 
DISTO™ D3a BT.

Ler cuidadosamente as Instruções 
de Segurança e o Manual de Opera-
ção, antes de utilizar este produto.

A pessoa responsável pelo instrumento deve verificar 
se todos os utilizadores compreendem claramente 
estas instruções e o seu estrito cumprimento.
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Instruções de segurança

Símbolos utilizados
Os símbolos utilizados no Manual de Operação 
possuem o seguinte significado:

� ATENÇÃO:
Indicação de uma situação potencialmente 

perigosa ou de uma utilização não recomendada que, 
a não ser evitada, pode provocar a morte ou lesões 
corporais graves.

� AVISO:
Indicação de uma situação potencialmente 

perigosa ou de uma utilização não recomendada que, 
a não ser evitada, pode provocar lesões corporais 
ligeiras e/ou danos materiais, financeiros ou ambien-
tais significativos.

Informações importantes que devem ser 
observadas, de modo a que o instrumento seja utili-
zado de um modo tecnicamente correcto e eficiente.

Utilização correcta do instrumento
Utilização correcta
• Medição de distâncias
• Computing functions, e. g. areas and volumes
• Armazenamento de medições (BLUETOOTH®)
• Medição de inclinações
1 Instruções de segurançaLeica DISTO™ D3a BT 776750 p 
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Utilização incorrecta
• Utilização do instrumento sem instruções de uso
• Utilização fora dos limites indicados pelo fabri-

cante
• Desactivação dos sistema de segurança e remo-

ção das etiquetas de informação e de segurança
• Abertura do instrumento com ferramentas (chave 

de fendas, etc.), excepto quando devidamente 
autorizado para determinadas funções

• Modificação ou alteração das características do 
instrumento

• Utilização após roubo
• Utilização de acessórios de outros fabricantes, 

sem autorização expressa da Leica Geosystems
• Comportamento deliberado ou irresponsável em 

andaimes, durante a utilização de escadas, 
execução de medições junto de máquinas em 
funcionamento ou nas proximidades de máquinas 
ou instalações sem protecções de segurança

• Apontamento do instrumento directamente para 
o sol

• Encandeamento deliberado de outras pessoas, 
mesmo no escuro

• Condições de segurança inadequadas no local de 
utilização do instrumento (por exemplo, em vias 
de circulação, estaleiros de construção, etc.)

Limites da utilização do 
instrumento

Ver o capítulo "Características Técnicas".

O Leica DISTO™ foi concebido para utilização em 
locais permanentemente habitado por pessoas; não 
utilizar o aparelho em áreas com risco de explosão ou 
com atmosferas agressivas. 

Áreas de responsabilidade
Responsabilidades do fabricante de equipa-
mento original Leica Geosystems AG, CH-9435 
Heerbrugg, Suíça (adiante designado por "Leica 
Geosystems"):
A Leica Geosystems é responsável pelo fornecimento 
do instrumento, incluindo o Manual de Operação e os 
acessórios originais, em condições de segurança 
adequadas. (para versões em outros idiomas, 
consultar: www.disto.com.

Responsabilidades dos fabricantes de 
acessórios não Leica:

Os fabricantes de acessórios não Leica para 
utilização com o Leica DISTO™ são responsáveis pelo 
desenvolvimento, implementação e comunicação dos 
princípios de segurança dos respectivos produtos. 
São ainda responsáveis pela eficiência destes princí-
pios de segurança, em combinação com o equipa-
mento Leica Geosystems.

Responsabilidades da pessoa responsável 
pelo instrumento:

� ATENÇÃO
A pessoa responsável pelo instrumento deve 

assegurar que a sua utilização é efectuada de acordo 
2Instruções de segurança Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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com as respectivas instruções de utilização. Esta 
pessoa é também responsável pela formação do 
pessoal utilizador do instrumento e pela segurança 
deste, durante a sua utilização.
As responsabilidades são as seguintes:
• Compreender as instruções de segurança do 

instrumento e as instruções constantes do 
Manual de Operação.

• Familiarização com os regulamentos locais sobre 
a prevenção de acidentes.

• Informar imediatamente a Leica Geosystems, em 
caso de falta de segurança do instrumento.

Riscos da utilização

� AVISO:
Os instrumentos defeituosos, utilizados incor-

rectamente ou modificados poderão fornecer valores 
errados.

Precauções:
Efectuar medições de teste frequentes. Especial-
mente após o instrumento ter sido sujeito a utilização 
anormal e antes, durante e após quaisquer medições 
particularmente importantes.
Manter sempre limpos os componentes ópticos do 
DISTO™ e verificar se os pára-choques não se encon-
tram danificados.

