
Leica DISTO™ DXT
The original laser distance meter
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Navodila za uporabnike
Slovensko

Čestitamo vam ob nakupu Leica DISTO™ DXT.

Pred prvo uporabo naprave natančno 
preberite varnostna navodila in 
navodila za uporabnike. Oseba, ki je 

odgovorna za napravo mora zagotoviti, da vsi uporabniki 
razumejo ta navodila in se po njih ravnajo.

Uporabljene oznake
Uporabljeni simboli imajo naslednji pomen:

� OPOZORILO
Označuje morebitno nevarno situacijo ali 

nenamerno uporabo, ki lahko v primeru, da se ne 
izognete, povzroči smrt ali resne poškodbe.

� POZOR:
Označuje morebitno nevarno situacijo ali 

nenamerno uporabo, ki lahko v primeru, da se ne 
izognete povzroči manjšo poškodbo in/ali znatno materi-
alno, finančno ali okoljsko škodo. 

Pomembni odstavki katere morate upoštevati v 
praksi, saj omogočajo uporabo izdelka na tehnično 
pravilen in učinkovit način.

Predvidena uporaba

Dovoljene uporabe
• Izmerjene razdalje
• Računanje funkcij, npr. površin in prostornin

Škodljiva uporaba
• Uporaba inštrumenta brez navodil
• Uporaba izven predpisanih meja
• Deaktivacija varnostnih sistemov in odstranitev 

nalepk z navodili in razlago
• Odpiranje opreme z orodji (izvijači, ipd.)
• Spreminjanje izdelka ali uporaba za druge namene
• Uporaba dodatkov drugih proizvajalcev brez 

izrecnega dovoljenja podjetja Leica Geosystems.
• Namerno ali neodgovorno obnašanje na gradbenem 

odru, pri uporabi lestev, pri opravljanju meritev v 
bližini zagnanih naprav ali v bližini delov naprav ali 
inštalacij, ki niso zaščitene

• Merjenje neposredno v sonce
• Namerno slepljenje tretjih oseb; tudi v mraku
• Neustrezni varnostni ukrepi na kraju meritve (npr. pri 

meritvah na cesti, gradbiščih, itd.)
1 Uporabljene oznakeLeica DISTO™ DXT 776113 slo RO
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Omejitve uporabe
Glejte razdelek "Tehnični podatki".

Naprava Leica DISTO™ je zasnovana za uporabo v 
človeku neškodljivih območjih. Ne uporabljajte je v 
agresivnih oz. eksplozivnih okoljih.

Odgovornosti
Odgovornosti proizvajalca originalne opreme Leica 
Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (kratko Leica 
Geosystems):
Leica Geosystems je odgovoren za dobavo naprave, 
vključno z navodili za uporabnike in originalnimi dodatki, 
v popolnoma varnem stanju. 
(dodatne jezikovne različice lahko najdete na: 
www.disto.com)

Odgovornosti proizvajalca neoriginalnih dodatkov:
Proizvajalci za neoriginalne dodatke za DISTO™ so 
odgovorni za razvoj, vgradnjo in obveščanje o 
varnostnih konceptih za svoje izdelke. Prav tako so 
odgovorni za učinkovitost teh varnostnih konceptov pri 
uporabi z opremo Leica Geosystems.

Odgovornost osebe, ki je odgovorna za napravo:

� OPOZORILO
Oseba, ki je odgovorna za ta inštrument, mora 

zagotoviti, da se oprema uporablja v skladu z navodili. 
Ta oseba je prav tako odgovorna za razporeditev 

osebja, usposabljanje in varnost opreme pri uporabi. 
Odgovorna oseba za izdelek ima naslednje dolžnosti:
• Razumeti mora varnostna navodila in navodila za 

uporabnike.
• Poznati mora krajevne varnostne uredbe glede 

preprečevanja nesreč.
• O okvari opreme mora nemudoma obvestiti podjetje 

Leica Geosystems.
2Predvidena uporaba Leica DISTO™ DXT 776113 slo
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Pregled

