Leica DISTO™ D8
The original laser distance meter
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Leica DISTO™ D8

Vartotojo vadovas

N
S
Vartojami simboliai
FIN
Simbolių, naudojamų Saugos instrukcijose, vertės yra šios:
DK
SLO
DĖMESIO:
Nurodomos potencialiai rizikingos situacijos arba netinkamas TR
naudojimas, galintis baigtis mirtimi ar sunkiais sužalojimais.
GR

Saugos instrukcija

Lietuviškai
Sveikiname įsigijus “Leica“ DISTO™ D8.



Prieš naudodami šį produktą, atidžiai perskaitykite
“Saugos instrukcijas” ir “Naudojimo instrukciją”.
Atsakingas už prietaisą asmuo turi užtikrinti, kad



ATSARGIAI:
ROK
Nurodomos potencialiai rizikingos situacijos arba netinkamas
RUS
naudojimas, galintis sukelti nesunkų sužalojimą ir/arba padaryti
finansinę ar ekologinę žalą.
SK

visi vartotojai suprastų šiuos nurodymus ir jų
laikytųsi.

Turinys

)

Svarbūs skyriai, kurių nurodymų reikia ypač dėmesingai
laikytis, siekiant prietaisu naudotis teisingai ir efektyviai.
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Prietaiso naudojimas
Paskirtis
•
•
•
•

Atstumų matavimas
Kompiuterinės funkcijos, t.y. zonos ir garsas
Saugojimo matmenys (BLUETOOTH®)
Vertikalaus atstumo matavimo funkcija

Neleistinas naudojimas
•
•
•
•
•

Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt
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Naudojimas nesilaikant instrukcijų
Naudojimas neleistinose ribose
Saugos sistemų atjungimas ir paaiškinamų/įspėjančių užrašų
pašalinimas
Įrangos atidarymas įrankiais, kurie, kaip žinoma, nėra tam skirti
(atsuktuvais ir pan.)
Prietaiso modifikavimas arba konversija (pritaikymas kitam
tikslui).

Saugos instrukcija
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•
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•

Už prietaisą atsakingo asmens pareigos:

Kitų gamintojų priedų vartojimas, neturint Leica Geosystems
suteikto patvirtinimo.
Lengvabūdiškas ar neatsakingas elgesys ant pastolių, kopėčių,
arba atliekant matavimus netoli veikiančių staklių arba
neapsaugotų staklių ar įrengimų.
Prietaiso nukreipimas tiesiai į saulę
Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, taip pat tamsoje
Netinkamos saugumo priemonės apžvalgos vietose (t.y.
atliekant matavimus keliuose, statybos vietos, t.t.)



DĖMESIO
Už prietaisą atsakingas asmuo, turi užtikrinti, kad įranga būtų
naudojama pagal Naudojimo instrukcijos nurodymus. Šis asmuo
atsako už darbuotojų paskirstymą ir apmokymą bei už saugų įrangos
naudojimą.
Už prietaisą atsakingas asmuo privalo:
•

Naudojimo ribos

)

•
•

Žr. skyrių "Techniniai duomenys".

Leica DISTO™ sukurtas naudojimui nuolatinėse gyvenamosiose
vietose, nenaudokite produkto vietose, kuriose gali kilti sprogimų,

Suprasti produkto saugaus naudojimo taisykles ir Naudojimosi
instrukcijos nurodymus.
Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimių prevencijos taisyklėmis.
Nedelsiant informuoti Leica Geosystems, jei produktas tampa
nesaugus.

Pavojai naudojant

arba agresyvioje aplinkoje.



ATSARGIAI:
Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netinkamai naudojamas
ar modifikuotas, patikrinkite, ar atstumai matuojami teisingai.

Atsakomybė
Originalios Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg
(sutrumpintai Leica Geosystems) įrangos gamintojų
atsakomybė:
Leica Geosystems yra atsakingi už produkto pristatymą, su

Atsargumo priemonės:
Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus. Ypatingai tada, kai
prietaisas buvo neįprastai naudotas, taip pat prieš svarbius

naudojimo instrukcija ir originaliais priedais, visiškai saugiomis

matavimus ir po jų.

sąlygomis. (versijas kitose kalbose galima rasti adresu:

Įsitikinkite, ar Leica DISTO™ optika yra švari ir buferiai nėra

www.disto.com.)

mechaniškai pažeisti.

Ne Leica produktų gamintojų atsakomybė:



ATSARGIAI:
Matuojant atstumą ar nustatant judančių objektų (pvz., kranų,
statybos įrengimų, platformų ir pan.) padėtį, dėl neprognozuojamų
įvykių galite gauti klaidingus matavimo rezultatus.

)

Ne kompanijos Leica priedų produktui Leica DISTO™
gamintojai yra atsakingi už tobulinimo, diegimo ir informacijos
perdavimo saugumo koncepcijų taikymą savo produktams. Jie taip
pat yra atsakingi už šių saugumo koncepcijų veiksmingumą
naudojant kartu su Leica Geosystems įranga.

Atsargumo priemonės:
Naudokite šį produktą tik kaip matavimo daviklį, bet ne kaip valdymo
prietaisą. Jūsų sistema turi būti sukonfigūruoti ir naudota taip, kad

Saugos instrukcija
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klaidingo matavimo rezultato, prietaiso sutrikimo ar elektros dingimo

Naudokite produktą su BLUETOOTH®:

atveju saugumo priemonės (pvz., apsauginis ribinis jungiklis)



DĖMESIO:
Elektromagnetinė radiacija gali sukelti trikdžius kitiems
prietaisams (pvz., medicinos srityje - širdies stimuliatoriams arba
klausos aparatams) bei lėktuvuose. Ji taipogi gali paveikti žmones
arba gyvūnus.

garantuotų, kad tai nepakenks prietaisui.



DĖMESIO:
Plokščios baterijos neturi būti utilizuojamos su buitinėmis
atliekomis. Rūpinkitės supančia aplinka, todėl nuneškite baterijas į
surinkimo vietas, nurodytas pagal nacionalinius arba vietinius
reikalavimus.

Atsargumo priemonės:
Nors produktas atitinka pačias griežčiausias normas, Leica

Gaminio negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis.

