
Leica DISTO™ DXT
The original laser distance meter
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Bendrosios instrukcijos
Lietuvių

Sveikiname įsigijus „Leica DISTO™ DXT“.

Prieš pirmą kartą naudodami 
produktą, atidžiai perskaitykite 
saugos ir bendrąsias instrukcijas. Už 

produktą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad visi 
naudotojai supranta šias instrukcijas ir jomis 
vadovaujasi.

Vartojami simboliai
Šie simboliai reiškia:

� PERSPĖJIMAS:
nurodo galimą pavojingą situaciją arba netinkamą 

naudojimą, kurio neprižiūrint, žmonės gali rimtai ar net 
mirtinai susižaloti.

� ĮSPĖJIMAS:
nurodo galimą pavojingą situaciją arba netinkamą 

naudojimą, kurio neprižiūrint, žmonės gali susižeisti, ir/
arba gali būti padaryta finansinė, aplinkos žala arba 
sugadintos medžiagos.

Svarbūs skyreliai, kuriais reikia vadovautis, kad 
produktas būtų naudojamas tinkamai pagal technikos 
nurodymus ir efektyviai. 

Skirta

Skirta naudoti
• Atstumų matavimas
• Naudoti kompiuterio funkcijas, pvz.: ploto ir tūrio

Neskirtas naudoti
• Negalima instrumento naudoti be instruktažo.
• Neleidžiama naudoti už nustatytų ribų 
• Neleidžiama suaktyvinti saugos sistemų ir pašalinti 

paaiškinamąsias bei perspėjimų  apie pavojų 
etiketes.

• Neleidžiama atidaryti įrenginio įrankiais (atsuktuvu ir 
kitais).

• Neleidžiama įrenginio modifikuoti arba keisti.
• Neleistina su įrenginiu naudoti kitų gamintojų priedų 

negavus specialaus „Leica Geosystems“ leidimo.
• Negalima sąmoningai arba neatsakingai elgtis ant 

pastolių ir kopėčių, kai matuojama prie veikiančių 
mašinų arba prie neapsaugotų mašinų, arba 
mechanizmų dalių.

• Negalima nukreipti į tiesioginius saulės spindulius.
• Negalima akinti kito žmogaus, net tamsoje.
• Negalima neatsargiai elgtis net apžiūrint tam tikrą 

teritoriją (pvz.: atliekant matavimus kelyje, statybų 
aikštelėse ir kitur).
1 Vartojami simboliaiLeica DISTO™ DXT 776113 lt RO
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Naudojimo apribojimai
Taip pat žr. skyrelį „Techniniai duomenys“.

„Leica DISTO™“ yra sukurtas būti naudojamas 
žmonėmis apgyvendintose teritorijos, todėl jo negalima 
naudoti teritorijose, kur yra sprogimo tikimybė arba 
kitokia grėsmė.

Atsakomybė
Originalios įrangos gamintojo „Leica Geosystems 
AG“, CH-9435 Heerbrugg (sutrumpintai „Leica 
Geosystems“) atsakomybė:
„Leica Geosystems“ atsako už produkto, jo Bendrųjų  
instrukcijų  ir originalių  priedų  pateikimą saugiomis 
sąlygomis. 
(Instrukcijų  versijos kitomis kalbomis ieškokite 
svetainėje: www.disto.com)

Gamintojo atsakomybė už ne „Leica“ priedus:
Ne „Leica“ priedų  gamintojai prieš „Leica DISTO™“ 
atsako, kad jų produktams pagamina, sumontuoja ir 
suteikia galimybę saugiai naudotis „Leica DISTO™“ 
produktais. Jie taip pat atsako už „Leica Geosystems“ 
produktų  su šiais priedais saugaus naudojimo 
efektyvumą.

