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Produktidentifiering

Använda symboler

Typbeteckningen för produkten finns på framsidan.
Serienummer finns i batterifacket. Notera dessa uppgifter
i Er bruksanvisning och använd alltid dessa uppgifter när
Ni vänder Er till vår återförsäljare eller kundtjänst.
Typ: DISTO........................................................................

Symbolerna i denna handbok har följande innebörd:

fr



VARNING:
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om
den inte undviks, kan resultera i svåra skador för
användaren eller användarens död.

it
es

Serienr.: ............................................................................



nl

Köpedatum: ......................................................................

OBSERVERA:
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om
den inte undviks, kan resultera i mindre skador för
användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada
samt miljömässig påverkan.

)

Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk
hantering, därför att de möjliggör att produkten används på
ett tekniskt korrekt och effektivt sätt.

Vi gratulerar till Ert köp av DISTO.
Denna handbok innehåller instruktioner för
instrumentets användning samt viktiga
säkerhetsföreskrifter ( se kapitel Säkerhetsföreskrifter ) .
Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du startar
instrumentet.
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Tangentbord
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Mätning
Distansmätning
Ytor
Mätreferens
Enheter
Rensa
PÅ/AV
Belysning
Timer
Volym
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Tangentbord
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Display
11 10

3 tilläggsdisplayer (t.ex. mellanvärden)
Batterisymbol
Kontakta kundtjänst
Belysning (PÅ/AV)
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Laser PÅ
Mätreferens (framkant/ stativ/ bakkant)
Information
Huvuddisplay (t.ex. uppmätt distans)
Distansmätning
Yta/ volym
Enheter med upphöjning (²/ ³)
Tidssymbol för självutlösare
2
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Sätta in/ ersätta batterier

)
)

1

3

Handhavande
Skjut den bakre delen åt höger.

Kontrollera att batteripolerna ligger rättvända.
Använd endast alkaliska batterier.

Sätt tillbaka den bakre delen och tryck in den, se till
att det knäpper till.

På/av

en

Rensa
Rensa-tangenten ställer in instrumentet i
normalläge, d. v. s. på noll ( = Rensa ).
Detta kan göras före eller efter en mätning / beräkning.
Under en funktion (yta, volym eller Pythagoras) kan
singelmätningarna raderas stegvis och mätas på nytt.

)

DISTO slår av automatiskt efter 90 sekunder om
ingen tangent trycks.
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Tryck kort.

Symbolerna belysning, batterinivå och pip visas tills en
tangent trycks.
Instrumentet kan stängas av i varje menypunkt.

it

nl

Belysning

Tryck kort.

fr

Belysningen aktiveras/inaktiveras med en
tangenttryckning.
Belysningen slår av automatiskt efter 30 sekunder om
ingen tangent trycks.
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D5-Z3

2

Öppna batterilocket och byt batterier.
visas i displayen om batterinivån är för låg.
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Batterityp, se Tekniska data.
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Ställa in mätreferens
Tryck tills önskad mätreferens visas.

Tryck tangenten tills ett längre pip hörs. Lasern
är nu permanent aktiv.

Distansmätning

it
es

Kontinuerlig användning av lasern

Mätning

Möjliga inställningar

pt

Ett tryck, lasern aktiveras, instrumentet står i
Pek-läge.

Vid varje ytterligare tryck aktiveras en
distansmätnin.

Två tryck, aktiverar en distansmätning.

Tryck för att avsluta kontinuerlig laser.

nl

Resultatet visas omedelbart med vald enhet.

da

Är instrumentet aktivt men utan laser är detta
normalläge.
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D5-Z4

Framkant

)
)

Bakkant

zh

Inställningen bibehålls till mätreferensen ändras
eller instrumentet stängs av automatiskt eller manuellt.

ko

Grundinställning: Bakre mätreferens.

pl

Är lasern aktiv så är detta Pek-läge.

Självutlösare
Håll intryckt tills önskad fördröjningstid visas
(max. 60 sekunder).
Visas i displayen.

Mäta och markera
DISTO lämpar sig utmärkt för markeringsmätning, t.ex.
utsättning.

