
Leica DISTOTM D3a
The original laser distance meter
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Käyttöohje
Suomi

Onnittelut Leica DISTO™ D3a: n hankkimisen 
johdosta.

Lue turvaohjeet ja käyttöohje 
huolellisesti ennen tuotteen käyt-
töä.

Laitteen vastuuhenkilön tulee varmistaa, että kaikki 
käyttäjät tuntevat nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
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Turvaohjeet

Käytetyt symbolit
Turvaohjeissa käytetyillä symboleilla on seuraava 
merkitys:

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

uttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.

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

uttaa vain vähäisiä henkilövahinkoja, mutta huomat-
tavia vahinkoja esineille, omaisuudelle tai ympäristöl-
le.

Käyttöinformaatiota, joka ohjaa käyttäjää 
tuotteen teknisesti oikeaan ja tehokkaaseen käyt-
töön.

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

sien laskenta
• Mittauskallistukset
1 TurvaohjeetLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO
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Kielletyt käyttötavat
• Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
• Käyttö muissa kuin sallituissa toimintaolosuh-

teissa
• Turvajärjestelmien poistaminen sekä ohje- ja 

varoitustarrojen irrottaminen
• Laitteen avaaminen työkaluja (ruuviavainta ym.) 

käyttäen, mikäli sitä ei nimenomaisesti tiettyjä 
tapauksia varten ole sallittu

• Muutosten teko laitteeseen
• Väärinkäytetyn laitteen käyttö
• 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.)

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. 

Vastuualueet
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 käyttö-
turvan kehittelystä, toteuttamisesta sekä ohjeistuk-
sesta kuuluu kyseisten tarvikkeiden valmistajille. He 
vastaavat myös käyttöturvallisuuden soveltuvuudesta 
Leica Geosystemsin tuotteiden yhteydessä.

Laitteen vastuuhenkilön vastuu:

� VAROITUS:
Laitteen vastuuhenkilön tulee varmistua, että 

tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa 
käyttöhenkilöstön kouluttamisesta ja tuotteen käyt-
töturvallisuudesta.
Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:
• Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
• Tuntee voimassa olevat paikalliset onnettomuuk-

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

vaaralliseksi käyttää.
2Turvaohjeet Leica DISTO™ D3a 776175a fin
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Käyttöön liittyvät vaaratekijät

� 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 poikkea-
vasti sekä ennen tärkeitä mittauksia 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.

� VAROITUS:
Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen 

mukana. Huolehdi ympäristöstä ja toimita ne keräys-

pisteisiin, jotka on järjestetty kansallisten ja paikal-
listen säädösten mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen 
mukana.
Tuote on hävitettävä tarkoituksenmukai-
sesti maassasi voimassa olevien kansal-
listen säädösten mukaisesti. Estä aina 
valtuuttamattoman henkilöstön tuottee-
seen käsiksi pääsy.

Tuotteen tarkan käsittelyn ja jätehallinnan tiedot 
voidaan ladata Leica Geosystems:in kotisivulta osoit-
teessa http://www.leica-geosystems.com/treatment 
tai saada ne Leica Geosystems:in jälleenmyyjältä.

Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus (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.Tästä huoli-
matta sitä mahdollisuutta, että se aiheuttaisi häiriöitä 
muissa laitteissa, ei voida kokonaan sulkea pois.

� HUOMIO:
Älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys jälleen-

myyjään, jos laite rikkoutuu.
3 TurvaohjeetLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO
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Laserluokitus
Sisäänrakennettu etäisyysmittari
Leica DISTO™ tuottaa näkyvän lasersäteen, joka tulee 
esiin laitteen etuosasta.

Laite on 2.- luokan lasertuote seuraavien määritysten 
perusteella:
• IEC60825-1 : 2007 "Lasertuotteiden säteilyturval-

lisuus"
Laserluokan 2 tuotteet:
Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä 
tarpeettomasti kohti muita ihmisiä. Luontainen 
silmänräpäytysrefleksi suojaa silmiä normaalisti.

