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�δηγίες �ρήσης ™ plus Τηλέµετρ� 
ς
ην αγ�ρά τ�υ Leica DISTO™ 

ρ�ϊ�ντ�ς
�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας �ρίσκεται 
υρά. � αριθµ�ς σειράς 
 τ� τελικ� ε�άρτηµα. 
α στ�ι�εία στις �δηγίες �ρήσης 
α αυτά τα στ�ι�εία, �ταν 

αντιπρ�σωπεία µας ή στ� τµήµα 

TO™ plus ...............................

.................................................

άς: .........................................

ηση κατασκευαστή
 πρ�σφέρει στ�ν αρ�ικ� 
σκευές Leica DISTO™ plus δύ� 

. Για αναλυτικ�τερες 
εφτείτε τη διεύθυνση 

ωµατικ�ύ πρ�ι�ντ�ς 
 πωλητή σας.

Σύµ&�λα π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται
Τα σύµ��λα π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται στις παρ�ύσες 
�δηγίες �ρήσης έ��υν την ακ�λ�υθη σηµασία:

� ΠΡ$ΕΙ∆$Π$ΙΗΣΗ:
Κίνδυν�ς απ� τη �ρήση ή απ� ακατάλληλη 

�ρήση, � �π�ί�ς µπ�ρεί να επιφέρει σ��αρές 
σωµατικές �λά�ες ή θάνατ�.

� ΠΡ$Σ$�Η:
Κίνδυν�ς απ� τη �ρήση ή απ� ακατάλληλη 

�ρήση, � �π�ί�ς µπ�ρεί να επιφέρει µ�ν� µικρές 
σωµατικές �λά�ες, αλλά σηµαντικές υλικές *ηµιές, 
*ηµιές σε περι�υσιακά στ�ι�εία ή στ� περι�άλλ�ν.

Πληρ�φ�ρίες για τη �ρήση, π�υ ��ηθ�ύν 
τ� �ρήστη να �ρησιµ�π�ιεί τε�νικά σωστά και 
απ�τελεσµατικά τ� πρ�ϊ�ν.

Πληκτρ�λ�γι�
Τ� Leica DISTO™ plus έ�ει δύ� επίπεδα 
λειτ�υργίας. Στ� επίπεδ� 1 υπάρ��υν �λες �ι 
άµεσες λειτ�υργίες, �πως π.�. άν�ιγµα/κλείσιµ� της 
συσκευής,  +/- κτλ. Στ� επίπεδ� 2 πραγµατ�π�ιείται 
η µεταφ�ρά δεδ�µένων και η δια�είρηση τ�υ 
λ�γισµικ�ύ. 
Πατήστε τ�  για εναλλαγή των επιπέδων 
λειτ�υργίας.

Τ�  εµφανί*εται στην �θ�νη.
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Έκδ�ση 1.0

Ελληνικά
Αναπ�σπαστ� τµήµα αυτών των �δηγιών 
�ρήσης απ�τελ�ύν �ι υπ�δεί�εις για την 
ασφάλεια (738266) στ� �ε�ωριστ� 
φυλλάδι�.
Πριν θέσετε σε λειτ�υργία τ� πρ�ϊ�ν 
δια�άστε πρ�σεκτικά τις υπ�δεί�εις 
για την ασφάλεια και τις �δηγίες 

�ρήσης.

Πίνακας περιε��µένων
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�ειρισµ�ς ........................................................ 3
1� επίπεδ� λειτ�υργίας ............................. 3
2� επίπεδ� λειτ�υργίας (2�) ................... 10
Πληρ�φ�ρίες �ρήστη................................ 12
Τε�νικά �αρακτηριστικά .......................... 13
Κωδικ�ί µηνυµάτων ................................... 14

Leica DISTO
λέι�ερ �ειρ�
Συγ�αρητήρια για τ
plus.

Αναγνώριση π
� τύπ�ς τ�υ µ�ντέλ
στην µπρ�στινή πλε
�ρίσκεται κάτω απ�
Μεταφέρετε αυτά τ
και αναφέρετε πάντ
απευθύνεστε στην 
σέρ�ις.
Τύπ�ς: Leica DIS

Αρ. σειράς: .........

Ηµερ�µηνία αγ�ρ

∆ιεθνής εγγύ
Η Leica Geosystems
αγ�ραστή για τις συ
(2) �ρ�νια εγγύηση
πληρ�φ�ρίες επισκ
www.disto.com.
Σε περίπτωση ελατ
απευθυνθείτε στ�ν



2 Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

de 2� επίπεδ� λειτ�υργίας

(�θ�νη)

