
Leica DISTO™ D5
The original laser distance meter
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Kasutusjuhend
Eesti

Õnnitleme teid Leica Leica DISTO™ D5 laser kaugusmõõteseadme 
ostu puhul.

Enne seadme kasutamist lugege ohutusjuhised ja 
kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Seadme eest vastutav isik peab kindlustama, et 
kõik kasutajad on käesolevast kasutusjuhendist 
aru saanud ning järgivad seda.
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Ohutusjuhised

Kasutatud sümbolid
Selles ohutusjuhises kasutatud sümbolite tähendus on järgmine:

� TÄHELEPANU:
viitab võimalikele riskisituatsioonidele või mittetahtlikule 

kasutusele, mis võib lõppeda surmaga või raskekujuliste 
vigastustega, kui seda mitte vältida.

� HOIATUS:
viitab võimalikele riskisituatsioonidele või mittetahtlikule 

kasutusele, mis võib tekitada kergekujulise vigastuse ja/või 
põhjustada materiaalseid, finantsilisi või keskkonnakahjusi.

viitab tähtsatele lõikudele, milles toodud juhiseid tuleb 
seadme korrektseks ja efektiivseks kasutamiseks järgida.

Seadme kasutamine
Lubatud
• Kauguste mõõtmine
• Arvutamine, nt pindalad ja ruumalad
• Kallete mõõtmine

Keelatud
• Seadme kasutamine juhiseid järgimata
• Seadme kasutamine väljaspool nominaalväärtuste diapasoone
• Seadme ohutussüsteemide välja lülitamine ning selgitavate ja 

hoiatavate siltide eemaldamine.
• Seadme avamine tööriistadega (nt kruvikeeraja jne), kui need 

pole spetsiaalselt selleks otstarbeks ette nähtud
• Seadme modifitseerimine või kohandamine
• Teiste tootjate tarvikute kasutamine ilma Leica Geosystems 

selgesõnalise heakskiiduta
1Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Ohutusjuhised
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• Sihiteadlik või vastutustundetu käitumine tellingutel, redelitel, 
töötavate või kaitsmata tööpinkide või nende osade läheduses 
mõõdistamisel

• Seadme suunamine otse päikese poole
• Kõrvaliste isikute tahtlik pimestamine; ka öisel ajal
• Ohutusnõuete ebapiisav järgimine mõõtmispiirkonnas (nt 

töötades teedel, ehitusplatsidel jne)

Kasutuspiirangud
Vt. osa “Tehnilised andmed“.

Leica DISTO™ on ette nähtud kasutamiseks püsivalt inimsõbraliku 
keskkonnaga piirkondades, ärge töötage seadmega 
plahvatusohtlikes kohtades ja agressiivses keskkonnas. 

Vastutus
Originaalseadme tootja Leica Geosystems AG, CH-9435 
Heerbrugg (lühidalt Leica Geosystems) vastutus:
Leica Geosystems vastutab täiesti ohutus seisukorras toote, kaasa 
arvatud kasutusjuhendi ja originaalsete lisatarvikute, tarnimise eest. 
(kasutujuhendi teistes keeltes võib leida aadressil: 
www.disto.com.)

Teiste lisatarvikute tootjate vastutus:
Teised Leica DISTO™ tarbeks lisatarvikuid valmistavad 

tootjad kannavad vastutust oma toodete arendamise, rakendamise 
ja ohutuspõhimõtete teavitamise eest. Samuti vastutavad nad 
nimetatud ohutuspõhimõtete toimimise eest, kui nende tooted 
töötavad komplektis Leica Geosystems seadmetega.

Seadme eest vastutava isiku vastutus:

� TÄHELEPANU
Seadme eest vastutav isik peab kindlustama, et seadet 

kasutatakse vastavalt kasutusjuhendi nõuetele. See isik vastutab ka 

töötajate paigutuse ja nende väljaõppe eest ning ohutusnõuete 
täitmise eest tööajal.
Seadme eest vastutav isik on kohustatud:

• Aru saama ohutusjuhistest ja kasutusjuhendi põhisätetest.
• Olema tutvunud õnnetusjuhtumite vältimisega seotud kohalike 

ohutusnõuete ja reeglitega.
• Teavitama Leica Geosystems'it koheselt, kui seade muutub 

ohtlikuks.

Ohud kasutamisel
� HOIATUS:

Pöörake tähelepanu vigadele kauguste mõõtmisel, kui seade 
on defektne või see on maha kukkunud või väärkasutatud või 
muudetud.

Ettevaatusabinõud:
Teostage regulaarselt seadme kontrollmõõtmisi. Eriti pärast seadme 
ebaharilikku kasutamist ning enne ja pärast tähtsaid mõõtmisi ja 
tähtsate mõõtmiste käigus.

Kindlustage, et Leica DISTO™ optika oleks alati puhas ja seadmel ei 
oleks mehaanilisi rikkeid.

� HOIATUS:
Seadme kasutamisel kauguste mõõtmiseks või liikuvate 

objektide asukoha määramiseks (nt kraanad, ehitusseadmed, 
platvormid jms) võivad ettenägematud asjaolud põhjustada 
mõõtmisvigu.