� VAROITUS:
Suora katsominen säteeseen optisilla apuväli-

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

Varotoimenpiteet:
Älä katso säteeseen optisilla apuvälineillä.

� HUOMIO:
Lasersäteeseen katsominen voi olla vaarallista 

silmille.

Varotoimenpiteet:
Älä katso lasersäteeseen. Huolehdi, että lasersäde 
kulkee silmänkorkeuden ylä- tai alapuolella. (erityi-
sesti kiinteissä laitteistoissa, koneissa tms.)
4Turvaohjeet Leica DISTO™ D3a 776175a fin
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Merkinnät

Tuotetarran paikka

Käynnistys

Paristojen asettaminen/
vaihtaminen

1 Poista paristolokeron kansi ja kiinnitä käsihihna. 
2 Laita paristot paikalleen ja kiinnitä huomiota 

oikeaan napaisuuteen. 
3 Sulje paristolokero uudelleen. Vaihda paristot, 

kun  -symboli vilkkuu jatkuvasti näytössä.
Käytä vain alkaliparistoja tai ladattavia akkuja.

Poista paristot syöpymisvaaran välttämiseksi, 
jos laite on pitkään käyttämättä.

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
5 KäynnistysLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO



EN

D

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

ROK

RUS

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG

RO
Mittatason muuttaminen 
(monikäyttöinen pääkappale)

Laite voidaan sovittaa seuraavia mittaustilanteita 
varten:

• Reunalta mittaamista varten avaa kohdistustuki, 
kunnes se lukittuu paikalleen. 

• Nurkasta mittaamista varten avaa kohdistustuki, 
kunnes se lukittuu paikalleen ja työnnä sitten 
kohdistustukea kevyesti oikealle, kunnes se 
avautuu kokonaan.

Sisäänrakennettu anturi havaitsee automaattisesti 
kohdistustuen suunnan ja säätää laitteen nollapis-
teen sen mukaisesti.

Näppäimistö

1 ON / DIST (päällä/mittaus)-painike 
2 Vaakasuoran etäisyyden painike
3 Plus (+) -painike
4 Miinus (-) -painike 
5 Ala / tilavuus -painike
6 Epäsuora mittaus (Pythagoras) -painike
7 Mittataso-painike
8 Toimintopainike
9 Ajastinpainike
10 Tallennuspainike
11 Valikko/yhtä kuin -painike
12 Tyhjennä/pois päältä -painike

11

3

2

1

10
5

9
7

12

4

6

8
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Näyttö

1 Laser aktiivinen
2 Mittataso (etu)
3 Mittataso (taka)
4 Viite (kulmapysäytys)
5 Mittaaminen kolmijalalla
6 Paaluttamistoiminto
7 Yksinkertainen Pythagoraan mittaus
8 Kaksinkertainen Pythagoraan mittaus
9 Kaksinkertainen (osittainen korkeus) mittaus
10 Tallenna vakioarvo, Kutsu vakioarvo
11 Historiamuisti, Kutsu arvoja
12 Vesivaaka (numeerinen)

13 Pariston tila
14 Ala / Tilavuus 
15 Kallistus
16 Vaakatasoinen etäisyyden mittaus käyttäen 

kallistusta
17 Kolmion alue
18 Ajastin
19 Valikko
20 Ympyrän kehä 
21 Seinän ala
22 Katon ala
23 Väliviiva 1
24 Väliviiva 2
25 Väliviiva 3
26 Yhteenvetoviiva
27 Tiedot
28 Vesivaaka
29 Kallistuskulma
30 Etäisyys mitattu
31 Epäsuora korkeus
32 Yksityiskohtien näyttö

1
2

3
4

21
30

22
31

32

5
20
29

6 13
15,16

14
7,8,9

19

181727
12

28
10,11

23

24

25

26
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Valikkotoiminnot

Asetukset
Valikon avulla asetuksia voi muuttaa ja tallentaa pysy-
västi. Virran katkaisun tai paristojen vaihdon jälkeen 
asetukset ovat tallessa.  

