
Leica DISTO™ DXT
The original laser distance meter
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Kasutusjuhend
Eesti keel

Õnnitleme teid Leica DISTO™ DXT ostmise puhul.
Ohutusteave ja kasutusjuhend tuleb 
enne seadme kasutamist hoolega läbi 
lugeda.. Seadme kasutamise eest 

vastutav isik peab tagama, et kõik seadme kasutajad 
mõistavad antud juhiseid ja järgivad neid.

Kasutatud sümbolid
Kasutatud sümbolite tähendused on järgmised:

� HOIATUS
Viitab võimalikule riskiolukorrale või 

ebaotstarbekohasele kasutusele, mis võib eiramise 
korral lõppeda surma või tõsiste kehavigastustega.

� HOIATUS
Viitab võimalikule riskiolukorrale või 

ebaotstarbekohasele kasutusele, mis eiramise korral 
võib põhjustada väiksemaid kehavigastusi ja/või olulist 
materiaalset ja rahalist kahju ning ohustada keskkonda.

Olulised punktid, millest on tuleb kasutamise ajal 
kinni pidada, sest need võimaldavad seadet kasutada 
tehniliselt õigesti ja tõhusalt.

Otstarbekohane kasutamine

Lubatud kasutamine
• Kauguste mõõtmine
• Andmetöötlusfunktsioonid, nt pindalad ja ruumalad

Mittesihipärane kasutamine:
• seadme kasutamine juhendit järgimata;
• kasutamine väljaspool ettenähtud piire;
• ohutussüsteemide desaktiveerimine ning 

selgitavate ja hoiatavate kleebiste eemaldamine;
• seadme avamine tööriistadega (nt kruvikeerajaga);
• seadme modifitseerimine või muutmine;
• teiste tootjate lisatarvikute kasutamine ilma Leica 

Geosystemsi selgelt väljendatud loata;
• tahtlik või vastutustundetu käitumine tellingutel ja 

redelil või töötavate masinate või kaitseta 
masinaosade või paigaldiste lähedal mõõtmisel;

• seadme sihtimine otse päikese suunas;
• kolmandate osapoolte tahtlik pimestamine; isegi 

öisel ajal;
• ebapiisavad ettevaatusabinõud 

mõõdistuspiirkonnas (nt maanteel, ehitusplatsil jne 
mõõtmise ajal).
1 Kasutatud sümbolidLeica DISTO™ DXT 776113 est RO
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Kasutuspiirangud
Vaadake peatükki „Tehnilised andmed”.

Leica DISTO™ on mõeldud kasutamiseks alalise 
inimasustusega piirkondades; ärge kasutage seadet 
plahvatusohtlikes paikades või seadmele kahjulikult 
mõjuvates keskkonnatingimustes.

Vastutus
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, 
originaalseadme tootja (edaspidi „Leica 
Geosystems“) vastutus:
Leica Geosystems vastutab toote, sealhulgas 
kasutusjuhendi tarnimise eest täielikus töökorras.
(Teistes keeltes kasutusjuhendi leiate meie kodulehelt 
www.disto.com.)
Mitte-Leica lisatarvikute valmistaja vastutus
Tootjad, kes valmistavad mitte-Leica lisatarvikuid Leica 
DISTO™ jaoks, vastutavad toodete väljaarendamise, 
juurutamise ja turvasüsteemide väljatöötamise eest. 
Samuti vastutavad nad turvasüsteemide tõhususe eest, 
kui nende tooteid kasutatakse koos Leica Geosystemsi 
seadmetega.

Seadme eest vastutava isiku vastutus

� HOIATUS
Seadme eest vastutav inimene peab tagama 

seadme juhistekohase kasutamise. See inimene 
vastutab ka personali töölevõtmise ja väljaõpetamise 
eest ning seadme ohutuse eest
kasutamise ajal. Seadme eest vastutava isiku 
vastutusala:
• valdab toote ohutusteavet ja kasutusjuhendit;
• on teadlik kohalikest ohutuseeskirjadest, millega 

välditakse õnnetusi;
• teavitab kohe Leica Geosystemsi esindajat, kui 

seade muutub ebaturvaliseks.
2Otstarbekohane kasutamine Leica DISTO™ DXT 776113 est
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Ülevaade

Klahvistik

1 SISSELÜLITAMISE/KAUGUSE 
(SISSELÜLITAMISE/MÕÕTMISE) klahv

2 PLUSS [+] klahv
3 MIINUS [–] klahv
4 AREA/VOLUME klahv
5 PYTHAGORAS klahv
6 LÄHTEPUNKTI klahv
7 MÄLU/TAIMERI  klahv
8 KUSTUTAMISE/VÄLJALÜLITAMISE klahv