ROK
RUS
SK
• Nenaudokite produkto šalia degalinių, chemijos gamyklų,
vietose, kur yra potencialus sprogimo pavojus ir kur atliekami
CZ
sprogdinimo darbai.
H
• Nenaudokite produkto šalia medicininių prietaisų.
PL
• Nesinaudokite produktu lėktuve.
• Nebūkite ilgą laiką šalia prietaiso.
EST
ATSARGIAI:
LT
Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys. Gedimų atvejais
LV
kreipkitės į įgaliotą prekybos vietą.
BG
Lazerio klasifikacija
RO
J
Integruotas atstumo matuoklis
Geosystems negali visiškai pašalinti neigiamo poveikio žmonėms

Tinkamai utilizuokite gaminį pagal jūsų šalyje galiojančius

arba gyvūnams galimybės.

nacionalinius reikalavimus.
Neleiskite, kad su gaminiu dirbtų tam tikslui neįgalioti darbuotojai.
Informacijos apie gaminio specialų apdorojimą ir atliekų tvarkymą
galima atsisiųsti iš "Leica Geosystems" namu tinklalapio, adresu:
http://www.leica-geosystems.com/treatment arba gauti iš jūsų "Leica
Geosystems" prekybos atstovo.



Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)
Terminas "elektromagnetinis suderinamumas" naudojamas
produkto tinkamam veikimui aplinkoje, kurioje yra elektromagnetinis
spinduliavimas ir elektrostatinės iškrovos, nesukeliant

Leica DISTO™ spinduliuoja matomą lazerinį spindulį, kuris išeina
per įrengimo priekinę dalį.

elektromagnetinių trikdžių kitai įrangai, apibūdinti,



DĖMESIO:
Leica DISTO™ atitinka griežčiausius taikomų standartų ir
taisyklių reikalavimus. Tačiau negalima visiškai garantuoti, kad jis
nesukels trikdžių dirbant kartu su kitais prietaisais.

Tai yra 2 klasės produktas pagal:
•

IEC60825-1 : 2007 "Lazerinių produktų radiacijos saugą "

Lazerio 2 klasės produktai:
Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir be reikalo nenukreipkite jo į žmones.



ATSARGIAI:
Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys. Gedimų atvejais
kreipkitės į įgaliotą prekybos vietą.

Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt
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Jei akims nemalonu (pvz., mirkčioja), naudokite akių apsaugos
priemones.
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DĖMESIO:
Pavojinga žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį pro optinius prietaisus
(pvz., žiūronus, teleskopą).

Paleidimas
Baterijų įdėjimas/keitimas

Atsargumo priemonės:
Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį pro optinius prietaisus.



Žr. pav. {A}
1

ATSARGIAI:
Žiūrėjimas į lazerio spindulį gali būti pavojingas akims.

Atsargumo priemonės:
ROK Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį. Įsitikinkite, kad lazeris yra
RUS nukreiptas virš arba žemiau akių lygio (ypač prie stacionarių

SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

Nuimkite baterijų lizdo dangtelį ir pritvirtinkite dirželį.

2

Įdėkite baterijas atkreipdami dėmesį į poliariškumą.

3

Uždarykite baterijos lizdą. Pakeiskite baterijas, kai ekrane ims
nuolat blykčioti simbolis

)
)

įrengimų, staklių ir pan.)

Žymėjimas

.

Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso, išimkite baterijas,
kad nerūdytų.
Rekomenduojame naudoti AA dydžio, maks. 1,5 V ličio arba
įkraunamas NiMH baterijas. „Leica DISTO™“ taip pat veikia
su šarminėmis baterijomis, tačiau jų naudojimo laikas bus
trumpesnis.



Lazerio radiacija
Nežiūrėkite tiesiai į spindulį
Lazerio 2 klasė
pagal IEC 60825-1:2007
Maksimali spinduliavimo galia: <1mW
Spinduliuojamos bangos ilgis: 620690nm
Spindulio divergencija: 0,16 x 0,6 mrad
Impulso trukm:
1 x 10 -9 s

DĖMESIO:
Šis „Leica DISTO™“ pristatomas su aukštos kokybės
neįkraunamomis ličio baterijomis. Naudoti netinkamas ličio baterijas
gali būti pavojinga.
Atsargumo priemonės:
• Nebandykite įkrauti šių baterijų.
• Nesumaišykite ličio baterijų su kito tipo baterijomis.
• Nenaudokite baterijų, jei jų korpusas pažeistas.

Ataskaitos taško keitimas (daugiafunkcinis
galas)
Žr. pav. {B}
Šis prietaisas gali būti naudojamas matavimui šiose situacijose:

Produkto etiketė paskutiniame puslapyje!

•

Paleidimas

4

Matuodami nuo krašto atlenkite padėties nustatymo rėmelį, kol
užsifiksuos. Žr. pav. {C}.
Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt

•

Matuodami iš kampo atlenkite padėties nustatymo rėmelį, kol
užsifiksuos, tuomet jį stumtelkite dešinėn ir atlenkite iki galo. Žr.
pav. {D}.
Įmontuotas jutiklis automatiškai aptiks padėties nustatymo rėmelio

metu pasirinkta matavimų programa. Šiek tiek dešiniau yra

1

Mygtukas ON / DIST (Įjungti/matuoti)

N
S
kurias galima pasirinkti, reikiamą kartų skaičių spaudžiant tą patį
FIN
klavišą.
DK
Matavimų lauke yra pateikti pavieniai matavimų programos
SLO
matavimai, taip pat nuoroda į atskirų atstumų matavimų serijas. Tam
TR
yra skirtos trys eilutės. Horizontali eilutė skiria matavimų langą ir
rezultatų juostą. Raudonas trikampis nurodo ar pasirinkta matavimų GR

2

Skaitmeninio taško ieškiklio mygtukas

programa pateikė galimą detalesnį vaizdą.

3

Laikmačio mygtukas

1

4

Pliuso (+) mygtukas

programos pomeniu. Jame yra išdėstytos matavimų programos,

orientaciją ir prietaisą atitinkamai nustatys ties nuline verte.

Klaviatūra
Žr. pav.{E}:

5

Minuso (-) mygtukas

6

Ploto / tūrio mygtukas

7

Netiesioginio matavimo (Pitagoro) mygtukas

8

Trapecijos mygtukas

9

Funkcijų mygtukas

ROK
RUS
2 Programos pasirinkimo pomeniu
SK
3 Lygis
CZ
4 Laikmatis
H
5 Matavimų laukas
PL
6 Rezultatų juosta
EST
7 Detalus vaizdas
8 Būsenos juosta kurioje yra (Lazerio įjungimas, ataskaitos taško LT
LV
plokštuma, didelio atstumo rodymo režimas, poslinkis, plius/
BG
minus, baterijos būsena)
RO
Vaizdas “skaitmeninio taško ieškiklio” režime J
Skaitmeninio taško ieškiklis (4x mastelio keitimas)

10 Koordinačių mygtukas
11 Saugojimo/atminties mygtukas
12 Išvalyti / išjungti mygtukas
13 Meniu/Lygybės mygtukas
14 „Bluetooth“ mygtukas
15 Antrosios funkcijos mygtukas
16 Netiesioginio matavimo su pasvirimo jutikliu mygtukas

Programos pasirinkimas su matavimų instrukcija

Prietaisas turi integruotą skaitmeninį taško ieškiklį, kuris tiesiogiai
rodo tikslinį tašką ekrane. Rodomi susikirtimo taškai leidžia atlikti

Vaizdas normaliame režime

tikslius matavimus, net jei lazerio spindulys nėra matomas.