� AVISO:
Durante a utilização do instrumento para a 

medição de distâncias ou para o posicionamento de 
objectos móveis (por exemplo, gruas, equipamento, 

plataformas, etc.) a ocorrência de eventos inespe-
rados pode conduzir a medições erradas.

Precauções:
Este instrumento deve apenas ser utilizado como 
aparelho de medição e não como dispositivo de 
controlo. O sistema deve ser configurado e operado 
de modo a que, em caso de medições erradas, a 
anomalia do instrumento ou a falha de alimentação 
devido às funções de segurança instaladas (por 
exemplo, fim-de-curso de segurança) não conduz a 
quaisquer danos.

� ATENÇÃO:
As pilhas esgotadas não devem ser descartadas 

juntamente com os resíduos domésticos. Proteja o 
ambiente e descarte as pilhas nos pontos de recolha 
("Pilhões") da sua área de residência.

O equipamento não deve ser descartado 
juntamente com os resíduos domésticos.
Eliminar o equipamento de acordo com os 
regulamentos aplicáveis em vigor. Impedir o 
acesso ao instrumento a pessoas não 
autorizadas.
As informações sobre o tratamento e 

gestão de resíduos relativas a cada equipamento/
produto podem ser descarregadas do sítio Web da 
Leica Geosystems em http://www.leica-geosys-
tems.com/treatment ou solicitadas a qualquer 
distribuidor Leica Geosystems.
3 Instruções de segurançaLeica DISTO™ D3a BT 776750 p 
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Compatibilidade Electromagnética 
(EMC)
O termo “compatibilidade electromagnética” refere-se 
à capacidade de o produto funcionar correctamente em 
ambientes em que existam radiações electromagnéticas 
e descargas electrostáticas, sem provocar perturbações 
ou interferências magnéticas em outro equipamento.

� ATENÇÃO:
O DISTO™ satisfaz os mais exigentes requisitos 

das normas e regulamentos aplicáveis. No entanto, a 
possibilidade de provocar interferências em outros 
dispositivos não pode ser totalmente excluída.

� AVISO:
Não efectuar quaisquer reparações no instru-

mento. Em caso de anomalia de funcionamento ou 
avaria, contactar o representante local.

Utilização do aparelho com 
BLUETOOTH®:

� ATENÇÃO:
A radiação electromagnética pode provocar 

interferências em outros equipamentos, instalações 
(como, por exemplo, instrumentos médicos, como 
reguladores de ritmo cardíaco ou próteses auricu-
lares) ou aeronaves. A radiação electromagnética 
pode ainda afectar os seres humanos e os animais.

Precauções:
Apesar de este produto satisfazer as mais rigorosas 
normas e regulamentos, a Leica Geosystems não 

pode excluir totalmente a possibilidade de afectar 
negativamente as pessoas e os animais.

• Não utilizar o instrumento nas proximidades de 
estações de serviço, instalações de produtos 
químicos ou em áreas como atmosferas poten-
cialmente explosivas ou em que sejam efectuadas 
explosões.

• Não utilizar o instrumento junto de equipamentos 
médicos.

• Não utilizar o instrumento em aeronaves.
• Não utilizar o instrumento junto do corpo, 

durante períodos de tempo prolongados. 

� AVISO:
Não efectuar quaisquer reparações no instru-

mento. Em caso de anomalia de funcionamento ou 
avaria, contactar o representante local.
4Instruções de segurança Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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Classificação do laser
Medidor de distâncias integrado
O DISTO™ produz um raio de luz laser visível que sai 
do aparelho pela sua parte frontal.

O produto é da Classe 2 (produtos laser), de acordo 
com as seguintes normas:
• IEC60825-1 : 2007 "Radiation safety of laser 

products"
Produto Laser de Classe 2:
Não olhar directamente para o raio laser, nem 
apontar o raio directamente para as outras pessoas. 
A protecção dos olhos é normalmente assegurada 
por respostas de aversão, como o reflexo de pesta-
nejar.

� ATENÇÃO:
A observação directa do raio com instrumentos 

ópticos (por exemplo, binóculos, telescópios, etc.) 
pode ser perigosa.

Precauções:
Não olhar directamente para o raio com instrumentos 
ópticos.

� AVISO:
A observação directa do raio laser pode ser 

perigosas para os olhos.