Ettevaatusabinõud:
Kasutage seda toodet ainult mõõtmisandurina, mitte 
juhtimisseadmena. Teie süsteem peab olema konfigureeritud ja 
kasutatav niimoodi, et ükski mõõtmisviga, seadme rike või 
toitekatkestus, mis on tingitud sisseehitatud ohutusmeetmetest (nt 
piirlüliti), ei tekitaks mingit kahju.
2Ohutusjuhised Leica DISTO™ D5 LCA782203a est
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� TÄHELEPANU:
Tühjenenud patareisid ei tohi visata olmeprügi hulka. Säästke 

keskkonda ja viige need üleriigiliste ja kohalike eeskirjadega 
sätestatud kogumispunktidesse.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka.

Kõrvaldage toode kasutuselt vastavalt teie riigis 
kehtivatele riiklikele eeskirjadele.

Vältige volitamata isikute ligipääsu tootele.

Toote käsitsemise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta saate 
informatsiooni allalaadida Leica Geosystems'i koduleheküljelt 
aadressil 

http://www.leica-geosystems.com/treatment või küsida seda 
informatsiooni oma Leica Geosystems'i edasimüüjalt.

Elektromagnetiline ühilduvus (EMS)
Mõiste "elektromagnetiline ühilduvus" tähendab toote võimet töötada 
tõrgeteta keskkonnas, kus esineb elektromagnetiline kiirgus ja 
elektrostaatilised lahendused, ning tekitamata elektromagnetilisi 
häireid teistele seadmetele.

� TÄHELEPANU:
Leica DISTO™ seade vastab asjakohaste standardite ja 

määruste kõige rangematele nõuetele. Siiski ei saa täielikult 
välistada võimalust, et seade võib põhjustada elektromagnetilisi 
häireid teistele seadmetele.

� HOIATUS:
Ärge kunagi püüdke seadet ise parandada. Seadme 

kahjustuste korral pöörduge kohaliku müügiesinduse poole.

Laseri klassifikatsioon
Sisseehitatud kaugusmõõdik
Leica DISTO™ genereerib nähtava laserkiire, mis väljub seadme 
esiosast..

See on 2. klassi lasertoode, mis vastab järgmistele standarditele:

• IEC60825-1 : 2007 "Lasertoodete radiatsiooniohutus"

2. klass lasertooted:
Ärge vaadake laserkiirt ega suunake seda ilma vajaduseta teiste 
inimeste poole. Harilikult pakuvad silmadele kaitset 
tõrjereaktsioonid, sealhulgas pilgutusrefleks.

� TÄHELEPANU:
Laserkiire vaatamine läbi optiliste seadmete (nt binokli või 

teleskoobi) võib olla ohtlik.

Ettevaatusabinõud:
Ärge vaadake laserkiirt läbi optiliste seadmete.

� HOIATUS:
Laserkiire vaatamine võib olla silmadele ohtlik.

Ettevaatusabinõud:
Ärge vaadake otse laserkiirt. Kindlustage, et laser on suunatud 
silmadest kõrgemale või madalamale. (eriti siis, kui laser on 
paigaldatud statsionaarselt, tööpinkide külge jne.)
3Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Ohutusjuhised
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Sildid

Toote sildi täpne asukoht on näidatud viimasel leheküljel!

Käivitamine

Patareide sisestamine/vahetamine
Vt joonis {A}

1 Eemaldage patareikambri kate ja kinnitage randmerihm. 
2 Järgige õiget polaarsust ja sisestage patareid. 
3 Sulgege patareikambri kate. Vahetage patareid, kui sümbol  

hakkab näidikul pidevalt vilkuma.

Korrosiooni vältimiseks eemaldage patareid,
kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul.
Soovitame kasutada AA suuruses liitiumpatareisid (max 1,5 V)
või NiMH akusid. Leica DISTO™ töötab ka leelispatareidega,
kuid patarei kasutusiga on lühem. 

� TÄHELEPANU:
Selle Leica DISTO™ seadmega on kaasas kvaliteetsed 

liitiumpatareid. Liitiumpatareide vale kasutamine võib olla ohtlik.

Ettevaatusabinõud:
• Ärge laadige neid patareisid.
• Ärge kasutage liitiumpatareisid koos muud tüüpi patareidega.
• Ärge kasutage kahjustatud ümbrisega patareisid.

Laserkiirgus
Ärge vaadake otse laserkiirt

2. klassi laser
acc. IEC 60825-1:2007

Maksimaalne kiirgusvõimsus: <1mW
Kiirgav lainepikkus:  620-690 nm
Kiire lahknevus:   0,16 x 0,6 mrad
Impulsi pikkus:   1 x 10 -9 s
4Käivitamine Leica DISTO™ D5 LCA782203a est



D
GB
F
I
E
P

NL
CN
N
S

FIN
DK
LO
TR
GR
OK
US
SK
CZ
H
PL

EST
LT
LV
BG
RO
S

R
R

Lähtepunkti muutmine (mitmeotstarbeline 
otsak)
Vt joonis {B}

Seadet saab kohandada erinevate mõõtmiste jaoks:

• Servast mõõtmiseks avage positsioneerimistoend, kuni see 
kohale lukustub. Vt joonis {C}. 

• Nurgast mõõtmiseks avage positsioneerimistoend, kuni see 
kohale lukustub. Toendi täielikuks avamiseks suruge seda 
kergelt paremale. Vt joonis {D}.

Sisseehitatud andur leiab automaatselt positsioneerimistoendi 
suuna ja vastavalt sellele reguleerib seadme nullpunkti.