Ekraan

1 Laser SEES
2 Lähtepunkt (esiserv/tagaserv/otsaelement/statiiv)
3 min/max ekraan
4 Aku olek
5 Pindala/ruumala
6 Teabesümbol
7 Pythagoras
8 Mälu
9 Vaherida 3
10 Vaherida 2
11 Vaherida 1
12 Põhirida
13 Üksikasjade kuva
14 Laepind
15 Seinapind
16 Ümbermõõt
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Käivitamine

Aku sisestamine/vahetamine

1 Avage otsaklapp.
2 Avage lukustusmehhanism mündi või 

kruvikeerajaga ja tõstke akupesa kaas üles.
3 Sisestage akud, jälgige õiget polaarsust.
4 Sulgege akukambri kate.
• Vahetage akud, kui ekraanil vilgub pidevalt sümbol .

Kasutage ainult leelisakusid.
Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, siis 

eemaldage akud. Nii väldite rooste tekkimist.
Seadme veekindluse tagamiseks peaksite 

vältima mustuse sattumist akupesa tihenditele.

Kasutamine

Mõõtmistingimused
Kaugus
Mõõtekaugus on piiratud 70 meetriga.

Kui töötate öösel või udus ja kui sihtmärk on varjus, 
kasutage mõõtekauguse pikendamiseks seadet ilma 
peegelplaadita. Kasutage peegelplaati mõõtekauguse 
suurendamiseks päevasel ajal või kui sihtmärgi 
peegeldumisomadused ei ole piisavad.

Sihtmärgi pinnad

� HOIATUS
Värvitute vedelike (nt vee), tolmuvaba klaasi, 

Styrofoami või teiste sarnaste poolläbipaistvate pindade 
suunas mõõtmisel võivad tekkida mõõtmisvead. Väga 
läikivatele pindadele suunamine võib mõjutada laserkiirt 
ja põhjustada mõõtmisvigu.

Ohud kasutamisel
� HOIATUS

Olge ettevaatlik suurte kauguste mõõtmisel, kui 
seade on defektne või kui seadet on maha pillatud või 
ebaotstarbekalt kasutatud või kui selle seadeid on 
muudetud.
4Käivitamine Leica DISTO™ DXT 776113 est
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Ettevaatusabinõud
Tehke perioodilisi kontrollmõõtmisi.

Eriti juhul, kui seadet on kasutatud ebaotstarbekalt ning 
enne ja pärast olulisi mõõtmisi ning nende ajal.

Hoidke Leica DISTO™ optika puhas ja vältige selle 
kaitseelementide mehaanilist kahjustamist.

� HOIATUS:
Seadme kasutamisel kauguste mõõtmiseks või 

kui sihtmärgiks on liikuvad objektid (nt kraanad, 
ehitusseadmed, platvormid jne), võivad ettenägematud 
sündmused põhjustada mõõtevigu.

Ettevaatusabinõud
Kasutage seadet ainult mõõteandurina, mitte 
kontrollseadmena. Seade peab olema konfigureeritud 
selliselt ja seda tuleb kasutada nii, et mõõtevea korral või 
kui seade ei tööta korralikult või turvasüsteemide (nt 
ohulüliti) rakendumisel voolukatkestuse korral oleks 
tagatud täielik ohutus.

Sisse- ja väljalülitamine
1 x lühidalt: seadme ja laseri sisselülitamine.

Ekraanile kuvatakse aku sümbol  kuni järgmise 
klahvi vajutamiseni.

Kui hoida klahvi all pikemalt, lülitub seade välja.

Kui seadet kolme minuti jooksul ei kasutata, lülitub 
see automaatselt välja.

Ühiku seadmine
Hoidke klahvi all seni, kuni ekraanile kuvatakse 
soovitud ühik.

Võimalikud ühikud:

KUSTUTAMISKLAHV
1 x lühidalt: viimase tegevuse tühistamine.

Kaugus Pindala Ruumala
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 KasutamineLeica DISTO™ DXT 776113 est RO
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Lähtepunkti seadistus
Lähtepunktiks on vaikimisi seadistatud seadme tagaosa.

Seadet on võimalik seadistada järgmisteks 
mõõtmisteks:

• Servast mõõtmine (vt joonist {D}), tõmmake piiraja 
välja, kuni see paigale fikseerub.