Precauções:
Não olhar directamente para o raio de luz laser. O 
laser deve ser sempre apontado para cima ou para 
baixo do nível dos olhos. (especialmente com instala-
ções fixas, em máquinas, etc.)
5 Instruções de segurançaLeica DISTO™ D3a BT 776750 p 
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Marcação do instrumento

Localização da etiqueta do produto

Arranque

Instalação / substituição de baterias

1 Remover a tampa do compartimento da bateria e 
fixar a correia de mão. 

2 Introduzir as baterias coma polaridade correcta. 
3 Fechar o compartimento da bateria. Substituir as 

baterias, quando o símbolo  começar a piscar 
continuamente no visor.

Utilize apenas pilhas alcalinas ou recarregáveis
Remover as baterias antes de um período de 

inactividade prolongado do instrumento, com vista a 
evitar o risco de corrosão.

Radiação Laser Não olhar directa-
mente para o raio de luz laser.

Laser de Classe 2
conforme norma IEC 60825-1:2007

Potência irradiada máxima: 1 mW
Comprimento de 
onda emitido: 620-690 nm
Divergência do feixe:   0,16 x 0,6 mrad
Duração do impulso:   1 x 10 -9 s
6Arranque Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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Alteração do ponto de referência 
(adaptador multifunções)

O instrumento pode ser adaptado para as seguintes 
situações de medição:

• Para medições a partir de um canto, abrir o 
suporte de posicionamento, até ficar retido na 
posição de abertura.

• Para medições a partir de um cunhal, abrir o 
suporte de posicionamento, até ficar retido na 
posição de abertura; depois, premir ligeiramente 
o suporte de posicionamento para a direita para 
o abrir completamente. 

Um sensor integrado no instrumento detecta auto-
maticamente a orientação do suporte de posiciona-
mento e ajusta o zero do aparelho em conformidade.

Teclado

1 Botão ON / DIST (Ligado/Medição) 
2 Botão de distância no plano horizontal
3 Botão (+)
4 Botão (-)
5 Botão Área / Volume
6 Botão de armazenamento
7 Botão de referência
8 Botão de funções
9 Botão do temporizador
10 Botão de segunda função
11 Botão menu/igual
12 Botão de apagamento/desligação
13 Botão Bluetooth

11
3

2

1

10
5

9

7

12

13

6

8

4
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Visor

1 Laser activado
2 Referência (frente)
3 Referência (trás)
4 Referência (paragem de canto)
5 Medição com tripé
6 Função de implantação
7 Medição simples com teorema de Pitágoras
8 Medição dupla com teorema de Pitágoras
9 Medição dupla (altura parcial)
10 Guardar constante, chamar constante
11 Memória histórica, chamada de valores
12 Indicador de nível (valor numérico)

13 Estado de carga da bateria
14 Área/Volume 
15 Inclinação
16 Medição de distância horizontal com inclinação
17 Área do triângulo
18 Temporizador
19 Menu
20 Circunferência
21 Área de parede
22 Área de tecto
23 Linha intermédia 1
24 Linha intermédia 2
25 Linha intermédia 3
26 Linha de sumário
27 Informação
28 Indicador de nível
29 Ângulo de inclinação
30 Distância medida
31 Altura indirecta
32 Detalhe do ecrã
33 Símbolo Bluetooth

1
2

3
4

21
30

22
31

32

5
20
29

6 13
15,16

14
7,8,9

19

18172733
12

28
10,11

23

24

25

26
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Funções de menu

Configurações
O menu permite a alteração das configurações e a 
sua memorização permanente. Após a desligação do 
instrumento ou da substituição das baterias, as 
configurações são memorizadas. 

Navegação no menu
O menu permite a execução de configurações a nível 
do utilizador. O instrumento pode ser especifica-
mente configurado para as preferências do utilizador. 

Descrição geral
 button (pressed long) - You are in the , 

the units set and the first menu item "Unit" are 
displayed.

Botão  (premido de forma contínua) – Acesso ao 
MENU, são apresentados o conjunto de unidades e a 
primeira opção de “Unidade” do menu.

O botão  ou  permite efectuar alterações nos 
itens do menu. 

O botão  (premir brevemente) permite aceder 
ao item de menu seguinte.

Manter premido o botão , para confirmar as 
novas configurações efectuadas nos itens do 
submenu.

Premir o botão  durante mais tempo no 
menu, para abandonar a função de configuração sem 
gravar as alterações.

EXIT

3

4
5

6

7
2

1

0.0°
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Definição das unidades para 
medição de distâncias
Podem ser definidas as seguintes unidades:

Definição das unidades para 
medição de inclinação
Podem ser definidas as seguintes unidades para 
medições com inclinação:

Medição com tripé ( )
A referência de medição deve ser correctamente 
ajustada, para as medições com tripé serem correcta-
mente efectuadas. Para esse efeito, seleccione  
ON nesta opção do menu. A referência no tripé pode 
ser activado e desactivado. O valor seleccionado 
pode ser observado no visor .

