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The original laser distance meter
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Lietotāja rokasgrāmata
Latviski

Paldies, ka esat iegādājiesLeica DISTO™ D8!

Pirms šā produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet 
drošības instrukcijas un lietošanas rokasgrāmatu.

Personai, kura ir atbildīga par šo instrumentu, 
jānodrošina, lai lietotāji saprastu šos norādījumus 
un ņemtu tos vērā.
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Drošības instrukcijas

Lietotie simboli
Drošības instrukcijā lietotajiem simboliem ir šāda nozīme:

� BRĪDINĀJUMS:
Brīdina par potenciāli bīstamu situāciju vai neparedzētu 

lietošanas veidu, kā dēļ var iestāties nāve vai gūt smagus 
savainojumus.

� BRĪDINĀJUMS:
Brīdina par potenciāli bīstamu situāciju vai neparedzētu 

lietošanas veidu, kā dēļ var gūt vieglus savainojumus un/vai ciest 
ievērojamus materiālos, finansiālos vai apkārtējās vides 
zaudējumus.

Būtiski panti, kas jāņem vērā, lai produkts tiktu lietots 
tehniski pareizi un efektīvi.

Instrumenta lietošana
Atļauta lietošana
• Attālumu mērīšana
• Aprēķina funkcijas, piem., laukumi un tilpumi
• Glabāšanas mērījumi (BLUETOOTH®)
• Mērīšanas nolieces

Aizliegta lietošana
• Instrumenta lietošana bez instrukcijas
• Lietošana ārpus noteiktajiem ierobežojumiem
• Drošības sistēmu dezaktivācija, skaidrojošo un norādošo risku 

etiķešu noņemšana
• Iekārtas atvēršana ar darbarīku palīdzību (skrūvgrieži, u. tml.), ja 

vien tas nav īpaši atļauts konkrētā gadījumā
1Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Drošības instrukcijas
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• Produkta modificēšana vai pārveidošana
• Citu ražotāju piederumu izmantošana bez Leica Geosystems 

piekrišanas.
• Tīša vai neatbildīga rīcība uz sastatnēm, lietojot pieslienamās 

kāpnes, veicot mērījumus ieslēgtu iekārtu vai neaizsargātu 
mašīnu daļu vai iekārtu tuvumā

• Notēmēšana tieši uz sauli
• Tīša trešo pušu apžilbināšana; tostarp arī tumsā
• Nepietiekami drošības līdzekļi mērīšanas vietās (piem., mērot uz 

ceļiem, būvlaukumā u. tml.)

Lietošanas limiti
Skat. nodaļu Tehniskie dati.

Leica DISTO™ ir izstrādāts lietošanai vietās, kas ir piemērotas 
pastāvīgai cilvēku dzīvošanai, nelietojiet to sprādzienbīstamās 
vietās vai ķīmiski agresīvā vidē. 

Atbildība
Oriģinālā aprīkojuma ražotāja Leica Geosystems AG, CH-9435 
Hērbruga (Heerbrugg) (īsāk  Leica Geosystems) atbildība:
Leica Geosystems ir atbildīga par izstrādājuma piegādi drošā 
stāvoklī, tostarp lietošanas rokasgrāmatu un oriģinālos piederumus. 
(versijas citās valodās ir meklējamas: www.disto.com.)

Neoriģinālo Leica piederumu ražotāja atbildība:
Neoriģinālo Leica piederumu ražotāji, ražojot piederumus 

Leica DISTO™ ir atbildīgi par izstrādājumu drošības koncepcijas 
izstrādāšanu, īstenošanu un informēšanu par to. Viņi tāpat ir atbildīgi 
par šīs drošības koncepcijas apvienošanu ar Leica Geosystems 
ierīci.

Par instrumentu atbildīgās personas atbildība:

� BRĪDINĀJUMS
Personai, kura ir atbildīga par instrumentu, jānodrošina, lai 

ierīce būtu lietojama saskaņā ar instrukcijām. Šī persona ir atbildīga 
arī par personāla dislokāciju un tā izglītošanu, kā arī par lietojamās 
ierīces drošību.
Personai, kura ir atbildīga par instrumentu, ir šādi pienākumi:

• Izprast izstrādājuma drošības instrukcijas un lietošanas 
rokasgrāmatas instrukcijas.

• Jāzina vietējie drošības tehnikas noteikumi, kas attiecas uz 
negadījumu novēršanu.

• Leica Geosystems nekavējoties jāinformē, ja iekārta kļūst 
nedroša lietošanai.

Brīdinājumi lietošanā
� BRĪDINĀJUMS:

Ja instruments sabojājies, nokritis, tika nepareizi izmantots vai 
pārveidots, pārbaudiet, vai attāluma mērījumi nav kļūdaini.

Drošības pasākumi:
Periodiski veiciet pārbaudes mērījumus. It sevišķi, ja ierīce tikusi 
nepareizi lietota, arī pirms būtiskiem mērījumiem, nozīmīgu 
mērījumu laikā vai pēc tiem.

Pārbaudiet, vai Leica DISTO™ optika tiek uzturēta tīra un vai buferi 
nav mehāniski bojāti.

� BRĪDINĀJUMS:
Mērot attālumu vai nosakot kustībā esošu objektu (piem., 

krānu, celtniecības iekārtu, platformu u. c.) atrašanās vietu, 
neparedzamu apstākļu dēļ var rasties kļūdaini mērījumi.

Drošības pasākumi:
Lietojiet šo izstrādājumu tikai kā mērīšanas sensoru, nevis kā 
2Drošības instrukcijas Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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vadības ierīci. Jūsu sistēmu jākonfigurē un jālieto tā, lai kļūdaina 
mērījuma, iekārtas sabojāšanās vai elektriskās strāvas padeves 
traucējuma dēļ iemontētie drošības līdzekļi (piem., drošības 
ierobežotājslēdzis) nodrošinātu, ka ierīce netiks bojāta.

� BRĪDINĀJUMS:
Izlādējušās baterijas jāutilizē atsevišķi no saimniecības 

atkritumiem. Rūpējieties par apkārtējo vidi un nogādājiet tās īpašās 
vietās, kas nodrošinātas saskaņā ar nacionālajiem un vietējiem 
noteikumiem.

Izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā no mājsaimniecības 
atkritumiem.

Utilizējiet izstrādājumus pareizi un saskaņā ar valstī spēkā 
esošajiem nacionālajiem noteikumiem.

Nekad nepieļaujiet nepiederošu personu piekļuvi izstrādājumam.

Informāciju par specifisko apstrādi un utilizāciju atrodama Leica 
Geosystems tīmekļa vietnē: 
http://www.leica-geosystems.com/treatment vai iegūt pie Leica 
Geosystems oficiālā pārstāvja.