Navigointi valikossa
Valikossa voidaan tehdä asetuksia käyttäjätasolla. 
Laite voidaan konfiguroida vastaamaan erityisesti 
sinun vaatimuksiasi. 

Yleiskuvaus
-painike (painettu pitkään) -  Olet :ssa, 

asetetut yksiköt ja ensimmäinen valikkonimike 
"Yksikkö" näytetään.

-painike (lyhyesti painettuna) selaa kaikki 
valikon kohdat. 

- tai -painike tekee muutoksia valikon 
kohtiin. 

-painike (lyhyesti painettuna) tuo esiin valikon 
seuraavan kohdan.

-painikkeen painaminen pitkään valikossa 
vahvistaa alivalikon kohtiin tehdyt uudet asetukset.

Painamalla -painiketta pidempään valikossa 
voit lopettaa asetustoiminnon tallentamatta.

EXIT

3

4
5

6

7
2

1

0.0°
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Etäisyysmittausten yksikön 
asettaminen
Seuraavat yksiköt voidaan asettaa:

Kallistusmittausten yksikön 
asettaminen
Seuraavat yksiköt voidaan asettaa kallistusmittauksia 
varten:

Mittaaminen kolmijalan avulla ( )
Mitttason täytyy olla oikein säädetty, jotta saadaan 
virheettömiä mittauksia kolmijalan avulla. Tehdäksesi 
tämän valitse  ON tässä valikkokohdassa. Voit 
kytkeä kolmijalan viitteen päälle tai pois. Asetus 
näkyy näytöllä .

Piippaus ( )
Voit kytkeä piippauksen päälle tai pois.

Taso tilakentässä ( )
Taso (°) tilakentässä voidaan kytkeä päälle tai pois.

Näytön valaistus ( )
Näytön valaistus voidaan kääntää päälle tai pois. 

Nollaus - laitteen palauttaminen 
tehdasasetuksiin ( )
Laitteessa on RESET-toiminto. Kun valitset valikko-
toiminnon RESET ja vahvistat, laite palautuu tehdas-
asetuksiin. 

Nollaus palauttaa seuraavat arvot tehdasasetuksiin:

• Mitttaso (taka)

Etäisyys Ala Tilavuus
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

Yksiköt kallistumaa varten
1. +/- 0.0°
2. 0.00%
9 ValikkotoiminnotLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO
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• Näytön valaistus (päällä)
• Piippaus (päällä)
• Yksikkö (m(mm))
• Pino ja muisti pyyhitään

Myös kaikki mukautetut asetukset ja tallen-
netut arvot häviävät.

Käyttö

Käynnistäminen ja sammuttaminen
Käynnistää laitteen ja laserin. Näytöllä näkyy 
paristosymboli, kunnes painetaan jotain 
painiketta.
Tämän painikkeen painaminen pidempään 
sammuttaa laitteen.
Laite menee automaattisesti pois päältä, jos 
se on toimettomana 6 minuuttia.

CLEAR-painike (tyhjennys)
 Viimeinen toiminta peruutetaan Kun 

tehdään alan tai tilavuuden mittauksia, kukin yksittäi-
nen mittaus voidaan poistaa ja mitata uudelleen 
järjestyksessä.

Mittatason asetus
Oletuksena mittatason asetus on laitteen takaosasta.

 Paina tätä painiketta tehdäksesi seuraavan 
mittauksen etureunalta . Aina kun mittatasoa 
muutetaan, kuuluu erityinen piippaus.

Mittauksen jälkeen mittataso palautuu automaatti-
sesti oletusasetukseen (mittataso takana). 
 

 Paina tätä painiketta pidempään, niin mittataso 
edessä asetetaan pysyvästi.