Aviso acústico ( )
O aviso acústico pode ser activado ou desactivado.

Indicação do nível no campo de es-
tado ( )
A indicação do nível (em º) no campo de estado pode 
ser activada ou desactivada.

Iluminação do ecrã ( )
A iluminação do ecrã pode ser ligada ou desligada. 

Volume
1. 0.000 m 0.000 m² 0.000 m³
2 0.0000 m 0.000 m² 0.000 m³
3. 0.00 m 0.000 m² 0.000 m³
4. 0.00 ft 0.00 ft² 0.00 ft³
5. 0'00'' 1/32 0.00 ft² 0.00 ft³
6. 0.0 in 0.00 ft² 0.00 ft³
7. 0 1/32

 in 0.00 ft² 0.00 ft³

Unidades de inclinação
1. +/- 0.0°
2. 0.00%
10Funções de menu Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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Reactivação - para reactivação das 
configurações de fábrica do apare-
lho ( )
O instrumento está equipado com uma função 
RESET. Quando é seleccionada e confirmada a 
função RESET, o instrumento regressa às configura-
ções de fábrica. 

A reactivação provoca o regresso dos seguintes 
valores à configuração de fábrica:

• Referência (trás)
• Iluminação do visor (ON)
• Aviso acústico (ON)
• Unidades (m(mm))
• Apagamento da memória temporária e da memó-

ria
Todas as configurações personalizadas e os 

valores armazenados são também apagadas.

Operação

Ligação/desligação do instrumento
liga o instrumento e o laser. O visor apre-
senta o símbolo da bateria, até ser premido 
o botão seguinte.
Manter premido este botão para desligar o 
instrumento.
O instrumento desliga-se automaticamente, 
após 6 minutos de inactividade.

Botão de apagamento (CLEAR)
 Cancelamento da última acção efectuada 

Durante a realização de medições de área ou de 
volume, cada medição efectuada pode ser apagada e 
efectuada novamente em série.

Definição da referência
A referência normal de medida é a partir da traseira 
do instrumento.

 Premir este botão para efectuar a medição 
seguinte a partir do bordo dianteiro . Um aviso 
acústico especial é activado, sempre que é alterada a 
referência de medição.

Após uma medição, a referência regressa automati-
camente ao modo normal (referência traseira). 
11 OperaçãoLeica DISTO™ D3a BT 776750 p 
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 Premir este botão durante mais tempo para 
seleccionar a referência dianteira de modo perma-
nente.

 Premir este botão, para seleccionar novamente 
a referência traseira.

Medição

Medição de uma distância
 Premir para ligar o laser. Premir novamente para 

disparar a medição de distância. 

Os resultados são apresentados imediatamente.

Medição da inclinação
O sensor de inclinação mede inclinações 

numa amplitude de ± 45°.

Durante a medição da inclinação, o instru-
mento deve ser posicionado, tanto quanto possível, 
sem inclinação transversal (± 10°).

Medição horizontal
 Prima o botão para activar a medição horizontal 

no instrumento. Os símbolos  aparecem no ecrã. 
Se o botão estiver activo, a distância horizontal é 
apresentada na linha de resumo para cada medição 
de distância (até inclinação máxima de +/-45° e até 
inclinação transversal máxima de +/-10°). 

Prima o botão  de forma contínua para visualizar 
informações adicionais sobre a medição, como por 
exemplo, o ângulo de inclinação , a distância 
de medição  e a altura indirecta .

 Prima novamente o botão para desligar a medi-
ção horizontal.

Medição de mínimos/máximos
Esta função permite a realização da distância mínima 
ou máxima a partir de um ponto de medição fixo. 
Pode também ser utilizado para a determinação de 
espaçamentos. 
12Medição Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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É normalmente utilizado para a medição das diago-
nais de uma sala (valores máximos) ou distâncias 
horizontais (valores mínimos).

 Manter premido este botão até se ouvir um aviso 
acústico. Depois, varrer lentamente o laser para trás 
e para a frente e para cima e para baixo, sobre o 
ponto-alvo desejado, como, por exemplo, no canto 
de uma sala. 

 Premir para parar a medição contínua. Os valores 
das distâncias mínima e máxima são apresentados no 
visor; o último valor medido é apresentado na linha 
de sumário.

Laser em modo contínuo
Premir e manter premida a tecla , durante 
a ligação do aparelho, até o carácter  aparecer 
permanentemente no visor e se ouvir um bip. Cada 
nova activação do botão  emite uma ordem de 

medição de distância.