Tipkovnica

1 Tipka ON/DIST (ON/MEAS)
2 Tipka PLUS [+] 
3 TIpka MINUS [-]
4 TIpka OBMOČJE/OBSEG 
5 TIpka PITAGORE
6 Tipka REFERENCE 
7 Tipka HISTORICAL MEMORY/TIMER 
8 Tipka CLEAR/OFF 

Zaslon

1 Laser "VKLOP"
2 Izhodišče za merjenje (spredaj/zadaj/na koncu/Stojalo)
3 min / maks zaslon
4 Stanje baterije
5 Površina/prostornina
6 Simbol za informacije
7 Pitagorea
8 Zgodovinski spomin
9 Vmesna črta 3
10 Vmesna črta 2
11 Vmesna črta 1
12 Črta za povzetek
13 Prikazovalnik s podrobnostmi
14 Območje stropa
15 Območje zida
16 Obseg
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Zagon

Vstavljanje / zamenjava baterij

1 Končnik zložite navzven.
2 Ključavnični mehanizem odprite z kovancem ali 

izvijačem, in dvignite pokrov oddelka za baterije.
3 Vstavite baterije tako, da upoštevate pravilno 

polariteto. 
4 Zaprite pokrov za baterije. 
• Baterijo zamenjajte, ko na zaslonu nenehno utripa 

simbol . 

Uporabljajte samo alkalne baterije.
Če inštrument ne boste uporabljali dlje časa, 

odstranite baterije, da s tem preprečite korozijo.
Da inštrument ostane neprepusten, morate 

paziti da v pečat oddelka za baterije ne pride umazanija.

Delovanje

Pogoji merjenja
Območje
Območje je omejeno na 70 m.

Meritveno območje brez ciljne plošče se poveča ponoči 
ali ob somraku in če je cilj v senci. Uporabite ciljno 
ploščo, da povečate merilno območje podnevi ali če ima 
cilj slabe odbojne lastnosti!

Ciljne površine

� POZOR:
Do napak pri merjenju lahko pride pri merjenju 

brezbarvnih tekočin (npr. vode) ali stekla, stiropene ali 
podobnih na pol prozornih površinah. Merjenje na visoko 
odbojne površine lahko odkloni laserski žarek in privede 
do meritvenih napak.

Nevarnosti pri uporabi
� POZOR:

bodite pozorni na nepravilne merilne razdalje, v 
primeru da naprava ne deluje pravilno, da je padla na tla 
oziroma, da je bila nepravilno uporabljena ali spremen-
jena.

Ukrepi:
Periodično izvajajte testne meritve.
4Zagon Leica DISTO™ DXT 776113 slo
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Še posebno, če je bila naprava izpostavljena neobičajni 
uporabi pred, med in po vsaki pomembni meritvi.

Optika Leica DISTO™ mora biti čista in odbijači brez 
okvare.

� POZOR:
Pri uporabi inštrumenta za meritev dolžin ali za 

določitev položaja premikajočih predmetov (npr. žerjavi, 
gradbena oprema, ploščadi, itd.) lahko nepričakovani 
dogodki povzročijo napačne meritve.

Ukrepi:
Ta izdelek uporabljajte samo kot merilni senzor in ne kot 
krmilno napravo. Vaš sistem mora biti nastavljen in mora 
delovati na način, ki v primeru napačne meritve, okvare 
naprave ali napajanja zaradi vgrajenih varnostnih 
ukrepov (npr. varnostno stikalo), preprečuje poškodbe.

Vklop in izklop
1x nakratko: inštrument in laser sta vključena.

Na zaslonu je prikazan simbol za baterijo , doler 
ne pritisnete naslednjo tipko.

Z daljšim pritiskom na to tipko, se bo instrument 
izključil.

Inštrument se samodejno izključi po treh minutah 
nedejavnosti.

Postavljanje enote
Pritiskajte tipko, dokler se želena enota ne prikaže.

Možne enote:

Tipka CLEAR
1x nakratko: zadnje dejanje se prekliče.

Razdalja Površina Prostornina
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 DelovanjeLeica DISTO™ DXT 776113 slo RO
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Nastavitev referenčne vrednosti
Privzeta nastavitev referenčne vrednosti je od zadnje 
strani instrumenta.