 Paina tätä painiketta, jolloin takareferenssi on 
asetettu jälleen.
10Käyttö Leica DISTO™ D3a 776175a fin
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Mittaus

Yksittäinen etäisyysmittaus
 Aktivoi laser painamalla. Paina uudelleen  etäi-

syysmittauksen liipaisemiseksi. 

Tulos näytetään välittömästi.

Kallistumamittaus
Kallistuma-anturi mittaa kallistumat välillä ± 45°.

Kallistuman mittauksen aikana, laitetta pitäisi 
pitää ilman poikittaiskallistumaa niin kauan kuin 
mahdollista, (± 10°).

Vaakasuora mittaus
 Paina painiketta aktivoidaksesi vaakasuoran 

mittauksen laitteessa.  Seuraava symboli  
ilmestyy näytölle. Jos painike on aktiivinen, vaaka-
suora etäisyys näytetään yhteenvetolinjassa kutakin 
etäisyyden mittausta varten (max. +/-45° saakka ja 
poikittaiskallistuma max.  +/-10° saakka). 

Paina -painiketta pidempään tuodaksesi esiin 
lisätietoja mittauksessa, esim. kallistuskulma  , 
mitattu etäisyys  ja epäsuora korkeus . 

 Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi pois 
vaakasuoran mittauksen. 

Minimi/maksimimittaus
Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi mitata minimi- 
tai maksimietäisyyden kiinteästä mittauspisteestä. 
Sitä voidaan käyttää myös välimatkojen määrittämi-
seen. 

Sitä käytetään yleisesti huoneiden lävistäjien (maksi-
miarvot) tai vaakatasoisten etäisyyksien (minimi-
arvot) mittaamiseen.

 Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta, kunnes 
kuulet piippauksen. Heiluta sitten laseria hitaasti 
edestakaisin ja ylös alas haluamasi kohdepisteen 
kohdalla - (esim. huoneen nurkassa). 

 Paina pysäyttääksesi jatkuvan mittauksen. 
Maksimi- ja minimimittausten etäisyydet näkyvät 
näytössä, samoin kuin viimeksi mitattu arvo yhteen-
vetorivillä.

min. max.
11 MittausLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO



EN

D

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

ROK

RUS

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG

RO
Jatkuva laser
Kun käynnistät laitteen, paina ja pidä alhaalla 

 - näppäintä, kunnes  -merkki ilmestyy pysy-
västi näyttöön ja kuuluu piippaus. Joka kerta, kun 
painat tämän jälkeen näppäintä  uudestaan, 
etäisyys mitataan.

Paina näppäintä  ja pidä se painettuna, niin 
laite ja laser kytkeytyvät pois päältä.

Jos laser on jatkuvan toiminnan tilassa, laite 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin 
kuluttua.

Toiminnot

Yhteenlasku / Vähennys
Etäisyysmittaus.

 Seuraava mittaus on lisätty edelliseen.

 Seuraava mittaus on vähennetty edellisestä.

Tämä toimenpide voidaan toistaa tarpeen mukaan. 

 Paina tätä painiketta, ja tulos näytetään sen 
jälkeen aina yhteenvetolinjassa.

 Viimeinen vaihe peruutetaan.

Ala
 Paina kerran. -symboli ilmestyy näyttöön. 

 Paina tätä painiketta ja tee ensimmäinen pituus-
mittaus (esim. pituus).

 Paina sitä uudelleen ja tee toinen pituusmittaus 
(esim. leveys).

Tulos näytetään yhteenvetorivillä.

Paina -painiketta pidempään, kauemmin kehän 
laskemiseksi .

Tilavuus
 Paina tätä painiketta kahdesti. -symboli 

ilmestyy näyttöön.

 Paina tätä painiketta ja tee ensimmäinen pituus-
mittaus (esim. pituus). 

 Paina tätä painiketta ja tee toinen pituusmittaus 
(esim. leveys). 

