
Leica DISTO™ D8
The original laser distance meter
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Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO™ D8 της Leica.

Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, διαβάστε 
πολύ καλά τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες χρήσης.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να διασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες θα 
κατανοήσουν και θα ακολουθήσουν αυτές τις υποδείξεις.
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Υποδείξεις για την ασφάλεια

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη σημασία:

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος 

μπορεί να επιφέρει σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο.

� ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος 

μπορεί να επιφέρει μικρές σωματικές βλάβες, αλλά σημαντικές 
υλικές ζημιές, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για τη χρήση, η οποία βοηθάει το χρήστη να 
χρησιμοποιεί τεχνικά σωστά και αποτελεσματικά το προϊόν.

Σκοπός χρήσης
Κατάλληλη χρήση
• Μέτρηση αποστάσεων
• Υπολογισμός συναρτήσεων, π.χ. εμβαδού και όγκου
• Μεταφορά δεδομένων μετρήσεων (BLUETOOTH®)
• Μέτρηση κλίσεων

Ακατάλληλη χρήση
• Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες
• Χρήση εκτός των ορίων εφαρμογής
• Αδρανοποίηση συστημάτων ασφαλείας και απομάκρυνση 

πινακίδων υποδείξεων και προειδοποίησης
• Άνοιγμα του προϊόντος με εργαλεία (κατσαβίδια κτλ.)
• Διενέργεια μετατροπών ή τροποποιήσεων στο προϊόν
• Χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών, που δεν προτείνονται 

από τη Leica Geosystems
1Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Υποδείξεις για την ασφάλεια
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• Συνειδητός ή απερίσκεπτος χειρισμός πάνω σε ικριώματα, σε 
σκάλες, κατά τη μέτρηση κοντά σε μηχανήματα που λειτουργούν 
ή ανοιχτά εξαρτήματα μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που δεν 
προστατεύονται

• Άμεση στόχευση στον ήλιο
• Σκόπιμη θάμβωση τρίτων, ακόμη και στο σκοτάδι
• Ανεπαρκής ασφάλιση του σημείου μετρήσεων (π.χ.: διενέργεια 

μετρήσεων σε δρόμους, σε εργοτάξια κτλ.)

Όρια χρήσης
Βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά".

Το DISTO™ της Leica είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον που 
μπορεί να κατοικηθεί μόνιμα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε 
επικίνδυνο ή εκρηκτικό περιβάλλον. 

Τομείς ευθύνης
Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή του γνήσιου εξοπλισμού 
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (εν συντομία Leica 
Geosystems):
Η Leica Geosystems είναι υπεύθυνη για την άψογη ως προς την 
ασφάλεια παράδοση του προϊόντος μαζί με τις οδηγίες χρήσης.. 
(εκδόσεις σε επιπρόσθετες γλώσσες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.disto.com)

Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή ξένων αξεσουάρ:
Οι κατασκευαστές ξένων αξεσουάρ για το DISTO™ της 

Leicaείναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη, την υλοποίηση και την 
επικοινωνία των σχεδίων ασφαλείας για τα προϊόντα τους και την 
αποτελεσματικότητά τους σε συνδυασμό με το προϊόν της Leica 
Geosystems.

Τομέας ευθύνης του ιδιοκτήτη:

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη χρήση του 

εξοπλισμού, τη χρήση των συνεργατών του και την ενημέρωση και 
εκπαίδευση όσων χρησιμοποιούν το προϊόν.
Για τον ιδιοκτήτη ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

• Να κατανοεί τις πληροφορίες για την προστασία που υπάρχουν 
στο προϊόν και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

• Να γνωρίζει τους τοπικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων 
που ισχύουν τοπικά και στην επιχείρηση.

• Ενημερώνει τη Leica Geosystems, μόλις παρουσιαστούν 
ελλείψεις ασφαλείας στο προϊόν.

Κίνδυνοι από τη χρήση
� ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προσοχή για εσφαλμένες μετρήσεις κατά τη χρήση ενός 
ελαττωματικού προϊόντος, ή προιόντος που χρησιμοποιείται με 
ακατάλληλο τρόπο ή έχει υποστεί πτώση.

Προφυλάξεις:
Διενεργείτε περιοδικά μετρήσεις ελέγχου. Ιδίως μετά από 
ακατάλληλη χρήση του προϊόντος και πριν και μετά από σημαντικές 
μετρήσεις. Φροντίστε επίσης να είναι καθαρό το οπτικό σύστημα και 
προσέξτε για τυχόν μηχανικές ζημιές των αναστολέων στο  DISTOTM 
της Leica.

� ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη χρήση του προϊόντος για τη μέτρηση αποστάσεων ή 

για τον εντοπισμό της θέσης κινούμενων αντικειμένων (π.χ. 
γερανών, εργοταξιακών μηχανημάτων, εξεδρών, ...) ενδέχεται να 
παρουσιαστούν λανθασμένα αποτελέσματα λόγω απρόβλεπτων 
συμβάντων.
2Υποδείξεις για την ασφάλεια Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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Προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο ως αισθητήρα μέτρησης και όχι ως 
συσκευή ελέγχου. Το σύστημά σας πρέπει να είναι σχεδιασμένο και 
να λειτουργεί έτσι ώστε σε περίπτωση λανθασμένης μέτρησης, 
βλάβης του προϊόντος ή διακοπής της παροχής ρεύματος να 
διασφαλίζεται με κατάλληλα συστήματα ασφαλείας (π.χ. τελικός 
διακόπτης ασφαλείας) ώστε δε θα μπορεί να προκληθούν ζημιές.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι αποφορτισμένες μπαταρίες δεν πρέπει να διατίθενται μαζί 

με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να φροντίζετε για την προστασία 
του περιβάλλοντος και να τις διαθέτετε στα σημεία συλλογής 
σύμφωνα με τους εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς.

Το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα.

Η διάθεση του προϊόντος στα απορρίμματα πρέπει να 
πραγματοποιείται κατάλληλα,

σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν στην εκάστοτε 
χώρα.

Μην επιτρέπετε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού 
στο προϊόν.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τη διαχείριση απορριμμάτων 
διατίθενται στην ιστοσελίδα της Leica Geosystems στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.leica-geosystems.com/treatment ή στον 
αντιπρόσωπο της Leica Geosystems της περιοχής σας. 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Ως ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χαρακτηρίζουμε την ικανότητα 
του προϊόντος, να λειτουργεί απροβλημάτιστα σε περιβάλλον με 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ηλεκτροστατικά φορτία, χωρίς να 
προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλες συσκευές.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το DISTO™ της Leica ανταποκρίνονται στις αυστηρές 

απαιτήσεις των ισχυόντων οδηγιών και προτύπων. Παρόλα αυτά δεν 
μπορεί να αποκλειστεί τελείως η πιθανότητα παρεμβολής σε άλλες 
συσκευές.

� ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην πραγματοποιείτε επισκευές στο προϊόν. Σε περίπτωση 

βλάβης, απευθυνθείτε στον έμπορό σας.

Χρήση του προϊόντος με BLUETOOTH®:
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πιθανότητα παρεμβολής σε άλλες συσκευές και 
εγκαταστάσεις, ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, βοηθήματα 
βαρυκοϊας) και σε αεροπλάνα. Η πιθανότητα βλάβης σε ανθρώπους 
και σε ζώα δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί τελείως.