Žr. iliustraciją {F.1}.

Žr. iliustraciją {F.2}

Matavimų lango grafikos ekranas yra padalytas į skirtingus plotus.

Integruotas spalvotas skaitmeninis taško ieškiklis yra puiki pagalba,

Viršutinis kairysis ekranas yra ryškiausias, kuriame yra pateikta šiuo

esant lauke, ir gali būti naudojamas visoms funkcijoms. Be problemų

Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt

5

Paleidimas
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gali būti atliekami netgi didesnių atstumų ir tikslesni smulkių paviršių

Meniu funkcijos

matavimai ryškioje saulės šviesoje.
4 x mastelio keitimas leidžia didinti vaizdą, priklausomai nuo

Nuostatos

vartotojo poreikių.
Norėdami aktyvuoti šią funkciją, spauskite
spauskite

Meniu gali būti atliekamos skirtingos prietaiso nuostatos.

klavišą. Pakartotinai

Vertikaliajame sąraše yra rodoma kiekviena įvestis. Šioje meniu

klavišą, norėdami atlikti operacijas, esant 1x, 2x ar 4x

parinktyje laukas (žymeklis) nesikeičia, o sąrašas pasislenka

mastelio vaizdui.

vertikaliai. Žiūrint i sąrašo centrą, sąrašo įvesčių pirmenybė

Kameros ryškumas gali būti reguliuojamas 5 lygmenyse, naudojant
klavišą arba

prasideda nuo viršaus ir slenkasi pagal laikrodžio rodyklę. Žr.

klavišą.

iliustraciją {G}.

)

Paralakso klaidos vyksta, jei skaitmeninis taško ieškiklis yra
naudojamas artimiems objektams, kai lazerio taškas gali pakeisti
susikirtimo tašką. Tokiu atveju, turėtumėte pasikliauti tikslinio objekto
tikru lazerio tašku.

Meniu yra šie elementai:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Žr. iliustraciją {F.2}
1

Vaido mastelio keitimo veiksmas (1x, 2x, 4x)

2

Laikmatis

3

Lygis (laipsniais °)

4

Susikirtimo taškai

5

Nuolydžio kampas

6

Atstumo vertė

7

Paveikslas

Matavimo vienetai (atstumo)
Matavimo vienetai (kampo)
Vaizdo apšvietimas
Tolimo atstumo režimas
Trikojis
Pyptelėjimas
Poslinkis
Skaitmeninio taško ieškiklio paveikslas juoda/balta
Būsenos lauko lygis ( °)
Atstata
Pokrypio jutiklio tikrinimas

Meniu naršymas:
Meniu suteikia galimybę individualizuoti nuostatas pagal konkrečius
vartotojo ar programos poreikius.

Bendras aprašas
Norėdami atverti konfigūracijos meniu, nuspauskite ir laikykite
klavišą.
Spaudinėdami

arba

klavišus, naršykite po pagrindinius

meniu elementus.

Meniu funkcijos

6
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Norėdami atverti pasirinkto pagrindinio meniu elemento pomeniu ,
trumpai paspauskite
Spausdami

arba

klavišus, galite kaitalioti pomeniu.

Norėdami patvirtinti nuostatas, spauskite ir laikykite
Ilgesnis

N
S
Ekrano ryškumas turi šešis reguliavimo lygius. 6 žingsnis –
FIN
ryškiausias, o 1 žingsnis – tamsiausias nustatymas.
DK
Tolimo atstumo režimas ( )
SLO
Nepalankios sąlygos (stipri saulės šviesa arba labai silpnai
TR
atspindintis objekto paviršius) gali sumažinti prietaiso veikimo ribas, GR

Vaizdo apšvietimas (

klavišą .
klavišą.

meniu mygtuko paspaudimas leidžia išeiti iš nuostatų

funkcijos, neišsaugojus jokių pakeitimų.

Atstumo mato vienetų nustatymas

nepaisant to, tolimo atstumo režimas suteikia Jums galimybes

Galima nustatyti šiuos elementus:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Atstumas
0.0000 m
0.000 m
0.00 m
0.00 ft
0'00'' 1/32
0.0 in
0 1/32 in
0.000 yd

Plotas
0.000 m²
0.000 m²
0.000 m²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.000 yd²

)

matuoti ilgesnius atstumus. Šiomis sąlygomis matuojant didesnius

Tūris
0.000 m³
0.000 m³
0.000 m³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.000 yd³

nei 30m atstumus ilgesnį laiko tarpą, rekomenduojama naudoti trikojį
ir matavimą pradėti

klavišo paspaudimu. (Daugiau informacijos

rasite techninėse specifikacijose)

)

Kai prietaisas išjungiamas, nuostatos yra atkuriamos.

Matavimas naudojant trikojį (

)

Jei vartotojui reikia matavimų iš tikros montažo guminės įvorės,
palyginti su DISTO priekiu ar galu, gali būti koreguojamas trikojo
stovo ataskaitos taškas. Norėdami tai atlikti, šiame meniu elemente

Pokrypio mato vienetų nustatymas

pasirinkite

Galima nustatyti šiuos pokrypio matavimo elementus:
Pokrypio
vienetai
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

trikojo. Nuostata gali būti matoma ekrane

Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt

simbolį. Galite įjungti ar išjungti atskaitos funkciją ant
.

)

Matavimams naudojant prietaisą ant trikojo, pradedant
matavimus, rekomenduojame nuspausti
klavišą, kad išvengti
netikslumų.

)

Kai prietaisas išjungiamas, nuostatos yra atkuriamos.

Pyptelėjimas (

)

Galite įjungti ar išjungti pyptelėjimą.