 Paina tätä painiketta ja tee kolmas pituusmittaus 
(esim. korkeus).

Tilavuus ilmestyy yhteenvetoriville. 

Paina -painiketta pidempään, kauemmin näyte-
tään lisätilainformaatio, kuten katto- /lattia-ala 

, seinien pinta-ala , kehä.
12Toiminnot Leica DISTO™ D3a 776175a fin
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Kallistumamittaus
 Paina tätä painiketta kerran kallistusanturin akti-

voimiseksi. -symboli ilmestyy näyttöön. Kaltevuus 
näytetään jatkuvasti yksikkönä ° tai % riippuen 
asetuksesta.

 Mittaa kaltevuus ja etäisyys painamalla.

Kolmionmuotoinen pinta-ala
Kolmion pinta-ala voidaan laskea mittaamalla kolmion 
kolme sivua.

Paina kerran  - kolmiosymboli  ilmestyy näytölle.

Paina näppäintä  ja mittaa kolmion ensimmäinen 
sivu .

Paina näppäintä  ja mittaa kolmion toinen sivu .

Paina näppäintä  ja mittaa kolmion kolmas sivu .

Tulos  näytetään  yhteenvetorivillä.

Paina ja pidä näppäintä , niin mittauksesta esite-
tään lisätietoja, esim. kahden ensimmäisen mitta-
uksen välinen kulma  sekä kolmion ympärysmitta 

.

13 ToiminnotLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO



EN

D

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

ROK

RUS

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG

RO
Paaluttamistoiminto
Kaksi eri etäisyyttä (a ja b) voidaan syöttää laittee-
seen ja niitä voidaan sitten käyttää määrättyjen 
mitattujen pituuksien rajaamiseen, esim. puisten 
kehysten rakentamisessa.

Paaluttamisetäisyyksien syöttäminen: 

 Paina tätä painiketta kolme kertaa ja paalutta-
mistoiminnon symboli ilmestyy näyttöön . 

Arvo (a) ja vastaava väliviiva vilkkuvat.

Käyttämällä  ja  voit säätää arvoja (ensin a ja 
sitten b) sopimaan haluttuihin paalutusetäisyyksiin. 
Painikkeiden pitäminen pohjassa kasvattaa arvojen 
muuttumisnopeutta. 

Kun haluttu arvo (a) on saavutettu, se voidaan 
vahvistaa -painikkeella. 

Arvo (b) ja väliviiva vilkkuvat (määrätty arvo (a) 
otetaan käyttöön automaattisesti). Arvo (b) voidaan 

syöttää käyttäen  ja . 
Määrätty arvo (b) vahvistetaan -painikkeella.

-painikkeen painaminen käynnistää lasermitta-
uksen. Näyttö näyttää vaaditun paalutusetäisyyden 
yhteenvetorivillä paaluttamispisteen (ensin a ja sitten 
b) ja laitteen välillä (takaviite). 

Jos DISTO™ siirretään sitten hitaasti paaluttamislinjaa 
pitkin, etäisyys pienenee. Laite alkaa piipata, kun 
etäisyys seuraavaan paaluttamispisteeseen on 0,1m.

Näytön nuolet  osoittavat, mihin suuntaan 
DISTO™ täytyy siirtää, jotta saavutetaan määrätty 
etäisyys (joko a tai b). Heti kun paaluttamispiste 
saavutetaan, piippausääni muuttuu ja väliviiva alkaa 
vilkkua. 

Toiminto voidaan pysäyttää milloin vain painamalla 
-painiketta.

11
2

3

0.625 m
0.625 m

0.625 m

0.625 m
0.625 m

1.025 m

a
b
b

a
b
b
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Epäsuora mittaus
Laite voi laskea etäisyyksiä Pythagoraan lauseella. 

Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen, jos mitat-
tavaan etäisyyteen pääseminen on vaikeaa. 