Klahvistik
Vt joonis {E}:

1 ON / DIST (sisselülitatud/mõõtmine) nupp 
2 Digital pointfinder - digitaalse punktinäidiku nupp 
3 Timer (taimer) nupp 
4 Plus (+) (pluss) nupp 
5 Minus (–) (miinus) nupp 
6 Area / volume (pindala/ruumala) nupp 
7 Indirect measurement (kaudne mõõtmine (Pythagorase 

teoreemi abil)) nupp 
8 Trapezium (trapets) nupp 
9 Functions (funktsioonid) nupp 
10 Reference (mõõtmise lähtepunkt) nupp 
11 Storage/Memory (salvestamine/mälu) nupp 
12 Clear/off (kustutamine/välja lülitamine) nupp 
13 Menu/Equal (menüü/võrdub) nupp 

Kuva normaalrežiimis
Vt joonis {F.1}.

Mõõteakna graafikaekraan on jaotatud kaheks piirkonnaks. Ülemine 
vasakpoolne osa on eredaim väli, mis sisaldab hetkel valitud 
mõõtmisprogrammi. Kõrval paremal kuvatakse programmi 
alammenüü, mis näitab mõõtmisprogramme, mida saab valida sama 
klahvi vajutamisega nõutav arv kordi.

Mõõtmisväli sisaldab mõõtmisprogrammi üksikuid mõõtmisi viitega 
eraldi kaugusmõõtmiste seeriale. Selleks on toodud kolm joont. 
Horisontaaljoon eraldab üksteisest mõõtmisvälja ja tulemusteriba. 
Punane kolmnurk näitab, kas mõõtmisprogrammi kohta on saadaval 
üksikasjalik kuva.

1 Programmi valimine mõõtmisjuhistega
2 Programmi valimise alammenüü
3 Tase
4 Taimer
5 Mõõtmisväli
6 Tulemusteriba
7 Üksikasjalik kuva
8 Olekuriba (Laser SEES, Lähtetasand, Kuva pika ulatuse režiim, 

Nihe, Pluss / Miinus, Patarei olek)
5Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Käivitamine
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Kuva "digitaalse punktinäidiku" režiimis
Digitaalne punktinäidik (4x suurendus)
Seadmel on sisseehitatud digitaalne punktinäidik, mis näitab 
sihtpunkti otse kuval. Kuvatud crosshair'id võimaldavad täpsete 
mõõtmiste teostamist, kuigi laserkiir pole nähtav. Vt joonis {F.2}

Sisseehitatud värviline digitaalne punktinäidik on suureks abiks 
välistingimustes ja seda saab kasutada kõigis funktsioonides. 
Pikemaid vahemaid ja detailsete pindade täpseid mõõtmisi võib 
probleemideta teostada isegi eredas päikesevalguses.

4x suurendus võimaldab kujutist vastavalt kasutaja vajadustele 
suurendada.

Funktsiooni käivitamiseks vajutage  nuppu. Töötamiseks 1x, 2x 
või kuni 4x suurendusvaates vajutage  nuppu uuesti.

Kaamera eredust võib reguleerida 5 tasemel, kasutades  nuppu 
või  nuppu.

Kui digitaalset punktinäidikut kasutatakse lühikese vahemaa 
taga asuvate sihtpunktide puhul, tekivad parallaksivead, mil 
laserpunkt võib crosshair'is asetuda valesti. Sellisel juhul peaksite 
objekti sihtimisel tuginema tegelikule laserpunktile.
Vt joonis {F.2}

1 Suurendusaste (1x, 2x, 4x)
2 Taimer
3 Tase (°)
4 Crosshair'id
5 Kaldenurk
6 Kauguse jälgimise väärtus
7 Kujutis

Menüü funktsioonid

Sätted
Menüüs saab määrata mitmesuguseid seadme sätteid. Vertikaalne 
loend näitab kõiki sissekandeid. Selles menüüs jääb valikuväli 
(kursor) statsionaarseks ja loend liigub vertikaalsuunas. Alustades 
loendi keskelt, algab loendi sissekannete prioriteet ülevalt ja liigub 
kellaosuti suunas. Vt joonis {G}.

Menüü sisaldab järgmisi sissekandeid:

1 Mõõtühikud (kaugus)
2 Mõõtühikud (nurk)
3 Kuva valgustus
4 Pika ulatuse režiim
5 Statiiv
6 Helisignaal
7 Nihe
8 Digitaalse punktinäidiku kujutis must-valgena
9 Tase olekuväljal (°)
10 Lähtestamine
11 Kaldeanduri kalibreerimine

Menüüs navigeerimine
Menüüs saab sätteid kohandada vastavalt konkreetsele kasutajale 
või rakendusele. 

Üldine kirjeldus
Seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage ja hoidke all  
nuppu.

Vajutades  või  nuppe saate navigeerida menüü peamiste 
sissekannete vahel.
6Menüü funktsioonid Leica DISTO™ D5 LCA782203a est
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Valitud menüü peasissekande alammenüüsse sisenemiseks 
vajutage  nuppu põgusalt.

Vajutades  või  nuppe saate teha alammenüüs muudatusi.

Sätete aktsepteerimiseks vajutage ja hoidke all  nuppu.

Vajutades menüüs  nuppu pikemalt saate väljuda 
sätetefunktsioonist ilma salvestamata.

Ühiku valimine kauguse mõõtmiseks
Ühikute valik:

Ühiku valimine kalde mõõtmiseks
Kalde mõõtmiseks on võimalik valida järgmiste ühikute vahel:

Kuva valgustus ( )
Ekraanil on kuus erinevat heledusastet. 6. aste on on kõige heledam 
ja 1. aste kõige tuhmim.

