
Leica DISTO™ DXT
The original laser distance meter
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Brugervejledning
Dansk

Tillykke med købet af en Leica DISTO™ DXT.
Sikkerhedsanvisningerne og bruger-
vejledningen bør gennemlæses nøje 
før du bruger produktet for første 
gang. Personen med ansvar for 

produktet skal sikre, at alle brugere forstår og over-
holder disse anvisninger.

Anvendte symboler
De anvendte symboler har følgende betydning:

� ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation eller util-

sigtet brug, som hvis den ikke undgås, kan resultere i 
død eller alvorlige personskader.

� UDVIS FORSIGTIGHED:
Indikerer en potentielt farlig situation eller en 

utilsigtet brug, som kan resultere i lettere person-
skade og/eller i alvorlige materielle, økonomiske og 
miljømæssige skader, hvis den ikke undgås.

Vigtige afsnit som skal følges i praksis for at 
anvende produktet på en teknisk korrekt og effektiv 
måde.

Anvendelsesformål

Tilladt brug
• Måling af afstande
• Udfører beregninger, f.eks. arealer og volumer

Forkert brug
• Brug af instrumentet uden instruktioner
• Brug udenfor de givne grænser
• Frakobling af sikkerhedssystem og fjernelse af 

mærkater med instruktioner eller fareadvarsler.
• Åbning af udstyret uden brug af værktøj (skrue-

trækkere etc.)
• Modifikationer eller ændringer af produktet.
• Brug af tilbehør fra andre producenter uden 

udtrykkelig accept fra Leica Geosystems.
• Overlagt eller uansvarlig adfærd på stillads, ved 

brug af stige, ved måling nær arbejdende 
maskiner eller nær ubeskyttede dele af maskiner 
eller installationer.

• Direkte sigtning mod solen
• Overlagt blænding af andre; gælder også i mørke
• Utilstrækkelige sikkerhedsforhold ved undersø-

gelse (f.eks. ved måling på veje, byggepladser etc.)
1 Anvendte symbolerLeica DISTO™ DXT 776113 dk RO
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Begrænsninger for anvendelse
Se også afsnittet "Tekniske specifikationer".

Leica DISTO™ er beregnet til brug i et miljø, som 
mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug 
i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser.

Ansvarsområder
Ansvarsområder for producenten af det originale 
udstyr Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg 
(herefter kaldet Leica Geosystems):
Leica Geosystems er ansvarlig for at levere produktet, 
inklusiv brugermanualen og originalt tilbehør i 
komplet sikker tilstand. 
(Yderligere sprogversioner kan findes på: 
www.disto.com.
Ansvarsområder for producenten af ikke-Leica 
tilbehør:
Producenten af ikke-Leica tilbehør til Leica DISTO™ er 
ansvarlige for udvikling, indførelse og formidling af 
sikkerhedskoncepter for deres produkter. De er også 
ansvarlige for effektiviteten af disse sikkerhedskon-
cepter i kombination med Leica Geosystems-
udstyret.
Ansvarsområder for personen med ansvar for 
instrumentet:

� ADVARSEL
Personen med ansvaret for instrumentet må 

sikre at udstyret bruges i overensstemmelse med 
anvisningerne. Denne person er også ansvarlig for 

træning og informering af medarbejderne, og for 
sikkerheden ved brug af produktet. Personen med 
ansvar for produktet har følgende pligter:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne for produktet 

og anvisningerne i brugervejledningen.
• At være bekendt med stedlige sikkerhedsregler i 

forbindelse med forebyggelse af ulykker.
• At informere Leica Geosystems straks, hvis der 

optræder sikkerhedsmangler på udstyret.
2Anvendelsesformål Leica DISTO™ DXT 776113 dk
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Oversigt

Tastatur

1 ON/DIST (THEND/MÅL) - tast
2 PLUS [+] - tast 
3 MINUS [-] - tast 
4 AREAL/VOLUMEN – tast
5 PYTHAGORAS - tast
6 REFERENCE - tast 
7 HISTORISK HUKOMMELSE/TIMER - tast
8 SLUK/SLET - tast 