Varmista, että noudatat määrättyä mittaus-
järjestystä:
• Kaikkien kohdepisteiden tulee olla vaaka- tai 

pystysuoralla tasolla.
• Parhaat tulokset saadaan, kun laitetta käänne-

tään kiintopisteen ympäri (esim. kohdistustuki 
taivutettuna kokonaan ulos ja laite seinällä).

• Minimi/maksimitoimintoa voidaan käyttää - katso 
selitys kohdassa "Mittaus -> Minimi/maksimimit-
taus". Minimiarvoa tulee käyttää mittauksissa, 
jotka tehdään suorassa kulmassa kohteeseen; 
maksimietäisyyttä kaikissa muissa mittauksissa. 

Varmista, että ensimmäinen mittaus ja mitat-
tava etäisyys ovat suorissa kulmissa. Käytä minimi/
maksimitoimintoa kohdassa "Mittaus -> Minimi/
maksimimittaus (Minimi/maksimimittaus)" selitetyllä 
tavalla. 

Epäsuora mittaus - välimatkan määritys käyt-
täen kahta apumittausta 

esim. rakennusten korkeuden tai leveyden mittaa-
mista varten. Kolmijalan käytöstä on apua, kun mita-
taan korkeuksia, jotka edellyttävät kahden tai kolmen 
välimatkan mittaamista.

 Paina tätä painiketta kerran, 
näyttö näyttää . Laser käynnistyy.

 Tähtää ylempään pisteeseen (1) ja laukaise 
mittaus. Ensimmäisen mittauksen jälkeen arvo 
otetaan käyttöön. Pidä laite mahdollisimman vaaka-
suorassa.

 Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta laukaistak-
sesi jatkuvan mittauksen, heiluta laseria edestakaisin 
15 ToiminnotLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO
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ja ylös alas ihanteellisen kohdepisteen kohdalla.

 Paina pysäyttääksesi jatkuvan mittauksen (2). 
Tulos näkyy yhteenvetorivillä, osatulokset toisella 
rivillä.  

Epäsuora mittaus - välimatkan määritys käyt-
täen kolmea mittausta 

 Paina tätä painiketta kahdesti; näytössä näkyy 
seuraava symboli . Laser käynnistyy.

 Tähtää ylempään pisteeseen (1) ja laukaise 
mittaus. Ensimmäisen mittauksen jälkeen arvo 
otetaan käyttöön. Pidä laite mahdollisimman vaaka-
suorassa.

 Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta laukaistak-

sesi jatkuvan mittauksen, heiluta laseria edestakaisin 
ja ylös alas ihanteellisen kohdepisteen kohdalla.

 Paina pysäyttääksesi jatkuvan mittauksen (2). 
Arvo otetaan käyttöön. Tähtää alempaan pisteeseen 
ja 

 paina tätä painiketta laukaistaksesi mittauksen 
(3). Tulos näkyy yhteenvetorivillä, osatulokset muilla 
riveillä. 

Epäsuora mittaus -  ketjuarvon määritys käyt-
täen kolmea mittausta

esim. korkeuden määritys kohtien 1 ja 2 välillä käyt-
täen kolmea kohdepistettä.
16Toiminnot Leica DISTO™ D3a 776175a fin
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 Paina tätä painiketta kolme kertaa ; näytössä 
näkyy seuraava symboli . Laser käynnistyy. 

Tähtää ylempään pisteeseen (1). 

 Paina tätä painiketta ja laukaise mittaus. Ensim-
mäisen mittauksen jälkeen arvo otetaan käyttöön. 
Näyttö vilkkuu (2). 

 Laukaisee mittauksen. Toisen mittauksen 
jälkeen arvo otetaan käyttöön. Näyttö vilkkuu (3).

 Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta laukaistak-
sesi jatkuvan mittauksen. Heiluta laseria edestakaisin 
ja ylös alas ihanteellisen kohdepisteen kohdalla. 