Προφυλάξεις:
Παρόλο που το προϊόν ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτούμενες 
προδιαγραφές και πρότυπα, η Leica Geosystems δεν μπορεί να 
αποκλείσει τελείως το ενδεχόμενο παρεμβολών άλλων συσκευών ή 
βλάβης σε ανθρώπους ή ζώα.

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πρατήρια καυσίμων, 
χημικές εγκαταστάσεις, περιοχές επικίνδυνες για εκρήξεις και σε 
περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις.

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ιατρικές συσκευές.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέσα σε αεροπλάνα.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε 

άμεση επαφή με το σώμα σας.

� ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην πραγματοποιείτε επισκευές στο προϊόν. Σε περίπτωση 

βλάβης, απευθυνθείτε στον έμπορό σας.
3Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Υποδείξεις για την ασφάλεια
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Κατηγορία λέιζερ
Ενσωματωμένο τηλέμετρο
Το DISTO™ της Leica παράγει μία ορατή δέσμη λέιζερ η οποία 
εξέρχεται από την μπροστινή πλευρά της συσκευής.

Το προϊόν ανταποκρίνεται στην κατηγορία λέιζερ 2 κατά:

• IEC60825-1 : 2007 "Ασφάλεια συστημάτων λέιζερ"

Προϊόντα κατηγορίας λέιζερ 2:
Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ και μην την κατευθύνετε χωρίς λόγο σε 
άλλα πρόσωπα.. Η προστασία των ματιών πραγματοποιείται 
συνήθως με αντιδράσεις απομάκρυνσης συμπεριλαμβανομένου του 
αντανακλαστικού των βλεφάρων.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το απευθείας κοίταγμα στη δέσμη λέιζερ με οπτικά βοηθήματα 

(π.χ. τηλεσκόπια, κυάλια) μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Προφυλάξεις:
Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ με οπτικά βοηθήματα.

� ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το κοίταγμα της δέσμης λέιζερ μπορεί να είναι επικίνδυνη για 

τα μάτια.

Προφυλάξεις:
Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ. Φροντίστε ώστε η δέσμη λέιζερ να 
διέρχεται είτε πάνω είτε κάτω από το ύψος των ματιών.

Πινακίδες

Θέση της πινακίδας τύπου, βλέπε τελευταία σελίδα!

Ακτινοβολία λέιζερ
Μην κοιτάτε τη δέσμη λέιζερ

Κατηγορία λέιζερ 2
κατά IEC 60825-1:2007

Μεγ. ισχύς εξόδου *: <1mW
Μήκος κύματος:  620-690nm
Απόκλιση δέσμης  0.16 x 0.6 mrad
Διάρκεια παλμού  1 x 10 -9 s
4Υποδείξεις για την ασφάλεια Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών
Βλέπε σκίτσο {A}

1 Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε το 
λουράκι.

2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. 
3 Κλείστε ξανά τη θήκη μπαταριών. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες, 

όταν αναβοσβήνει διαρκώς αυτό το σύμβολο  στην οθόνη.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία επειδή
υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
Συνιστούμε τη χρήση μπαταριών λιθίου μεγέθους AA max.
1,5V ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών NiMH. Το Leica
DISTO™ λειτουργεί επίσης με αλκαλικές μπαταρίες, ωστόσο
η διάρκεια ζωής των μπαταριών θα είναι μειωμένη.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αυτό το Leica DISTO™ παραδόθηκε με υψηλής ποιότητας μη 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου. Τυχόν εσφαλμένη χρήση των 
μπαταριών μπορεί να είναι επικίνδυνη. 

Προφυλάξεις:
• Μην επαναφορτίζετε αυτές τις μπαταρίες. 
• Μη συνδυάζετε μπαταρίες λιθίου με μπαταρίες άλλου τύπου. 
• Μη χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες εάν το περίβλημά τους έχει 

υποστεί ζημιά.

Εναλλαγή αναφοράς (τελικό εξάρτημα 
πολλαπλών λειτουργιών)
Βλέπε σκίτσο {B}

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή για τις ακόλουθες 
καταστάσεις μέτρησης:

• Για μετρήσεις από μία ακμή, ανοίξτε τη γωνία μέχρι να 
κουμπώσει για πρώτη φορά. Βλέπε σκίτσο {C}. 

• Για μετρήσεις από μια γωνία, ανοίξτε τη γωνία μέχρι να 
κουμπώσει, σπρώξτε στη συνέχεια τη γωνία προς τη δεξιά 
πλευρά πιέζοντάς την ελαφρά, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να 
ανοίξετε τελείως τη γωνία. Βλέπε σκίτσο {D}.

Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας αναγνωρίζει τη θέση της γωνίας 
και προσαρμόζει το μηδενικό σημείο της συσκευής.

Πληκτρολόγιο
Βλέπε σκίτσο {E}:

1 Πλήκτρο ON / DIST (ενεργοποίηση/μέτρηση) 
2 Πλήκτρο Digital Pointfinder 
3 Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 
4 Πλήκτρο συν (+) 
5 Πλήκτρο πλην (-) 
6 Πλήκτρο Εμβαδόν / όγκος 
7 Πλήκτρο Έμμεση μέτρηση (Πυθαγόρας) 
8 Πλήκτρο Τραπέζιο 
9 Πλήκτρο λειτουργιών 
10 Πλήκτρο Επίπεδο μέτρησης 
11 Πλήκτρο αποθήκευσης 
12 Πλήκτρο Clear / απενεργοποίηση 
13 Μενού / πλήκτρο ίσον 
14 Πλήκτρο BLUETOOTH® 
15 Πλήκτρο δεύτερης λειτουργίας 
16 Κουμπί έμμεσης μέτρηση με τον αισθητήρα κλίσης 
5Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Θέση σε λειτουργία
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Ένδειξη στον κανονικό τρόπο λειτουργίας
Βλέπε σκίτσο {F.1}.

Τα γραφικά της οθόνης του παραθύρου μετρήσεων υποδιαιρείται σε 
διαφορετικά τμήματα. Αριστερά επάνω υπάρχει το φωτεινότερο 
πεδίο, στο οποίο περιλαμβάνεται το τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα 
μετρήσεων. Δίπλα και δεξιά εμφανίζεται το υπομενού του 
προγράμματος, που παρέχει μια προεπισκόπηση των 
προγραμμάτων μέτρησης, που μπορούν να επιλεγούν πατώντας 
πολλές φορές στο ίδιο πλήκτρο.

Στο πεδίο μετρήσεων εμφανίζονται οι μεμονωμένες μετρήσεις των 
προγραμμάτων μέτρησης ή/και μια σειρά επιμέρους μετρήσεων 
απόστασης. Για το σκοπό αυτό έχουν προβλεφθεί τρεις σειρές. Ένα 
οριζόντιο διαχωριστικό διαχωρίζει το πεδίο μετρήσεων και τη γραμμή 
αποτελεσμάτων. Σε αυτό το τμήμα της οθόνης εμφανίζεται 
επιπρόσθετα με ένα κόκκινο τρίγωνο, εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα 
μετρήσεων προσφέρει λεπτομερή ένδειξη.