Elektromagnētiskā saskaņotība(EMS)
Termiņš "elektromagnētiskā saskaņotība" nozīmē, ka produkts bez 
traucējumiem spēj darboties vidē ar elektromagnētisko radiāciju un 
elektrostatisko izlādēšanos, un neizraisa elektromagnētiskus 
traucējumus citām ierīcēm.

� BRĪDINĀJUMS:
Leica DISTO™ atbilst attiecīgos standartos un noteikumos 

minētajām prasībām. Tomēr nevar pilnībā izslēgt iespēju, ka 
izstrādājums var izraisīt traucējumus citās ierīcēs.

� BRĪDINĀJUMS:
Nekad nemēģiniet ierīci remontēt paši Bojājumu gadījumā 

vērsieties pie pilnvarotā vietējā pārdevēja.

Izstrādājuma lietošana ar BLUETOOTH®:
� BRĪDINĀJUMS

Elektromagnētiskā radiācija var izraisīt citu ierīču darbības 
traucējumus (piem. medicīniskajās ierīcēs, tādās kā sirds 
stimulatoros vai dzirdes aparātos, un lidmašīnās) Tā var ietekmēt arī 
cilvēkus un dzīvniekus.

Drošības mēri:
Kaut gan šī ierīce atbilst ļoti stingriem standartiem un noteikumiem, 
Leica Geosystem nevar pilnībā izslēgt kaitīgumu cilvēkiem un 
dzīvniekiem

• Nelietojiet ierīci degvielas staciju, ķīmisko rūpnīcu tuvumā, 
vietās, kur ir potenciāli eksplozīva vide un kur notiek 
spridzināšanas darbi.

• Nelietojiet ierīci medicīnisko ierīču tuvumā.
• Nelietojiet ierīci lidmašīnās.
• Nelietojiet ierīci blakus savam ķermenim ilgāku laiku. 

� BRĪDINĀJUMS:
Nekad nemēiniet paši remontēt ierīci. Bojājumu gadījumā 

griezieties pie pilnvarotā vietējā pārdevēja.

Lāzera klasifikācija
Integrētais distances mērītājs
The Leica DISTO™ veido redzamu lāzera staru, kas sākas 
instrumenta priekšējā daļā.

Tas ir 2. klases lāzeru produkts saskaņā ar:

• IEC60825-1 : 2007 Lāzeru produktu radioaktīvo drošību
3Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Drošības instrukcijas
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2. klases lāzera produkti:
Neskatieties uz lāzera staru un nevērsiet to bez vajadzības uz citiem 
cilvēkiem. Acis parasti aizsargā acu refleksi, tostarp mirkšķināšana.

� BRĪDINĀJUMS:
Skatīšanās ar optiskajām ierīcēm (piemēram, binokli, 

teleskopu) tieši uz staru var būt bīstama.

Drošības pasākumi:
Ar optiskajām ierīcēm neskatieties tieši uz staru.

� BRĪDINĀJUMS:
Skatīšanās uz lāzera staru var būt bīstama acīm.

Drošības pasākumi:
Neskatieties uz lāzera staru. Pārliecinieties, ka lāzers ir mērķēts virs 
vai zem acu līmeņa. (īpaši stacionārās ierīcēs, piem. mašīnās u. tml.)

Marķēšana

Skatīt marķējumu par izstrādājuma novietojumu pēdējā lappusē!

Lāzera starojums
Neskatieties uz lāzera staru

2. lāzera klase
saskaņā ar IEC 60825-1:2007

Maksimālā izstarošanas jauda: <1 mW
Izstaroto viļņu garums:  620–690 nm
Stara novirze:   0,16x0,6 mrad
Impulsa ilgums:   1x10 -9 s
4Drošības instrukcijas Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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Palaide

Bateriju ievietošana/maiņa
Skatīt attēlu {A}

1 Izņemiet baterijas nodalījuma vāku un piestipriniet siksnas 
atbalstu. 

2 Ievietojiet baterijas, pievēršot uzmanību pareizai polaritātei. 
3 Atkal aizveriet baterijas nodalījumu. Nomainiet baterijas, ja 

displejā pastāvīgi mirgo simbols .

Izņemiet baterijas pirms katra dīkstāves perioda,
lai novērstu korozijas veidošanos.
Iesakām izmantot AA izmēra maks. 1,5 V litija baterijas vai
uzlādējamas NiMH baterijas. Leica DISTO™ darbojas arī ar
sārmu baterijām, bet šo bateriju darbmūžs samazināsies.

� BRĪDINĀJUMS:
Šīs Leica DISTO™ ierīces komplektā pieejamas augstas 

kvalitātes neuzlādējamas litija baterijas. Nepareiza litija bateriju 
izmantošana var būt bīstama. 

Drošības pasākumi:
• Lūdzu, neuzlādējiet šīs baterijas.
• Neizmantojiet litija baterijas kopā ar citām veida baterijām. 
• Neizmantojiet baterijas, ja to apvalks ir bojāts.

Atsauces punkta maiņa (daudzfunkcionāls 
uzgalis)
Skatīt attēlu {B}

Instrumentu iespējams pielāgot šādām mērījumu veikšanas 
situācijām:

• Malas mērījumiem izlieciet uz āru pozicionēšanas atbalstu, līdz 
tas nofiksējas. Skatīt attēlu {C}. 

• Stūra mērījumiem atveriet pozicionēšanas atbalstu, līdz tas 
nofiksējas, tad viegli spiediet pozicionēšanas atbalstu uz labo 
pusi, lai to pilnībā izliektu uz āru. Skatīt attēlu {D}.

Iebūvētais sensors automātiski uztver pozicionēšanas atbalsta 
stāvokli un atbilstoši noregulē instrumenta nulles punktu.

Papildtastatūra
Skatīt attēlu {E}

1 Taustiņš IESLĒGT/ATTĀLUMS (Ieslēgts/mērīšana) 
2 Digitālais skatu meklētāja taustiņš
3 Taimera taustiņš
4 Pluss (+) taustiņš
5 Mīnuss (-) taustiņš 
6 Taustiņš laukums/tilpums
7 Netiešā mērīšanas taustiņš (Pitagora teorēma)
8 Trapeces taustiņš
9 Funkciju taustiņš
10 Atsauces taustiņš
11 Saglabāšanas/atmiņas taustiņš
12 Taustiņš notīrīt/izslēgt 
13 Taustiņš izvēlne/vienāds 
14 Poga Bluetooth 
15 Otrās funkcijas poga 
16 Papildu mērījums ar slīpo sensora pogu 
5Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Palaide
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Displejs normālā darba režīmā
Skatīt attēlu {F.1}.