• Nurgast mõõtmiseks (vt joonist {D}) tõmmake piiraja 
välja, kuni see paigale fikseerub, lükake vähest 
jõudu kasutades piiraja paremale poole ja seejärel 
on võimalik piiraja täiesti lahti teha.

Seade tuvastab automaatselt mõõteasendi ja 
reguleerib mõõtmist järgnevalt.

1 x lühidalt: järgmine mõõtmine tehakse 
esiservast.

2x lühidalt: mõõt võetakse tagumiselt viitelt 
(vaikeseade).

1x pikalt: mõõdud võetakse pidevalt esiservalt. 
Lühike klahvivajutus tühistab jälle pideva 
mõõtmise seade.
6Kasutamine Leica DISTO™ DXT 776113 est
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Mõõtmine

Ühe kauguse mõõtmine
1 x lühidalt: laseri aktiveerimine.

1 x lühidalt: kauguse mõõtmine.

Tulemus kuvatakse viivitamatult ekraanile.

Pidev mõõtmine
Selle funktsiooniga saab kaugusi märgistada.

1 x pikalt: helisignaal annab märku pideva 
mõõtmise alustamisest.

1 x lühidalt: pideva mõõtmise peatamine.

Viimane mõõdetud väärtus kuvatakse summareale.

Minimaalne/maksimaalne mõõtmine
See funktsioon võimaldab määrata minimaalset või 
maksimaalset kaugust teatud mõõtepunktist, nt 
ruumidiagonaalide (maksimaalne väärtus) või 
horisontaalse kauguse (minimaalne väärtus) 
määramiseks.

Pideva mõõtmisfunktsiooni sisselülitamine (vt ülalt).

Ekraanile kuvatakse vastavad maksimaalsed ja 
minimaalsed väärtused.

Funktsioonid

Liitmine ja lahutamine
Kauguse mõõtmine

1 x lühidalt: järgmine mõõtmistulemus liidetakse 
eelmisele.

1 x lühidalt: järgmine mõõtmistulemus lahutatakse 
eelmisest.

Korrake seda protseduuri nii palju kui vaja. Tulemus 
kuvatakse summareale, eelnevalt mõõdetud väärtus 
kuvatakse vahereale 2 ja liidetav väärtus vahereale 1.

1 x lühidalt: viimase sisestuse tühistamine.

Pindala funktsioon
1 x lühidalt: Ekraanile kuvatakse sümbol .

1 x lühidalt: esimese kauguse mõõtmine (nt 
pikkus).

1 x lühidalt: teise kauguse mõõtmine (nt laius).

Pindala mõõtmise tulemus kuvatakse summareale, 
üksikult mõõdetud väärtused kuvatakse vaheridadele 
1 ja 2.

Pikk vajutus klahvile  kuvab perimeetri .
7 MõõtmineLeica DISTO™ DXT 776113 est RO
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Pindalade liitmine ja lahutamine
Pindalafunktsiooni ja mõõdetud pindalade aktiveerimine

Vajutage klahvile  või .

1 x lühidalt: esimese kauguse mõõtmine (nt 
pikkus).

1 x lühidalt: teise kauguse mõõtmine (nt laius).

Teise pindala väärtuse tulemus, ekraanil vilgub "+".

1 x lühidalt: liitmise kinnitamine, liidetud tulemus 
kuvatakse summareale.

Ruumalafunktsioon
2 x lühidalt: ekraanile kuvatakse sümbol .

1 x lühidalt: esimese kauguse mõõtmine (nt 
pikkus).

1 x lühidalt: teise kauguse mõõtmine (nt laius).

Mõõdetud väärtuse põhjal arvutatud pindala suurus 
kuvatakse summareale.

1 x lühidalt: kolmanda kauguse mõõtmine (nt 
kõrgus). See väärtus kuvatakse vahereale 1.

Arvutatud maht ilmub kokkuvõtte real, kolm viimast 
mõõdetud väärtust ilmuvad keskmistel ridadel 1, 2, 3.

Vajutage nuppu  pikemalt, et kuvada täiendavat 
teavet ruumi kohta, näiteks ümbermõõt , lae-/
põrandapind , seinapind .

Kaudne mõõtmine
Seade võimaldab mõõta kauguseid Pytagorase 
meetodit kasutades. Nii saab mõõta raskesti 
ligipääsetavaid kauguseid.

Pidage kinni alljärgnevalt kirjeldatud mõõtmiste 
järjekorrast.
• Kõik sihtmärgid peavad asuma seinapinnal 

vertikaalselt või horisontaalselt.
• Parima tulemuse saavutamiseks pöörake seadet 

ümber fikseeritud punkti (nt piiraja on täielikult välja 
tõmmatud ja seade on asetatud vastu seina).