Display

1 Laser "THEND"
2 Reference (front/bag/ende stykke/Stativ)
3 min / max display
4 Batteristatus
5 Flade / Volumen
6 Info symbol
7 Pythagoras
8 Historisk hukommelse
9 Mellemliggende linje 3
10 Mellemliggende linje 2
11 Mellemliggende linje 1
12 Hovedlinje
13 Detailjeret visning
14 Lofts areal
15 Vægs areal
16 Omkreds
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Opstart

Isætning /fjernelse af batterier

1 Fold endestykket ud.
2 Åben låsemekanismen med en mønt eller skrue-

trækker og løft batterirummets låg.
3 Sæt batterier i, og vær opmærksom på korrekt 

polaritet. 
4 Luk batterirummet. 
• Udskift batterierne når symbolet  blinker 

konstant i displayet. 
Brug kun alkalinebatterier.

Hvis instrumentet ikke skal bruges i lang tid, 
fjernes batterierne for at beskyttelse mod korrosion.

For at sikre at instrumentet forbliver vandtæt, 
skal du undgå snavs på batterirummets lukkeflader.

Betjening

Måleforhold
Rækkevidde
Rækkevidde er begrænset til 70 m. 
Om natten, i skumringen og hvis målet ligger i skygge 
øges rækkevidden uden brug af målplade. Brug en 
målplade til at øge målingens rækkevidde i dagslys, 
eller hvis målet er dårligt reflekterende!

Mål-overflader

� UDVIS FORSIGTIGHED:
Målefejl kan opstå, når der opmåles mod farve-

løse væsker (f.eks. vand) eller støvfrit glas, Styrofoam 
eller lignende halvgennemtrængelige overflader. Hvis 
der sigtes mod meget blanke overflader kan laser-
strålen reflekteres og det kan føre til målefejl.

Risici ved anvendelse

� UDVIS FORSIGTIGHED:
Vær opmærksom på fejlagtige afstandsmålin-

ger, hvis instrumentet er defekt eller hvis det har 
været tabt eller har været brugt forkert eller modifi-
ceret.

Forholdsregler:
Udfør regelmæssige testmålinger.
Især efter at instrumentet har været udsat for unormal 
4Opstart Leica DISTO™ DXT 776113 dk
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brug, samt før, under og efter vigtige målinger.
Vær sikker på, at optikken på Leica DISTO™ holdes 
ren og at der ikke er nogen mekanisk beskadigelse af 
endestykkerne.

� UDVIS FORSIGTIGHED:
Når der anvendes produkter til afstandsmåling 

eller positionering af bevægelige objekter (f.eks. 
kraner, bygge- og anlægsmateriel, platforme) kan der 
forekomme fejlmålinger på grund af uforudsete begi-
venheder.

Forholdsregler:
Brug kun produkterne som måleføler og ikke som 
styreinstrument. Systemet skal være dimensioneret 
og skal anvendes på en sådan måde, at det ved en 
fejlmelding, en fejl på produktet eller ved strømsvigt 
er garanteret, at der ikke kan ske nogen skade, da 
systemet er sikret med en egnet sikkerhedsanordning 
(f.eks. sikkerheds-endestopkontakt).

Tænd/sluk
1x kort: instrumentet og laseren tændes.

Displayet viser batterisymbolet  indtil næste 
tastetryk.

Længere tryk på denne tast slukker for instru-
mentet.

Laseren slukker automatisk efter tre minutters 
inaktivitet.

Indstilling af enheden
Tryk længe indtil den ønskede enhed vises.

Mulige enheder:

SLET-tast
1x kort: den seneste handling fortrydes.