 Paina tätä painiketta lopettaaksesi jatkuvan 
mittauksen. Tulos näkyy yhteenvetorivillä, osatu-
lokset muilla riveillä.  

Vakioiden tallennus/historian 
tallennus
Vakion tallennus
Voit tallentaa ja hakea muistista usein käytetyn 
arvon, esim. huoneen korkeuden. Mittaa haluamasi 
etäisyys, paina ja pidä -painiketta, kunnes laite 
vahvistaa tallennuksen piippaamalla. 

Vakion hakeminen
 Paina tätä painiketta kerran hakeaksi vakion 

muistista ja tee se saatavaksi lisälaskuja varten paina-
malla painiketta . 

Vakion asettaminen
Paina -painiketta pitempään vaihtaaksesi vakion 
– vakio vilkkuu, voit nyt vaihtaa vakion tarvittavaan 
arvoon käyttäen - tai -painiketta. Tallenna 
vakio painamalla -painiketta.

Historian tallennus
 Paina tätä painiketta kahdesti ja 20 edellistä 

tulosta (mittausta tai laskettua tulosta) näkyy kään-
teisessä järjestyksessä. 

- ja -painikkeita voidaan käyttää navigointiin. 

 Paina tätä painiketta käyttääksesi yhteenvetori-
villä olevaa tulosta lisälaskuihin. 

- ja -painikkeiden painaminen samaan 
aikaan pyyhkii kaikki arvot historian tallennuksesta.

Ajastin (itselaukaiseva) 
 Paina tätä painiketta asettaaksesi 5 sekunnin 

aikaviiveen. 

tai 

 Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta, kunnes 
haluamasi aikaviive saavutetaan (maks. 60 sekuntia).

Kun näppäin vapautetaan, jäljellä olevat sekunnit 
17 ToiminnotLeica DISTO™ D3a 776175a fin RO
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mittaukseen asti (esim. 59, 58, 57...) näkyvät laske-
vina numeroina. Viimeiset 5 sekuntia lasketaan piip-
pauksin. Viimeisen piippauksen jälkeen tehdään 
mittaus ja arvo näkyy.

Ajastinta voi käyttää kaikkiin mittauksiin.

Liite

Viestikoodit
Kaikkien viestikoodien yhteydessä näkyy joko  tai 
"Error". Seuraavat virheet voidaan korjata:

Tekniset tiedotSyy Korjauskeino
156 Poikittaiskallistus yli 

10°
Pidä laitetta ilman 
poikittaiskallistusta

160 Pääkaltevuusssuun-
ta, korkeuskulma (> 
45°)

Mittauskulma enintään 
± 45°

204 Laskentavirhe Toista toiminto
252 Lämpötila liian 

korkea
Jäähdytä laite

253 Lämpötila liian 
matala

Lämmitä laite

255 Vastaanotettu 
signaali liian heikko, 
mittausaika liian 
pitkä, etäisyys 
> 100 m

Käytä kohdelevyä

256 Vastaanotettu 
signaali liian 
voimakas 

Liian heijastava kohde 
(käytä kohdelevyä)

257 Väärä mittaustulos, 
ympäröivä kirkkaus 
liian suuri

Tummenna kohdetta 
(mittaa erilaisessa 
valaistuksessa)

260 Lasersäteessä häiriö Toista mittaus

Virhe Syy Korjauskeino
Error Laitevika Käynnistä/sammuta 

laite useita kertoja. Jos 
symboli ilmestyy edel-
leen, laite on viallinen. 
Kysy neuvoa jälleen-
myyjältä. 