När tangenten släpps, räknas sekunderna ner fram till
mätningen (t.ex. 59, 58, 57, ...).
De sista 5 sekunderna räknas med " Pip".
Efter sista pipet utlöses mätningen och värdet visas.
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Beräkningar

Ställa in enhet
Tryck tills aktuell enhet ( t. ex. 0,000m) och visas
i displayen.

Yta
Tryck tills
iblinkar i displayen.
Sidan som skall mätas blinkar i displayen.
Utför 2 mätningar (l x b).
Resultatet och de båda delresultaten visas i displayen.

Möjliga enheter:
–
–
–
–

m (mm) = 0.000 m
–
m (cm) = 0.00 m*
–
ft = 0.00 ft*
–
ft in 1/16 = 0.00 1/16ft in

* endast i U.S.A

Volym
Tryck tills
blinkar i displayen.
Sidan som skall mätas blinkar i displayen.
Utför 3 mätningar (l x b x h).
Resultatet och de tre delresultaten visas i displayen.

14’ 06’’ 1/16 = ’ ’’ 1/16*
in = 0.0 in*
in 1/16 = 0 1/16in*

Användarinformation

en
fr

Räckvidd

it

Förbättrad räckvidd:
På natten, i skymningen och vid skuggade målytor.
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Reducerad räckvidd:
Räckvidden kan reduceras vid matta, gröna eller blå ytor
samt träd eller buskar.
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Grova ytor

sv

På grova ytor ( t. ex. grov puts) mäts mot mitten av den
belysta ytan.
Tips för att inte mäta in i fogar:
Använd måltavla, 3M " Post- it" eller kartong.

no

Transparenta ytor

zh

Mät inte mot färglösa vätskor (vatten) eller glasskivor för
att förhindra felmätningar.
Vid okända material och vätskor skall alltid en provmätning
genomföras.
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Felmätningar kan uppstå när man riktar in
genom glasskivor eller om flera objekt befinner sig på
mätlinjen.

Blöta, glatta och blanklackade ytor .
1

pt
nl
da
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Inriktning med för flack vinkel, kan spegla
laserstrålen. DISTO kan då få en för svag signal
(error 255) .
Vid vinkelrät inriktning kan DISTO få en för starkt
signal (error 256) .

sv

Lutande, runda ytor

no

Kan mätas med lasern:
Under förutsättning att: att laserpunkten får plats på ytan.
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Frihandsiktning
(ca. 20 - 40 m):
Använd måltavlor 563875 ( DIN C6) resp. 723385 ( DIN
A4):
• Vit yta: till 30 m
• Brun yta: från 30 m

hr

Säkerhetsföreskrifter
Följande föreskrifter är avsedda att underlätta för
personal, ansvarig för DISTO och de som använder
instrumentet att undvika riskfyllda arbetssätt.
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att
alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.

Användningsområde
Tillåten användning
Avsedd användning för DISTO innefattar följande
användningsområden:
• Mätning av avstånd
• Beräkning av ytor och volymer

Otillåten användning
•
•
•
•

hu
•
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Säkerhetsföreskrifter

Användande av produkten utan instruktion
Användning utanför avsedda gränser
Inaktivering av säkerhetssystem och borttagande av
anvisnings- och varningstexter
Öppnande av instrumentet med hjälp av verktyg
(skruvmejsel o dyl.), såvida inte annat uttryckligen
tillåts i bestämda fall
Ombyggnad eller förändring av instrumentet
6

•
•
•

•
•
•

Användning efter stöld
Användning av tillbehör från annan tillverkare än
Leica utan Leica Geosystems medgivande.
Medveten eller lättsinnig hantering på
byggnadsställningar, stegar eller vid mätning nära
påslagna maskiner, öppna maskinsektioner eller
anläggningar
Direkt inriktning mot solen
Avsiktligt bländande av tredje person, även vid
mörker
Otillräcklig säkerhetsbevakning vid uppställning av
instrument (t ex vid mätningar av vägar etc.)