Inštrument lahko nastavite za naslednje meritve:

• Za meritev od roba (glejte skico {D}), izvlecite 
konzolo dokler se prvič ne zaskoči.

• Za meritev iz kota (glejte skico {D}), izvlecite konzolo 
dokler se ne zaskoči, narahlo potisnite konzolo v 
desno; konzolo lahko sedaj v celoti izvlečete.

Enota avtomatsko prepozna položaj merjenja in 
prilagodi naslednje merjenje.

1x nakratko: naslednja meritev se izvede iz 
sprednjega roba.

2x kratko: merjenje je pridobljeno iz zadnje 
reference (privzeta postavka).

1x dolgo: Merjenja se nenehno pridobivajo iz 
sprednjega roba. Kratek pritisk na tipko ponovno 
odpove postavko nenehnega merjenja.

Merjenje

Meritev posamezne razdalje
1x nakratko: laser je aktiviran.

1x nakratko: izvrši se meritev razdalje. 

Rezultat se bo takoj prikazal.

Več meritev
Oddaljenosti se lahko pridobijo s to funkcijo.

1x dolgo: vključi se opozorilni ton. Izvrši se 
nepretrgana meritev.

1x nakratko: nepretrgana meritev se ustavi. 

V vrstici povzetka se prikaže nazadnje izmerjena 
vrednost.
6Merjenje Leica DISTO™ DXT 776113 slo
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Minimalna/maksimalna meritev
Ta funkcija omogoča določitev minimalne ali 
maksimalne razdalje za dolčeno merilno točko, npr. 
določitev diagonal sobe (maksimalna vrednost) ali 
vodoravnih razdalj (minimalna razdalja).

Vključitev nepretrgane meritve (glejte zgoraj). 

Prikazane so ustrezne maksimalne in minimalne 
vrednosti.

Funkcije

Seštevanje/odštevanje
Merjenje razdalje.

1x nakratko: naslednja meritev se bo prištela k 
prejšnji.

 1x nakratko: naslednja meritev se bo odštela od 
prejšnje.

Postopek po želji lahko večkrat ponovite. Rezultat je 
prikazan v vrstici povzetka, prej izmerjena vrednost je 
prikazana v vmesni črti 2 in vrednost, ki mora biti 
dodana, v vmesni črti 1.

1x nakratko: zadnje dejanje se prekliče.

Površinska funkcija
1x nakratko: Prikaže se simbol .

1x nakratko: izvrši prvo meritev razdalje (npr. 
dolžina)

1x nakratko: izvrši drugo meritev razdalje (npr. 
širina)

Rezultat meritve površine je prikazan v vrstici povzetka, 
posamezni izmerjeni vrednosti pa sta prikazani v 
vmesnih črtah 1 in 2.

Dolgi pritisk na tipko  prikazuje obseg .

Prištevanje in odštevanje površin
Priklic površinske funkcije in izmerjenih površin.

Pritisnite  ali  .

1x nakratko: izvrši prvo meritev razdalje (npr. 
dolžina)

1x nakratko: izvrši drugo meritev razdalje (npr. 
širina)

Rezultat druge meritve površine, ''+'' utripa. 

1x nakratko: potrdi seštevek; rezultati dodane 
površine so prikazani v vrstici povzetka.

Prostorninska funkcija
2x nakratko: Prikaže se simbol .

1x nakratko: izvrši prvo meritev razdalje (npr. 
dolžina)
7 FunkcijeLeica DISTO™ DXT 776113 slo RO
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1x nakratko: izvrši drugo meritev razdalje (npr. 
širina)

Rezultat meritve površine, iz že izmerjenih vrednosti, je 
prikazan v vrstici povzetka.

1x nakratko: izvrši tretjo meritev razdalje (npr. 
višina). Vrednost prikazana v vmesni črti 1.

Izračunan obseg se prikaže v liniji s povzetkom, 
zadnje tri izmerjene vrednosti se prikažejo v vmesnih 
linijah 1, 2, 3.

Pritisnite gumb  na dalj časa za prikaz dodatnih 
informacij o sobi, kot so obseg , območje 
stropa/dna , območje površine zida .

Posredna meritev
Inštrument lahko izmeri razdalje po Pitagorovi metodi. 
Ta postopek je namenjen za težkodostopne razdalje.