Instrumentą turinčiojo asmens atsakomybė:

� PERSPĖJIMAS
Instrumentą turintis asmuo atsako, kad įranga 

naudojama pagal instrukcijas. Šis asmuo taip pat atsako 
už kitų  asmenų, kurie naudosis šiuo įrenginiu, 
apmokymus ir nurodymus, kaip saugiai naudotis šia 
įranga.
Šį įrenginį turintis asmuo prisiima šias prievoles:
• Suprasti produkto saugos instrukcijas ir Bendrąsias 

instrukcijas.
• Žinoti vietinius saugos reikalavimus, kaip 

apsisaugoti nuo nelaimingų  atsitikimų .
• Jei įrangą tapo nesaugu naudoti, nedelsiant apie tai 

pranešti „Leica Geosystems“.
2Skirta Leica DISTO™ DXT 776113 lt
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Apžvalga

Klaviatūra

1 ON/DIST (ON/MEAS) (įjungta/atstumas (įjungta/
matuoti) – mygtukai

2 PLUS [+] – mygtukas 
3 MINUS [-] – mygtukas 
4 REFERENCE (charakteristika) – mygtukas 
5 PLOTAS / tūris – mygtukas
6 PITAGORO funkcija – mygtukas
7 HISTORICAL MEMORY/TIMER  (įvykiai atmintyje/

laikmatis) – mygtukas
8 CLEAR/OFF  (išvalyti/išjungti) – mygtukas 

Simbolių rodymas

1 Lazeris „ON“ (įjungtas)
2 Charakteristika (priekis / galinė / užpakalinė pusė /

Trikojis)
3 Min. / maks. reikšmės rodymas
4 Baterijos būsena
5 Plotas / tūris
6 Informavimo simbolis
7 Pitagoro teorema
8 Įvykių  atmintis
9 3 tarpinė linija
10 2 tarpinė linija
11 1 tarpinė linija
12 Santraukos eilutė

1

2

4

6

8

3

5

7

43 5 6 7 8

9

10

11

12

1

13

14

15

16

2

3 ApžvalgaLeica DISTO™ DXT 776113 lt RO



ND

GB

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

ROK

RUS

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG

RO
13 Detalus ekranas
14 Lubų plotas 
15 Sienos plotas
16 Perimetras

Paleidimas

Baterijos įdėjimas / keitimas

1 Ištraukite galinį dangtelį.
2 Su moneta arba atsuktuvu atsukite tvirtinimo 

mechanizmą ir pakelkite elementus dengiantį 
dangtelį. 

3 Dėdami baterijas, žiūrėkite tinkamą poliškumą. 
4 Uždarykite baterijų  skyriaus dangtelį. 
• Pakeiskite baterijas, kai simbolis  nuolat dega 

ekrane. 
Naudokite tik šarmines baterijas.

Jei instrumentas nenaudojamas ilgą laiką, 
išimkite baterijas, kad apsaugotumėte įrenginį nuo 
korozijos.

Tam, kad į prietaisą nepatektų vandens, 
pasirūpinkite, kad į elementų laikymo skyrelio tarpus 
nepatektų purvo.

Veikimas

Matavimo sąlygos
Diapazonas
Diapazonas ribojamas 70 m

Nakties arba sutemų  metu, jei objektas yra šešėlyje, 
matavimo diapazonas be taikinio lenletės  padidėja. 
Naudokite taikinio lentelę padidinti matavimo diapazoną 
dienos metu arba jei objektas sunkiai atspindi šviesą!

Objekto paviršius

� ĮSPĖJIMAS:
Jei matuoklis nukreipiamas į bespalvius skysčius 

(pvz.: vandenį) arba skaidrų  stiklą, polistirolą arba 
panašius pusiau permatomus paviršius, gali kilti 
matavimo klaidų .  Lazerio spindulio nukreipimas į ypač 
blizgius paviršius gali pažeisti spindulį, todėl bus 
matavimo klaidos.
4Paleidimas Leica DISTO™ DXT 776113 lt
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Naudojimo pavojai
� ĮSPĖJIMAS:

Neteisingi parodymai galimi, jei instrumentas 
pažeistas arba buvo numestas, netinkamai naudojamas 
arba pakeistas.