VARNING
Otillåten användning kan leda till skada eller
felfunktion. Det åligger den instrumentansvarige att
informera användaren om risker och hur man undviker
dessa. DISTO får endast brukas sedan användaren
instruerats.
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Begränsningar i användningen

)

Se kapitel "Tekniska data"

Miljö:
Anpassad för användning i miljö lämpad för
människor.Användning ej tillåten i aggressiv eller explosiv
miljö. Användning i regn är tillåten under begränsad tid.

Ansvarsförhållanden
Ansvar hos tillverkaren av originalutrustning: Leica
Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (Leica
Geosystems):
Leica Geosystems ansvarar för en säkerhetsteknisk och
felfri levererad produkt, inklusive bruksanvisning och
originaltillbehör.

Instrumentansvariges åligganden:



VARNING:
Instrumentansvarig måste försäkra sig om att
instrumentet används i enlighet med instruktionerna. På
instrumentansvarig åligger också att träna och utbilda
personal som ska använda instrumentet samt ansvara för
instrumentets driftssäkerhet.
Instrumentansvarig har följande skyldigheter:
• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för produkten och
instruktionerna i handboken.
• Att känna till lokala arbetarskyddsföreskrifter.
• Att informera Leica Geosystems omedelbart om
produkten skulle vara behäftad med fel vilka påverkar
säkerheten.

Ansvarsområde för annan tillverkare av
tilläggsutrustning:

Faromoment

Annan tillverkare av tilläggsutrustning för DISTO
är ansvarig för utveckling och implementering samt
information om sina produkters säkerhet samt för
effektiviteten i dessa delar i kombination med Leica
Geosystems produkter.



)

Fara vid användning
VARNING:
Utebliven eller ej komplett instruktion kan leda till
felaktig eller otillåten användning. Därmed ökas riskerna
för svåra olyckor med person-, sak-, förmögenhets- och
miljöskador som följd.

Motåtgärder:
Alla användare måste följa tillverkarens
säkerhetsföreskrifter och instrumentansvariges
anvisningar.



OBSERVERA:
Se upp för felaktiga mätningar om produkten är
defekt efter fall eller andra otillåtna påfrestningar resp.
förändringar av produkten.
Motåtgärder:
Genomför periodiska kontrollmätningar, särskilt efter
onormal påfrestning och före resp. efter viktiga mätningar.
Kontrollera att optiken är rengjord och att inga mekaniska
skador finns på DISTOs målytor.



VARNING:
Otillräckliga säkerhetsåtgärder omkring
mätplatsen kan orsaka farliga situationer, t.ex. i trafiken,
på byggplatser, inom industri etc..
Motåtgärder:
Se alltid till att mätplatsen är säkrad. Informera dig alltid
om lokala regler gällande arbetarskydd och trafik.
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OBSERVERA:
Används instrumentet för avståndsmätning eller
för positionering av rörliga objekt (t.ex. kran,
byggmaskiner, plattformar,…)kan felmätningar uppstå
genom oförutsedda omständigheter.
Motåtgärder:
Använd endast instrumentet som mätsensor och inte som
styrinstrument. Ditt system måste vara så konfigurerat och
hanteras så att inga skador uppstår vid en felmätning, en
störning av instrumentet eller ett strömavbrott. Systemet
skall vara säkrat med lämpliga säkerhetsanordningar (t.ex.
säkerhetsbrytare).



VARNING:
Avfallshantera utrustningen på korrekt sätt. Följ
nationella föreskrifter för avfallshantering. Se alltid till att
obehöriga inte får tillgång till utrustningen.

Laserklassificering

ru

DISTO sänder ut en synlig laserstråle som lyser ur
instrumentets front.
Produkten motsvarar laserklass 2 enligt:
• IEC60825-1 : 1993 "Säkerhet för laserprodukter"
• EN60825-1 : 1994 "Säkerhet för laserprodukter"
Produkten motsvarar laserklass II enligt:

cz

Säkerhetsföreskrifter

pl
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•

FDA 21CFR Ch.I §1040 : 2001 (US Department of
Health and Human Service, Code of Federal
Regulations)

Laserklass 2/ II produkter:
Se inte in i laserstrålen och rikta den inte mot andra
personer i onödan. Skydd av ögat uppstår normalt genom
bortvändningsreaktioner och ögonlockets reflexer.