Pika ulatuse režiim ( )
Ebasoodsad tingimused (tugev päikesevalgus või väga nõrgalt 
peegelduv sihtpunkti pind) võivad vähendada seadme 
kaugusulatust, kuid pika ulatuse režiim võimaldab teil teostada ka 
pikemate vahemaade mõõtmisi. Me soovitame kasutada statiivi ja 
käivitada mõõtmine  nupu vajutamisega, kui üle 30 m 
kaugusulatusega mõõtmisi teostatakse neis tingimustes pikema aja 
jooksul. (Üksikasju vaadake Tehniliste andmete peatükist)

Need sätted lähtestatakse seadme väljalülitamisel.

Mõõtmine statiiviga ( )
Kui kasutajal on vaja mõõtmist alates tegelikust tihendusrõngast 
DISTO esi- või tagaosa asemel, saab lähtepunkti reguleerida statiivi 
paigaldisele. Selleks valige selles menüüsissekandes  sümbol. 
Te saate lülitada lähtepunkti statiivile sisse või välja. Sätet 
näidatakse kuval .

Seadme kasutamisel statiivil soovitame mõõtmise algatada 
 nupu abil, et vältida teravuse kadu.

Need sätted lähtestatakse seadme väljalülitamisel.

Helisignaal ( )
Helisignaali on võimalik sisse ja välja lülitada.

Kaugus Pindala Ruumala
1.1 0.0000 m 0.000 m² 0.000 m³
1.2 0.000 m 0.000 m² 0.000 m³
1.3 0.00 m 0.000 m² 0.000 m³
1.4 0.00 ft 0.00 ft² 0.00 ft³
1.5 0'00'' 1/32 0.00 ft² 0.00 ft³
1.6 0.0 in 0.00 ft² 0.00 ft³
1.7 0 1/32

 in 0.00 ft² 0.00 ft³
1.8 0.000 yd 0.000 yd² 0.000 yd³

Kalde mõõtmise 
ühikud

2.1 +/- 0.0°
2.2 0.00%
2.3 mm/m
2.4 in/ft
7Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Menüü funktsioonid
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Nihe ( )
Nihe lisab mõõtmisele või eraldab mõõtmisest automaatselt 
määratletud väärtuse. See funktsioon võimaldab arvesse võtta 
hälbeid (nt lõpetamata mõõtmed võrrelduna lõpetatud mõõtmetega). 
Valides menüüs funktsiooni Nihe, saate reguleerida väärtust  või 

 nupu abil. Nupu vajutamine pikema aja jooksul suurendab 
väärtuste muutumise määra. Jõudes soovitud nihke väärtuseni, 
kinnitage see  nupuga. Kuval näidatakse vastavat sümbolit  
või  seni, kuni nihke väärtus on määratud.

Digitaalse punktinäidiku kujutis must-valgena 
( )
Kaamerarežiimi kuva saab muuta must-valgeks.

Tase olekuväljal ( )
Olekuvälja Taseme (°) saab lülitada sisse või välja.

Lähtestamine - seadme viimine tagasi 
tehasesätetele ( )
Seadmel on lähtestamisfunktsioon. Valides menüüsissekande 
Lähtestamine ja kinnitades selle, naaseb seade tehasesätetele ning 
salvestised ja mälu kustutatakse.

Kõik kohandatud sätted ja salvestatud väärtused 
kustutatakse samuti.

Kaldeanduri kalibreerimine ( )
Te saate kalibreerida seadme kaldeandurit. Kalibreerimiseks on 
tarvis kahte mõõtmist tasasel pinnal.

Valige menüüs kalibreerimisrežiim .

1 Teostage esimene mõõtmine  tasasel pinnal. Seade 
kinnitab mõõtmist .

2 Pöörake seadet horisontaalselt 180° .
3 Vajutage  nuppu ja kinnitage, et seadet on pööratud 180°.
4 Vajutage  nuppu ja teostage teine mõõtmine. Seade 

kinnitab mõõtmist .
Kaldeandur on kalibreeritud.
8Menüü funktsioonid Leica DISTO™ D5 LCA782203a est
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Käsitsemine

Sisse- ja väljalülitamine
Seadme ja laseri sisselülitamine. Kuni järgmise nupu 
vajutamiseni kuvatakse näidikul patarei sümbol.
Selle nupu pikemalt alla vajutamine lülitab seadme välja.
Pärast 6 minutit mittekasutamist lülitub seade automaatselt 
välja.

Tühistamisnupp CLEAR
 Viimase tegevuse tühistamine. Pindala või ruumala mõõtmisel 

on võimalik igat üksikut mõõtmist kustutada ja seeriatena uuesti üle 
mõõta.

Lähtepunkti seadistamine
Vaikesättena paikneb lähtepunkt seadme tagaküljel.

 Vajutage sellele nupule, kui soovite teostada järgmist mõõtmist 
nii, et lähtepunktiks on seadme esiserv . Lähtepunkti muutmist 
kinnitab alati spetsiaalne helisignaal.

Pärast mõõtmist taastatakse automaatselt lähtepunkti vaikesäte 
(lähtepunkt tagaserval). Vt joonis {H}. 

 Esiserva valimiseks püsivaks lähtepunktiks vajutage see nupp 
pikemalt alla.

 Sellele nupule vajutamisel seadistatakse uuesti tagaosa 
lähtepunkt.

Mõõtmine

Ühe kauguse mõõtmine
 Laseri aktiveerimiseks vajutage sellele nupule. Kauguse 

mõõtmiseks vajutage nupule uuesti. 
Tulemus kuvatakse kohe näidikule.