Afstand Areal Volumen
1. 0.000 m 0.000 m² 0.000 m³
2. 0'0'' 1/8 0.000 m² 0.000 m³
3. 0 in 1/8 0.000 m² 0.000 m³
4. 0'0'' 1/16 0.00 ft² 0.0 ft³
5. 0 in 1/16 0.00 ft² 0.0 ft³
6. 0.00 ft 0.00 ft² 0.0 ft³
5 BetjeningLeica DISTO™ DXT 776113 dk RO
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Referenceindstilling
Default referenceindstilling er fra instrumentets 
bagkant.
Instrumentet indstilles til følgende målinger:

• Til målinger fra en kant (se tegning {D}), foldes 
stopskinnen til det første punkt, hvor den går i 
lås.

• For at måle fra et hjørne (se tegning {D}), foldes 
stopskinnen ud indtil den klikker ind, der trykkes 
let på stopskinnens højre side; stopskinnen kan 
nu foldes helt ud.

Apparatet genkender automatisk målepositi-
onen og justerer den følgende måling.

1x kort: næste måling foretages fra forkanten.

2x hurtigt: målingen foretages med bag-refe-
rence (defaultindstilling).

1x langsomt: Målingerne foretages kontinuert 
fra forkanten. Et hurtigt tryk på tasten fortryder 
indstillingen med kontinuert måling igen.
6Betjening Leica DISTO™ DXT 776113 dk
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Måling

Enkeltafstands-måling
1x kort: laseren er aktiveret.

1x kort: en afstandsmåling er foretaget.

Resultatet vises med det samme.

Kontinuert måling
Afstand kan markeres med denne funktion.

1x langt: et "bip" høres. En kontinuert måling er 
startet.

1x kort: den kontinuerte måling er stoppet. 

Den senest målte værdi vises i summationslinjen.

Minimum/maksimum måling
Denne funktion giver mulighed for at bestemme 
minimum eller maksimum afstand fra et specifikt 
målepunkt, f.eks. bestemmelse af rumdiagonaler 
(maksimum værdi) eller horisontal afstand (minimum 
værdi).
Slå kontinuert måling til (se ovenfor). 
De tilsvarende maksimum og minimum værdier vises.

Funktioner

Addition / subtraktion
Afstandsmåling

1x kort: den næste måling lægges til den forrige.

1x kort: den næste måling trækkes fra den 
forrige.

Gentag denne procedure så mange gange, som der er 
behov for. Resultatet vises i summationslinjen, den 
forrige målte værdi vises i mellemlinje 2, værdien som 
skal lægges til i mellemlinje 1.

1x kort: det seneste trin fortrydes.

Arealfunktion
1x kort:  symbolet vises.

1x kort: udfører den første afstandsmåling 
(f.eks. længde).

1x kort: udfører den anden afstandsmåling 
(f.eks. bredde)

Resultat af arealmålingen vises i summationslinjen, 
de enkelte målte værdier vises i mellemlinje 1 og 2.
Ved et langt tryk på  tasten vises omkredsen .
7 MålingLeica DISTO™ DXT 776113 dk RO
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Sammenlægning og fratrækning af arealer
Hent arealfunktionen og målte arealer.

Tryk på  eller  .

1x kort: udfører første afstandsmåling (f.eks. 
længde)

1x kort: udfører den anden afstandsmåling 
(f.eks. bredde)

Resultatet af den anden arealmåling, "+" blinker. 
1x kort: bekræfter sammenlægningen; resulta-
terne af arealsammenlægning vises i summati-
onslinjen.

Rumfangsfunktion
2x kort:  symbolet vises.

1x kort: udfører første afstandsmåling (f.eks. 
længde) 

1x kort: udfører den anden afstandsmåling 
(f.eks. bredde) 

Resultatet af arealmålingen baseret på allerede målte 
værdier vises i summationslinjen.

1x kort: udfører den tredje afstandsmåling 
(f.eks. højde). Værdien vises i mellemlinje 1.

Det beregnede rumfang vises i summeringslinjen, de 
seneste tre målte værdier i de mellemliggende linjer 
1, 2, 3.

Tryk længere tid på  tasten for at vise yderligere 
ruminformation som f.eks. omkreds , 
loft/gulv-areal , overflade-area- af væggene .