Perspėjimai:
Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus,

ypač jei instrumentas buvo netinkamai naudojamas: 
prieš svarbius matavimus, jų  metu ir po jų  nuolat 
tikrinkite instrumento rodmenis.

Apžiūrėkite, kad „Leica DISTO™“ optika būtų švari, 
bamperiai – nepažeisti mechaniškai.

� ĮSPĖJIMAS:
Instrumentą naudojant matuoti atstumus arba 

nustatyti judančius objektus (pvz.: kranus, statybos 
įrangą, platformas ir kita), dėl įvairiausių  nenumatytų  
priežasčių įrenginys gali pateikti klaidingus rodinius.

Perspėjimai:
Ši produktą naudokite tik kaip matavimo jutiklį, o ne 
kontrolės įrenginį. Jūsų  sistema turi būti sukonfigūruota 
ir veikti taip, kad esant klaidingiems rodmenims, 
įrenginio gedimui arba nutrūkus elektros tiekimui dėl 
saugos priemonių nesuveikimo (pvz.: išsijungus 
saugikliams), nebus padaryta jokia žala.

Įjungimas / išjungimas
1x trumpai: įrenginys ir lazeris įjungiamas.

Ekrane rodomas baterijos simbolis , kol  
paspaudžiamas kitas mygtukas.

Ilgiau paspaudus šį mygtuką, įrenginys 
išjungiamas.

Įrenginys automatiškai išjungiamas, jei 
nenaudojamas ilgiau nei tris minutes.

Vienetų nustatymas
Ilgai spauskite, kol bus rodomas reikiamas vienetas.

Galimi vienetai:

Mygtukas CLEAR (išvalyti)
1x trumpai: atšaukiamas paskutinis veiksmas.

Atstumas Plotas Tūris
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 VeikimasLeica DISTO™ DXT 776113 lt RO
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Numatytieji nustatymai
Numatytieji nustatymai matomi instrumento 
užpakalinėje dalyje.

Instrumente galima nustatyti šiuos vienetus:

• Norėdami matuoti nuo apačios (žr. pav. {D}), 
atlenkite rėmelį, kol jis užsifiksuos pirmą kartą.

• Norėdami matuoti iš kampo (žr. pav. {D}), atlenkite 
rėmelį, kol jis užsifiksuos, pastumkite jį dešinėn – 
dabar jis gali būti visiškai atlenktas. 

Prietaisas automatiškai nustato matavimo 
padėtį ir atlieka šį matavimą. 

1x trumpai: kitas matmuo paimtas iš priekio.

2x trumpas: matuojama atsižvelgiant į prietaiso 
galinės dalies padėtį (numatytoji padėtis).

1x ilgas: matavimai be perstojo atliekami nuo 
priekinės briaunos. Trumpas mygtuko 
spustelėjimas panaikina be perstojo atliekamų 
matavimų režimą.
6Veikimas Leica DISTO™ DXT 776113 lt
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Matavimas

Vieno atstumo patavimas
1x trumpai: lazeris įjungtas.

1x trumpai: atstumo matmuo. 

Iškart rodomas rezultatas.

Tęstinis matmuo
Atstumą galite nustatyti šios funkcijos dėka. 

1x ilgas: girdimas „pyptelėjimas“. Pradedamas 
tęstinis matavimas.

1x trumpai: tęstinis matavimas sustabdomas. 

Suvestinės eilutėje rodoma paskutinė matavimo reikšmė.

Minimalus / maksimalus matavimas
Ši funkcija leidžia nustatyti minimalų  arba maksimalų  
atstumą nuo tam tikro atskaitos taško, pvz.: nustatyti 
kambario įstrižaines (maksimalią reikšmę) arba 
horizontalius atstumus (minimalias reikšmes).

Įjunkite tęstinį matmenį (žr. aukščiau). 

Bus rodomos atitinkamos minimalios ir maksimalios 
reikšmės.

Funkcijos

Sudėtis / atimtis
Atstumo matmuo.

1x trumpai: kitas matmuo pridedamas prie 
ankstesniojo.

1x trumpai: kitas matmuo atimamas iš 
ankstesniojo.