1 Επιλογή προγράμματος με οδηγίες μετρήσεων
2 Επιλογή προγράμματος - υπομενού
3 Αλφάδι
4 Χρονοδιακόπτης
5 Πεδίο μετρήσεων
6 Γραμμή αποτελεσμάτων
7 Αναλυτική ένδειξη
8 Γραμμή κατάστασης με (λέιζερ ON, επίπεδο αναφοράς, ένδειξη 

λειτουργίας Longrange, όφσετ, συν / πλην, κατάσταση 
μπαταρίας)

Ένδειξη στον τρόπο λειτουργίας "digital 
pointfinder"
Ψηφιακό σκόπευτρο (4πλό ζουμ)
Η συσκευή διαθέτει ένα ενσωματωμένο Digital Pointfinder, με το 
οποίο ο στόχος προβάλλεται κατευθείαν στην οθόνη. Με τη βοήθεια 
του εμφανιζόμενου σταυρού υπάρχει η δυνατότητα ακριβούς 
μέτρησης ακόμη και χωρίς ορατότητα του λέιζερ. Βλέπε σκίτσο {F.2}.
Το ενσωματωμένο έγχρωμο Digital Pointfinder είναι στην ύπαιθρο 
ένα μεγάλο βοήθημα και μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε λειτουργία. 
Υπάρχει η δυνατότητα απροβλημάτιστης μέτρησης μεγαλύτερων 
αποστάσεων καθώς και μετρήσεων με ακρίβεια σε λεπτομερείς 
επιφάνειας ακόμη και υπό έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
Το 4πλό ζουμ υποστηρίζει τη μεγέθυνση σύμφωνα με τις επιθυμίες 
σας.
Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο , για να επιλέξετε 
διαδοχικά ζουμ 1x, 2x και 4x.

Με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  μπορείτε να προσαρμόσετε 
τη φωτεινότητα της κάμερας σε 5 επίπεδα.

Χρησιμοποιώντας το Digital Pointfinder σε κοντινούς 
στόχους παρουσιάζονται σφάλματα παράλληλων αξόνων και η 
κουκίδα του λέιζερ εμφανίζεται μετατοπισμένη σε σχέση με το 
σταυρό.
Βλέπε σκίτσο {F.2}.
1 Επίπεδο ζουμ (1x, 2x, 4x)
2 Χρονοδιακόπτης
3 Αλφάδι
4 Σταυρός
5 Γωνία κλίσης
6 Τιμή ανίχνευσης απόστασης
7 Εικόνα
6Θέση σε λειτουργία Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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Λειτουργίες μενού

Ρυθμίσεις
Στο μενού μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις. Μια 
κάθετη γραμμή διαχωρίζει τις επιμέρους καταχωρίσεις. Σε αυτό το 
μενού, το πεδίο επιλογών (κέρσορας) είναι στατικό, ενώ η λίστα 
μπορεί να μετακινηθεί σε κατακόρυφη κατεύθυνση. Αρχίζοντας από 
το κέντρο της λίστας, οι καταχωρήσεις της λίστας στοιβάζονται 
ανάλογα με την προτεραιότητά τους προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 
Βλέπε σκίτσο {G}.

Στο μενού υπάρχουν τα ακόλουθα σημεία:

1 Μονάδες μέτρησης (αποστάσεις)
2 Μονάδες μέτρησης γωνιών
3 Φωτισμός οθόνης
4 Λειτουργία Longrange
5 Τοποθέτηση τρίποδα
6 Βομβητής
7 Όφσετ
8 Ασπρόμαυρη εικόνα κάμερας
9 Αλφάδι στην περιοχή κατάστασης (σε °)
10 Επαναφορά
11 Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης

Πλοήγηση στο μενού
Το μενού επιτρέπει ρυθμίσεις σε επίπεδο χρήστη. Η συσκευή μπορεί 
να διαμορφωθεί ειδικά στις προσωπικές ανάγκες κάθε χρήστη. 

Γενική περιγραφή
Πατήστε  το πλήκτρο παρατεταμένα, για να μεταβείτε στο 
μενού Setup.
Πατώντας τα πλήκτρα  ή  μετακινείστε στα κύρια σημεία του 
μενού.

Πατήστε το  πλήκτρο óýíôïìá, για να μεταβείτε στο υπομενού 
του επιλεγμένου κύριου σημείου του μενού.

Πατώντας τα πλήκτρα  ή  πραγματοποιείτε αλλαγές στο 
υπομενού.

Πατήστε  το πλήκτρο παρατεταμένα, για να εφαρμοστούν οι 
ρυθμίσεις.
Με το πλήκτρο  μπορείτε να βγείτε ανά πάσα στιγμή από το 
μενού χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης για μέτρηση 
αποστάσεων
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης:

Απόσταση Εμβαδόν Όγκος
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
7Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Λειτουργίες μενού
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Ρύθμιση μονάδας μέτρησης για μετρήσεις 
κλίσης
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης για τις 
μετρήσεις κλίσης

Φωτισμός οθόνης( )
Η φωτεινότητα της οθόνης διαθέτει έξι επίπεδα ρύθμισης. Το 
επίπεδο 6 αντιστοιχεί στην υψηλότερη φωτεινότητα και το επίπεδο 1 
στη χαμηλότερη φωτεινότητα.

Λειτουργία Longrange ( )
Εάν σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών (έντονη ηλιακή ακτινοβολία 
ή επιφάνεια στόχου με πολύ ασθενή αντανάκλαση) είναι μειωμένη η 
εμβέλεια της συσκευής, η λειτουργία Longrange επιτρέπει παρόλα 
αυτά μετρήσεις σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Σε μετρήσεις σε 
απόσταση πάνω από 30m ενδέχεται ο χρόνος μέτρησης να είναι 
μεγάλος, οπότε προτείνεται η χρήση ενός τρίποδα και η 
ενεργοποίηση της μέτρησης μέσω του πλήκτρου . (Για 
λεπτομέρειες, βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά)

Απενεργοποιώντας τη συσκευή, επανέρχεται η ρύθμιση.

Μέτρηση με τρίποδα ( )
Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε σωστές μετρήσεις με 
τρίποδα, πρέπει να προσαρμοστεί το επίπεδο μέτρησης. Επιλέξτε σε 
αυτό το σημείο του μενού το σύμβολο . Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναφορά στον τρίποδα. 
Μπορείτε στη συνέχεια να δείτε την αντίστοιχη ρύθμιση στην οθόνη 

.

Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σε τρίποδα, σας 
προτείνουμε να ενεργοποιήσετε τη μέτρηση με το πλήκτρο , για 
να μην κουνηθεί η συσκευή.

Απενεργοποιώντας τη συσκευή, επανέρχεται η ρύθμιση.

Beep ( )
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Beep.

Όφσετ ( )
Ένα όφσετ προσθέτει ή αφαιρεί αυτόματα μια ορισμένη τιμή σε/από 
όλες τις μετρήσεις. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε 
υπόψη ανοχές (π.χ. πρόχειρη μάζα σε σύγκριση με έτοιμη μάζα). 
Αφού επιλέξετε στο μενού τη λειτουργία όφσετ, προσαρμόστε την 
τιμή με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο . Πατώντας παρατεταμένα 
το πλήκτρο, οι τιμές αλλάζουν αντίστοιχα πιο γρήγορα. Όταν 
εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή όφσετ, επιβεβαιώστε την με το πλήκτρο 

. Όσο είναι ρυθμισμένη η τιμή όφσετ, εμφανίζεται στην οθόνη το 
αντίστοιχο σύμβολο  ή .

Ασπρόμαυρη εικόνα κάμερας ( )
Μπορείτε να επιλέξετε ασπρόμαυρη απεικόνιση της οθόνης στη 
λειτουργία κάμερας.