Minimaalne/maksimaalne mõõtmine
Antud funktsioon võimaldab kasutajal mõõta minimaalset ja 
maksimaalset kaugust kindlaksmääratud mõõtmispunktist ning 
määrata vahekaugusi. Vt joonis {I}
Seda kasutatakse harilikult ruumi diagonaalide (maksimaalsed 
väärtused) või horisontaalkauguste (minimaalsed väärtused) 
mõõtmiseks.

 Vajutage nuppu ja hoidke seda all seni, kuni kuulete 
helisignaali. Seejärel liigutage laserit aeglaselt edasi-tagasi ja üles-
alla üle soovitud sihtpunkti (näit. ruumi nurk).

 Vajutage nuppu pideva mõõtmisrežiimi väljalülitamiseks. 
Näidiku põhireale kuvatakse maksimaalse ja minimaalse kauguse 
väärtused ja kokkuvõttereale viimati mõõdetud väärtus.

Pidevlaser ( )
Seadme käivitamisel vajutage ja hoidke all klahvi , kuni ekraanile 
ilmub püsivalt tähemärk  ja kõlab piiks. Iga järgmine vajutus  
nupule käivitab kaugusmõõtmise.

Seadme ja pidevlaseri funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja 
hoidke all  nuppu.

Kui laser töötab pidevrežiimis, lülitub seade
15 minuti möödudes automaatselt välja.
9Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Käsitsemine
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Funktsioonid

Programmi ikoonide ülevaade

Liitmine ja lahutamine
Vahekauguse mõõtmine

 Järgmise mõõtmistulemuse liitmine eelmisele.

 Järgmise mõõtmistulemuse lahutamine eelmisest.

Seda toimingut saab korrata nii palju, kui vaja. 

 Vajutage seda nuppu ja tulemus kuvatakse alati teisel real.

 Viimase tegevuse tühistamine.

Pindala 
 Vajutage nuppu üks kord. Näidikule kuvatakse  sümbol. 

 Esimese pikkusmõõtmise (nt pikkus)  teostamiseks 
vajutage seda nuppu.

 Teise pikkusmõõtmise (nt laius) teostamiseks vajutage 
seda nuppu teist korda.

Tulemus kuvatakse kokkuvõttereal.

Vajutage ja hoidke all nuppu , et kuvada perimeeter .

Mõõtmisprogramm Ikoon Mõõtmine
1 - 2 - 3 

Üksikasjalik 
kuva

1 - 2 - 3 
Lihtne kauguse 
mõõtmine
Pindala mõõtmine

 
Ruumala mõõtmine

    
Trapetsoidi mõõtmine 1 
(kasutades kolme 
vahemaad)

   

Trapetsoidi mõõtmine 2 
(kasutades kahte 
vahemaad ja ühte nurka)

  

Pütagoreiline arvutus 1
  

Pütagoreiline arvutus 2
    

Pütagoreiline arvutus 3
   

Kalde mõõtmine

Sirge horisontaalkaugus
  

  
Kolmnurga pindala 
mõõtmine    
Mahamärkimis-
funktsioon     
10Funktsioonid Leica DISTO™ D5 LCA782203a est
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Ruumala 
 Vajutage seda nuppu kaks korda. Näidikule kuvatakse sümbol 
.

 Esimese pikkusmõõtmise (nt pikkus)  teostamiseks 
vajutage seda nuppu. 

 Teise pikkusmõõtmise (nt laius)  teostamiseks vajutage 
seda nuppu teist korda.

 Kolmanda pikkusmõõtmise (nt kõrgus)  teostamiseks 
vajutage seda nuppu.

Tulemus kuvatakse kokkuvõttereal.

Vajutage ja hoidke all seda  nuppu, et kuvada ruumi kohta 
lisateavet, näiteks lae/põranda pindala , seinte pindala , 
ümbermõõt .

Trapetsoidi mõõtmine 1 
Vt joonis {J}

Vajutage  nuppu üks kord. Kuvatakse sümbol .

Vajutage nuppu  ja teostage esimene pikkusmõõtmine  (nt 
kõrgus 1).

Vajutage uuesti  nuppu ja teostage teine pikkusmõõtmine  
(nt laius)

Vajutage nuppu  ja teostage kolmas pikkusmõõtmine  (nt 
kõrgus 2).

Tulemus kuvatakse kokkuvõttereal.

Vajutage ja hoidke all  nuppu, et kuvada trapetsoidi mõõtmise 
kohta lisateavet, näiteks kaldenurk , trapetsoidi pindala .

Trapetsoidi mõõtmine 2 
Vt joonis {K}.

Vajutage  nuppu kaks korda. Kuvatakse sümbol .

Vajutage  nuppu ja teostage esimene pikkusmõõtmine .

Vajutage  nuppu ja teostage teine pikkusmõõtmine  ning 
kaldenurga mõõtmine.

Seadmega saab mõõta kaldenurki vahemikus + 45
kuni - 45°.

Tulemus kuvatakse kokkuvõttereal.
Vajutage ja hoidke all  nuppu, et kuvada trapetsoidi mõõtmise 
kohta lisateavet, näiteks kaldenurk , trapetsoidi pindala .