Mērījumu loga grafiskais ekrāns ir sadalīts atsevišķās daļās. 
Augšējais kreisais laukums ir visspilgtākais un rāda aktuālo, izvēlēto 
mērīšanas programmu. Tam labajā pusē parādās programmu 
apakšizvēlne, kur var izvēlēties mērīšanas programmas, spiežot 
vienu pogu attiecīgas reizes.

Mērījumu laukums satur mērījuma programmas individuālos 
mērījumus, atsaucoties uz atsevišķām distances mērījumu virknēm. 
Tam ir paredzētas trīs rindiņas. Horizontāla līnija atdala mērījumu 
laukumu no rezultātu daļas. Sarkans trijstūris parāda vai izvēlētajai 
mērīšanas programmai ir pieejams detalizēts displejs.

1 Programmu izvēlne ar mērīšanas instrukcijām
2 Programmu izvēlnes apakšizvēlne
3 Līmenis
4 Taimeris
5 Mērījuma laukums
6 Rezultāta laukums
7 Detalizēts ekrāns
8 Statusa laukums (lāzers IESLĒGTS, atsauces sadaļa, ekrāns 

tālajā režīmā, nobīde, pluss/mīnuss, baterijas stāvoklis)

Displejs „digitālā skatu meklētāja” režīmā
Digitālais vizieris (4x zoom (tālummaiņa))
Ierīcei ir integrēts digitālais vizieris, kas objektu parāda tieši ekrānā. 
Ekrānā redzamais tēmēklis ļauj veikt precīzus mērījumus, kaut 
lāzera stars nav redzams. Skatīt attēlu {F.2}.

Integrālais krāsainais digitālais vizieris ir atvieglo darbu, strādājot 
ārā, un ir lietojams pie katras funkcijas. Lieli attālumi un precīzi 
mērījumi detalizētām virsmām ir veicami pat spožā saules gaismā.

4x tālummaiņa atļauj palielināt attēlu pēc lietotāja izvēles.

Lai ieslēgtu funkciju, nospiediet  taustiņu. Lai mainītu 
tālummaiņu (1x, 2x līdz pat 4x), nospiediet  taustiņu vēlreiz. 

Kameras košumu var mainīt piecos līmeņos, lietojot  vai  
taustiņu.

Paralakses kļūdas rodas, ja digitālais vizieris tiek lietots 
tuviem mērķiem, lāzera punkts var parādīties nepareizā tēmekļa 
vietā. Šajā gadījumā būtu nepieciešams paļauties uz īsto lāzera 
punktu, nomērķējot objektu.
Skatīt attēlu {F.2}

1 Tālummaiņa (1x, 2x, 4x)
2 Taimeris
3 Līmenis (°)
4 Tēmeklis
5 Slīpuma leņķis
6 Attāluma izsekošanas vērtība
7 Attēls
6Palaide Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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Izvēlnes funkcijas

Uzstādījumi
Izvēlnē var mainīt dažādus ierīces uzstādījumus. Vertikāls saraksts 
rāda katru ierakstu. Šajā izvēlnē izvēlētais laukums (kursors) paliek 
uz vietas, bet saraksts kustas vertikālā virzienā. Sākums ir saraksta 
vidū un sākas ar prioritātēm un virzas pulksteņrādītāja virzienā. 
Skatīt attēlu {G}.
Izvēlnē ir šādi ieraksti:

1 Mērīšanas vienība (attālums)
2 Mērīšanas vienība (leņķis)
3 Ekrāna apgaismojums
4 Tālais režīms
5 Statīvs
6 Signāls
7 Nobīde
8 Digitālā viziera attēls ir melnbalts
9 Statusa laukuma līmenis (°)
10 Atiestatīt
11 Slīpuma sensora kalibrēšana

Navigācija izvēlnē
Izvēlne ļauj mainīt uzstādījumus noteiktam lietotājam vai 
programmai. 

Vispārīgs apraksts
Nospiediet turiet  taustiņu, lai ieietu uzstādījumu izvēlnē.

Spiežot  vai  taustiņu, variet virzīties starp galvenās izvēlnes 
daļām.

Īsi nospiediet  taustiņu, lai izvēlētos attiecīgās daļas 
apakšizvēlni.

Nospiežot  vai  taustiņus, Jūs variet veikt izmaiņas 
apakšizvēlnē.

Nospiediet un turiet  taustiņu, lai apstiprinātu uzstādījumus.

Nospiežot izvēlnē  taustiņu ilgāk, Jūs variet iziet no uzstādījumu 
funkcijas bez  izmaiņu saglabāšanas.

Attāluma mērīšanas vienības iestatīšana
Iespējams iestatīt šādas vienības:

Nolieces mērīšanas vienības iestatīšana
Nolieces mērījumiem iespējams iestatīt šādas vienības:

Attālums Laukums Tilpums
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

Nolieces 
vienības

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
7Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Izvēlnes funkcijas
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Ekrāna spožums ( )
Displeja spilgtumu var pielāgot sešos dažādos līmeņos. 6. solis ir 
visspilgtākā un 1. solis ir vistumšākā iestatījumi.

Tālais režīms ( )
Nelabvēlīgi apstākļi (stipra saulesgaisma vai slikti atspīdoša mērķa 
virsma) var samazināt ierīces diapazonu, neatkarīgi no tā tālais 
režīms ļauj Jums veikt mērījumus lielā attālumā. Statīva lietošanu un 
mērījuma iniciāciju, nospiežot , iesaka tad, ja mērījumi tiek veikti 
attālumā, kas ir garāks par 30 m, ilgākos laika posmos šādos 
apstākļos. (Papildu informācija tehniskajās specifikācijās)

Uzstādījumi tiek atiestatīti, kad ierīce tiek izslēgta.

Mērīšana ar statīvu ( )
Atsauces punktu var pielāgot statīva podestam, ja lietotājam ir 
nepieciešams mērījums no aktuālās stiprinājuma vietas pret DISTO 
priekšpusi vai aizmuguri. Lai to darītu, izvēlieties  simbolu šajā 
izvēlnē. Atsauci uz statīva var ieslēgt vai izslēgt. Šo uzstādījumu var 
redzēt ekrānā .

Iesakām veikt mērījumus, lietojot  taustiņu, ja ierīce tiek 
lietota ar statīvu, lai izvairītos no asuma zaudēšanas.

Uzstādījumi tiek atiestatīti, kad ierīce tiek izslēgta.

Signāls ( )
Jūs variet ieslēgt vai izslēgt signālu.