Indirekte måling
Instrumentet kan måle afstande med Pythagoras-
metoden. Denne procedure gøre det lettere at måle 
afstande, som er svære at nå.

Følg den foreskrevne rækkefølge af målinger:

• Alle målpunkter skal være på den horisontale eller 
vertikale overflade af væggen.

• De bedste resultater opnås, når instrumentet 
roteres om et fast punkt (f.eks. med endestykket 
foldet helt ud og instrumentet er placeret mod en 
væg).

• Udfør målingen; minimum/maksimum funktionen 
kan hentes. Minimumværdien anvendes til målin-
ger i rette vinkler til målet; maksimum afstanden 
anvendes til alle andre målinger.

Sørg for at den første måling og den målte 
afstand er i en ret vinkel. Brug minimum/maksimum 
funktionen.
8Funktioner Leica DISTO™ DXT 776113 dk
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Indirekte måling - bestemmelse af en afstand 
med brug af 2 hjælpe-målinger

1x kort:  symbolet vises.

Afstanden, som skal måles, blinker i symbolet.
1x kort: udfører en måling af afstanden 

Den anden afstand, der skal måles, blinker i symbolet
1x kort: udfører en måling af den horisontale 
afstand

Resultatet af funktionen vises i summeringslinjen.
Hvis der trykkes længe på  tasten under måling af 
en afstand, vil maksimum eller minimum kontinuert 
måling blive aktiveret. 

Indirekte måling - bestemmelse af en afstand 
med brug af 3 hjælpe-målinger

2x kort:  symbolet vises.

Afstanden, som skal måles, blinker i symbolet.
1x kort: udfører en afstandsmåling

Den anden afstand, der skal måles, blinker i symbolet
1x kort: udfører en horisontal måling.
Den tredje afstand, der skal måles, blinker i 
symbolet

1x kort: udfører en måling af afstanden

Resultatet af funktionen vises i summeringslinjen.
Hvis der trykkes længe på  tasten under måling af 
en afstand, vil maksimum eller minimum kontinuert 
måling blive aktiveret. 

1

2

3

9 FunktionerLeica DISTO™ DXT 776113 dk RO
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Historisk hukommelse
1x kort:  symbolet og senest målte værdi 
vises.

Brug "+" eller "-" tasterne til at gå gennem de sidste 
10 værdier. Med et langt tryk kan værdierne anvendes 
i andre funktioner.

Slår bippet fra
  Hold samtidigt nede i 3 sekunder:

Bippet er slået fra. 
For at genaktivere holdes de samtidigt nede i 3 
sekunder.

Appendiks

Display-meddelelser
Alle displaymeddelelser vises med enten  eller 
"Error". Følgende fejl kan løses.

Tekniske specifikationer

Årsag Korrektion
204 Beregnings-fejl Gentag procedure
252 Temperatur for høj Lad apparatet køle ned.
253 Temperatur for lav Varm instrumentet op
255 Modtaget signal for 

svagt, måling tager 
for lang tid.

Brug en målplade

256 Modtaget signal for 
kraftigt 

Brug en målplade (grå 
side)

257 Fejl-måling, for 
meget baggrundslys

Brug en målplade (brun 
side)

258 Udenfor måleområ-
det

Vælg måleafstand 
indenfor måleområdet

Fejl Årsag Korrektion
Error Hardware-fejl Hvis denne meddelelse 

forbliver aktiv efter at 
instrumentet slukkes 
og tændes gange, 
bedes du kontakte 
forhandleren.

Rækkevidde 0,05 m til 70 m*
Målenøjagtighed (2 σ) typisk ± 1.5 mm**
Mindste viste enhed 1 mm
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, < 1 mW 
Beskyttelse mod 
vandstænk og støv IP 65

Autom. slukning: 
Laser
Instrument

efter 60 s
efter 180 s

Lys
Udfoldnings-endestykke
Batterikapacitet, 
Type 2 x AAA

op til
5.000 målinger

Dimensioner 123 x 55 x 28 mm

Årsag Korrektion
10Appendiks Leica DISTO™ DXT 776113 dk
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* Brug en målplade til at øge målingens rækkevidde i dagslys, 
eller hvis målet er dårligt reflekterende!
** under gunstige forhold (gode egenskaber for målets over-
flade, rumtemperatur) op til 10 m. Under ugunstige forhold, 
som f.eks. kraftigt solskin, dårligt reflekterende mål-over-
flader eller store temperatursvingninger, kan afvigelsen over 
afstande over 10 m øges med ± 0.15 mm/m.

Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)
Med "Elektromagnetisk kompatibilitet" mener vi 
produktets evne til at fungere fejlfrit i omgivelser med 
elektromagnetisk stråling og elektrostatisk afladning 
uden at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i 
andre instrumenter.

� ADVARSEL
Leica DISTO™ opfylder de strengeste krav i de 

relevante standarder og regler.
Alligevel kan muligheden for at produktet forårsager 
forstyrrelse i andet udstyr ikke helt udelukkes. 

Laserklassificering
Leica DISTO™ frembringer en synlig laserstråle, der 
kommer ud af instrumentets forside. 

Produktet er i overensstemmelse med klasse 2 
laserprodukt:
• IEC60825-1 : 2007 "Sikkerhed for laserudstyr"

Klasse 2 laser produkter:
Se aldrig ind i strålen og ret den ikke unødigt mod 
andre personer. Beskyttelse af øjet sker almindeligvis 
ved, at man kigger væk, samt at øjnene lukkes.

� ADVARSEL
Det kan være farligt at se direkte ind i laserstrå-

len med optiske hjælpemidler (som f.eks. kikkert).

Forholdsregler:
Se aldrig ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler.

Vægt 159 g
Temperaturområde:
Opbevaring
Betjening

-25°C til +70°C
0°C til +40°C
11 AppendiksLeica DISTO™ DXT 776113 dk RO
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� UDVIS FORSIGTIGHED:
Det kan være farligt for øjnene at se direkte ind 

i laserstrålen.

Forholdsregler:
Du må aldrig stirre eller se ind i laserstrålen. Sørg for 
at laseren sigter over eller under øjenhøjde (især med 
faste installationer, i maskiner etc.).

Mærkning

Placering af typemærkat:

Vedligeholdelse
Tør af med blød, fugtig klud. Brug ikke aggressive 
rengøringsmidler eller opløsninger.

Garanti
For Leica DISTO™ DXT. ydes tre* års garanti fra Leica 
Geosystems AG.
Se mere detaljeret information på: www.disto.com
* For at modtage tre års garanti skal produktet registreres på 
vores website www.disto.com indenfor otte uger fra købs-
datoen. Hvis produktet ikke registreres gælder to års garanti.

Laserstråling
Se aldrig ind i laserstrålen

Laser klasse 2
ifølge IEC 60825-1:2007

Maksimal stråleeffekt*: <1mW
Udsendt bølgelængde:  620-690nm
Stråleafvigelse:  0,16 x 0,6 mrad
Pulsvarighed:   1 x 10 -9 s

2

12Appendiks Leica DISTO™ DXT 776113 dk
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Bortskaffelse

� UDVIS FORSIGTIGHED:
Flade batterier må ikke smides ud sammen med 

husholdningsaffald. Pas på miljøet og tag dem med til 
opsamlingssteder i overensstemmelse med nationale 
eller lokale regler.

Produktet må ikke smides ud sammen med 
husholdningsaffald.
Sørg for at udstyret bortskaffes korrekt i 
overensstemmelse med de nationale miljø-
bestemmelser i dit land.

Følg de nationale og landespecifikke regler.
Produktspecifik håndtering og information om 
affaldsmanagement kan downloades på Leica 
Geosystems hjemmesiden på http://www.leica-
geosystems.com/treatment eller fås hos din Leica 
Geosystems forhandler. 

Retten forbeholdes for ændringer (tegninger, beskri-
velser og tekniske specifikationer). 
13 AppendiksLeica DISTO™ DXT 776113 dk RO
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