Kalde mõõtmine 
Kaldeandur mõõdab kaldeid vahemikus ± 45°. 
Infokood i 160 tähendab, et seade on asetatud väljapoole 
lubatud piirväärtusi.
Kalde mõõtmisel tuleb seadme hoidmisel vältida põikkallet 
(maks. 10°).
Kui seadme põikkalle on suurem kui ± 10°, ilmub kuvale 
infokood i 156, mis näitab, et seadme kalle on liiga suur.
Kaldeühikud seadistatakse menüüs.

 Kaldeanduri käivitamiseks vajutage seda nuppu üks kord. 
Kuvale ilmub sümbol . Kallet näidatakse pidevalt kui ° või %, 
olenevalt sättest. 

 Vajutage kalde ja kauguse mõõtmiseks. Vt joonis {L}.
11Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Funktsioonid
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Sirge horisontaalkaugus 
 Vajutage seda nuppu kaks korda ja näidikule kuvatakse sümbol 
.

 Kalde ja kauguse mõõtmiseks vajutage seda nuppu. Näidiku 
kokkuvõttereale kuvatakse sirge horisontaalkauguse väärtus.

Vajutage ja hoidke all seda  nuppu, et kuvada lisateavet 
mõõtmise kohta, näiteks kaldenurk , mõõdetud kaugus  ja 
kaudne kõrgus .

Vt joonis {M}.

Kolmnurga pindala 
Kolmnurga pindala saab arvutada kolme külje mõõtmisega. Vt joonis 
{N}.

Vajutage  nuppu kolm korda - näidikule kuvatakse  
kolmnurga sümbol.

Vajutage  nuppu ja mõõtke kolmnurga esimene külg .

Vajutage  nuppu ja mõõtke kolmnurga teine külg .

Vajutage  nuppu ja mõõtke kolmnurga kolmas külg .

Tulemus  kuvatakse kokkuvõttereal.

Vajutage ja hoidke all seda  nuppu, et kuvada lisateave 
mõõtmise kohta, näiteks esimese kahe mõõtmisega arvutatud 
kaldenurk  ja kolmnurga perimeeter .

Mahamärkimisfunktsioon 
Seadmesse on võimalik sisestada kahe erineva vahekauguse 
väärtused (a ja b), mida saab kasutada kindlaksmääratud pikkuste 
märkimiseks, näiteks puitsõrestiku valmistamisel.
Vt joonis {O}.
Mahamärkimiseks vajalike vahekauguste sisestamine 

 Vajutage seda nuppu neli korda ja näidikule kuvatakse 
mahamärkimisfunktsiooni sümbol . 

Nuppude  ja  abil saate reguleerida väärtusi (esmalt a ja 
seejärel b) vastavalt mahamärkimiseks vajaminevatele soovitud 
vahekaugustele. Klahvide allhoidmine suurendab väärtuste 
muutmise järku. 

Soovitud väärtuse (a)  saavutamisel vajutage selle 
kinnitamiseks  nuppu. 

Väärtuse (b) saab sisestada  ja  abil. Valitud väärtuse (b) 
 kinnitamiseks vajutage  nuppu.

Lasermõõtmise käivitamiseks vajutage nuppu . Näidiku 
kokkuvõttereale kuvatakse soovitud mahamärkimiskaugus 
mahamärkimispunkti (esmalt (a) ja seejärel (b)) ja seadme 
(lähtepunkt seadme tagaservalt) vahel. 

DISTO™ aeglane liigutamine piki mahamärkimisjoont vähendab 
näidikule kuvatud vahekauguse väärtust. Seadme helisignaal lülitub 
sisse, kui järgmise mahamärkimispunktini on jäänud 0,1 m. 

Näidikule kuvatud nooled   näitavad, mis suunas tuleb 
DISTO™ liigutada kindlaksmääratud vahekauguse (a või b) 
saavutamiseks. Niipea, kui on jõutud mahamärkimispunktini, 
kuvatakse näidikul sümbol .

Funktsiooni seiskamiseks mis tahes ajahetkel vajutage  nuppu.
12Funktsioonid Leica DISTO™ D5 LCA782203a est
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Kaudne mõõtmine
Seadmega on võimalik arvutada vahekaugusi Pythagorase teoreemi 
kasutades.

See meetod on väga kasulik siis, kui soovitud kaugust pole võimalik 
otse mõõta.

Mõõtmisel pidage kindlasti kinni kindlaksmääratud 
mõõtmisjärjekorrast:
• Kõik sihtpunktid peavad asuma horisontaalsel või vertikaalsel 

tasandil.
• Parima tulemuse saavutate siis, kui pöörate seadet ümber 

kindlaksmääratud punkti (nt avate positsioneerimistoend 
täielikult ja asetate seadme seinale) või kui Disto on paigaldatud 
statiivile.

• Samal ajal saab kasutada minimaalne/maksimaalne funktsiooni 
- vt lõik "Mõõtmine -> Minimaalne/ maksimaalne mõõtmine". 
Minimaalset väärtust kasutatakse sihtpunkti suhtes risti asuvate 
kauguste mõõtmiseks, maksimaalset väärtust kõikide teiste 
vahekauguste mõõtmiseks. 

Kaudne mõõtmine – kauguse määramine kahe abimõõte 
abil 
Vt joonis {P}

Näiteks hoone kõrguse või laiuse mõõtmine. Kõrguste mõõtmisel, 
kus on vaja mõõta kahte või kolme sirget, soovitame kasutada 
statiivi.

 Vajutage seda nuppu üks kord ja näidikule kuvatakse . 
Laser lülitub sisse.