Nobīde ( )
Nobīde pieskaita vai atņem noteiktu vērtību automātiski no vai uz 
visiem mērījumiem. Šī funkcija pieļauj pielaidi (piem., nepabeigti 
izmēri salīdzinājumā ar pabeigtiem) Ja Jūs izvēlnē izvēlējāties 
nobīdi, tagad variet pielāgot vērtību, lietojot  vai  taustiņu. 
Turot taustiņu nospiestu ilgāk, vērtību maiņas ātrums palielinās. Tad, 
kad sasniedzat vēlamo nobīdes vērtību, apstipriniet to ar  
taustiņu. Ekrānā parādās attiecīgais simbols  vai , kamēr ir 
aktīva nobīdes vērtība.

Digitālā viziera attēls ir melnbalts ( )
Ekrānu kameras režīmā var nomainīt ar melnbaltu.

Statusa laukuma līmenis ( )
Līmeni (°) statusa laukumā var ieslēgt vai izslēgt.

Atiestatīšana – ierīces ražotāja uzstādījumu 
atiestatīšana ( )
Ierīcei ir atiestatīšanas funkcija. Ja Jūs izvēlaties izvēlnes funkciju 
Atiestatīt, ierīcē tiek atiestatīti ražotāja uzstādījumi un paketes un 
atmiņa tiek izdzēstas.

Visi uzstādījumi un saglabātās vērtības tiek zaudētas.
8Izvēlnes funkcijas Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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Slīpuma sensora kalibrēšana ( )
Slīpuma sensoru var kalibrēt ierīcē. Kalibrēšanai nepieciešami divi 
mērījumi uz līdzenas virsmas.

Izvēlnē izvēlieties kalibrēšanas režīmu .

1 Uz līdzenas virsmas veiciet pirmo mērījumu . Ierīce 
mērījumu apstiprina ar .

2 Apgrieziet ierīci horizontālā virzienā par 180° .
3 Nospiediet  un apstipriniet, ka ierīce tika pagriezta par 180°.
4 Nospiediet  un veiciet otru mērījumu. Ierīce mērījumu 

apstiprina ar .
Slīpuma sensors ir kalibrēts.

Darbība

Ieslēgšana un izslēgšana
Ieslēdz instrumentu un lāzeru. Ekrānā tiek attēlots baterijas 
simbols tik ilgi, līdz tiek nospiests nākamais taustiņš.
Turot šo taustiņu piespiestu ilgāku laiku, tiek izslēgts 
instruments.
Ja sešas minūtes instruments netiek izmantots, tas 
automātiski izslēdzas.

Taustiņš NOTĪRĪT
 Pēdējā darbība tiek atcelta. Kamēr tiek veikti laukuma vai 

tilpuma mērījumi, katru atsevišķu mērījumu ir iespējams izdzēst un 
atkārtot sērijā.

Atsauces iestatījumi
Noklusētās atsauces iestatīšana iespējama instrumenta aizmugurē.

 Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu nākamo mērījumu priekšējā 
malā . Kad tiek mainīti atsauces iestatījumi, ir dzirdama īpaša 
signāla skaņa.

Pēc mērījumu veikšanas atsauce automātiski tiek iestatīta uz 
noklusējuma iestatījumiem (aizmugures atsauce). Skatīt attēlu {H}. 

 Turot šo taustiņu piespiestu ilgāku laiku, pastāvīgi tiek iestatīta 
priekšējā atsauce..

 Nospiežot šo taustiņu, tiek atkal iestatīta iepriekšējā norāde.
9Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Darbība
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Mērīšana

Viena attāluma mērīšana
 Piespiediet, lai aktivētu lāzeru. Piespiediet vēlreiz, lai uzsāktu 

attāluma mērīšanu. 

Rezultāts tiek parādīts nekavējoties.

Minimālā/maksimālā mērīšana
Šī funkcija ļauj lietotājam izmērīt minimālo vai maksimālo attālumu 
no noteiktā mērīšanas punkta. To var lietot arī atstarpju noteikšanai. 
Skatīt attēlu {I}
To parasti izmanto, lai mērītu telpas attālumus pa diagonāli 
(maksimālās vērtības) vai horizontālā virzienā (minimālās vērtības).

 Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, līdz izdzirdat 
signālu. Tad lēnām virziet lāzeru atpakaļ un uz priekšu un uz augšu 
un uz leju virs vēlamā mērķa punkta – (piemēram, telpas stūrī).

 Piespiediet, lai apturētu nepārtraukto mērīšanu. Maksimālā un 
minimālā attālumu vērtības tiek parādītas displejā, kā arī pēdējā 
mērījumu vērtība tiek attēlota uz kopsavilkuma līnijas.

Nepārtraukts lāzers ( )
Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu  
līdz displejā parādās simbols  un atskan signāls. Nospiežot katru 
nākamo taustiņu,  tiek veikti attāluma mērījumi.

lLai izslēgtu ierīci un nepārtraukto lāzeru, nospiediet  taustiņu un 
turiet nospiestu.

Ja lāzers ir nepārtrauktajā režīmā, ierīce
pēc 15 minūtēm automātiski izslēdzas.

Funkcijas

Pārskats pār programmu ikonām

Mērīšanas programma Ikona Mērījums
1 - 2 - 3 

Detaļu ekrāns
1 - 2 - 3 

Vienkārša attāluma 
mērīšana
Laukuma mērīšana

 
Tilpuma mērīšana

    
Trapeces mērīšana Nr. 1 
(izmantojot trīs 
attālumus)

   

Trapeces mērīšana Nr. 2 
(izmantojot divus 
attālumus un vienu leņķi)

  

Pitagora formula Nr. 1
  

Pitagora formula Nr. 2
    

Pitagora formula Nr. 3
   

Slīpuma mērījums

Tiešais horizontālais 
attālums   

  
Dubultais slīpais 
mērījums 1     

  
10Mērīšana Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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Saskaitīšana/atņemšana
Attāluma mērīšana.

 Nākamais mērījums tiek pieskaitīts iepriekšējam.

 Nākamais mērījums tiek atņemts no iepriekšējā.

Ja nepieciešams, šo procesu iespējams atkārtot. 

 Nospiediet šo pogu un rezultāts vienmēr tiks parādīts pārskata 
rindā ar iepriekšējām vērtībām otrajā rindā.

 Pēdējā darbība tiek atcelta.

Laukums 
 Nospiediet vienreiz. Simbols  parādās ekrānā. 

 Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu pirmo garuma mērījumu  
(piem., garums).

 Piespiediet to vēlreiz, lai veiktu otro garuma mērījumu  
(piem., platums).

Rezultāts tiek parādīts uz kopsavilkuma līnijas.

Nospiediet un turiet nospiestu  taustiņu, lai aprēķinātu 
perimetru.

Tilpums 
 Nospiediet šo taustiņu divreiz. Simbols  parādās ekrānā.

 Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu pirmo garuma mērījumu  
(piem., garums). 

 Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu otro garuma mērījumu  
(piem., platums).

 Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu trešo garuma mērījumu  
(piem., augstums).

Rezultāts tiek parādīts uz kopsavilkuma līnijas.

Nospiediet un turiet  taustiņu, lai redzētu papildus telpas 
informāciju, piem., griestu/grīdas laukumu , sienu virsmas 
laukumu , perimetru .

Trapeces mērījums 1 
Skatīt attēlu {J}

Nospiediet taustiņu vienu reizi . Parādās simbols .

Piespiediet  taustiņu, lai veiktu pirmo garuma mērījumu  
(piem., augstums Nr.1 ).

Piespiediet  to vēlreiz, lai veiktu otro garuma mērījumu  
(piem., platums).

Piespiediet  taustiņu, lai veiktu trešo garuma mērījumu  
(piem., augstums Nr. 2 ).

Rezultāts tiek parādīts uz kopsavilkuma līnijas.

(tajos pašos kvadrātos)
  

  
Dubultais slīpais 
mērījums 2     
Trijstūra laukuma 
mērījums    
Nospraušanas funkcija

    
Profila noteikšana   

Mērīšanas programma Ikona Mērījums
1 - 2 - 3 

Detaļu ekrāns
1 - 2 - 3 
11Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Funkcijas
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Nospiediet un turiet  taustiņu, lai redzētu papildu informāciju par 
trapeci, piem., slīpuma leņķi , trapeces laukumu .

Trapeces mērījums Nr. 2 
Skatīt attēlu {K}.

Nospiediet taustiņu divas reizes . Parādās šis simbols .

Nospiediet  un veiciet pirmo garuma mērījumu .

Nospiediet  un veiciet otro garuma  un slīpuma leņķa 
mērījumu.

Rezultāts tiek parādīts uz kopsavilkuma līnijas.

Nospiediet un turiet  taustiņu, lai redzētu papildu informāciju par 
trapeces mērījumiem, piem., slīpuma leņķi , trapeces laukumu 

.

Trijstūra laukums 
Trijstūra laukumu var aprēķināt, izmērot trīs malas. Skatīt attēlu {N}.

Nospiediet taustiņu  vienu reizi – trijstūra simbols  parādās 
ekrānā.

Nospiediet taustiņu  un izmēriet pirmo trijstūra malu .

Nospiediet taustiņu  un izmēriet otro trijstūra malu .

Nospiediet taustiņu  un izmēriet trešo trijstūra malu .

Rezultāts  tiek parādīts uz kopsavilkuma līnijas.

Nospiediet un turiet  taustiņu, lai ekrānā redzētu papildu 
informāciju par mērījumu, piem., leņķi  ieskaitot pirmos divus 
mērījumus un trijstūra perimetru .

Svērteņošanas funkcija 
Instrumentā iespējams ievadīt divus dažādus attālumus (a un b), un 
tos iespējams izmantot noteikto mērīto garumu atzīmēšanai, 
piemēram, koka rāmju konstrukcijā.

Skatīt attēlu {O}.

Ievada svērteņošanas attālumus: 

 Nospiediet šo taustiņu divas reizes un ekrānā parādās 
svērteņošanas funkcijas simbols . 

Izmantojot  un , var labot vērtības (vispirms a un tad b), lai 
pielāgotu vēlamos svērteņošanas attālumus. Turot taustiņu 
piespiestu, tiek palielināts vērtību maiņas diapazons. 

Ja ir sasniegta vēlamā vērtība (a),  to var apstiprināt ar taustiņu 
. 

Vērtību (b) var ievadīt, lietojot  un . Noteiktā vērtība (b)  
tiek apstiprināta ar taustiņu  .

Piespiežot taustiņu , tiek uzsākta lāzera mērīšana. Displejā uz 
kopsavilkuma līnijas tiek attēlots nepieciešamais svērteņošanas 
attālums starp svērteņošanas punktu (vispirms a un tad b) un 
instrumentu (aizmugures atsauce). 

Ja DISTO™ lēnām tiek virzīts pa svērteņošanas līniju, tad attēlotie 
attālumi samazinās. Instruments rada skaņas signālu, kad attālums 
no nākamā svērteņošanas punkta ir 0,1 m. 

Displejā redzamās bultas   parāda, kādā virzienā 
nepieciešams virzīt DISTO™, lai sasniegtu noteikto attālumu (vai nu 
a vai b). Tiklīdz ir sasniegts svērteņošanas punkts, ekrānā parādās 
simbols .

Funkciju iespējams apturēt jebkurā laikā, piespiežot taustiņu .
12Funkcijas Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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Netiešā mērīšana
Instruments var aprēķināt attālumus, izmantojot Pitagora teorēmu.

Šis paņēmiens ir īpaši noderīgs gadījumos, kad ir grūti sasniegt 
mērāmo attālumu.

Rūpīgi ievērojiet noteikto mērījumu veikšanas secību:
• Visiem mērķa punktiem jāatrodas horizontālā vai vertikālā 

plaknē.
• Labākus rezultātus iespējams sasniegt, ja instruments tiek 

griezts ap noteiktu punktu (piem., ar uz āru izliektu 
pozicionēšanas atbalstu un pie sienas novietotu instrumentu).

• Var izmantot minimālo/maksimālo funkciju – skatīt skaidrojumu 
daļā Mērīšana –> minimālā /maksimālā mērīšana. Minimālo 
vērtību izmanto mērījumiem taisnā leņķī pret mērķi; maksimālo 
attālumu visiem citiem mērījumiem. 

Netiešā mērīšana – noteikt distanci, izmantojot divus 
palīgmērījumus 
Skatīt attēlu {P}

piemēram, ēkas augstuma vai platuma mērīšanai. Ja nepieciešami 
divu vai trīs distanču mērījumi, ir lietderīgi, mērot augstumu, izmantot 
trijkāji.

 Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, ekrānā parādās . 
Lāzers ir ieslēgts.

 Mērķējiet augstākajā punktā (1) un sāciet mērīšanu . Pēc 
pirmā mērījuma veikšanas, vērtība tiek pieņemta. Turiet instrumentu 
horizontālā stāvoklī.

 Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, lai sāktu 
nepārtraukto mērīšanu,  virziet lāzeru atpakaļ un uz priekšu un uz 
augšu un uz leju virs iedomātā mērķa punkta.

 Piespiediet, lai apturētu nepārtraukto mērīšanu (2). Rezultāts 

tiek attēlots uz kopsavilkuma līnijas, parciālais rezultāts uz otrās 
līnijas.  

Nospiediet un turiet  taustiņu, lai redzētu papildu informāciju par 
trijstūra leņķu mērījumu  un .