Kiek norite kartų , tiek kartokite šį veiksmą. Rezultatas 
rodomas suvestinės eilutėje; ankstesnės reikšmės 
rodomos tarpinėje 2 eilutėje; reikšmė pridedama 1 
tarpinėje eilutėje.

1x trumpai: atšaukiamas paskutinis veiksmas.

Ploto funkcija
1x trumpai: rodomas simbolis .

1x trumpai: paima pirmąjį atstumo matmenį (pvz.: 
ilgio).

1x trumpai: paima antrąjį atstumo matmenį (pvz.: 
pločio).

Ploto matmens rezultatai rodomi suvestinės eilutėje, o 
atskiros reikšmės – 1 ir 2 tarpinėje eilutėje.

Jeigu ilgiau laikysite nuspaudę  mygtuką, ekrane 
pamatysite  perimetrą.
7 MatavimasLeica DISTO™ DXT 776113 lt RO
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Ploto sudėtis ir atimtis
Ploto funkcijų iškvietimas ir ploto matavimas.

Paspauskite  arba .

1x trumpai: paima pirmąjį atstumo matmenį (pvz.: 
ilgio).

1x trumpai: paima antrąjį atstumo matmenį (pvz.: 
pločio).

Antrojo ploto matmens rezultatas rodomas su mirksinčiu 
+ ženklu. 

1x trumpai: patvirtinama sudėtis, suvestinės 
eilutėje rodomas sudėto ploto rezultatas.

Tūrio funkcija
2x trumpai: Rodomas simbolis .

1x trumpai: paima pirmąjį atstumo matmenį (pvz.: 
ilgio).

1x trumpai: paima antrąjį atstumo matmenį (pvz.: 
pločio).

Suvestinės eilutėje rodomas jau pamatuotų  reikšmių  
ploto matmens rezultatas.

1x trumpai: paima trečiąjį atstumo matmenį (pvz.: 
aukštis). Reikšmė rodoma 1 tarpinėje eilutėje.

Santraukos eilutėje parodomas apskaičiuotas tūris, 
paskutinės trys išmatuotos vertės rodomos tarpinėse 
eilutėse 1,2,3. 

Laikykite ilgiau nuspaudę  mygtuką, jeigu norite 
ekrane pamatyti papildomos informacijos apie patalpą, 
pavyzdžiui, jos perimetrą , lubų ir grindų plotą , 
sienų paviršiaus plotą .

Netiesioginis matmuo
Instrumentas gali matuoti atstumus, skaičiuodamas juos 
pagal Pitagoro teoremą. Šis būdas naudojamas ten, kur 
atstumą tiesiogiai išmatuoti yra sudėtinga.

Pridėkite prie iš anksto numatytųjų sekos 
matmenų:
• Visi objekto taškai turi būti vertikalūs arba 

horizontalūs sienos paviršiuje.
• Geriausi rezultatai gaunami, kai instrumentas 

pasukamas aplink fiksuotą tašką (kai visiškai 
ištrauktas rėmelis, o instrumentas laikomas 
statmenai sienai).

• Imant matmenis, galima pasirinkti maksimalaus / 
minimalaus matavimo funckiją. Minimali reikšmė 
naudojama matmenims, kurie yra iš dešinio 
matuojamo objekto kampo; visiems kitiems 
matmenims atlikti naudojamas maksimalus 
atstumas.
8Funkcijos Leica DISTO™ DXT 776113 lt
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Patikrinkite, ar pirmasis matmuo ir atstumas, 
kurį matuosite, yra reikiamais kampais. Naudokite 
minimalių  / maksimalių  matavimų  funkciją.

Netiesioginis matmuo – atstumui naudojant 2 
papildomus matmenis

1x trumpai: rodomas simbolis .

Matuotinas atstumas mirksi simbolyje.

1x trumpai: paima atstumo matmenį.

Antras matuotinas atstumas mirksi simbolyje

1x trumpai: paima horizontalus atstumo matmenį

Funkcijos rezultatas rodomas suvestinės eilutėje.