 Suunake laser ülemisele punktile (1) ja käivitage mõõtmine 
. Esimese mõõtmise järel tulemus salvestatakse. Hoidke seade 

võimalikult horisontaalselt.

 Pideva mõõtmise käivitamiseks vajutage ja hoidke all seda 
nuppu , liigutage laserit edasi-tagasi ja üles-alla üle ideaalse 
sihtpunkti.

 Vajutage pideva mõõtmise väljalülitamiseks (2). Tulemus 
kuvatakse näidiku kokkuvõttereale, osalised tulemused teisele reale.  

Vajutage ja hoidke all seda  nuppu, et kuvada lisateave 
kolmnurga kaldenurkade mõõtmise kohta  ja .

Kaudne mõõtmine – kauguse määramine kolme mõõte 
abil 
Vt joonis {Q}

 Vajutage seda nuppu kaks korda; näidikule kuvatakse sümbol 
.Laser lülitub sisse.

 Suunake laser ülemisele punktile (1) ja käivitage mõõtmine. 
Esimese mõõtmise järel tulemus salvestatakse. Hoidke seade 
võimalikult horisontaalselt.

 Pideva mõõtmise käivitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 
all , liigutage laserit edasi-tagasi ja üles-alla üle ideaalse 
sihtpunkti.

 Vajutage pideva mõõtmise väljalülitamiseks (2). Väärtus 
salvestatakse. Suunake laser alumisele punktile ja 

 vajutage seda nuppu mõõtmise käivitamiseks (3) . 
Tulemus kuvatakse näidiku kokkuvõttereale, osalised tulemused 
teistele ridadele. 

Vajutage ja hoidke all seda  nuppu, et kuvada lisateave näiteks 
osaliste kauguste ,  ja miinimumvahemaa  kohta.
13Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Funktsioonid
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Kaudne mõõtmine – osalise väärtuse määramine 3 
mõõtmise abil 
Vt joonis {R}

Näiteks punktide 1 ja 2 vahelise kõrguse määramine kolme 
sihtpunkti abil.

 Vajutage seda nuppu kolm korda  ja näidikule kuvatakse 
sümbol . Laser lülitub sisse. 

Suunake laser ülemisele punktile (1). 

 Mõõtmise käivitamiseks vajutage seda nuppu . Esimese 
mõõtmise järel tulemus salvestatakse.

 Käivitab mõõtmise . Pärast teist mõõtmist tulemus 
salvestatakse.

 Pideva mõõtmise käivitamiseks vajutage ja hoidke all seda 
nuppu . Liigutage laserit edasi-tagasi ja üles-alla üle ideaalse 
sihtpunkti. 

 Pideva mõõtmise väljalülitamiseks vajutage seda nuppu. 
Tulemus kuvatakse näidiku kokkuvõttereale, osalised tulemused 
teistele ridadele.  

Vajutage ja hoidke all seda  nuppu, et kuvada lisateavet 
osaliste pikkuste  ja  mõõtmise kohta.

Konstantide salvestamine / eelnevalt 
sisestatud väärtuste salvestamine
Konstandi salvestamine
Sageli kasutatavat väärtust, näiteks toa kõrgust, on võimalik 
salvestada ja hiljem mälust tagasi kutsuda. Mõõtke soovitud 
vahekaugus ning vajutage ja hoidke all  nuppu, kuni seadme 
helisignaal kinnitab, et väärtus on salvestatud seadme mällu. 

Konstandi tagasikutsumine
 Konstandi tagasikutsumiseks vajutage seda nuppu üks kord  ja 

seejärel vajutage konstandi sisestamiseks oma arvutusse  
nuppu. 

Eelnevalt sisestatud väärtuste salvestamine
 Vajutage seda nuppu kaks korda ja näidikule kuvatakse 

vastupidises järjekorras 20 viimast tulemust (mõõtmised või 
arvutuste tulemused). 

Navigeerimiseks kasutage nuppe  ja . 

 Näidiku kokkuvõttereale kuvatud tulemuse kasutamiseks uutes 
arvutustes vajutage seda nuppu. 

Eelnevalt sisestud väärtuste mälust kustutamiseks vajutage 
üheaegselt nuppe  ja .

Taimer (isekäivituv) 
 5-sekundilise viitaja seadistamiseks vajutage seda nuppu 

või 

 vajutage seda nuppu ja hoidke seda all kuni soovitud viitaja 
saavutamiseni (maks. 60 sekundit).

Klahvi vabastamisel juhul, kui laser on aktiveeritud, kuvatakse 
pöördloendusena sekundeid mõõtmiseni (nt 59, 58, 57...). Viimase 
viie sekundi ajal kostub ka helisignaal. Pärast viimast helisignaali 
võetakse mõõt, mille väärtus kuvatakse näidikule.

Taimerit saab kasutada kõikide mõõtmisfunktsioonidega.
14Funktsioonid Leica DISTO™ D5 LCA782203a est
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Lisa

Veakoodid
Kõikide veakoodidega kuvatakse näidikule sümbol  või "Error". 
Järgmisi vigu on võimalik kõrvaldada:

Tehnilised andmed

Põhjus Lahendus
156 Põikikalle üle 10° Hoidke seadet põikikaldeta
160 Põhikallaku suund, kaldenurk 

liiga kõrge (> 45°)
Mõõtenurk kuni maksim. 
± 45°

162 Kalibreerimine pole teostatud 
tasasel pinnal ja 
kalibreerimisväärtus on 
vastavalt mittesobivas 
piirkonnas.

Kalibreerige seade 
absoluutselt horisontaalsel, 
ühetasasel pinnal.