VARNING:
Att titta rakt in i laserstrålen med optiska
instrumentet (t.ex. kikare) kan vara farligt.
Motåtgärder:
Titta inte in i laserstrålen med optiskt instrument.



OBSERVERA:
Titta inte in i laserstrålen, det kan vara farligt för
ögonen.
Motåtgärder:
Kontrollera att laserstrålen löper ovanför eller under
ögonhöjd (speciellt vid fasta installationer i maskiner och
anläggningar el. dyl.).

speglar, metallytor, fönster, prismor) som oavsiktligt kan
uppstå.
Motåtgärder:
Sikta aldrig med kikarsökare mot ytor som kan reflektera.
Se upp för reflexer och solkatter.

Elektromagnetisk acceptans
Med begreppet ”elektromagnetisk acceptans ” menas
DISTOs kapacitet att fungera i en omgivning, där
elektromagnetiska fält och elektrostatiska urladdningar
finns, utan att ha elektromagnetisk inverkan på annan
utrustning.



VARNING:
Elektromagnetisk strålning kan förorsaka
störningar i annan utrustning.
Trots att DISTO uppfyller gällande regler och normer kan
Leica Geosystems inte utesluta möjligheten för inverkan
på annan utrustning.



VARNING:
Att se in i laserstrålen med kikarsökaren är skadligt
för ögonen. Se upp för reflexer och solkatter (t.ex. i
8
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Produktetikettering
Max. utgångseffekt:
Frekvens:
Använd norm:

fr
it

0.95mW
620-690nm
EN60825-1:1994
IEC60825-1: 1993

es
pt
D5-Z10
D5-Z6

Öppning för
utg.laserstråle

Stråldivergens

0.16 x 0.6 mrad

Impulslängd

15 x 10-9 s

Max. strålningskapacitet *
mätosäkerhet

0.95 mW*
±5%

Max. strålningskapacitet per
impuls

8 mW*



OBSERVERA:
Tillåt endast auktoriserad Leica Geosystems
kundtjänst utföra reparation.
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Tekniska data
Mätnoggrannhet
(2x standardavvikelse)
Minsta displayenhet
Räckvidd
Mättid dist / trc
∅ Laserpunkt (i avstånd)
Belysning
Flerradig display
Rikthjälpmedel
Självutlösare
Batteri, typ AA, 2x 1,5V
Skydd mot vatten och
damm
Mått, vikt
Mätnoggrannhet, libell
Temperaturområde
Förvaring
Drift

ko
pl
hr
hu

Displaymeddelanden

typ.: ± 3mm / max.: ± 5mm
1mm
0,2 m upp till 200 m * **
0.5...c:a 4s / 0,16...c:a 1s
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)




upp till 10’000 mätningar
(endast alkaliska batterier)
IP54 enl. IEC60529: Regnsäker,
dammskyddad
142 x73 x 45 mm, 315g
1°
-25°C till +70°C
(-13°F till +158°F)
-10°C till +50°C
(-14°F till +122°F)

Felmeddelanden
visas med errornummer i displayen
.
Error nr.
204
252
253
255
256
257
260

Orsak

Åtgärd

Fel i beräkningen
För hög temperatur, över
50°C (mätning)
För låg temperatur, under
-10°C (mätning)
Signal för svag, mättid för
lång, , avstånd <200 mm
Signal för stark
Felmätning, för mycket
bakgrundsljus
Laserstrålen bruten
Övriga felmeddelanden

Upprepa funktionen
Låt instrumentet svalna

Stäng av och slå på instrumentet ett flertal
gånger och pröva om felmeddelandet
återkommer. Kontakta därefter kundtjänst och
ange errornummer.

Skötsel
Hantera de optiska ytorna på instrumentet med samma
försiktighet som ett par glasögon, en kamera eller en
kikare.

Värm instrumentet
Mättid mot måltavla >10
sek.
Använd måltavla (korrekt
sida)
Använd måltavla
Upprepa mätning
Kontakta kundtjänst
"System"

Tekniska förändringar förbehålles.
* Displayenhet från 100m : 1 cm
**

Vid stor räckvidd ± 5 ppm (± 0,5 mm/ 100 m) exkl.
närområdesfel.
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