Jei mygtukas  paspaustas ilgesnį laiką matuojant 
atstumą, suaktyvinamas maksimalus ir minimalus 
tęstinis matavimas. 

Netiesioginis matmuo – atstumo naudojant 3 
papildomus matmenis

2x trumpai: rodomas simbolis .

Matuotinas atstumas mirksi simbolyje.

1x trumpai: paima atstumo matmenį

Antras matuotinas atstumas mirksi simbolyje

1x trumpai: paima horizontalų matmenį.
Trečiasis matuotinas atstumas mirksi simbolyje

1x trumpai: paimamas atstumo matmuo.

Funkcijos rezultatas rodomas suvestinės eilutėje.

Jei mygtukas  paspaustas ilgesnį laiką matuojant 
atstumą, suaktyvinamas maksimalus ir minimalus 
tęstinis matavimas. 

1

2

3
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Įvykių  atmintis
1x trumpai: ekrane rodomas simbolis  ir 
paskutinė išmatuota reikšmė.

Per 10 reikšmių  naršykite mygtukais + arba -. Jeigu 
ilgiau laikysite nuspaudę mygtuką, pasirinktas vertes 
galėsite panaudoti kitoms funkcijoms.

Pyptelėjimo išjungimas
  Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę:

Pypsėjimas išjungtas. 

Norėdami įjungti pypsėjimą, paspauskite ir laikykite 
nuspaudę 3 sekundes.

Priedas

Rodomi perspėjimai
Visi rodomi perspėjimai rodomi su  arba užrašu 
„Error“ (klaida). Gali būti ištaisytos tokios klaidos.

Priežastis Taisymas
204 Skaičiavimo klaida Pakartokite procedūrą
252 Per aukšta 

temperatūra
Leiskite įrenginiui 
atvėsti.

253 Per žema 
temperatūra.

Pašildykite įrenginį.

255 Per silpnas signalas, 
per ilgas matavimo 
laikas.

Naudokite taikinio 
lentelę.

256 Gaunamas signalas 
per stiprus

Naudokite taikinio 
lentelę (pilkąją pusę)

257 Neteisingi matmenys, 
per didelis foninis 
apšvietimas

Naudokite taikinio 
lentelę (rudąją pusę)

258 Matmenys viršija 
nustatytas ribas

Pasirinkite matavimo 
atstumą leistiname 
diapazone

Klaida Priežastis Taisymas
Error Aparatūros klaida Jei šis pranešimas 

rodomas įrenginį įjungus 
ir išjungus kelis kartus, 
kreipkitės į pardavėją.
10Priedas Leica DISTO™ DXT 776113 lt
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Techninės specifikacijos

*Naudokite objekto lentelę padidinti matavimo diapazoną dienos 
metu arba jei objektas sunkiai atspindi šviesą!
** tinkamomis sąlygomis (geros objekto paviršiaus savybės, 
tinkama kambario temperatūra) iki 10 m. Nepalankiomis 
sąlygomis, pvz.: šviečiant saulei, esant sunkiai atspindinčiam 
objekto paviršiui arba stipriai svyruojant temperatūroms, 
matavimo atstumas virš 10 m gali padidėti ± 0,15 mm/m.

Elektromagnetinis suderinamumas 
(EMC)
Terminas „elektromagnetinis suderinamumas“ reiškia 
produkto galimybę tolygiai funkcionuoti aplinkoje, kur yra 
elektromagnetinis spinduliavimas ir elektrostatiniai 
pokyčiai, be to,. Įrenginiai veikia netrikdydamas kitus.

� PERSPĖJIMAS
„Leica DISTO™“ patvirtina, kad šis produktas 

atitinka visus griežčiausius standartus ir reikalavimus.
Tačiau nėra visiškai ištirta, ar produktas netrikdo kitų 
įrenginių veikimo. 

Lazerio klasifikacija
„Leica DISTO™“ pateikia matomą lazerio spindulį, kuris 
sklinda iš įrenginio priekio.