204 Arvutusviga Korrake toimingut
252 Liiga kõrge temperatuur Laske seadmel jahtuda
253 Liiga madal temperatuur Laske seadmel soojeneda
255 Vastuvõetud signaal on liiga 

nõrk, mõõtmise aeg on liiga 
pikk, kaugus > 100 m

Kasutage peegelplaati

256 Vastuvõetud signaal on liiga 
tugev 

Objekt peegeldab liiga palju 
(kasutage peegelplaati)

257 Viga mõõtmisel, ümbritsev 
valgus on liiga ere

Pimendage objekti (mõõtke 
erinevas 
valgustustingimuses)

260 Laserikiire katkestus Korrake mõõtmist

Viga Põhjus Lahendus
Viga Riistvara viga Lülitage seade järjest mitu 

korda sisse ja välja. Kui 
sümbol jääb siiski näidikule, 
on viga seadmes. Abi 
saamiseks pöörduge 
müügiesindaja poole. 

Kauguste mõõtmine:
Mõõtetäpsus kuni 10 m
(2 σ, standardne kõrvalekalle) tavaliselt: ± 1,0 mm*

Power Range Technology™:
ulatus (alates kaugusest 100 m 
kasutage peegelpaati)

0,05 m kuni 200 m

Väikseim kuvatav ühik 0,1 mm
Kauguse mõõtmine
Minimaalne/maksimaalne mõõtmine, 
pidev mõõtmine
Siseruumide pindala / ruumala 
arvutamine
Liitmine ja lahutamine
Kaudne mõõtmine 
Pythagorase teoreemi abil 
Trapetsoidi mõõtmine
Kalde mõõtmine:
Kaldeandur:
mõõtetäpsus (2 σ, standardne 
kõrvalekalle)
- laserkiireni
- korpuseni

± 0,3°
± 0,3°

Kaudne mõõtmine kaldeanduri abil 
(sirge horisontaalkaugus)
Nurga mõõtmine kaldeanduri abil 
(± 45°)
Üldandmed:
Laseri klass II
Laseri tüüp 635 nm, < 1 mW 
Laseri täpi läbimõõt 
(kaugustel)

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

Laseri automaatne väljalülitumine 3 min. möödumisel
Seadme automaatne väljalülitumine 6 min. möödumisel
Näidiku taustvalgus
15Leica DISTO™ D5 LCA782203a est Lisa
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* maksimaalne kõrvalekalle on tingitud ebasoodsatest tingimustest nagu ere 
päikesevalgus või halvasti peegelduvad või väga karedad pinnad. 10 - 30 m 
vahemaa korral võib mõõtetäpsus väheneda kuni ligikaudu ± 0,025 mm/m, üle 
30 m vahemaa korral kuni ± 0,1 mm/m. Pika ulatuse režiimis suureneb 
maksimaalne hälve 30 m vahemaa korral kuni +/- 0,15 mm/m.

Mõõtmistingimused
Mõõtmisulatus
Mõõtmisulatus on piiratud 200 meetriga. 
Peegelplaadita mõõtmisel suureneb mõõtmisulatus öösel, hämaras 
ja siis, kui objekt on varjus. Kasutage peegelplaati mõõtmisulatuse 
suurendamiseks päikesevalguse käes või kui objektil on halvad 
peegeldusomadused.

Sihtmärgi pinnad
Mõõtmisvead võivad tekkida kauguste mõõtmisel värvitute 
vedelikeni (nt vesi) või tolmuvaba klaasini, stürovahu või sarnaste 
poolläbipaistvate pindadeni. 

Eriti läikivad pinnad võivad kallutada laserkiire kõrvale, põhjustades 
seeläbi mõõtmisvigu.

Mittepeegeldava ja tumeda pinna mõõtmisel võib mõõtmisaeg 
pikeneda.

Hooldus
Ärge kastke seadet vette. Mustuse eemaldamiseks kasutage niisket 
pehmet lappi. Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid ega 
lahuseid. Käsitlege seadet sama hoolikalt nagu teleskoopi või 
kaamerat.

Garantii
Leica DISTO™ D5 seadmetele kohaldub kolmeaastane* Leica 
Geosystems AG garantii.

Täpsema teabe leiate veebilehel: www.disto.com

Valmistaja jätab endale õiguse muuta kõiki illustratsioone, kirjeldusi 
ja spetsifikatsioone sellest ette teatamata. 

* Kolmeaastase garantii saamiseks tuleb toode registreerida meie kodulehel 
www.disto.com kaheksa nädala jooksul ostukuupäevast arvates. Kui toode 
ei ole registreeritud, siis kehtib kaheaastane garantii.

Mitmeotstarbeline otsak
Taimer (isekäivituv)
Konstandi väärtuse salvestamine
Eelnevalt sisestatud väärtuste 
salvestamine 20 väärtust

Statiivi keere (Tüüp: 1/4-20)
Patareide tööiga, 
tüüp AA, 2 x 1,5 V

kuni 
5000 mõõtmist

Pritsme- ja tolmukaitse IP 54, tolmukindel, 
pritsmekindel

Mõõtmed 143,5 x 55 x 30 mm
Kaal (koos patareidega) 195 g
Temperatuurivahemik:
hoiustamisel

töötamisel

-25 °C kuni +70 °C
(-13 °F kuni +158 °F)
-10 °C kuni +50 °C

(14 °F kuni +122 °F)
16Lisa Leica DISTO™ D5 LCA782203a est
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