Μονάδες 
μέτρησης για 
την κλίση

2.1 ± 90.0°
2.2 ± 180.0°
2.3 360.0°
2.4 0.00 %
2.5 0.0 mm/m
2.6 0.00 in/ft
8Λειτουργίες μενού Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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Αλφάδι στην περιοχή κατάστασης ( )
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του 
αλφαδιού (σε °) στην περιοχή κατάστασης.

Επαναφορά - επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων ( )
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επαναφορά. Επιλέγοντας και 
επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία του μενού Επαναφορά, η συσκευή 
επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το Stack και το Memory 
διαγράφονται.

Χάνονται όλες οι ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει 
όπως και οι αποθηκευμένες τιμές.

Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης ( )
Μπορείτε να βαθμονομήσετε τον αισθητήρα κλίσης στη συσκευή. Για 
τη βαθμονόμηση απαιτούνται δύο μετρήσεις σε μία επίπεδη 
επιφάνεια.

Επιλέξτε στο μενού τη λειτουργία βαθμονόμησης .

1. Πραγματοποιήστε σε μια επίπεδη επιφάνεια την πρώτη μέτρηση 
. Η συσκευή επιβεβαιώνει τη μέτρηση με .

2. Περιστρέψτε οριζόντια τη συσκευή κατά 180° .

3. Πατήστε το πλήκτρο  και επιβεβαιώστε ότι έχει περιστραφεί 
η συσκευή κατά 180°.

4. Πατήστε το πλήκτρο  και κάντε τη μέτρηση. Η συσκευή 
επιβεβαιώνει τη μέτρηση με .

Ο αισθητήρας κλίσης έχει βαθμονομηθεί.

Χειρισμός

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Τίθεται σε λειτουργία η συσκευή και το λέιζερ. Το σύμβολο 
μπαταρίας εμφανίζεται μέχρι να πατήσετε το επόμενο 
πλήκτρο.

Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο, απενεργοποιείται η 
συσκευή.

Η συσκευή απενεργοποιείται εκτός αυτού αυτόματα μετά από έξι 
λεπτά χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο..

Πλήκτρο CLEAR 
Ακυρώνεται η τελευταία ενέργεια. Στα πλαίσια μιας 
συνάρτησης εμβαδού ή όγκου, μπορείτε να διαγράφετε κατά 
βήματα επιμέρους μετρήσεις και να κάνετε νέες μετρήσεις.

Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης
Προεπιλεγμένο είναι το πίσω επίπεδο μέτρησης.

Πατήστε το πλήκτρο  - η επόμενη μέτρηση γίνεται από την 
μπροστινή ακμή . Η αλλαγή του επιπέδου μέτρησης 
υποδηλώνεται από ένα διαφορετικό Beep.

Μετά από μια μέτρηση, το επίπεδο μέτρησης επανέρχεται αυτόματα 
στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (πίσω επίπεδο μέτρησης). Βλέπε 
σκίτσο {Ç}. 

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να θέσετε το επίπεδο 
μέτρησης μπροστά..

Πατήστε το πλήκτρο  για να θέσετε το επίπεδο μέτρησης πίσω.
9Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Χειρισμός
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Μέτρηση

Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης
Ενεργοποιείται το λέιζερ. Πατώντας δεύτερη φορά, 
πραγματοποιείται μέτρηση απόστασης. Το αποτέλεσμα 
εμφανίζεται αμέσως.

Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης απόστασης
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ελάχιστης ή/και 
μέγιστης απόστασης από ένα συγκεκριμένο σημείο μέτρησης καθώς 
και της αφαίρεση αποστάσεων. 
Βλέπε σκίτσο {Ι} 
Ο υπολογισμός διαγωνίων δωματίων (μέγιστη τιμή) ή ακόμη και 
οριζόντιων αποστάσεων (ελάχιστη τιμή) είναι κάποιες εφαρμογές.

Πατήστε το πλήκτρο  και κρατήστε το πατημένο, μέχρι να 
ακουστεί "μπιπ". Μετακινήστε τότε την κουκίδα λέιζερ γύρω από το 
σημείο στόχευσης - (π.χ. τη γωνία σε ένα δωμάτιο).

Πατήστε το πλήκτρο  για να διακόψετε τη συνεχή μέτρηση. Οι 
αντίστοιχες μέγιστες και ελάχιστες τιμές εμφανίζονται στην οθόνη, 
καθώς και η τελευταία μετρημένη τιμή στην κύρια γραμμή.

Λέιζερ συνεχώς ( )
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  
όταν ενεργοποιείτε το όργανο μέχρι ο χαρακτήρας  να 
εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη και να ακουστεί ένα μπιπ. Με κάθε 
επόμενο πάτημα του πλήκτρου  πραγματοποιείται μέτρηση 
απόστασης.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να απενεργοποιήσετε 

τη συσκευή και τη συνεχή λειτουργία λέιζερ.

Όταν το λέιζερ βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, η συσκευή 
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Λειτουργίες

Συνοπτική παρουσίαση εικονιδίων 
προγράμματος

Πρόγραμμα μέτρησης Εικονί
διο

Μέτρηση
1 - 2 - 3

Λεπτομερής 
ένδειξη
1 - 2 - 3

απλή μέτρηση 
απόστασης
Μέτρηση εμβαδού

 
Μέτρηση όγκου

    
Μέτρηση τραπεζίου 1 
(με 3 αποστάσεις)    
Μέτρηση τραπεζίου 2 (με 
2 αποστάσεις και 1 
γωνία)

  

Υπολογισμός 
Πυθαγόρας 1   
Υπολογισμός 
Πυθαγόρας 2     
Υπολογισμός 
Πυθαγόρας 3    
Μέτρηση κλίσης
10Μέτρηση Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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Πρόσθεση / αφαίρεση
Μέτρηση απόστασης.

Η επόμενη μέτρηση προστίθεται στην προηγούμενη.

Η επόμενη μέτρηση αφαιρείται από την προηγούμενη.

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία εάν χρειάζεται. 

Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί, το αποτέλεσμα θα 
εμφανίζεται συνεχώς στη γραμμή σύνοψης, με την 
προηγούμενη τιμή στη δεύτερη σειρά.

Ακυρώνεται η τελευταία ενέργεια.

Εμβαδόν 
Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά. Το σύμβολο  εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την πρώτη διάσταση (π.χ. 
μήκος) .

Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε τη δεύτερη διάσταση (π.χ. 
πλάτος) .

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια σειρά.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστεί η 
περίμετρος .

Όγκος 
Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές. Το σύμβολο  εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την πρώτη διάσταση (π.χ. 
μήκος).  

Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε τη δεύτερη διάσταση (π.χ. 
πλάτος).

Πατήστε το πλήκτρο και μετρήστε την τρίτη διάσταση (π.χ. 
ύψος). .

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια σειρά.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες για το χώρο, όπως για παράδειγμα η 
περίμετρος , η επιφάνεια των τοίχων , η επιφάνεια της οροφής 

.

Απευθείας οριζόντια 
απόσταση   

  
Διπλή μέτρηση κλίσης 1

    

  
(στα ίδια τεταρτοκύκλιο)

  

  
Διπλή μέτρηση κλίσης 2

    
Μέτρηση τριγωνικών 
επιφανειών    
Λειτουργία χάραξης

    
Μέτρηση προφίλ   

Πρόγραμμα μέτρησης Εικονί
διο

Μέτρηση
1 - 2 - 3

Λεπτομερής 
ένδειξη
1 - 2 - 3
11Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Λειτουργίες
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Μέτρηση τραπεζίου 1 
Βλέπε σκίτσο {J}.

Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά. Το σύμβολο  εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε την πρώτη διάσταση  
(π.χ. ύψος 1).

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε τη δεύτερη διάσταση  
(π.χ. πλάτος).

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε την τρίτη διάσταση  (π.χ. 
ύψος 2).

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια σειρά.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες για τη μέτρηση τραπεζίου, όπως για 
παράδειγμα η γωνία κλίσης , η επιφάνεια του τραπεζίου . 

Μέτρηση τραπεζίου 2 
Βλέπε σκίτσο {Κ}.

Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές. Το σύμβολο  εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε την πρώτη διάσταση .

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε τη δεύτερη διάσταση  και 
τη γωνία κλίσης.

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια σειρά.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες για τη μέτρηση τραπεζίου, όπως για 
παράδειγμα η γωνία κλίσης , η επιφάνεια του τραπεζίου .

Εμβαδόν τριγώνου 
Το εμβαδόν ενός τριγώνου μπορεί να υπολογιστεί μετρώντας τις 
τρεις πλευρές. Βλέπε σκίτσο {Ν}.

Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά - στην οθόνη εμφανίζεται το 
τριγωνικό σύμβολο  .

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε την πρώτη πλευρά του 
τριγώνου .

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε τη δεύτερη πλευρά του 
τριγώνου .

Πατήστε το πλήκτρο  και μετρήστε την τρίτη πλευρά του 
τριγώνου .

Το αποτέλεσμα  εμφανίζεται στην κύρια σειρά.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες για τη μέτρηση, όπως για τη γωνία του 
δωματίου από τις δύο πρώτες μετρήσεις  και για την περίμετρο 
του τριγώνου  .

Λειτουργία χάραξης 
Μπορείτε να εισάγετε δύο διαφορετικές αποστάσεις (a και b) στη 
συσκευή και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση 
προκαθορισμένων μηκών μέτρησης, π.χ. στην τοποθέτηση ξύλινων 
υποπλαισίων.

Βλέπε σκίτσο {Ο}.

Εισαγωγή αποστάσεων χάραξης:

Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές - στην οθόνη εμφανίζεται το 
σύμβολο της λειτουργίας χάραξης .

Με το  και το  μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές (αρχικά 
12Λειτουργίες Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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την a και στη συνέχεια την b) για τις αποστάσεις χάραξης που 
επιθυμείτε. Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο, η μέτρηση γίνεται 
με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή τιμή (a) μπορείτε να την 
επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο   .

Μπορείτε να εισάγετε την τιμή (b)  με το  και το . Η ορισμένη 
τιμή (b) μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί με το πλήκτρο .

Στη συνέχεια αρχίζετε με το πλήκτρο  τη μέτρηση λέιζερ και η 
αντίστοιχη απόσταση χάραξης εμφανίζεται στην κύρια σειρά 
ανάμεσα από το σημείο χάραξης (πρώτα a και στη συνέχεια b) και τη 
συσκευή (πίσω επίπεδο μέτρησης) στην οθόνη.

Μετακινώντας το DISTO™ σιγά-σιγά κατά μήκος της γραμμής 
χάραξης, μειώνεται η απόσταση που εμφανίζεται. Όταν η απόσταση 
μέχρι το επόμενο σημείο χάραξης μειωθεί στο 0.1m η συσκευή 
αρχίζει να κάνει μπιπ.

Τα βέλη στην οθόνη   δείχνουν επιπρόσθετα, προς ποια 
κατεύθυνση πρέπει να μετακινήσετε το DISTO™, για να φτάσει στην 
προκαθορισμένη απόσταση (αναλόγως a ή b). Μόλις φτάσει στο 
σημείο χάραξης, εμφανίζεται το σύμβολο  στην οθόνη.

Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία με το πλήκτρο 
.

Έμμεση μέτρηση
Η συσκευή μπορεί να υπολογίσει αποστάσεις με το πυθαγόρειο 
θεώρημα.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη, όταν είναι δύσκολη η πρόσβαση στην 
απόσταση που θέλετε να μετρήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την προβλεπόμενη σειρά μέτρησης:

• Όλα τα σημεία σκόπευσης πρέπει να βρίσκονται κάθετα ή 
οριζόντια στο επίπεδο του τοίχου.

• Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, εάν περιστρέφετε τη 
συσκευή γύρω από ένα σταθερό σημείο (π.χ. η γωνία 
τερματισμού είναι τελείως ανοιχτή και η συσκευή εφαρμόζει σε 
κάποιον τοίχο) ή στερεώνοντας τη συσκευή σε τρίποδα.

• Για τη μέτρηση μπορείτε να εμφανίσετε τη λειτουργία ελάχιστης/
μέγιστης τιμής - βλέπε επεξήγηση στο "Μέτρηση -> Μέτρηση 
μέγιστης/ελάχιστης τιμής". Η ελάχιστη τιμή χρησιμοποιείται για 
μετρήσεις που πρέπει να βρίσκονται σε ορθή γωνία με το στόχο, 
ενώ η μέγιστη απόσταση χρησιμοποιείται σε όλες τις υπόλοιπες 
μετρήσεις.

Έμμεση μέτρηση - Υπολογισμός μιας απόστασης με 2 
βοηθητικές μετρήσεις 
Βλέπε σκίτσο {P}.

π.χ. για τη μέτρηση ύψους/πλάτους κτιρίων. Χρήσιμη είναι η μέτρηση 
με τη βοήθεια ενός τρίποδα, εάν το ύψος καθορίζεται με δύο ή τρεις 
αποστάσεις.

Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται το 
ακόλουθο σύμβολο . Το λέιζερ είναι ενεργοποιημένο.

Σκοπεύστε το επάνω σημείο (1) και μετρήστε . Μετά την 
πρώτη μέτρηση αποθηκεύεται η τιμή. Κρατήστε τη συσκευή το 
δυνατόν οριζόντια.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να αρχίσει η συνεχής 
μέτρηση, μετακινήστε τη συσκευή οριζόντια γύρω από το ιδανικό 
σημείο μέτρησης .

Πατήστε το πλήκτρο , για να διακόψετε τη συνεχή μέτρηση (2). 
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια γραμμή, ενώ τα τμηματικά 
αποτελέσματα στις πρόσθετες γραμμές.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
13Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Λειτουργίες
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πρόσθετες πληροφορίες για τη μέτρηση των γωνιών του τριγώνου 
 και .

Έμμεση μέτρηση - Υπολογισμός μιας απόστασης με 3 
βοηθητικές μετρήσεις 
Βλέπε σκίτσο {Q}. 

Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές, στην οθόνη εμφανίζεται το 
ακόλουθο σύμβολο . Το λέιζερ είναι ενεργοποιημένο.

 Σκοπεύστε το επάνω σημείο (1) και μετρήστε. Μετά την πρώτη 
μέτρηση αποθηκεύεται η τιμή. Κρατήστε τη συσκευή το δυνατόν 
οριζόντια.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να αρχίσει η συνεχής 
μέτρηση, μετακινήστε τη συσκευή οριζόντια γύρω από το ιδανικό 
σημείο μέτρησης .

Πατήστε το πλήκτρο  για να διακόψετε τη συνεχή μέτρηση (2). 
Αποθηκεύεται η τιμή.