Netiešā mērīšana – noteikt distanci, izmantojot trīs 
mērījumus 
Skatīt attēlu {Q}

 Piespiediet šo taustiņu divas reizes, ekrānā parādās šāds 
simbols . Lāzers ir ieslēgts.

 Mērķējiet augstākajā punktā (1) un uzsāciet mērīšanu. Pēc 
pirmā mērījuma veikšanas vērtība tiek pieņemta. Turiet instrumentu 
horizontālā stāvoklī

 Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, lai sāktu 
nepārtraukto mērīšanu , virziet lāzeru uz augšu un uz leju virs 
ideālā mērķa punkta.

 Piespiediet, lai apturētu nepārtraukto mērīšanu (2). Vērtība tiek 
pieņemta. Mērķējiet zemākajā punktā un 

 piespiediet šo taustiņu, lai sāktu mērīšanu (3) . Rezultāts 
tiek attēlots uz kopsavilkuma līnijas, parciālais rezultāts uz otrās 
līnijas. 

Piespiediet un turiet nospiestu  taustiņu, lai redzētu papildu 
informāciju par, piem., parciāliem   un minimālajiem 
attālumiem .

Netiešā mērīšana – noteikt distanci, izmantojot trīs 
mērījumus 
Skatīt attēlu {R}

piemēram, noteikt augstumu starp punktu Nr. 1 un punktu Nr. 2, 
izmantojot trīs mērķa punktus.
13Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Funkcijas
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 Piespiediet šo taustiņu trīs reizes , ekrānā parādās šāds 
simbols . Lāzers ir ieslēgts. 

Mērķējiet augšējā punktā (1). 

 Nospiediet šo taustiņu, lai sāktu mērīšanu . Pēc pirmā 
mērījuma veikšanas, vērtība tiek pieņemta.

 Tiek sākta mērīšana . Pēc otrā mērījuma veikšanas vērtība 
tiek pieņemta.

 Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, lai sāktu 
nepārtraukto mērīšanu . Virziet lāzeru atpakaļ un uz priekšu un 
uz augšu un uz leju virs iedomātā mērķa punkta. 

 Piespiediet šo taustiņu, lai pabeigtu nepārtraukto mērīšanu. 
Rezultāts tiek attēlots uz kopsavilkuma līnijas, parciālais rezultāts uz 
otrās līnijas.  

Nospiediet un turiet nospiestu  taustiņu, lai redzētu papildus 
informāciju par parciālo garumu mērījumiem  un .

Papildu mērījums ar slīpo sensora pogu
Nolieces mērījumi 

Nolieces mērījumu laikā instrumentu būtu nepieciešams 
turēt bez šķērsās nolieces (maks. 10°).
Ja ierīce noliecas vairāk par ± 10° sāniski, ekrānā parādās 
informācijas kods i 156, kas norāda, ka ierīce tika par daudz 
noliekta.
Slīpuma vienības ir iestatītas izvēlnē.

 Nospiediet šo taustiņu vienu reizi, lai ieslēgtu nolieces sensoru. 
Simbols  parādās ekrānā. Noliece nepārtraukti parādās kā ° vai 
% atkarībā no iestatījumiem. 

 Nospiediet, lai izmērītu slīpumu un attālumu. Skatīt attēlu {L}.

Tiešais horizontālais attālums 
 Nospiediet šo taustiņu divas reizes, un ekrānā parādās šāds 

simbols .

 Piespiediet šo taustiņu, lai izmērītu nolieci un attālumu. Uz 
kopsavilkuma līnijas rezultāts tiek attēlots kā tiešs horizontāls 
attālums.

Nospiediet un turiet nospiestu  taustiņu, lai redzētu papildus 
mērījuma informāciju, piem., slīpuma leņķi , izmērīto attālumu 

 un netiešo augstumu .

Skatīt attēlu {M}.

Dubultais slīpais mērījums ar vienu nomērītu attālumu
Šī metode ir ļoti noderīga, ja vienu no nepieciešamajiem mērījuma 
mērķa punktiem nevar atspoguļot. Otru mērķa punktu vienkārši 
jānorāda, izmantojot digitālo skatu meklētāju. Šajā mērījumā tas ir tikai 
leņķis un nevis attālums, kas jānomēra un tāpēc šim lāzeram nav 
nepieciešams īpašs mērķis. Skatīt attēlu {S}.

Trīs reizes nospiediet pogu . Ekrānā parādīsies šis simbols . 

Nospiediet pogu  - slīpums un attālums ir nomērīts. Ja slīpums 
mainās, ierīce atjaunina gala augstuma vērtību un parāda to pārskata 
rindā.

Nospiediet pogu  -  ir nomērīts tikai slīpums un gala papildus 
augstuma vērtība tiek saglabāta pārskata rindā . 

Nospiediet un turiet pogu  , lai redzētu informāciju par mērījumu, 
piemēram, horizontālais attālums , attālums līdz otrajam 
mērījuma punktam , vai tā paša punkta augstums  (lūdzu, 
ņemiet vērā dažādās ikonas). 
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Dubultais slīpais mērījums ar diviem nomērītiem 
attālumiem
Šī metode ir ļoti noderīga, ja divi mērījuma punkti neatrodas uz vienas 
un tās pašas vertikālās plaknes. Abi mērķa punkti tiek nomērītu 
izmantojot attāluma un slīpuma mērījumus. Skatīt attēlu {T}.

Četras reizes nospiediet pogu . Ekrānā parādīsies šis simbols 
. 

Nospiediet pogu  -  slīpums un attālums ir nomērīts. 

Nospiediet pogu  -  slīpums un attālums ir nomērīts. Pārskata 
rindā tiek parādīts gala attālums starp abiem mērījuma punktiem . 

Nospiediet pogu , lai redzētu papildus informāciju par mērījumu, 
piemēram, horizontālo attālumu , augstuma starpība starp 
mērījuma punktiem , vai ietverto leņķi . 

Vispirms veiciet mērījumu līdz augšējam punktam. Šim 
punktam jāatrodas aiz apakšējā mērījuma punkta. Ja tas tā nav, 
ekrānā parādīsies ziņojums par kļūdu.

Profila noteikšana
Šī funkcija tiek izmantota, lai noteiktu profilus un teritorijas iedaļas. 
Pēc atskaites punkta noteikšanas ar zināmu augstumu (piemēram, 
līmeņa atzīmi vai pamatu) instrumenta augstums un horizontālais 
attālums tiek parādīti katram nākošajam punktam. 

Mēs iesakām izmantot trijkāji!

Nospiediet taustiņu  piecas reizes. 
Uz ekrāna parādās šāds simbols: .