7
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Poslinkis (

)

Pokrypio jutiklio tikrinimas (

)

Poslinkis automatiškai prideda arba atima nurodytą vertę prie arba iš

Šiame prietaise galite tikrinti nuokrypio jutiklį. Tikrinimui yra reikalingi

matavimų. Ši funkcija suteikia galimybę įtraukti nuokrypius (pvz.,

du matavimai ant lygaus paviršiaus.

nebaigtus matmenis palyginti su baigtais matmenimis). Jei meniu

Pasirinkite tikrinimo režimą meniu

pasirenkate Poslinkio funkciją, galite koreguoti vertes, naudodami
arba

1

klavišą. Ilgesnis klavišo paspaudimas didina verčių

patvirtina matavimą

kitimo rodiklį. Pasiekę pageidaujamą poslinkio vertę, patvirtinkite ją
klavišu. Kol vertė yra nustatyta, ekrane yra rodomas atitinkamas
simbolis

arba

Atlikite pirmą matavimą

.

.

ant lygaus paviršiaus. Prietaisas
simboliu.

2

Pasukite prietaisą horizontaliai 180°

3

Paspauskite

.

klavišą ir patvirtinkite, jog prietaisas buvo

pasuktas 180°.
4

Skaitmeninio taško ieškiklio paveikslas juoda/
balta ( )

Paspauskite

klavišą ir atlikite antrą matavimą. Prietaisas

patvirtina matavimą

simboliu.

Pokrypio jutiklis yra patikrintas.

Kameros rodymo režimas gali būti keičiamas į juoda / balta.

Būsenos lauko lygis (

)

Lygis (laipsniais °) būsenos lauke gali būti įjungiamas arba
išjungiamas.

Atstata – grįžtama prie gamyklinių nuostatų
( )
Prietaise yra Atstatos funkcija. Jei meniu pasirenkate Atstatos
funkciją ir ją patvirtinate, prietaiso nuostatos grįžta į gamyklines, o
saugykla bei atmintis yra išvalomos.

)

Visos vartotojo nuostatos ir išsaugotos vertės taip pat yra
išvalomos.

Meniu funkcijos
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N
S
Vieno atstumo matavimas
FIN
Paspauskite, jei norite aktyvuoti lazerį. Spauskite dar kartą, kad DK
galėtumėte matuoti atstumą.
SLO
Rezultatas parodomas iš karto.
TR
GR

Naudojimo

Matavimas

Įjungimas ir išjungimas
Įjungia prietaisą ir lazerį. Ekrane matyti baterijos simbolis, kol
paspaudžiamas kitas mygtukas.
Palaikius šį mygtuką nuspaustą prietaisas yra išjungiamas.
Nenaudojamas prietaisas automatiškai išsijungia po šešių
minučių.

Mažiausias/didžiausias matas

IŠVALYTI mygtukas
Paskutinis veiksmas yra atšaukiamas. Matuojant plotį ar tūrį
kiekvienas matas gali būti ištrintas ir išmatuotas paeiliui.

SK
CZ
H
Nuspaudę laikykite šį mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą.
PL
Tuomet lėtai mosuokite lazeriu pirmyn-atgal ir aukštyn-žemyn ties
EST
reikiamu objekto tašku (pvz., patalpos kerte).
LT
Paspauskite norėdami sustabdyti nenutrūkstamą matavimą.
Santraukos eilutėje rodomos didžiausio ir mažiausio atstumo vertės LV
bei paskutinio mato vertė.
BG
RO
Nenutrūkstamas lazeris ( )
J
Paprastai ji naudojama patalpų įstrižainėms (didžiausios vertės) ar
horizontaliems atstumams (mažiausios vertės) matavimui.

Ataskaitos taško nustatymas
Numatytose nuostatose atskaitos taškas yra prietaiso gale.
Paspauskite šį mygtuką, jei norite matuoti nuo priekio

ROK

Ši funkcija leidžia matuoti mažiausią ir didžiausią atstumą nuo
RUS
nustatyto matavimo taško. Taip pat galima nustatyti tarpus. Žr. pav. {I}

.

Kiekvieną kartą pakeitus atskaitos tašką pasigirsta specialus
pyptelėjimas.
Pamatavus atskaitos taškas automatiškai grįžta į numatytąjį
(prietaiso gale). Žr. pav. {H}.
Palaikykite nuspaudę šį mygtuką ilgėliau , kad nuolatinis

Įjungdami įrenginį spauskite ir palaikykite nuspaudę

ataskaitos taškas būtų priekyje.

kol

Paspauskite šį mygtuką ir atskaitos taškas vėl bus prietaiso

signalas. Kiekvienas papildomas

gale.

klavišą tol,

ženklas bus rodomas ekrane pastoviai ir pasigirs garso
klavišo paspaudimas,

perduoda matavimo atstumą.
Norėdami išjungti nuolatinio lazerio veikimo operaciją, laikykite
nuspaudę

)
Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt
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klavišą.

Jei lazeris yra nuolatinio veikimo režime, prietaisas
automatiškai išsijungia po 15 minučių.

Naudojimo

N
Funkcijos
S
FIN Programos piktogramų apžvalga
DK
Pikto- Matavimas
SLO
Matavimo programa
grama
1-2-3
TR
Paprastas atstumo
GR matavimas
ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

Matavimo programa

Piktograma

Matavimas
1-2-3

Detalus
vaizdas
1-2-3

(tuose pačiuose
kvadrantuose)
Detalus
vaizdas
1-2-3

Dvigubas pasvirimo
kampo matavimas 2
Trikampio ploto
matavimas
Kontrolės funkcija

Ploto matavimas
Tūrio matavimas

Profilio matavimas

Trapecijos matavimas 1
(naudojant tris
nuotolius)
Trapecijos matavimas 2
(naudojant du nuotolius
ir vieną kampą)
Matavimas pagal
Pitagorą 1
Matavimas pagal
Pitagorą 2
Matavimas pagal
Pitagorą 3
Polinkio matavimas

Sudėtis / atimtis
Atstumo matavimas.
Kitas matas pridedamas prie ankstesniojo.
Kitas matas atimamas iš ankstesniojo.
Prireikus šį veiksmą galima pakartoti.
Spauskite šį mygtuką ir rezultatas bus visada rodomas
suvestinės eilutėje su ankstesne verte antroje eilutėje.
Paskutinis veiksmas yra atšauktas.

Plotas

Tiesus horizontalus
atstumas

Paspauskite vieną kartą. Ekrane pasirodys

simbolis.

Paspauskite šį mygtuką - atliksite pirmąjį matavimą

Dvigubas pasvirimo
kampo matavimas 1

(pvz.,

ilgio).
Paspauskite šį mygtuką dar kartą - atliksite antrąjį matavimą
(pvz., pločio).