Στοχεύστε το κάτω σημείο και πατήστε το πλήκτρο  για να 
πραγματοποιήσετε την τρίτη μέτρηση (3) . Το αποτέλεσμα 
εμφανίζεται στην κύρια γραμμή, ενώ τα τμηματικά αποτελέσματα 
στις πρόσθετες γραμμές.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι τμηματικές 
αποστάσεις ,  και η ελάχιστη απόσταση .

Έμμεση μέτρηση - Υπολογισμός μιας τμηματικής 
απόστασης με 3 βοηθητικές μετρήσεις 
Βλέπε σκίτσο {R}.

π.χ. υπολογισμός του ύψους μεταξύ σημείου 1 και σημείου 2 με τρία 
σημεία μέτρησης.

Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές , στην οθόνη εμφανίζεται το 
ακόλουθο σύμβολο . Το λέιζερ είναι ενεργοποιημένο.

Σκοπεύστε το επάνω σημείο (1).

Πατήστε το πλήκτρο  και πραγματοποιήστε τη μέτρηση . 
Μετά την πρώτη μέτρηση αποθηκεύεται η τιμή.

 Κάντε τη μέτρηση . Μετά τη δεύτερη μέτρηση αποθηκεύεται 
η τιμή.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να πραγματοποιηθεί η 
συνεχής μέτρηση . Μετακινήστε οριζόντια τη συσκευή γύρω από 
το ιδανικό σημείο μέτρησης.

Πατήστε το πλήκτρο , για να τερματίσετε τη συνεχή μέτρηση. Το 
αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κύρια γραμμή, ενώ τα τμηματικά 
αποτελέσματα στις πρόσθετες γραμμές.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες για τη μέτρηση της τμηματικής απόστασης 

 και .

Έμμεση μέτρηση με τον αισθητήρα κλίσης
Μέτρηση κλίσης 

Κατά τη μέτρηση κλίσεων θα πρέπει να κρατάτε τη συσκευή 
κατά το δυνατό χωρίς εγκάρσια κλίση  (μέγ 10°).

Εάν η συσκευή βρίσκεται περισσότερες ± 10° προς το πλάι, 
εμφανίζεται στην οθόνη ο ενημερωτικός κωδικός i 156, που σημαίνει, 
ότι η συσκευή έχει πολύ μεγάλη κλίση.

Οι μονάδες μέτρησης της ένδειξης κλίσης ρυθμίζονται από 
το μενού.
Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά - ενεργοποιείται ο αισθητήρας 
κλίσης. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο . Η κλίση 
εμφανίζεται συνεχώς ανάλογα με τη ρύθμιση.
14Λειτουργίες Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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Πατήστε το πλήκτρο  , για να μετρήσετε την κλίση και την 
απόσταση. Βλέπε σκίτσο {L}.

Απευθείας οριζόντια απόσταση 
Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές , στην οθόνη εμφανίζεται το 
ακόλουθο σύμβολο .

Πατήστε το πλήκτρο  - γίνεται μέτρηση της κλίσης και της 
απόστασης. Στην κύρια σειρά εμφανίζεται ως αποτέλεσμα η 
οριζόντια απόσταση που προέκυψε από αυτή τη μέτρηση.

Πατήστε το πλήκτρο  παρατεταμένα, για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες για τη μέτρηση, όπως για παράδειγμα η 
γωνία κλίσης , η μετρημένη απόσταση  και το έμμεσο ύψος 

.

Βλέπε σκίτσο {Μ}.

Διπλή μέτρηση κλίσης με μία μετρούμενη απόσταση
Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν ένα στοχοθετημένο 
σημείο από αυτά που πρόκειται να μετρηθούν δεν μπορεί να είναι 
ανακλαστικό. Μπορείτε να στοχεύσετε στο δεύτερο στοχοθετημένο 
σημείο με το ψηφιακό προσοφθάλμιο. Σε αυτή τη μέτρηση, μετράται 
μόνο η γωνία και όχι η απόσταση και συνεπώς δεν χρειάζεται 
κάποιος συγκεκριμένος στόχος για το λέιζερ. Βλέπε σκίτσο {S}.

Πατήστε το πλήκτρο  τρεις φορές. Στην οθόνη εμφανίζεται το 
παρακάτω σύμβολο .

Πατήστε το πλήκτρο  - πραγματοποιείται μέτρηση της κλίσης και 
της απόστασης. Εάν η κλίση αλλάξει, το όργανο ενημερώνει την τιμή 
ύψους που προκύπτει και την εμφανίζει στη σειρά σύνοψης.

Πατήστε το πλήκτρο  -  πραγματοποιείται μόνο μέτρηση της 
κλίσης και η τιμή του έμμεσου ύψους που προκύπτει 'παγώνει' στη 
σειρά σύνοψης . 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση, όπως η οριζόντια 
απόσταση , η απόσταση έως το δεύτερο μετρηθέν σημείο , 
ή το ύψος του ίδιου σημείου  (προσέξτε τα διαφορετικά 
εικονίδια). 

Διπλή μέτρηση κλίσης με δύο μετρούμενες αποστάσεις
Αυτή η διαδικασία ενδείκνυται ιδιαίτερα εάν δύο μετρηθέντα σημεία 
δεν βρίσκονται στο ίδιο κάθετο επίπεδο. Κάθε ένα από τα δύο 
στοχοθετημένα σημεία μετράται χρησιμοποιώντας μια μέτρηση 
απόστασης και κλίσης. Βλέπε σκίτσο {T}.

Πατήστε το πλήκτρο  τέσσερις φορές. Στην οθόνη εμφανίζεται 
το παρακάτω σύμβολο . 

Πατήστε το πλήκτρο  -  πραγματοποιείται μέτρηση της 
κλίσης και της απόστασης. 

Πατήστε το πλήκτρο  -  πραγματοποιείται μέτρηση της 
κλίσης και της απόστασης. Στη σειρά σύνοψης εμφανίζεται η 
προκύπτουσα απόσταση ανάμεσα στα δύο μετρηθέντα σημεία . 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστούν 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση, όπως η οριζόντια 
απόσταση , η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στα μετρηθέντα 
σημεία  ή η συμπεριλαμβανόμενη γωνία . 

Μετρήστε πρώτα έως το ψηλότερο στοχοθετημένο σημείο. 
Αυτό το σημείο πρέπει να βρίσκεται πίσω από το χαμηλότερο 
στοχοθετημένο σημείο. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
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Μέτρηση προφίλ
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση προφίλ και 
διατομών εδάφους. Μετά τη μέτρηση ενός σημείου αναφοράς 
γνωστού υψομέτρου (π.χ. επίπεδο αναφοράς ή δάπεδο), 
εμφανίζεται το ύψος και η οριζόντια απόσταση μέχρι το όργανο για 
κάθε επόμενο σημείο.

Συνιστούμε τη χρήση τρίποδα!

Πατήστε το πλήκτρο  πέντε φορές. 
Στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω σύμβολο: .

Με τα πλήκτρα  και  εισάγετε το γνωστό υψόμετρο του 
σημείου αναφοράς (π.χ. -4.000 m σε ένα σύστημα κατασκευής) και 
επιβεβαιώστε την τιμή με το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται 
στη συνέχεια το παρακάτω σύμβολο: .

Τώρα στοχεύστε το όργανο στο ύψος αναφοράς υψομέτρου και 
πατήστε το πλήκτρο  – η μέτρηση κλίσης και απόστασης 
πραγματοποιήθηκε. Το όργανο είναι στη συνέχεια έτοιμο για τη 
μέτρηση σημείων προφίλ .