Manter premido o botão  para desligar o 
instrumento e o modo de laser contínuo.

Se o laser estiver em modo de operação 
contínua, o instrumento desliga-se automaticamente 
após 15 minutos.

Funções

Adição/Subtracção
Medição de distância.

 A medição seguinte é adicionada à medição 
anterior.

 A medição seguinte é subtraída da medição 
anterior.

Este processo pode ser repetido conforme necessário. 

 Prima este botão para visualizar de forma 
permanente o resultado na linha de resumo.

 A última acção é cancelada

Área
 Premir uma vez. O símbolo  aparece no 

visor. 

 Premir este botão para efectuar a medição do 

min. max.
13 FunçõesLeica DISTO™ D3a BT 776750 p 
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primeiro comprimento (por exemplo, o compri-
mento).

 Premir novamente para efectuar a medição do 
segundo comprimento (por exemplo, a largura).

O resultado é apresentado na linha de sumário.

Premir o botão  durante mais tempo para 
calcular a circunfrência .

Volume
 Premir este botão duas vezes. O símbolo  

aparece no visor.

 Premir este botão para efectuar a medição do 
primeiro comprimento (por exemplo, o compri-
mento). 

 Premir este botão para efectuar a medição do 
segundo comprimento (por exemplo, a largura). 

 Premir este botão para efectuar a medição do 
terceiro primeiro comprimento (por exemplo, a 
altura). 

O valor é apresentado na linha de sumário. 

Premir o botão  durante mais tempo para visu-
alizar informações adicionais sobre a sala , como 
a superfície do tecto/pavimento , a área das 
paredes e a circunferência .

Medição de inclinações
 Prima este botão uma vez para activar o sensor 

de inclinação. O símbolo  aparece no visor. A incli-
nação é apresentada continuamente em graus (°) ou 
%, conforme a configuração do instrumento. 

 Premir para efectuar a medição da inclinação e 
da distância. 
14Funções Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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Área triangular
A área de triângulos pode ser calculada através da 
medição dos 3 lados.

Premir duas vezes o botão  - o símbolo triângulo  
é apresentado no visor.

Premir  botão  para medir o primeiro lado do 
triângulo .

Premir  botão  para medir o segundo lado do 
triângulo .

Premir  botão  para medir o terceiro lado do 
triângulo .

 O resultado é apresentado na linha de sumário.

Manter premido o botão  para visualizar outras 
informações sobre a medição, como o ângulo interno 

 dos primeiros dois lados medidos e o perímetro 
do triângulo .

Função de implantação
Podem ser introduzidas 2 distâncias diferentes (a e b) 
no instrumento, que podem depois ser utilizadas 
para marcar os comprimentos medidos, como, por 
exemplo em estruturas de madeira.

Introdução das distâncias de implantação: 

 Premir este botão três vezes; o símbolo da 
função de implantação aparece no visor . 

O valor (a) e a linha intermédia correspondente 
piscam no visor.

Através da utilização de  e de , os valores 
podem ser ajustados (primeiro a e depois b), 
conforme as distâncias de implantação desejadas. 
Manter os botões accionados para diminuir a veloci-
dade de alteração dos valores. 

Após ter sido atingido o valor desejado (a), a sua 
confirmação pode ser efectuada com o botão . 

11
2

3

0.625 m
0.625 m

0.625 m

0.625 m
0.625 m

1.025 m

a
b
b
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O valor (b) e a linha intermédia pisca no visor (o valor 
definido é automaticamente adoptado). O valor (b) 
pode ser introduzido com  e . 
O valor definido (b) é confirmado com o botão .

Premir o botão  para iniciar a medição com o 
laser.O visor apresenta a distância de implantação 
necessária na linha de sumário entre o ponto de 
implantação (primeiro a e depois b) e o instrumento 
(referência traseira). 

Se o DISTO™ for depois deslocado lentamente ao 
longo da linha de implantação, a distância apresen-
tada no visor diminui. O instrumento começa a emitir 
um aviso acústico à distância de 0,1 m do ponto de 
implantação seguinte. 

As setas no visor  indica a direcção em que o 
DISTO™ deve ser deslocado para se obter a distância 
definida (a ou b). Logo que o ponto de implantação é 
atingido, o aviso acústico muda.

A função pode ser parada a qualquer momento, 
premindo o botão .

Medição indirecta
O instrumento pode calcular distâncias com base no 
teorema de Pitágoras. 

Este método é especialmente útil, se a distância a 
medir for de difícil acesso. 