Ar  un  ievadiet zināmo atskaites punkta augstumu 
(piemēram, - 4,000 m konstrukcijas sistēmā) un apstipriniet ar . 
Uz ekrāna parādās šāds simbols: .

Tagad nomērķējiet instrumentu uz augstāko atskaites punktu un 
nospiediet taustiņu  - slīpums un attālums ir nomērīts. Tagad 
instruments ir gatavs mērīt profila punktus .

Nomēriet profila punktus, nospiežot taustiņu . Tiek parādīts 
horizontālais attālums no instrumenta līdz nomērītajam punktam 

 un punkta augstumi . 

Nospiediet  tolai izietu no funkcijas.

Ja trijkājis un instruments ir pārvietoti, vienmēr restartējiet 
funkciju un atkārtoti nosakiet augstuma atskaites punktu, pirms 
mērījumu turpināšanas!

Konstanto lielumu atmiņa/vēstures atmiņa
Konstanto lielumu atmiņa
Jūs varat saglabāt un atsaukt biežāk lietotās vērtības, piemēram, 
telpas augstumu. Izmēriet vēlamo attālumu, piespiediet un turiet 
piespiestu taustiņu , līdz izdzirdat saglabāšanas 
apstiprināšanas signālu. 

Konstanto lielumu atsaukšana
 Nospiediet šo taustiņu vienu reizi , lai atsauktu konstantos 

lielumus un tie būtu pieejami turpmākiem aprēķiniem, piespiežot 
taustiņu . 
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Vēstures atmiņa
 Nospiediet šo taustiņu divas reizes un iepriekšējie 30 rezultāti 

(mērījumi vai aprēķinātie rezultāti) tiek parādīti apgrieztā secībā. 

Taustiņu  un  var izmantot navigācijai. 

 Piespiediet šo taustiņu, lai izmantotu kopsavilkuma līnijas 
rezultātu turpmākiem aprēķiniem. 

Nospiežot taustiņu  un  vienlaicīgi, tiek izdzēstas visas 
vēstures atmiņā esošās vērtības.

Taimeris (pašierosme) 
 Piespiediet šo taustiņu, lai iestatītu piecu sekunžu laika aizturi. 

vai 

 Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, līdz ir sasniegta 
vēlamā laika aizture (maks. 60 sekundes).

Kad lāzers darbojas un taustiņi jau ir atlaists, atlikušās sekundes līdz 
mērījumam (piemēram, 59, 58, 57...) tiek parādītas atpakaļ 
skaitīšanā. Pēdējās piecas sekundes tiek skaitītas ar skaņas 
signālu. Pēc pēdējā signāla tiek veikta mērīšana un tiek attēlota 
vērtība.

Taimeri var izmantot visiem mērījumiem.

Darbs ar BLUETOOTH®

BLUETOOTH® ieslēgšana/mērījumu sūtīšana
Ātri nospiediet pogu  - ieslēdzas DISTO™ BLUETOOTH®. Pēc 
tam datu savienojumam vajadzētu būt izveidotam ar 
lietojumprogrammatūru no kabatas datora/datora. Kamēr mērījumi 
netiks pabeigt sekmīgi, displejā būs redzama pelēka ikona . 
BLUETOOTH® automātiski pārtrauks savienojumu ar kabatas 
datoru/datoru, ja savienojums netiks izveidots 240 sek. laikā, kopš 
tika ieslēgts BLUETOOTH®. 

Kad ir izveidots pirmais savienojums ar kabatas datoru/
datoru un DISTO™, var parādīties pieprasījums pēc DISTO™ PIN 
kods. Šajā gadījumā kabatas datorā/datorā ievadiet kodu - 0000.

Izslēgšanas BLUETOOTH®
BLUETOOTH® izslēdzas, kad izslēdzas DISTO™. 

Virzienu taustiņi
Astoņi virziena taustiņi (identificēti ar nelielu bultiņu blakus 
taustiņam) uz operatora tastatūras, tiek izmantoti, lai pārvietotu 
kursoru. Virziena taustiņi aktivizējas, kad ieslēdzat otro līmeni 
(nospiežot taustiņu ). Attāluma mērīšanas taustiņi darbojas 
abos līmeņos. Virziena taustiņu funkcionalitāte ir atkarīga no 
izmantotās programmatūras. 

Mērījumu pārsūtīšana
Ja programmatūra atbalsta virziena taustiņus, izmantojiet tos, lai 
izvēlētos piemērotas kursora pozīcijas. 
Viegli nospiediet pogu , lai pārsūtītu vērtības no pārskata rindas 
uz kabatas datoru/datoru. 
16Darbs ar BLUETOOTH® Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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Lai iegūtu plašāku informāciju par programmatūras lietošanu, skatiet 
rokasgrāmatu.

Īpašu vērtību izvēlēšanās ekrānā
Ekrānā tiek parādīti vairāki mērījumi (min., maks., pēdējais veiktais 
mērījums). Nospiežot un turot pogu , pārsūtīšanai varat 
izvēlēties jebkurus displejā redzamos mērījumus (zilās līnijas zem 
mērījumiem). Nospiežot  vai  taustiņu, varat izvēlēties vienu 
noteiktu vērtību. Kad tas ir izvēlēts, izmantojot taustiņu  
mērījumu var pārsūtīt. Šo izvēles metodi var izmantot laukiem, 
apjomiem, papildu mērījumiem un telpas izmēriem. 

Datu pārsūtīšanas laikā
Ja nav apstiprinājuma, ka kabatas dators/dators datus saņēmis 
veiksmīgi, jaunus mērījumus nevarēs veikt. Ekrānā parādās 
informācijas kods "240", ja 2 sekunžu laikā netiek veikta datu 
pārsūtīšana. Nospiediet taustiņu  un atkārtojiet mērījumus un 
pēc tam pārsūtiet tos.

Ja BLUETOOTH® datu pārraides ātrums ir ierobežots, par 
iemeslu tam var būt datora BLUETOOTH® aparatūras nepietiekams 
darbības diapazons. Šajā gadījumā mēs iesakām izmantot ārējo 
Bluetooth USB 2. klases adapteri.

Bezmaksas programmatūra ir veidota tā, lai sniegtu lietotājam 
informāciju par pamatfunkcijām. Uzņēmums “Leica Geosystems” 
nesniedz garantiju šai bezmaksas programmatūrai un nepiedāvā tās 
atbalstu. Uzņēmums "Leica Geosystems” neuzņemas nekādus 
pienākumus saistībā ar bezmaksas programmatūru un tās 
pienākumos nav labojumu veikšana – atjaunošana vai atjaunināšana. 
Mūsu mājas lapā varat atrast vairākas programmatūras piegādātāja 
reklāmas plašam programmu klāstam.