Upoštevajte priporočen vrstni red meritev:
• Vse ciljne točke morajo biti vodoravno ali navpično 

na površini stene.
• Najboljše rezultate lahko dosežete, če inšrument 

obrnete okoli fiksne točke (npr. z izvlečeno konzolo 
in inštrumentom, postavljenim na zid).

• Pri meritvi lahko prikličete minimalno/maksimalno 
funkcijo. Minimalno vrednost morate uporabiti za 
meritve pod desnim kotom od cilj; maksimalna 
razdalja se uporablja za vse ostale meritve.

Prepričajte se, da sta prva meritev in razdalja, ki 
jo merite pod pravimi koti. Uporabite minimalno/maksi-
malno funkcijo.

Posredna meritev - določanje razdalje z 2 
pomožnima meritvama

1x nakratko: Prikaže se simbol .

Razdalja, ki jo želite izmeriti, utripa v simbolu.

1x nakratko: izmeri razdaljo

Druga razdalja, ki jo želite izmeriti, utripa v simbolu

1x nakratko: izmeri vodoravno razdaljo

Rezultat funkcije se prikaže v vrstici povzetka.

Če tipko , med merjenjem razdalje, pritisnete za dlje 
časa, se aktivira maksimalno ali minimalno nepretrgano 
merjenje. 
8Funkcije Leica DISTO™ DXT 776113 slo
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Posredna meritev - določanje razdalje z 3 
pomožnimi meritvami

2x nakratko: Prikaže se simbol .

Razdalja, ki jo želite izmeriti, utripa v simbolu.

1x nakratko: izvrši meritev razdalje

Druga razdalja, ki jo želite izmeriti, utripa v simbolu

1x nakratko: izvrši vodoravno meritev.
Tretja razdalja, ki jo želite izmeriti, utripa v simbolu

1x nakratko: izmeri razdaljo

Rezultat funkcije se prikaže v vrstici povzetka.

Če tipko , med merjenjem razdalje, pritisnete za dlje 
časa, se aktivira maksimalno ali minimalno nepretrgano 
merjenje. 

Zgodovinski spomin
1x nakratko: Prikazan je simbol  in najnovejša 
izmerjena vrednost.

Uporabite tipke "+" ali "-" za pregled zadnjih 10 
vrednosti. Dolgi pritisk omogoča, da se vrednosti lahko 
uporabijo v drugih funkcijah.

Izklop opozorilnega tona
  Pritisnite in hkrati zadržite za 3 sekund:

Opozorilni ton je izključen. 

Za ponovni vklop, pritisnite in zadržite za 3 sekund.

1

2

3

9 FunkcijeLeica DISTO™ DXT 776113 slo RO
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Priloga

Prikazana obvestila
Vsa sporočila so prikazana ali z  ali kot "Error". 
Naslednje napake lahko popravite.

Tehnične specifikacije

* Uporabite ciljno ploščo, da povečate merilno območje podnevi 
ali če ima cilj slabe odbojne lastnosti!
** pod ugodnimi pogoji (dobre lastnosti ciljne površine, sobna 
temperatura) do 10 m. Pod neugodnimi pogoji, kot je inetenzivna 
sončna svetloba, slaba odbojnost ciljne površine ali visoka 
temperatura, se lahko odklon na razdalji več kot 10 m poveča za 
± 0.15 mm/m.

Vzrok Popravek
204 Napaka pri izračunu Ponovite postopek
252 Previsoka temper-

atura
Počakajte, da se 
naprava ohladi.

253 Prenizka temperatura Napravo segrejte
255 Prejeti signal je 

prešibak, čas meritve 
je predolg.

Uporabite ciljno ploščo

256 Prejeti signal je 
premočan

Uporabite ciljno ploščo 
(siva stran)

257 Napačna meritev, 
preveč luči iz ozadja

Uporabite ciljno ploščo 
(rjava stran)

258 Izven območja 
meritve

Izberite merilno dolžino 
znotraj območja 
meritve

Napaka Vzrok Popravek
Error Strojna napaka Inštrument večkrat 

izključite in ponovno 
vključite ter če je 
sporočilo še vedno 
prikazano kontaktirajte 
našega prodajalca.