Funkcijos
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Rezultatas yra rodomas santraukos eilutėje.
Palaikykite nuspaudę

Nuspauskite ir laikykite

mygtuką, norėdami matyti perimetrą

, trapecijos plotą

.

Trapecijos matavimas 2

Tūris

Žr. iliustraciją {K}.

Paspauskite šį mygtuką du kartus. Ekrane pasirodys
simbolis.

Spauskite

Paspauskite šį mygtuką - atliksite pirmąjį matavimą
(pvz., ilgio).

Paspauskite šį mygtuką - atliksite trečiąjį matavimą
(pvz., aukščio).
Rezultatas yra rodomas santraukos eilutėje.
, kad butų pateikta

papildoma kambario informacija, tokia kaip lubų/grindų plotas
sienų paviršiaus plotas

, išorinė paviršiaus sfera

,

.

Trapecijos matavimas 1
Žr. iliustraciją {J}
Vieną kart paspauskite

klavišą. Rodomas

simbolis.

klavišą ir atlikite pirmą matavimą

(pvz., aukščio 1).
Paspauskite

simbolis.

klavišą ir atlikite pirmą ilgio matavimą

.

Paspauskite

klavišą ir atlikite antrą ilgio matavimą

ir

polinkio kampo matavimą.

(pvz., pločio).

Nuspauskite ir palaikykite mygtuką

klavišą du kartus. Rodomas

Paspauskite

Paspauskite

klavišą ir išmatuokite antrą trikampio kraštinę

.

Paspauskite

klavišą ir išmatuokite trečią trikampio kraštinę

.

Rezultatas

klavišą dar kartą ir atlikite antrą matavimą

yra rodomas santraukos eilutėje.

(pvz., pločio)

Nuspauskite ir laikykite

Spauskite

matavimo informaciją, pvz., polinkio kampą

klavišą ir atlikite trečią matavimą

klavišą, norėdami matyti trapecijos
, trapecijos plotą

.

(pvz., aukščio 2).
Rezultatas yra rodomas santraukos eilutėje.
Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt

N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR

ROK
RUS
Rezultatas yra rodomas santraukos eilutėje.
SK
Nuspauskite ir laikykite
klavišą, norėdami matyti trapecijos
CZ
matavimo informaciją, pvz., polinkio kampą
, trapecijos plotą
H
.
PL
EST
Trikampio plotas
Trikampio plotas gali būti apskaičiuojamas išmatavus tris kraštines. LT
Žr. iliustraciją {N}.
LV
Paspaudus
klavišą vieną kartą , ekrane atsiranda trikampio
BG
simbolis
.
RO
Paspauskite
klavišą ir išmatuokite pirmą trikampio kraštinę
.
J

Paspauskite šį mygtuką - atliksite antrąjį matavimą

Spauskite

klavišą, norėdami matyti trapecijos

matavimo informaciją, pvz., polinkio kampą

.
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N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR

Gairių funkcija

Netiesioginis matavimas

Į prietaisą gali būti įvesti du skirtingi atstumai (a ir b), kuriuos galima

Prietaisas gali apskaičiuoti atstumus pagal Pitagoro teoremą.

naudoti tam tikrų matuojamų ilgių, pvz. medinių rėmų konstrukcijai,

Šis metodas ypač naudingas, kai matuojamas atstumas yra sunkiai

žymėti.

pasiekiamas.

)

Žr. paveikslą {O}.
Gairių atstumų įvestis:

•

Paspauskite šį mygtuką du kartus ir ekrane pasirodys gairių

ROK funkcijos simbolis

.

RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

, galite reguliuoti vertes (pirmiausia a, tuomet

Naudodami

ir

•

•

b), kad tiktų reikiamiems gairių atstumams. Ilgesnis mygtukų
paspaudimas didina verčių kitimo rodiklius.
Pasiekę reikiamą vertę (a)

, patvirtinkite ją mygtuku

Vertė (b) gali būti įvedama, naudojant
(b)

yra patvirtinama

ir

.

. Nustatyta vertė

Matuodami tiksliai laikykitės tokios tvarkos:

Visi objekto taškai turi būti horizontalioje arba vertikalioje
plokštumoje.
Geriausius rezultatus gausite, jei prietaisą suksite aplink fiksuotą
tašką (pvz., kai padėties nustatymo rėmelis visiškai išskleistas ir
prietaisas pritvirtintas ant sienos).
Gali būti naudojama mažiausio-didžiausio funkcija – žr.
paaiškinimą “Matavimas -> Mažiausias/didžiausias matmuo".
Mažiausia vertė turi būti naudojama visiems matams,
sudarantiems statų kampą su objektu; didžiausias atstumas visiems kitiems matams.

Netiesioginis matavimas – atstumo nustatymas,
naudojant 2 papildomus matmenis

mygtuku.

Mygtuko paspaudimas pradeda matavimą lazeriu. Ekrane

Žr. pav. {P}

santraukos eilutėje rodomas reikiamas gairių atstumas tarp gairių

pvz., pastatų aukščiui ar pločiui matuoti. Matuojant aukščius dviem

taškų (pirmiausia a, tuomet b) bei prietaiso (galiniame atskaitos

ar trimis ruožais, pravartu naudoti trikojį.

taške).

Paspauskite šį mygtuką vieną kartą, ekrane pasirodys

Tuomet, jei lėtai paslinksite DISTO™ palei gairių liniją, rodomas

.

Lazeris įjungtas.

atstumas sumažės. Prietaisas ims pypsėti 0,1 m atstumu nuo kitos
gairės.

Nusitaikykite į aukščiau esantį tašką (1) ir atlikite matavimą

Rodyklės ekrane

. Po to yra įskaitoma pirmojo matavimo vertė. Laikykite prietaisą

rodo, kuria kryptimi turi būti paslinktas

kaip įmanoma horizontaliau.

DISTO™ kad būtų pasiektas reikiamas atstumas (a arba b). Kai tik
pasiekiamas gairės taškas, ekrane pasirodo simbolis
Šią funkciją galite bet kada nutraukti paspausdami

Laikykite nuspaudę šį mygtuką, kad įsijungtų nenutrūkstamas

.

matavimas

mygtuką.

, mosuokite lazeriu pirmyn-atgal ir aukštyn-žemyn

ties idealiu objekto tašku.
Paspauskite norėdami sustabdyti nenutrūkstamą matavimą (2).

Funkcijos
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Santraukos eilutėje rodomas rezultatas, antroje eilutėje - dalies
rezultatas.

Paspauskite šį mygtuką tris kartus; ekrane pamatysite simbolį
. Lazeris įjungtas.