Μετρήστε τα σημεία προφίλ πατώντας το πλήκτρο . Η οριζόντια 
απόσταση από το όργανο έως το σημείο μέτρησης  και το 
υψόμετρο του σημείου  εμφανίζονται. 

Πατήστε το πλήκτρο  toγια έξοδο από τη λειτουργία.

Εάν ο τρίποδας και το όργανο μετακινηθούν, πρέπει πάντοτε 
να κάνετε επανεκκίνηση της λειτουργίας και να μετράτε το σημείο 
αναφοράς υψομέτρου ξανά πριν συνεχίσετε με τη μέτρηση!

Μνήμη σταθερών / μνήμη ιστορικού
Αποθήκευση μιας σταθεράς
Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και τακτικής εμφάνισης μιας 
τιμής που χρησιμοποιείται συχνά, π.χ. το ύψος ενός δωματίου. 
Μετρήστε την απόσταση και κρατήστε το πλήκτρο  πατημένο, 
μέχρι η συσκευή να αναγνωρίσει την αποθήκευση με ένα μπιπ.

Εμφάνιση μιας σταθεράς
Πατήστε το  πλήκτρο μία φορά για να εμφανιστεί η σταθερά. Το 
πλήκτρο  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνέχιση του 
υπολογισμού.

Μνήμη ιστορικού
Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για να δείτε με την αντίστροφη 
σειρά τις τελευταίες 30 τιμές που μετρήσατε.

Τα πλήκτρα  και  μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για 
πλοήγηση.

Πατήστε το πλήκτρο  για να χρησιμοποιήστε ένα αποτέλεσμα 
από την κύρια σειρά για τη συνέχιση του υπολογισμού.

Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και  διαγράφονται όλες 
οι τιμές στη μνήμη ιστορικού.
16Λειτουργίες Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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Timer (αυτόματη ενεργοποίηση) 
Πατήστε το πλήκτρο  - έχει ρυθμιστεί χρόνος 5 δευτερολέπτων.

ή

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί ο 
επιθυμητός χρόνος (μεγ. 60 δευτερόλεπτα)..

Μόλις αφήστε το πλήκτρο ενώ το λέιζερ ενεργοποιημένο, 
εμφανίζονται τα δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι την επόμενη 
μέτρηση (π.χ. 59, 58, 57...) με τη  μορφή αντίστροφης μέτρησης. Στα 
τελευταία 5 δευτερόλεπτα ακούγεται ένα "μπιπ". Μετά το τελευταίο 
μπιπ ακολουθεί η μέτρηση, εμφανίζεται η τιμή μέτρησης.

Η αυτόματη ενεργοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε 
μέτρηση.

Χρήση του BLUETOOTH®

Ενεργοποίηση του BLUETOOTH® / Αποστολή 
μετρήσεων
Με ένα στιγμιαίο πάτημα στο πλήκτρο  , το DISTO™ 
BLUETOOTH® τίθεται σε λειτουργία. Στη συνέχεια πρέπει να οριστεί 
η σύνδεση δεδομένων μέσω ενός Pocket PC / PC με το λογισμικό 
της εφαρμογής. Μέχρι η διαδικασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα γκρι εικονίδιο . Το BLUETOOTH® 
απενεργοποιείται αυτόματα εάν η σύνδεση με το Pocket PC / PC δεν 
εδραιωθεί εντός 240 δευτ. από την ενεργοποίηση του 
BLUETOOTH®. 

Την πρώτη φορά που πραγματοποιείται σύνδεση ανάμεσα 
στο Pocket PC/PC και το DISTO™, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα 
ερώτημα για τον κωδικό Pin του DISTO™. Σε αυτή την περίπτωση, 
εισάγετε τον κωδικό 0000 στο Pocket PC/PC.

Απενεργοποίηση BLUETOOTH®
Το BLUETOOTH® απενεργοποιείται μόλις απενεργοποιηθεί DISTO™. 

Τα πλήκτρα κατεύθυνσης
Οκτώ πλήκτρα κατεύθυνσης (επισημαίνονται με ένα μικρό βέλος 
δίπλα στο πλήκτρο) στο πληκτρολόγιο του χειριστή 
χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του κέρσορα. Τα πλήκτρα 
κατεύθυνσης καθίστανται ενεργά όταν μεταβαίνετε στο δεύτερο 
επίπεδο (πατώντας το πλήκτρο ). Το πλήκτρο μέτρησης 
απόστασης είναι ενεργό και στα δύο επίπεδα. Η λειτουργικότητα των 
πλήκτρων κατεύθυνσης εξαρτάται από το λογισμικό που 
χρησιμοποιείται. 
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Μετάδοση της μέτρησης
Εάν το λογισμικό σας υποστηρίζει τα πλήκτρα κατεύθυνσης, 
χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε την κατάλληλη θέση για τον 
κέρσορα. 

Πατήστε το πλήκτρο  στιγμιαία για να μεταφέρετε την τιμή από 
τη σειρά σύνοψης στο Pocket PC / PC. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το 
λογισμικό που χρησιμοποιείται.

Επιλογή συγκεκριμένων τιμών στην οθόνη
Η οθόνη δείχνει έναν αριθμό μετρήσεων (min., max., τελευταία 
μέτρηση που πραγματοποιήθηκε). 

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί , μπορείτε να 
επιλέξετε για μετάδοση όλες τις μετρήσεις στην οθόνη (μπλε γραμμές 
κάτω από τις μετρήσεις). Πατώντας το πλήκτρο  ή , 
μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τιμή. Μόλις η μέτρηση 
επιλεγεί, μπορεί να μεταδοθεί πατώντας το πλήκτρο . Η ίδια 
διαδικασία επιλογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμβαδόν, όγκο, 
έμμεσες μετρήσεις και διαστάσεις δωματίων. 

Στη διάρκεια της μετάδοσης δεδομένων
Εάν δεν επαληθευτεί η λήψη των δεδομένων από το Pocket PC/ PC 
ως επιτυχής, τότε δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε άλλη νέα μέτρηση. 
Ο κωδικός πληροφοριών "240" εμφανίζεται στην οθόνη, εάν δεν 
πραγματοποιηθεί μετάδοση δεδομένων μετά από 2 δευτερόλεπτα. 
Πατήστε το πλήκτρο , επαναλάβετε τη μέτρηση και στη συνέχεια 
μεταδώστε την εκ νέου.

Εάν η λήψη του Bluetooth είναι περιορισμένη, το σύστημα 
Bluetooth του Η/Υ μπορεί να έχει μικρή εμβέλεια. Σε αυτή την 

περίπτωση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό αντάπτορα 
USB Bluetooth κλάσης 2.

Το δωρεάν λογισμικό που παρέχεται έχει σχεδιαστεί έτσι, 
ώστε να παρέχει στο χρήστη βασικές λειτουργίες. Η Leica Geosys-
tems δεν παρέχει καμία εγγύηση η υποστήριξη για αυτό το δωρεάν 
λογισμικό. Η Leica Geosystems δεν φέρει καμία ευθύνη που 
ανακύπτει από τη χρήση του δωρεάν λογισμικού και δεν είναι 
υποχρεωμένη παρέχει ούτε λύσεις ούτε αναβαθμίσεις.
Μπορείτε να βρείτε διάφορους εμπορικούς αντιπροσώπους του 
λογισμικού για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών στη αρχική σελίδα του 
δικτυακού μας τόπου.