Območje 0,05 m do 70 m*
Natančnost merjenja (2 σ) tipično ± 1,5 mm**
Najmanjša prikazana enota 1 mm
Razred laserja 2
Tip laserja 635 nm, < 1 mW
Zaščita pred pljuski in 
prahom IIP 65

Samodejni izklop: 
Laser
Inštrument

po 60 s
po 180 s

Osvetlitev ¸
Izvlečen konec ¸
Življenjska doba baterije
Tip 2 x AAA

do
5000 meritev

Dimenzije 123 x 55 x 28 mm
Teža 159 g
Temperaturno območje:
Hramba
Delovanje

od -25°C do +70°C
od 0°C do +40°C
10Priloga Leica DISTO™ DXT 776113 slo
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
Izraz ''elektromagnetna združljivost'' pomeni zmožnost 
izdelka za normalno delovanje v okolju, kjer je prisotno 
elektromagnetno sevanje in elektrostatika, in da le-ta ne 
povzroča elektromagnetnih motenj v drugih napravah.

� OPOZORILO
Leica DISTO™ ustreza najstrožjim zahtevam 

ustreznih standardov in uredb.
Kljub temu ni možno v celoti izključiti možnosti vplivanja 
na druge naprave. 

Klasifikacija laserja
Leica DISTO™ proizvaja viden laserski žarek, ki izvira iz 
sprednjega dela aparata.

Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav v skladu z: 

• IEC60825-1 : 2007 "Sevalna varnost laserskih 
izdelkov"

Laserski izdelki razreda 2:
Ne glejte v laserski žarek ter ga brez potrebe ne 
usmerjajte proti drugim ljudem. Oči običajno zavarujejo 
refleksni odgovori (pomežiki).

� OPOZORILO
Neposredno strmenje v žarek z optičnimi pripo-

močki (npr. daljnogledi, teleskopi) je lahko nevarno.

Ukrepi:
Z optičnimi pripomočki ne glejte neposredno v žarek.

� POZOR:
Strmenje v laserski žarek lahko poškoduje oči.

Ukrepi:
Ne strmite v žarek. Ne glejte v laserski žarek. Laser 
mora biti nad ali pod očesnim nivojem (še posebej pri 
fiksnih inštalacijah, napravah, itd.).
11 PrilogaLeica DISTO™ DXT 776113 slo RO



Označevanje

Položaj nalepke tipa:

Vzdrževanje
Umazanijo obrišite z mehko vlažno krpo. Ne uporabljajte 
agresivnih čistilnih agentov ali raztopin.

Garancija
Leica DISTO™ DXT ima triletno garancijo Leica 
Geosystems.
Podrobnejše informacije najdete na: www.disto.com
* Za triletno garancijo morate izdelek registrirati na naši 
spletni strani www.disto.com osem tednov po datumu 
nakupa. Če izdelek ni registriran, velja dvoletna 
garancija.

Lasersko žarčenje
Ne glejte v žarek
Laserski razred 2

acc. IEC 60825-1:2007
Maksimalna moč žarčenja*: <1mW
Oddajana valovna dolžina: 620-690 nm
Razmik žarka  0,16 x 0,6 mrad
Trajanje pulza  1 x 10 -9 s

2
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Odstranjevanje
� POZOR:

Baterije ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi 
odpadki. Skrbite za okolje in izdelek odnesite na zbiralne 
točke, ki so na voljo v skladu z državnimi ali lokalnimi 
uredbami.

Izdelka ne smete zavreči skupaj z 
gospodinjskimi odpadki.
Izdelek primerno zavrzite, v skladu z 
veljavnimi državnimi uredbami vaše države.
Upoštevajte nacionalne predpise in predpise, 

ki veljajo za določeno državo.
Informacije o posebnem rokovanju izdelka in upravljanju 
z odpadki lahko snamete iz spletne strani Leica 
Geosystems na
http://www.leica-geosystems.com/treatment ali dobite 
pri vašem prodajalcu Leica Geosystems. 

Vse pravice za spremembe so zadržane (skice, opisi in 
tehnične specifikacije). 
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