Nuspauskite ir laikykite
klavišą, norėdami matyti trapecijos
matavimo informaciją, pvz., polinkio kampą
, trapecijos plotà
.

Nusitaikykite į aukštesnį tašką (1).
Paspauskite šį mygtuką ir atlikite matavimą

Netiesioginis matavimas – atstumo nustatymas,
naudojant 3 matmenis

Pradeda matavimą (

) Įskaitoma antrojo matavimo vertė.

Laikykite nuspaudę šį mygtuką, kad būtų pradėtas

Žr. pav. {Q}

nenutrūkstamas matavimas

. Mosuokite lazeriu aukštyn-žemyn

ROK
RUS
Paspauskite šį mygtuką, kad būtų nutrauktas nenutrūkstamas
SK
matavimas. Santraukos eilutėje rodomas rezultatas, antroje eilutėje
CZ
- dalies rezultatas.
H
Nuspauskite ir laikykite
klavišą, norėdami matyti dalinių
PL
atstumų matavimo informaciją
ir
.
EST
Netiesioginis matavimas su pasvirimo jutikliu LT
LV
Pokrypio matavimas
BG
Pokrypio matavimo metu prietaisas turi būti laikomas be
skersinio palinkimo (max. 10°).
RO
Jei prietaisas bus pasviręs daugiau nei ± 10° iš šono, ekrane
J

Paspauskite šį mygtuką du kartus; ekrane pamatysite šį
simbolį
. Lazeris įjungtas.

ties idealiu tikslinio objekto tašku.

Nusitaikykite į aukščiau esantį tašką (1) ir atlikite matavimą. Po
to yra įskaitoma pirmojo matavimo vertė. Laikykite prietaisą kaip
įmanoma horizontaliau.
Laikykite nuspaudę šį mygtuką, kad įsijungtų nenutrūkstamas
matavimas
, mosuokite lazeriu aukštyn-žemyn ties idealiu
objekto tašku.
Paspauskite, norėdami sustabdyti nenutrūkstamą matavimą(2).
Vertė įskaitoma. Nusitaikykite į žemiau esantį tašką ir
paspauskite šį mygtuką, kad būtų atliktas matavimas (3)
Santraukos eilutėje rodomas rezultatas, antroje eilutėje - dalies
rezultatas.

. Po to yra

įskaitoma pirmojo matavimo vertė.

)
)

.

Paspauskite ir laikykite
klavišą, norėdami peržiūrėti papildomą
,
ir mažiausią
informaciją apie pvz., dalinius atstumus
atstumą
.

)

bus rodomas informacinis kodas i 156, reiškiantis, kad
prietaisas buvo per daug pakreiptas.
Pokrypio vienetai yra nustatyti meniu.

Paspauskite šį mygtuką vieną kartą, norėdami aktyvuoti

Netiesioginis matavimas – dalinės vertės nustatymas,
naudojant 3 matmenis

pokrypio jutiklį. Ekrane pasirodys

simbolis. Nuolatinis pokrypis

yra rodomas kaip ° arba %, priklausomai nuo nuostatos.

Žr. pav. {R}

Spauskite, norėdami matuoti pokrypį ir atstumą. Žr. pav. {L}.

pvz., nustatant aukštį tarp taško 1 ir taško 2 naudojant tris objekto
taškus.
Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt
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Funkcijos

N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR
ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

Tiesus horizontalus atstumas

paties taško

(atkreipkite dėmesį į skirtingas piktogramas).

Paspauskite šį mygtuką du kartus ir ekrane pasirodys simbolis

Dvigubas pasvirimo kampo matavimas su dviem
išmatuotais atstumais

Paspauskite šį mygtuką, norėdami matuoti pokrypį ir atstumą.

Ši procedūra itin naudinga, jei du matuotini taškai nėra toje pačioje

.
Santraukos eilutėje matyti rezultatas, kaip tiesus horizontalus

vertikalioje plokštumoje. Kiekvienas iš abiejų matuotinų taškų

atstumas.

išmatuojamas atliekant atstumo ir pasvirimo kampo matavimo

Nuspauskite ir laikykite

procedūras. Žr. iliustraciją {T}.

klavišą, norėdami peržiūrėti papildomą

matavimo informaciją, pvz., pokrypio kampą
ir netiesioginį aukštį

Nuspauskite mygtuką

, išmatuotą atstumą

simbolis

.

keturis kartus. Ekrane parodomas šis

.
–

išmatuojamas pasvirimo kampas

–

išmatuojamas pasvirimo kampas

Žr. iliustraciją {M}.

Nuspauskite mygtuką

Dvigubas pasvirimo kampo matavimas su vienu
išmatuotu atstumu

ir atstumas.

Ši procedūra itin naudinga, jei vienas iš matuotinų taškų yra

ir atstumas. Suvestinės eilutėje rodomas gautas atstumas tarp dviejų

neatspindintis. Antrąjį matuotiną tašką galima paprasčiausiai

išmatuotų taškų

nurodyti skaitmeniniame vaizdo ieškiklyje. Šioje matavimo

Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką

procedūroje matuojamas tik kampas, o atstumas nematuojamas,

papildoma matavimo informacija, pavyzdžiui, horizontalus atstumas

Nuspauskite mygtuką

todėl lazeriui nereikalingas joks specialus taikinys. Žr. iliustraciją {S}.
Nuspauskite
simbolis

, aukščių skirtumas tarp išmatuotų taškų

mygtuką tris kartus. Ekrane parodomas šis

kampas

, kad būtų parodyta
arba vidinis

.

)

.

Nuspauskite mygtuką

.

Pirmiausia išmatuokite viršutinį matuotiną tašką. Šis taškas
turi būti už apatinio matuotino taško. Jei taip nėra, ekrane parodomas
klaidos pranešimas.

– išmatuojamas pasvirimo kampas ir

atstumas. Jei pasvirimo kampas pasikeičia, prietaisas atnaujina
gautą aukščio reikšmę ir parodo ją suvestinės eilutėje.
Nuspauskite mygtuką

–

išmatuojamas tik pasvirimo

kampas, o gauta netiesioginio aukščio reikšmė fiksuojama ir rodoma
suvestinės eilutėje

.

Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką

, kad būtų parodyta

papildoma matavimo informacija, pavyzdžiui, horizontalus atstumas
, atstumas iki antrojo išmatuoto taško

Funkcijos
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Konstantos iškvietimas

N
S
konstantas, o įvesti jas į savo skaičiavimus, spauskite
mygtuką.
FIN
DK
Praeities atmintinė
SLO
Paspauskite šį mygtuką du kartus ir atgaline data bus parodyti
TR
30 rezultatų (matų arba skaičiavimų).
GR
Mygtukai
ir
gali būti naudojami naršymui.