Etäisyysmittaukset :
Mittaustarkkuus 
jopa 10 m  
(2 σ, standardipoikkeama)

tyypillisesti: ± 1,0 mm*

Power Range 
Technology™:
Range (käytä kohdelevyä 
noin 80 m:stä lähtien)

0,05 m - 100 m

Pienin näytettävä yksikkö 0,1 mm
Etäisyysmittaus.
Minimi/maksimimittaus, 
jatkuva mittaus
Alan/tilavuuden laske-
minen huoneen tiedoista
Yhteenlasku / Vähennys

Syy Korjauskeino
18Liite Leica DISTO™ D3a 776175a fin
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* suotuisissa olosuhteissa.
Epäsuotuisissa olosuhteissa, sellaisissa kuin voimakas aurin-
gonvalo, hyvin heikosti heijastavat kohdepinnat tai voimak-
kaat lämpötilan vaihtelut, voi esiintyä ±1,5 mm:n maksimi-
poikkeama. Tämä poikkeama voi kasvaa arvolla  ±0,025 mm/
m  10 m ja 30 m:n etäisyyksien välisiä etäisyyksiä varten, ja 
arvolla ±0,1 mm/m yli 30 m etäisyyksille.

Epäsuora mittaus Pytha-
goraan lauseen avulla 
Kallistusmittaukset:
Kallistusanturi:
tarkkuus 
(2 σ, standardipoikkeama)
- lasersäteeseen
- koteloon

± 0,3°
± 0,3°

Vaakasuora mittaus
Epäsuora mittaus kallistu-
santurilla (suora vaakae-
täisyys)
Kulman mittaus kallistus-
anturilla(± 45°)
Yleistä:
Laser-luokka II
Laser-tyyppi 635 nm, < 1 mW 
laserpisteen Ø 
(etäisyys)

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

Autom. laserin sammutus 3 min. kuluttua
Autom. laitteen sammutus 6 min. kuluttua
Näytön valaistus
Näppäimistön valaistus
Monitoiminen päätykap-
pale
Ajastin (itselaukaiseva)
Tallenna vakioarvo
Historian tallennus 
(20 arvoa)
Kolmijalan kierre

Pariston kesto, 
tyyppi AAA, 2 x 1,5V

5 000 mittaukseen 
saakka

Suojaus roiskeilta ja pölyltä IP 54, pölytiivis, 
roisketiivis

Mitat 127 x 49 x 27,3 mm
Paino (paristojen kanssa) 149 g
Lämpötila-alue:
Säilytys

Käyttö

-25°C - +70°C
(-13°F - +158°F)

-10°C - +50°C
(14°F - +122°F)
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Mittausolosuhteet
Mittauskantama
Alue on rajoitettu arvoon 100 m. 

Yöllä, hämärässä tai kohteen ollessa varjossa mitta-
uskantama ilman kohdelevyä kasvaa. Käytä kohdele-
vyä kasvattaaksesi mittauskantamaa päivänvalossa 
tai kohteen ollessa huonosti heijastava.

Kohdepinnat
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 mittausvir-
heitä.

Mittausaika voi kasvaa mitattaessa heijastamattomia 
ja tummia pintoja.

Hoito
Älä upota laitetta veteen. Pyyhi lika pois pehmeällä, 
kostealla kankaalla. Älä käytä voimakkaita puhdistus-
aineita tai liuoksia. Käsittele laitetta yhtä varovasti 
kuin käsittelisit kaukoputkea tai kameraa.

Takuu
Leica DISTO™ D3a:lla on Leica Geosystems AG:n 
myöntämä kolmen vuoden takuu*.

Lisää yksityiskohtaista tietoa löytyy osoitteessa: 
www.disto.com

Kaikkia kuvituksia, kuvauksia ja teknisiä tietoja 
voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. 

* Kolmen vuoden takuun saamiseksi tuote täytyy rekisteröidä 
web-sivullamme www.disto.com kahdeksan viikon sisällä osto-
päivästä lukien. Jos tuotetta ei ole rekisteröity, pätee kahden 
vuoden takuu.
20Liite Leica DISTO™ D3a 776175a fin



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.

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, 
Switzerland 2010
Translation of original text (776175a)

Pat. No.: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,
US 5949531, EP 1195617, US 7030969, WO 03104748