Παράρτημα

Υποδείξεις στην οθόνη
Όλες οι υποδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται είτε με  είτε με 
"Error". Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των ακόλουθων 
σφαλμάτων:

Αιτία Αντιμετώπιση
156 Εγκάρσια κλίση πάνω από 

10°
Κρατήστε τη συσκευή χωρίς 
εγκάρσια κλίση

162 Η βαθμονόμηση δεν 
πραγματοποιήθηκε σε 
οριζόντια επιφάνεια ή/και η 
τιμή βαθμονόμησης 
βρίσκεται εκτός της 
επιτρεπόμενης περιοχής.

Πραγματοποιήστε τη 
βαθμονόμηση σε απόλυτα 
επίπεδη επιφάνεια.

204 Λάθος στον υπολογισμό Επαναλάβετε τη διαδικασία
240 Σφάλμα μεταφοράς 

δεδομένων
Επαναλάβετε τη διαδικασία

245 Το 2ο κουμπί πατήθηκε 
παρόλο που δεν υπάρχει 
σύνδεση BLUETOOTH®.

Εδραιώστε την επικοινωνία 
BLUETOOTH®
18Παράρτημα Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr
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252 Θερμοκρασία πολύ υψηλή Αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει

253 Θερμοκρασία πολύ χαμηλή Ζεστάνετε τη συσκευή
255 Σήμα λήψης πολύ ασθενές, 

χρόνος μέτρησης πολύ 
μεγάλος, απόσταση > 100 m

Χρησιμοποιήστε πλάκα 
στόχευσης

256 Σήμα εισόδου πολύ υψηλό Στόχος με πολύ μεγάλη 
αντανάκλαση 
(χρησιμοποιήστε πλάκα 
στόχευσης)

257 Λανθασμένη μέτρηση, 
υπερβολικός φωτισμός 
φόντου

Ο στόχος πρέπει να είναι πιο 
σκοτεινός (μετρήστε με άλλες 
συνθήκες φωτισμού)

260 Η δέσμη λέιζερ διακόπηκε Επαναλάβετε τη μέτρηση

Error Αιτία Αντιμετώπιση
Error Σφάλμα υλικού Εάν το μήνυμα εξακολουθεί 

να εμφανίζεται μετά από 
ενεργοποίηση της συσκευής 
πολλές φορές, η συσκευή 
σας έχει χαλάσει.. Σε αυτήν 
την περίπτωση, απευθυν-
θείτε στον έμπορό σας. 

Μετρήσεις απόστασης:
Ακρίβεια μέτρησης σε αποστάσεις έως 
10 m (2 σ)

τυπική: ± 1.0 mm*

Power Range Technology™:
Εμβέλεια (από τα περ. 100m 
χρησιμοποιήστε πλάκα στόχευσης)

0.05 m έως 200 m

Μικρότερη μονάδα ένδειξης 0.1 mm
Μέτρηση απόστασης
Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης 
απόστασης, συνεχής μέτρηση

Αιτία Αντιμετώπιση Υπολογισμός εμβαδού/όγκου 
στοιχείων χώρου
Πρόσθεση / αφαίρεση
Έμμεση μέτρηση μέσω πυθαγόρειου 
θεωρήματος
Μετρήσεις τραπεζίου
Μετρήσεις κλίσεων:
Αισθητήρας κλίσης::
Ακρίβεια (2 σ)
- προς ακτίνα λέιζερ
- προς περίβλημα

- 0.1° / +0.2° **
± 0.1° **

Έμμεση μέτρηση μέσω αισθητήρα 
κλίσης (απευθείας οριζόντια 
απόσταση)
Μέτρηση γωνίας μέσω αισθητήρα 
κλίσης (360°)
Γενικά:
Κατηγορία λέιζερ II
Τύπος λέιζερ 635 nm, < 1 mW 
Ψ κουκίδας λέιζερ 
(σε απόσταση)

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

Αυτομ. απενεργοποίηση του λέιζερ μετά από 3 min
Αυτομ. απενεργοποίηση της συσκευής μετά από 6 min
Φωτισμός οθόνης
Τελικό εξάρτημα πολλαπλών 
λειτουργιών
Timer (αυτόματη ενεργοποίηση)
Αποθήκευση σταθεράς
Μνήμη ιστορικού 30 τιμές
BLUETOOTH® 2.0
Εμβέλεια BLUETOOTH® Cl. 2 10 m
Σπείρωμα τρίποδα (τύπος: 1/4-20) "QD ID B014433"
Διάρκεια ζωής μπαταριών, 
τύπου AA, 2 x 1,5V έως και 5 000 μετρήσεις
19Leica DISTO™ D8 LCA782205a gr Παράρτημα
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* Η μέγιστη απόκλιση μπορεί να παρουσιαστεί σε δυσμενείς συνθήκες, όπως 
έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή επιφάνεια-στόχο με πολύ χαμηλή αντανάκλαση. 
Σε αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m μπορεί να αυξηθεί η απόκλιση κατά 
± 0.025 mm/m, από απόσταση μεγαλύτερη των 30 m κατά ± 0.1 mm/m.
** ισχύει για θερμοκρασία δωματίου. Στο σύνολο του εύρους θερμοκρασίας 
λειτουργίας, η μέγιστη απόκλιση αυξάνεται κατά ± 0,1°.

Συνθήκες μετρήσεων
Εμβέλεια
Η εμβέλεια περιορίζεται στα 200 m.

Τη νύχτα, το σούρουπο ή όταν ο στόχος βρίσκεται σε σκιά, αυξάνεται 
η εμβέλεια χωρίς τη χρήση πίνακα στόχευσης. Χρησιμοποιήστε 
πίνακα στόχευσης στο φως της ημέρας ή εάν ο στόχος έχει κακές 
ιδιότητες αντανάκλασης.

Επιφάνειες στόχων
Υπάρχει η πιθανότητα εσφαλμένων μετρήσεων όταν στοχεύετε 
άχρωμα υγρά (π.χ. νερό), τζάμια που δεν είναι σκονισμένα, styropor 
ή παρόμοιες ημιδιαφανείς επιφάνειες.
Σε στόχους που έχουν πολύ μεγάλη αντανάκλαση, μπορεί να 
εκτραπεί η δέσμη λέιζερ και να παρουσιαστούν λάθη μέτρησης.
Σε επιφάνειες σκούρες και χωρίς αντανάκλαση μπορεί να αυξηθεί ο 
χρόνος μέτρησης.

Φροντίδα
Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Σκουπίστε τη με ένα μαλακό 
βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή 
διαλυτικά. Χειρίζεστε τη συσκευή με την ίδια προσοχή όπως τα κιάλια 
ή μια φωτογραφική μηχανή.

Εγγύηση
H Leica Geosystems AG παρέχει για το DISTO™ D8 εγγύηση τριών 
ετών*.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Internet στη διεύθυνση: 
www.disto.com

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων (σκίτσα, περιγραφές και 
τεχνικά χαρακτηριστικά).

* Για να λάβετε την εγγύηση τριών ετών πρέπει να δηλώσετε το προϊόν στην 
ιστοσελίδα μας www.disto.com εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία 
αγοράς. Εάν το προϊόν δεν είναι δηλωμένο, ισχύει εγγύηση δύο ετών.

Προστασία από νερό και σκόνη IP 54, προστασία από 
σκόνη, 

προστασία από ψεκασμό 
νερού

Διαστάσεις 143.5 x 55 x 30 mm
Βάρος (με μπαταρίες) 195 g
Εύρος θερμοκρασιών:
Αποθήκευση

Λειτουργία

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

(14°F έως +122°F)
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