Profilio matavimai

Paspauskite šį mygtuką vieną kartą , norėdami iškviesti

Ši funkcija naudojama matuoti profilius ir vietovės atkarpas.
Išmatavus atskaitos tašką su žinomu aukščiu (pvz., aukščio atžyma
ar grindys), kiekvienam tolesniam taškui parodomas aukštis ir
horizontalus atstumas iki instrumento.

)

Mes rekomenduojame naudotis trikoju!

Spauskite

klavišą penkis kartus.

Ekrane pasirodys šis simbolis:
Su

ir

konstrukcijos sistemoje) ir patvirtinkite su
simbolis:

Spustelkite šį mygtuką, jei rezultatą iš santraukos eilutės norite ROK

.

RUS
SK
Paspaudus
ir
mygtukus tuo pačiu metu, iš praeities
atmintinės yra išvalomos visos vertės.
CZ
H
Laikmatis (įsijungia pats)
PL
Paspauskite šį mygtuką, norėdami nustatyti 5 sekundžių delsą. EST
arba
LT
Laikykite nuspaudę šį mygtuką, kol bus pasiekta reikiama delsa LV
(maks. 60 sekundžių).
BG
Kai klavišas atleidžiamas, o lazeris aktyvuotas, atgaliniame laiko
RO
skaičiavime rodomos iki matavimo likusios sekundės (pvz., 59, 58,
J
panaudoti kitiems skaičiavimams.

įveskite žinomą atskaitos taško aukštį (pvz., -4,000 m
. Ekrane pasirodys šis

.

Dabar nukreipkite instrumentą į atskaitos taško aukštį ir spauskite
klavišą – išmatuojamas nuolydis ir atstumas. Tada
instrumentas jau paruoštas matuoti profilio taškus
Matuokite profilio taškus spausdami

.

klavišą. Horizontalus

atstumas nuo instrumento iki matuojamo taško

ir taško aukštis

yra rodomas.
Norėdami užbaigti šią funkciją spauskite

.

)

Jei trikojis ir instrumentas yra pajudinami, visada pradėkite
funkciją iš naujo ir pamatuokite atskaitos taško aukštį prieš tęsdami
matavimus!

57...). Paskutinės 5 sekundės palydimos pypsėjimu. Po paskutinio
pyptelėjimo atliekamas matavimas ir parodoma vertė.

)

Konstantų atmintinė / praeities atmintinė
Konstantų atmintinė

Laikmatis gali būti naudojamas visiems matavimams.

Galite išsaugoti ir iškviesti dažnai naudojamą vertę, pvz., patalpos
aukštį. Išmatuokite reikiamą atstumą ir palaikykite nuspaudę
mygtuką

, kol prietaisas pyptelės, patvirtindamas įrašymą.

Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt
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Funkcijos

N
Darbas su BLUETOOTH®
S
FIN BLUETOOTH® įjungimas / Matavimo rezultatų
DK siuntimas
įjungiamas DISTO™
SLO Trumpai spustelint klavišą
BLUETOOTH®.
Tuomet
programinė
įranga delniniame /
TR
stacionariame kompiuteryje turi užmegzti duomenų perdavimo ryšį.
GR
ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

Pilka

Matavimo rezultatų siuntimas
Jei jūsų programinė įranga palaiko krypčių klavišus, naudodamiesi
jais nustatykite tinkamą žymeklio padėtį.
Trumpai nuspauskite mygtuką

, kad nusiųstumėte suvestinės

eilutėje rodomą reikšmę į delninį / stacionarų kompiuterį.
Išsamesnės informacijos žr. naudojamos programinės įrangos
instrukcijoje.

piktograma bus matoma ekrane tol, kol tai nebus

sėkmingai užbaigta. BLUETOOTH® automatiškai išsijungia, jei

Konkrečių reikšmių pasirinkimas ekrane

ryšys su delniniu / stacionariu kompiuteriu neužmezgamas per 240 s

Ekrane rodoma keletas matavimų (min., maks., paskutinis

nuo BLUETOOTH® įjungimo.

matavimas). Nuspausdami ir palaikydami

)

mygtuką ekrane

Kai pirmą kartą užmezgamas ryšys tarp delninio /
stacionaraus kompiuterio ir DISTO™ prietaiso, kompiuteryje gali būti
parodyta DISTO™ prietaiso PIN kodo užklausa. Tokiu atveju
delniniame / stacionariame kompiuteryje įveskite kodą 0000.

galite pasirinkti visus išmatavimus perdavimui (mėlynos eilutės po

Išjungimas BLUETOOTH®

tūrius, netiesioginius matavimus ir patalpų matmenis.

išmatavimais). Nuspaudę

klavišą ar

klavišą galite pasirinkti

vieną konkrečią vertę. Kai matavimas yra pasirinktas, jį galima
nusiųsti mygtuku

BLUETOOTH® iš karto išsijungia, kai išjungiamas DISTO™

. Tokiu pačiu būdu galima pasirinkti plotus,

Duomenų perdavimo metu

prietaisas.

Jei nepatvirtinamas sėkmingas duomenų perdavimas į delninį /

Krypčių klavišai

stacionarų kompiuterį, negalima atlikti naujų matavimų. Jei per 2
sekundes neįvyksta duomenų perdavimas, ekrane parodomas

Aštuoni krypčių klavišai (pažymėti maža rodyklėle šalia klavišo)

informacinis kodas „240“. Nuspauskite klavišą

operatoriaus klaviatūroje naudojami žymekliui stumdyti. Krypčių
klavišai aktyvinami įjungus antrąjį lygį (nuspaudus klavišą

, pakartokite

matavimą ir jį išsiųskite.

).

)

Esant ribotam BLUETOOTH® perdavimui, gali būti, jog per
BLUETOOTH® įrangą kompiuteryje yra pernelyg mažai atminties.
Tokiu atveju siūlome naudotis 2 klasės USB adapteriu.

Atstumo matavimo klavišas yra aktyvus abiejuose lygiuose. Krypčių
klavišų funkcija priklauso nuo naudojamos programinės įrangos.

)

Pridėta programinė įranga leidžia naudotis pagrindinėmis
funkcijomis. „Leica Geosystems“ šiai nemokamai programinei

Darbas su BLUETOOTH®
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įrangai nesuteikia jokios garantijos ir nesiūlo jos priežiūros. „Leica
Geosystems“ neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes
naudojant nemokamą programinę įrangą ir neįsipareigoja teikti
pataisymus ar kurti naujinius.
Mūsų svetainėje rasite daug komercinių įvairioms taikymo sritims
skirtos programinės įrangos tiekėjų.