Pielikums

Ziņu kodi
Visi ziņu kodi tiek attēloti vai nu kā  , vai Error. Var rasties šādas 
kļūdas:

Cēlonis Līdzeklis
156 Šķērsā noliece lielāka par 10° Turiet instrumentu bez 

šķērsās nolieces
162 Kalibrēšana nav veikta uz 

līdzenas virsmas un 
kalibrēšanas vērtība ir ārpus 
robežām.

Kalibrējiet ierīci uz pilnīgi 
līdzenas horizontālas 
virsmas.

204 Aprēķinu kļūda Atkārtojiet procedūru
240 Datu pārsūtīšanas kļūda Atkārtojiet procedūru
245 Nospiežot otro pogu, 

savienojuma ar 
BLUETOOTH® arī nav

Izveidojiet savienojumu ar 
BLUETOOTH®

252 Pārāk augsta temperatūra Atdzesējiet instrumentu
253 Pārāk zema temperatūra Uzsildiet instrumentu
255 Pārāk vājš uztvērēja signāls, 

pārāk ilgs mērījumu 
veikšanas laiks, attālums 
> 100 m

Izmantojiet mērķa plātni

256 Saņemtais signāls ir pārāk 
spēcīgs 

Mērķis par daudz atstarojas 
(izmantojiet mērķa plātni)

257 Nepareizs mērījums, fons 
pārāk spilgts

Padariet mērķi tumšāku 
(veiciet mērījumus ar dažādu 
apgaismojumu)

260 Pārtraukts lāzera stars Atkārtojiet mērījumu

Kļūda Cēlonis Līdzeklis
Kļūda Aparatūras kļūda Dažas reizes ieslēdziet/

izslēdziet ierīci. Ja vēl 
joprojām tiek attēlots simbols, 
tad instruments ir bojāts. 
Sazinieties ar dīleri. 
17Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Pielikums
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Tehniskie dati

* maksimālā novirze rodas nelabvēlīgu apstākļu, piemēram, spožas saules 
gaismas iedarbībā vai veicot mērījumus uz slikti atstarojošas vai ļoti raupjas 
virsmas. Mērījumu kļūda attālumā no 10 m un 30 m var būt apmēram 
± 0,025 mm/m, bet attālumā virs 30 m līdz ± 0.1 mm/m. Lielos attālumu režīmā 
maks. novirze 30 m distancē palielinās par ± 0.15 mm/m.
**attiecas uz ekspluatāciju istabas temperatūrā. Veicot visu procesu, 
temperatūra sasniedz maksimālo novirzi, kas palielinās par ± 0.1°.

Attālums mērījumi:
Mērījumu precizitāte līdz 10 m (2 σ) parasti: ± 1,0 mm*
Power Range Technology™:
Diapazons (izmantot aptuveni 100 m 
garu mērķa plātni)

0,05 m līdz 200 m

Tiek parādīta vismazākā vienība 0,1 mm
Attāluma mērīšana
Minimālā/maksimālā mērīšana, 
nepārtrauktā mērīšana
Laukuma/tilpuma aprēķināšana, 
izmantojot telpas datus
Saskaitīšana/atņemšana
Netiešā mērīšana, izmantojot 
Pitagora teorēmu 
Trapeces mērījumi
Nolieces mrjumi:
Nolieces sensors:
Precizitāte (2 s)
– līdz lāzera staram
– līdz apvalkam

- 0.1° / +0.2° **
± 0.1° **

Netiešā mērīšana, izmantojot nolieces 
sensoru (tiešais horizontālais attālums)
Leņķa mērīšana, izmantojot nolieces 
sensoru (360°)
Visprgi:
Lāzera grupa II
Lāzera veids 635 nm, < 1 mW 
Ø lāzera punkts 
(attālumiem)

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

Automātiska lāzera izslēgšana Pēc 3 min.
Automātiska instrumenta izslēgšana Pēc 6 min.
Ekrāna apgaismojums
Daudzfunkcionāls uzgalis
Taimeris (pašierosme) 

Konstantu vērtību saglabāšana
Vēstures atmiņa 30 vērtības
BLUETOOTH® 2.0 QD ID B014433
Diapazons BLUETOOTH® kl. 2 10 m
Trijkāja pavediens (veids: 1/4-20)
Baterijas dzīves cikls, 
Type AA, 2x1,5 V

līdz 
5 000 mērījumiem

Aizsardzība pret šļakatām un putekļiem IP 54, drošs pret putekļu 
iedarbību, 

aizsargāts pret šļakatām
Izmēri 143,5 x 55 x 30 mm
Svars (ar baterijām) 195 g
Temperatūras amplitūda:
Uzglabāšana

Darbība

-25°C līdz +70°C
(-13°F līdz +158°F)
(-10°C līdz +50°C)
(14°F līdz +122°F)
18Pielikums Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv
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Mērīšanas apstākļi
Mērīšanas diapazons
Diapazons ir ierobežots līdz 200 m. 

Naktī vai krēslā, ja mērķis ir ēnā, mērīšanas diapazons, neizmantojot 
mērķa plātni, palielinās. Lietojiet mērķa plātni, lai palielinātu 
mērīšanas diapazonu dienas gaismā vai, ja mērķis slikti atstarojas.

Mērķa virsmas
Mērījumu kļūdas var rasties, veicot mērījumus pret bezkrāsas 
šķidrumiem (piem., ūdeni) vai tīru stiklu, putupolistirolu vai līdzīgām 
puscaurlaidīgām virsmām. 

Mērķējot uz ļoti spīdīgām virsmām, lāzera stars var tikt lauzts, un var 
rasties mērījumu kļūdas.

Pret virsmām, kas neatstarojas, un tumšām virsmām mērījumu 
veikšanai nepieciešamais laiks var palielināties.

Kopšana 
Neiegremdējiet instrumentu ūdenī. Noslaukiet netīrumus ar 
mitrinātu, mīkstu drāniņu. Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus 
vai šķīdumus. Rīkojieties ar instrumentu tikpat saudzīgi, kā ar 
teleskopu vai fotoaparātu.

Garantija
Uzņēmums Leica Geosystems  AG izstrādājumam Leica  DISTO™  
D8 nodrošina trīs* gadu garantijas laiku.

Papildu informācija: www.disto.com

Visi attēli, apraksti un tehniskie noteikumi var tikt mainīti bez 
iepriekšēja brīdinājuma. 

* Lai izstrādājumam tiktu piešķirta trīs gadu garantija, tas jāreģistrē tīmekļa 
vietnē www.disto.com  astoņu nedēļu laikā kopš iegādes brīža. Ja 
izstrādājums netiks reģistrēts, tam būs divu gadu garantija.
19Leica DISTO™ D8 LCA782205a lv Pielikums
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