Diapazonas 0,05 m – 70 m*
Matavimo tikslumas (2 σ) Std. ± 1,5 mm**
Mažiausias rodomas 
vienetas 1 mm

Lazerio klasė 2
Lazerio tipas 635 nm, < 1 mW 
Apsauga nuo apsitaškymo ir 
dulkių IP 65

Automatinis maitinimo 
išjungimas 
Lazerio
Instrumento

po 60 sek.
po 180 sek.

Apšvietimas
Atlenkiamas rėmelis
Baterijų energijos kiekis
2 x AAA tipo

iki
5 000 matavimų

Matmenys 123 x 55 x 28 mm
Svoris 159 g
Temperatūros ribos:
Saugojimas
Veikimas

-25°C – +70°C
0°C – +40°C
11 PriedasLeica DISTO™ DXT 776113 lt RO



Produktas yra 2 klasės lazerinis produktas ir atitinka:

• IEC60825-1 : 2007 „Saugaus spinduliavimo 
lazerinių produktų“ standartą

2 lazerių klasės produktai:
tiesiogiai nežiūrėkite ir į kitą žmogų nenukreipkite lazerio 
spindulio. Paprastai pateikiama apsauga akims 
apsaugoti nuo galimo neigiamo spindulio poveikio 
regėjimui.

� PERSPĖJIMAS
Žiūrėti į lazerio spindulį per papildomas optines 

priemones (pvz.: žiūronus, teleskopus) gali būti 
pavojinga.

Perspėjimai:
Tiesiogiai nežiūrėkite į lazerio spindulį per optines 
priemones.

� ĮSPĖJIMAS:
Tiesiogiai į lazerio spindulį žiūrėdami galite 

pažeisti regėjimą.

Perspėjimai:
Nežiūrėkite į spindulį. Nežiūrėkite į lazerio spindulį. 
Patikrinkite, ar lazeris nukreiptas į viršų arba virš akių 
lygio (ypač jei yra fiksuotos padėties įrangoje ir kitur).

Žymėjimas

Prietaiso tipo etiketės vieta

Lazerio spinduliavimas
Nežiūrėkite į lazerio spindulį

2 lazerio klasė
atitinka IEC 60825-1:2007

Maksimali spinduliavimo galia*: <1 mW
Skleidžiamų bandų ilgis:  620 – 690 nm
Spindulio nukrypimas  0,16 x 0,6 mrad
Impulso trukmė  1 x 10 -9 s
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Priežiūra
Nuvalykite nešvarumus švelniu audeklu. Nenaudokite 
jokių valiklių ir tirpiklių.

Garantija
„Leica DISTO™ DXT“ produktas pateikiamas su trijų 
metų garantiją* iš „Leica Geosystems“.

Daugiau informacijos rasite: www.disto.com
* Gauti trijų metų garantiją galite, jei produktas priregistruojamas 
svetainėje www.disto.com per aštuonias savaites po įsigijimo 
datos. Jei produktas nepriregistruojamas, taikoma dviejų metų 
garantija.

Utilizavimas
� ĮSPĖJIMAS:

Plokščių baterijų negalima utilizuoti kaip buitinių 
atliekų. Rūpinkitės aplinkosauga ir baterijas utilizuokite 
juos reikiamuose punktuose pagal nurodymus ir 
vietinius reikalavimus.

Produkto negalima utilizuoti kaip buitinių 
atliekų.

Šį produktą utilizuokite pagal valstybėje 
galiojančius tokių atliekų reikalavimus.

Vadovaukitės valstybės ir regiono nuostatų 
reikalavimais.

Produkto specialaus naudojimo informaciją ir utilizavimo 

reikalavimus galite atsisiųsti iš „Leica Geosystems“ 
pagrindinės svetainės:
http://www.leica-geosystems.com/treatment arba gauti 
iš „Leica Geosystems“ pardavėjo. 

Pasiliekamos teisės keisti (paveikslėlius, aprašus ir 
technines specifikacijas). 
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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.

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, 
Switzerland 2009
Translation of original text (776113)
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