Klaida
Priežastis
Klaida Įrangos klaida

Priedas

Techniniai duomenys
Atstumo matavimai:
Matavimo tikslumas iki 10 m (2 σ)
Power Range Technology™:
Diapazonas (naudokite tikslinio taško
plokštelę nuo maždaug 100 m)
Mažiausias rodomas matavimo
vienetas
Atstumo matavimas
Mažiausias/didžiausias matas,
nenutrūkstamas matavimas
Patalpos duomenų ploto/tūrio
skaičiavimas
Sudėtis / atimtis
Netiesioginis matavimas pagal
Pitagorą
Trapecijos matavimas
Pokrypio matavimai:
Pokrypio jutiklis:
Tikslumas (2 σ)
- į lazerio spindulį
- į dėklą
Netiesioginis matavimas, naudojant
pokrypio jutiklį (tiesus horizontalus
atstumas)
Kampo matavimas, naudojant pokrypio
jutiklį (360°)
Bendrai:
Lazerio klasė

Pranešimų kodai
Visi pranešimų kodai rodomi arba
pataisyti šias klaidas:

156
162

204
240
245
252
253
255
256
257
260

Priežastis
Skersuoti didesnį nei 10°
pokrypį
Tikrinimas nebuvo atliktas
ant lygaus paviršiaus ir
atitinkamai vertė yra
netinkama.
Skaičiavimo klaida
Duomenų perdavimo klaida
Nuspaustas 2-asis
mygtukas, nors nėra
„BLUETOOTH®“ ryšio.
Per aukšta temperatūra
Per žema temperatūra
Gaunamas signalas yra per
silpnas, matavimo trukmė per
ilga, atstumas > 100 m
Gaunamas signalas yra per
stiprus

, arba "Error". Galima

Priemonės
Laikyti prietaisą be
skersuojamo pokrypio
Tikrinkite prietaisą ant
visiškai horizontalaus lygaus
paviršiaus.
Pakartoti procedūrą
Pakartoti procedūrą
Užmegzkite
„BLUETOOTH®“ ryšį
Atvėsinkite prietaisą
Sušildykite prietaisą
Naudokite tikslinio taško
plokštelę

Tikslinis taškas per daug
atspindi (naudokite tikslinio
taško plokštelę)
Netinkamas matmuo, per
Patamsinkite tikslinį tašką
ryškus fonas
(matuokite kitokiame
apšvietime)
Nutrauktas lazerio spindulys Pakartokite matavimą

Leica DISTO™ D8 LCA782205a lt

Priemonės
Kelis kartus įjunkite ir
išjunkite prietaisą. Jei
simbolis nepradings,
vadinasi prietaisas yra
sugedęs. Prašome kreiptis
pagalbos į platintoją.
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paprastai: ± 1,0 mm*
nuo 0.05 m iki 200 m
0.1 mm
9
9
9
9
9
9

- 0.1° / +0.2° **
± 0.1° **
9
9
II

Priedas

N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR
ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR
ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

Lazerio tipas
lazerio taško Ø
(esant atstumams)
Lazeris išsijungia automatiškai
Prietaisas išsijungia automatiškai
Vaizdo apšvietimas
Daugiafunkcis galas
Laikmatis (įsijungia pats)
Išsaugoti nuolatinę vertę
Praeities atmintinė
BLUETOOTH® 2.0
Diapazonas BLUETOOTH® kl. 2
Trikojo sriegis (Tipas: 1/4-20)
Baterijos naudojimo laikas,
tipas AA, 2 x 1,5V
Apsauga nuo purslų ir dulkių
Matmenys
Svoris (su baterijomis)
Temperatūra:
Laikymo
Naudojimo

635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
po 3 min
po 6 min
9
9
9
9
30 verčių
QD ID B014433
10 m
9
iki
5 000 matavimų
IP 54, atsparus dulkėms,
atsparus purslams
143,5 x 55 x 30 mm
195 g

Matavimo sąlygos
Matavimo diapazonas
Diapazonas iki 200 m.
Naktį, prietemoje ar kai objektas yra šešėlyje, matavimo diapazonas
be tikslinio taško plokštelės padidėja. Matuodami dienos šviesoje
arba prastai atspindintį objektą, naudokite tikslinio taško plokštelę –
padidinsite matavimo diapazoną.

Objekto paviršiai
Matuojant nutaikius į bespalvius skysčius (pvz., vandenį) ar švarų
stiklą, polistirolą ar panašius pusiau permatomus paviršius gali
atsirasti matavimo klaidų.
Taikantis į blizgius paviršius, lazerio spindulys gali nukrypti, todėl
pasitaikyti matavimo klaidų.
Matuojant nespindžius ir tamsius paviršius, matavimo laikas gali
pailgėti.

Priežiūra

nuo –25 °C iki +70 °C
( nuo –13 °F iki +158 °F)
( nuo –10 °C iki +50 °C)
( nuo 14 °F iki +122 °F))

Nenardinkite prietaiso į vandenį. Valykite drėgnu, švelniu skudurėliu.
Nenaudokite stiprių valymo priemonių ar tirpiklių. Prižiūrėkite
prietaisą kaip teleskopą ar fotoaparatu.

* didžiausia paklaida atsiranda matuojant netinkamomis sąlygomis, pvz.,
ryškioje saulėje arba matuojant prastai atspindinčius ar nelygius paviršius.
10 m - 30 m atstumų matavimo tikslumas gali svyruoti maždaug ± 0,025 mm/
m, ilgesnių nei 30 m iki ± 0,1 mm/m. Tolimų atstumų režime, didžiausias 30 m
atstumo nuokrypis padidėja iki ± 0,15 mm/m.
** taikoma patalpos temperatūra. Viso darbo metu maksimalus temperatūros
pasikeitimas ± 0.1°.

Priedas
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N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR

Garantija
Prietaisui Leina DISTO™ D8 suteikia Leina Geosystems AG trijų*
metų garantiją.
Smulkesnę informaciją galite rasti: www.disto.com
Visi paveikslėliai, aprašai ir techninė specifikacija gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.

ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
J

* Norint gauti trejų metų garantiją, gaminys turi būti užregistruotas mūsų
tinklalapyje www.disto.com per aštuonias savaites nuo įsigijimo dienos. Jeigu
gaminys nėra registruotas, jam galioja dvejų metų garantija.
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Priedas
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Priedas
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