• Mõõtmiseks võite aktiveerida minimaalse/
maksimaalse väärtuse funktsiooni. Minimaalset 
väärtust kasutatakse mõõtmiste korral, mis jäävad 
sihtmärgist paremale. Maksimaalset kaugust 
kasutatakse kõikide teiste kauguste mõõtmiseks.

Veenduge, et esimene mõõde ja mõõdetav 
kaugus on õige nurga all. Kasutage seadme minimaalse/
maksimaalse funktsiooni väärtust.
8Funktsioonid Leica DISTO™ DXT 776113 est
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Kaudne mõõtmine – kauguse määramine kahe 
abimõõtme abil.

1 x lühidalt: ekraanile kuvatakse sümbol .

Sümbolis vilgub mõõdetav kaugus.

1 x lühidalt: kauguse mõõtmine.

Sümbolis vilgub teine mõõdetav kaugus.

1 x lühidalt: horisontaalse kauguse mõõtmine.

Funktsiooni tulemus kuvatakse summareale.

Kui klahvi  kauguse mõõtmise ajal kauem all hoida, 
aktiveeritakse maksimaalne või minimaalne pidev 
mõõtmine.

Kaudne mõõtmine – kauguse määramine 
kolme abimõõtme abil.

2 x lühidalt: ekraanile kuvatakse sümbol .

Sümbolis vilgub mõõdetav kaugus.

1 x lühidalt: kauguse mõõtmine.

Sümbolis vilgub teine mõõdetav kaugus.

1 x lühidalt: horisontaalne mõõtmine.
Sümbolis vilgub kolmas kaugus.

1 x lühidalt: kauguse mõõtmine.

Funktsiooni tulemus kuvatakse summareale.

Kui klahvi  kauguse mõõtmise ajal kauem all hoida, 
aktiveeritakse maksimaalne või minimaalne pidev 
mõõtmine.

1

2

3
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Mälu
1 x lühidalt: ekraanile kuvatakse sümbol  ja 
viimane mõõdetud väärtus.

Viimase kümne väärtuse vaatamiseks kasutage klahve 
"+" või "–". Pikk klahvivajutus võimaldab väärtusi teistes 
funktsioonides kasutada.

Helisignaali väljalülitamine
  Vajutage klahv alla ja hoidke seda all 3 

sekundit:

helisignaal lülitub välja.
Helisignaali aktiveerimiseks vajutage klahv uuesti 
alla ja hoidke seda all 3 sekundit.

Lisa

Ekraani teated
Kõik teated kuvatakse ekraanile sümbolina  või 
tekstina "Viga". Järgnevaid vigu on võimalik parandada.

Põhjus Lahendus
204 Arvutusviga Korrake protseduuri
252 Liiga kõrge 

temperatuur
Laske seadmel maha 
jahtuda.

253 Liiga madal 
temperatuur.

Soojendage seade üles.

255 Seadmesse saabuv 
signaal on liiga nõrk ja 
mõõtmiseks kulub 
liiga kaua aega.

Kasutage peegelplaati.

256 Seadmesse saabuv 
signaal on liiga tugev.

Kasutage peegelplaati 
(hall pool).

257 Viga 
mõõtmistulemustes, 
liiga palju 
taustavalgust.

Kasutage peegelplaati 
(pruun pool).

258 Mõõtepiirkonnast 
väljas

Valige mõõtmiseks 
mõõtepiirkonda jääv 
kaugus.
10Lisa Leica DISTO™ DXT 776113 est
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Tehniline spetsifikatsioon

* Kasutage peegelplaati mõõtekauguse suurendamiseks 
päevasel ajal või kui sihtmärgi peegeldumisomadused on 
ebapiisavad.
** Soodsates tingimustes (heade omadustega sihtmärgipind, 
soodne toatemperatuur) kuni 10 m. Ebasoodsates tingimustes, 
nagu intensiivne päikesevalgus, halvasti peegelduv 
sihtmärgipind või suured temperatuurikõikumised, ja kui kaugus 
on üle 10 m, võib kõrvalekalle suureneda ± 0,15 mm/m.

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)
Mõistega „elektromagnetiline ühilduvus” tähistatakse 
seadme võimet toimida häireteta elektromagnetilise 
kiirguse ja elektrostaatiliste laengute keskkonnas ilma 
elektromagnetiliste häirete põhjustamiseta teistele 
seadmetele.