A medição deve ser efectuado estritamente 
na sequência apresentada:
• Todos os pontos-alvo devem estar num plano 

horizontal ou vertical.
• Para os melhores resultados, o instrumento deve 

ser rodado em torno de um ponto fixo (por 
exemplo, com o suporte de posicionamento total-
mente aberto e o instrumento colocado numa 
parede).

• Pode ser utilizada a função mínima/máxima - ver 
a explicação no parágrafo "Medição -> Medição 
de mínimos/máximos". O valor mínimo deve ser 
utilizado para medições em ângulo recto com o 
alvo; a distância máxima deve ser utilizada para 
todas as restantes medições. 

A primeira medição e a distância a ser medida 
devem estar a 90 graus entre si. Utilizar a função de 
Mínimos/Máximos, conforme explicado 
em "Medição -> Medição de mínimos/máximos". 

a
b
b
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Medição indirecta - determinação de um troço 
intermédio através de 2 medições auxiliares 

por exemplo, para medição de alturas ou larguras de 
edifícios. Pode ser recomendável utilizar um tripé 
para a medição de alturas que necessitem de dois 
mais troços intermédios.

 Premir este botão 4 vez; o visor apresenta . 
O laser é activado.

 Apontar o instrumento para o ponto superior (1) 
e efectuar a medição. Após a primeira medição, o 
valor é adoptado. Manter o instrumento o mais 
próximo da horizontal possível.

 Manter premido este botão para efectuar a 
medição contínua, varrer o laser para trás e para 

frente e para cima e para baixo, relativamente ao 
ponto-alvo ideal.

 Premir para parar a medição contínua.2 O resul-
tado é apresentado na linha de sumário e os valores 
parciais na linha secundária. 

Medição indirecta - Determinação de um troço 
intermédio através de 3 medições auxiliares 

 Premir este botão 5 vezes; o símbolo seguinte é 
apresentado no visor .  O laser é activado.

 Apontar o instrumento para o ponto superior (1) 
e efectuar a medição. Após a primeira medição, o 
valor é adoptado. Manter o instrumento o mais 
próximo da horizontal possível.

1

2

3
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 Manter premido este botão para efectuar a 
medição contínua, varrer o laser para trás e para 
frente e para cima e para baixo, relativamente ao 
ponto-alvo ideal.

 Premir para parar a medição contínua (2).O valor 
é adoptado. Apontar o instrumento para o ponto 
inferior e 

 Premir este botão para efectuar a medição (3). 
O resultado é apresentado na linha de sumário e os 
valores parciais na linha secundária. 

Medição indirecta - Determinação de um troço 
intermédio através de 3 medições auxiliares

por exemplo, a altura entre o ponto 1 e o ponto 2, 
utilizando 2 pontos-alvo.

 Premir este botão 6 vezes; o símbolo seguinte é 
apresentado no visor .  O laser é activado. 

Apontar o instrumento para o ponto superior (1). 

 Premir este botão para efectuar a medição. Após 
a primeira medição, o valor é adoptado. O visor 
começa a piscar (2). 

 Efectua a medição. Após a segunda medição, o 
valor é adoptado. O visor começa a piscar (3).

 Manter premido este botão para iniciar a medi-
ção contínua. Varrer o laser para trás e para frente e 
para coma e para baixo em relação ao ponto-alvo 
ideal. 

 Premir este botão para parar a medição contí-
nua. O resultado é apresentado na linha de sumário 
e os valores parciais na linha secundária. 

Armazenamento de constantes/
armazenamento de histórico
Armazenamento de constantes
O instrumento permite o armazenamento de valores 
frequentemente utilizados, como, por exemplo, a 
altura de uma sala. Medir a distância desejada e 
manter premido o botão , até o instrumento 
emitir um aviso acústico de confirmação. 

1 2

3
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Chama das constantes
 Premir este botão uma vez para chamar a cons-

tante e permitir a sua utilização para cálculos subse-
quentes, premindo o botão . 

Ajuste da constante
Prima o botão  de forma contínua para alterar a 
constante – quando a constante piscar, poderá 
alterá-la para o valor desejado através do botão  
ou . Prima o botão  para guardar a cons-
tante.

Armazenamento do histórico
 Premir este botão duas vezes; os 20 valores 

anteriores (medições ou valores calculados) são 
apresentados no visor em ordem inversa do seu 
armazenamento. 

Premir os botões  e  para efectuar a 
navegação. 

 Premir este botão para utilizar o resultado da 
linha de sumários em cálculos subsequentes. 

Premir simultaneamente os botões  e  
para apagar todos os valores no histórico.

Temporizador (auto-accionamento) 

 Premir este botão para seleccionar um atraso de 
5 segundos. 

ou 

 Premir e manter accionado este botão, até ser 
atingida a temporização definida (máx., 60 
segundos).