� HOIATUS
Leica DISTO™ vastab kõige rangematele 

standardite ja eeskirjade nõuetele.
Siiski ei saa täielikult välistada teisi seadmeid 
mõjutavate häirete esinemise võimalust.

Viga Põhjus Lahendus
Error Kõvaketta viga Kui hoolimata seadme 

mitmekordsest sisse- ja 
väljalülitamisest jääb 
ekraaniline niisugune 
teade püsima, pöörduge 
seadme müügiesindaja 
poole.

Ulatus 0,05 m kuni 70 m*
Mõõtetäpsus (2 σ) tavaliselt ±1,5 mm**
Ekraanile kuvatav väikseim 
ühik 1 mm

Laseri klass 2
Laseri tüüp 635 nm, < 1 mW
Pritsme- ja tolmukindel IP 65
Automaatne väljalülitamine
Laser
Seade

60 s möödumisel
180 s möödumisel

Näidiku valgustus
Väljatõmmatav 
otsaelement
Aku tööiga
Tüüp 2 x AAA kuni 5000 mõõtmist

Seadme mõõdud 123 x 55 x 28 mm
Kaal 159 g
Temperatuuri vahemik:
Hoiustamine
Kasutamine

–25 °C kuni +70 °C
0 °C kuni +40 °C
11 LisaLeica DISTO™ DXT 776113 est RO



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

See on 2. klassi lasertoode, mis vastab järgmiste 
dokumentide nõuetele:

• IEC60825-1 : 2007 "Lasertoodete 
radiatsiooniohutus"

II klassi lasertooted
Ärge vaadake laserkiirt ega suunake seda ilma 
põhjuseta teistele inimestele. Silmi kaitsevad tavalised 
reageeringud ebameeldivale tundele, sealhulgas 
silmade pilgutamine.

� HOIATUS
Läbi optiliste seadmete (nt binoklid, teleskoobid) 

otse laserkiirele vaatamine võib olla ohtlik.

Ettevaatusabinõud
Ärge vaadake laserkiirt läbi optiliste seadmete.

� HOIATUS
Laserkiire vaatamine võib olla silmadele ohtlik.

Ettevaatusabinõud
Ärge vaadake pärani silmi otse laserkiirele.. Ärge 
vaadake laserkiirt. Veenduge, et laserkiir on suunatud 
alla või silmadekõrgusest allapoole (eriti fikseeritud 
paigaldistel, seadmetes jne).

Märgistus

Laserkiirgus
Ärge vaadake pärani silmi otse 

laserkiirele.
2. klassi laser

vastavalt standardile IEC 60825-1:2007
Maksimaalne kiirgusvõimsus*: <1 mW
Kiirgav lainepikkus:  620–690nm
Kiire kõrvalekalle  0,16 x 0,6 mrad
Impulsi kestus  1 x 10–9 s
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Tüübi sildi asukoht:

Hooldus
Eemaldage mustus pehme niiske lapiga. Ärge kasutage 
tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega lahuseid.

Garantii
Leica DISTO™ DXT seadmele kehtib tootja Leica 
Geosystems AG kolmeaastane* garantii.
Täpsemat teavet leiate meie koduleheküljelt 
www.disto.com.
* Kolmeaastase garantiiaja tagamiseks peab toode olema 
registreeritud meie kogulehel www.disto.com kaheksa nädala 
jooksul alates ostukuupäevast. Registreerimata tootele 
kohaldub kaheaastane garantii.

Kahjutustamine
� HOIATUS

Tühje akusid ei tohi visata majapidamisjäätmete 
hulka. Säästke keskkonda ja viige need 
kogumispunktidesse, nagu on sätestatud riiklikes ja 
kohalikes eeskirjades.

Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete 
hulka.
Kõrvaldage toode kasutuselt teie riigis 
kehtivate eeskirjade järgi.
Täitke kohalikke ja riiklikke vastavaid eeskirju.

Teavet toote käsitsemise ja kasutuselt kõrvaldamise 
kohta saate alla laadida Leica Geosystemsi 
koduleheküljelt 
http://www.leica-geosystems.com/treatment või saate 
selle Leica Geosystemsi esindajalt.

Tootja jätab endale kõik õigused muudatuste 
tegemiseks (joonised, kirjeldused ja tehnilised 
spetsifikatsioonid).
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Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.disto.com

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland has been certified as being equipped 
with a quality system which meets the International Standards of Quality 
Management and Quality Systems (ISO standard 9001) and Environmental 
Management Systems (ISO standard 14001).

Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask 
your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program.
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Switzerland 2009
Translation of original text (776113)
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