Quando o botão é libertado, os segundos remanes-
centes até à medição (por exemplo, 59, 58, 57...) são 
apresentados no visor em contagem regressiva. Os 
últimos 5 segundos são contados com um aviso acús-
tico. Após o último aviso acústico, a medição é efec-
tuada e o valor é apresentado.

O temporizador pode ser utilizado com todas 
as medições.

Trabalho com a mensagem BLUETOOTH®

Ligação da função BLUETOOTH® / 
envio de medições
Premir rapidamente a tecla  para iniciar o DISTO™ 
BLUETOOTH®. Deve então ser estabelecida uma liga-
ção de saída de dados do Pocket PC / PC pelo 
software de aplicação. O símbolo BLUETOOTH® 
19 Trabalho com a mensagem BLUE-Leica DISTO™ D3a BT 776750 p 
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aparece no visor até esta acção ter sido realizada sem 
erros. A função BLUETOOTH® desliga-se automatica-
mente, se a ligação para o Pocket PC / PC não for 
estabelecida num período de 240 segundos, após a 
ligação de BLUETOOTH®. 

Durante a primeira ligação entre o Pocket PC/
PC e o DISTO™, o sistema pode solicitar a introdução 
do código PINO do DISTO™. Se tal acontecer, intro-
duzir o código "0000" no Pocket PC/PC.

BLUETOOTH desligação 
BLUETOOTH® desliga-se, logo após a desligação do 
DISTO™. 

Teclas de direcção
As 8 teclas de direcção (identificadas por uma 
pequena seta junto da tecla) no teclado de operação 
permitem a manobra do cursor. As teclas de direcção 
ficam activadas quando o segundo nível é activado 
(através da activação da 2ª tecla ). A tecla de 
medição de distâncias encontra-se activada em 
ambos os níveis. A funcionalidade das teclas de direc-
ção depende do software utilizado. 

Transmissão das medições
Se o seu software suportar a utilização de teclas de 
direcção, estas podem ser utilizadas para seleccionar 

a posição apropriada para o cursor. 
Premir o botão  durante breves momentos para 
transferir o valor da linha de resumo para o compu-
tador de bolso / computador. 
Premir o botão  durante alguns momentos para 
transferir todos os valores do visor.
Para mais informações, consultar o manual do 
software utilizado.

Durante a transmissão de dados
Se os dados não tiverem sido bem recebidos pelo 
Pocket PC / PC, não podem ser processadas quaisquer 
novas medições. O código de informação "240" é apre-
sentado no visor, se não houver transmissão de dados 
após um período de 2 segundos. Premir a tecla  
e repetir a medição e a respectiva transmissão.

O software grátis fornecido foi desenvolvido 
para proporcionar ao utilizador uma funcionalidade 
básica. A Leica Geosystems não presta quaisquer 
garantias, nem fornece qualquer assistência para este 
software. A Leica Geosystems declina quaisquer 
responsabilidades relativas à utilização deste software 
grátis e não é obrigada a fornecer quaisquer versões 
de correcção ou a desenvolver quaisquer versões de 
actualização. 
No sítio Web da empresa encontram-se disponíveis 
numerosas informações sobre fornecedores comer-
ciais de software para uma ampla gama de aplicações.
20Trabalho com a mensagem BLUE- Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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Anexo

Códigos de mensagens
Todos os códigos de mensagens são apresentados 
no visor com  ou "Error". 
Os erros seguintes podem ser corrigidos.

Características Técnicas

Causa Remédio
156 Inclinação transversal 

superior a 10°
segurar o instrumento 
sem inclinação trans-
versal

160 Direcção de inclina-
ção principal, ângulo 
demasiado elevado 
(> 45°)

Medição de ângulos 
até ± 45° (máx.)

204 Erro de cálculo Repetir o procedi-
mento

240 Erro de transferência 
de dados

Repetir o procedi-
mento

245 2º botão premido, 
apesar de não existir 
ligação BLUETOOTH®.

Activar a ligação 
BLUETOOTH®

252 Temperatura dema-
siado elevada

Deixar arrefecer o 
instrumento

253 Temperatura dema-
siado reduzida

Aquecer o instru-
mento

255 Sinal do receptor 
demasiado fraco, 
tempo de medição 
demasiado longo, 
distância superior a 
100 m

Utilizar uma placa-alvo

256 O sinal recebido é 
demasiado intenso 

Alvo com reflectância 
demasiado elevada 
(utilizar uma placa-
alvo)

257 Medição errada, lumi-
nosidade de fundo 
demasiado elevada

Escurecer o alvo (fazer 
a medição em condi-
ções de iluminação 
diferentes)

260 Interrupção do feixe 
de laser 

Repetir a medição

Erro Causa Remédio
Erro Erro de Hardware Ligar e desligar o instru-

mento diversas vezes. 
Se o símbolo continuar 
visível no visor, o instru-
mento está defeituoso. 
Contactar um Centro de 
Assistência Autorizado

Medição de distâncias:
Exactidão da medição até 
10 m 
(2 σ, desvio-padrão)

± 1.0 mm* (típico)

Power Range 
Technology™:
alcance (utilizar placa-alvo 
a partir de cerca de 80 m)

0.05 a 100 m

Menor unidade do visor 0.1 mm
Medição de distância.
Medição de mínimos/máxi-
mos, medição contínua

Causa Remédio
21 AnexoLeica DISTO™ D3a BT 776750 p 
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* em condições favoráveis.
Em condições adversas, tais como luz solar intensa, superfícies da 
zona alvo com fraca refracção ou variações significativas de 
temperatura, poderá ocorrer um desvio máximo de + 1,5 mm. Este 
desvio poderá sofrer um incremento de ±0,025 mm/m em distân-
cias entre 10 e 30 m, e um incremento de ±0,1 mm/m em distân-
cias superiores a 30 m.

Cálculo de área/volume a 
partir dos dados da sala
Adição/Subtracção
Botão de medição indi-
recta através do teorema 
de Pitágoras 
Medição de inclinações:
Sensor de inclinação:
exactidão 
(2 σ, desvio-padrão)
- até ao feixe laser
- até à caixa

± 0,3°
± 0,3°

Medição horizontal
Medição indirecta com 
sensor de inclinação 
(distância horizontal 
directa)
Medição de ângulos com 
sensor de inclinação 
(± 45°)
Generalidades:
Classe de laser II
Tipo de laser 635 nm, < 1 mW 
Ø do ponto de laser 
(a uma distância de)

6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)

Desligação automática do 
laser após 3 min

Desligação automática do 
instrumento após 6 min

Iluminação do visor
Adaptador multifunções
Temporizador 
(auto-accionamento)

Armazenamento de cons-
tantes
Armazenamento de histó-
rico (20 valores)
Rosca do tripé
BLUETOOTH® 2.0
Alcance de BLUETOOTH® 
Cl. 2 10 m

Durabilidade da bateria, 
Tipo AAA, 2 x 1,5 V

até 
5 000 medições

Classe de protecção IP 54, estanque às 
poeiras, 

estanque aos salpicos
Dimensões 127 x 49 x 27,3 mm
Peso (com baterias) 150 g
Gama de temperaturas:
Armazenamento

Operação

-25 até +70 °C
(-13 até +158 °F)

-10 até +50 °C
(14 até +122 °F)
22Anexo Leica DISTO™ D3a BT 776750 p
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Condições de medição
Alcance da medição 
O alcance de operação está limitado a 100 m. 
À noite ou durante o crepúsculo, e se o alvo estiver à 
sombra, o alcance da medição sem placa-alvo é 
aumentado. Utilizar uma placa-alvo para aumentar o 
alcance da medição durante o dia ou se o alvo for 
pouco reflector.

Superfícies-alvo
Podem ocorrer erros em medições efectuadas sobre 
líquidos incolores (por exemplo, água) ou vidro sem 
poeiras, esferovite ou outras superfícies semiperme-
áveis. 
O apontamento do instrumento sobre superfícies 
muito brilhantes pode deflectir o feixe laser e 
conduzir a erros de medição.
As medições sobre superfícies não reflectoras e 
escuras podem demorar mais tempo.

Cuidados e limpeza
Não mergulhar o instrumento em líquidos de qualquer 
natureza. Limpar o instrumento com um pano macio 
e húmido. Não limpar o instrumento com produtos de 
limpeza agressivos ou abrasivos. Manusear o instru-
mento com os cuidados normalmente dispensados a 
instrumentos ópticos.

Garantia
O Leica DISTO™ D3a BT é fornecido com uma 
garantia de 3* anos da Leica Geosystems.

Para mais informações, consultar: www.disto.com

As imagens, descrições e especificações técnicas 
podem ser alteradas sem aviso prévio. 

* Para poder beneficiar da garantia de 3 (três) anos, o produto 
deve ser registado no nosso sítio Web www.disto.com no prazo 
de 8 (oito) semanas após a data de aquisição. Os produtos não 
registados serão cobertos por uma garantia de apenas 2 (dois) 
anos.
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