D5-Z2

ίας 9έτρησης (µπρ�στά/

3 Πληρ�φ�ρίες
4 Bluetooth® on/off
5 Ένδει�η µαθηµατικών τελεστών ή/και πρ�σήµων
6 Βασική ένδει�η (π.�. µετρηµένη απ�σταση)
7 Μέτρηση απ�στασης
8 Tracking
9 Εµ�αδ�ν/�γκ�ς
10min. Tracking
11max. Tracking
12Συναρτήσεις Πυθαγ�ρα
13Συνάρτηση Πυθαγ�ρα µε µερικ� ύψ�ς
14Μ�νάδες µέτρησης µε εκθέτες (²/ ³)
15Σύµ��λ� �ρ�ν�υ για την �ρ�ν�καθυστέρηση
16Απ�θήκευση σταθερών
17Επικ�ινωνείστε µε τ� service
183 πρ�σθετες ενδεί�εις (π.�. ενδιάµεσες τιµές)
19(SET) Πραγµατ�π�ίηση ρυθµίσεων
20(RESET) Επαναφ�ρά των εργ�στασιακών 

ρυθµίσεων
21Ένδει�η µπαταρίας
222� επίπεδ� λειτ�υργίας on
23Ανάκληση απ�θηκευµένων σταθερών (µεγ. 10)
24Ανάκληση τελευταίων 15 τιµών
25Φωτισµ�ς (on/ off)
26Μπιπ (on/ off)
27Ρύθµιση µετατ�πισης

) 23Κατεύθυνση επάνω 
ση) 24Κατεύθυνση κάτω
τερά 25Κατεύθυνση δε�ιά 

κάτω 
στερά 26Κατεύθυνση δε�ιά
τερά 27Κατεύθυνση δε�ιά 

επάνω

19

10 11 12 13

15

16

17

14

3 21

22 1820
Ένδει'η (�θ�νη)

en

fr

it
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D5-Z1
1� επίπεδ� λειτ�υργίας

Ένδει'η 

1 Λέι*ερ "�n"
2 Επίπεδ� αφετηρ

τρίπ�δας/πίσω)

1 Μέτρηση απ�στασης, 
Tracking

10 Μεν�ύ

2 2� επίπεδ� λειτ�υργίας 
1 ή 2

11 Φωτισµ�ς

3 Επίπεδ� αφετηρίας 
9έτρησης

12 Π�λλαπλασιασµ�ς [ x ]/ 
Jρ�ν�διακ�πτης

4 Εµ�αδά, �γκ�ι 13 Πλήκτρ� ενεργ�π�ίησης, 
απενεργ�π�ίησης

5 Μέτρηση 14 Μηδενισµ�ς
6 min.- , max.-Tracking 15 Μνήµη, Stack
7 Bluetooth® ON/OFF 16 Ίσ�ν, Enter
8 Συναρτήσεις 

Πυθαγ�ρας
17 µεί�ν [ - ]

9 συν [ + ]

1 2 3 4 5 6 7 18 198

9
10

11
12
13
14
15

16
17 20

21
22
23
24

25
26
27

18delete (διαγραφή
19enter (επι�ε�αίω
20Κατεύθυνση αρισ

επάνω 
21Κατεύθυνση αρι
22Κατεύθυνση αρισ

κάτω

1

2

3

6

4

5

7

8

9

22527

2426
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Τ�π�θετήστε τις µπαταρίες µε σωστή 

ιήστε µ�ν� αλκαλικές 

λυµµα πρ�ς τα µέσα µέ�ρι 
ε να ασφαλί*ει.

δ� λειτ�υργίας
/απενεργ�π�ίηση 
 plus 

ντ�µα.

�ύ, τάσης µπαταρίας και 
ται µέ�ρι να πατήσετε τ� 

ργ�π�ιήσετε τη συσκευή απ� 
� τ�υ µεν�ύ.
 απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα 
�λεπτα, εφ�σ�ν δεν πατήσετε 
αυτ� τ� �ρ�νικ� διάστηµα.
πιθύµητη απενεργ�π�ίηση της 

άς δεδ�µένων Bluetooth® 
κά µέτρα (�λέπε σελίδα 10).

Πλήκτρ� µηδενισµ�ύ
Τ� πλήκτρ� µηδενισµ�ύ επαναφέρει τη 
συσκευή σε καν�νική κατάσταση λειτ�υργίας 
(Normal Mode), δηλ. την επαναφέρει στ� 
µηδέν (=Clear).

Αυτ� µπ�ρεί να πραγµατ�π�ιηθεί τ�σ� πριν �σ� και 
µετά απ� µέτρηση/ υπ�λ�γισµ�.
Απ� την κατάσταση λειτ�υργίας µεν�ύ µετα�αίνει 
σε καν�νική κατάσταση λειτ�υργίας.
Στη διάρκεια µιας λειτ�υργίας (εµ�αδ�ν, �γκ�ς ή 
Πυθαγ�ρας) υπάρ�ει η δυνατ�τητα  σταδιακής 
διαγραφής ή εκ νέ�υ µέτρησης των επιµέρ�υς 
µετρήσεων.
Στις ρυθµίσεις τ�υ menu, τ� πρ�γραµµα τερµατί*ει, 
εάν δεν είναι πατηµένα τα πλήκτρα ίσ�ν (=) και Enter.

Φωτισµ�ς
Πατήστε σύντ�µα.

� φωτισµ�ς ανά�ει ή σ�ήνει, πατώντας µία φ�ρά τ� 
πλήκτρ�.

� φωτισµ�ς σ�ήνει µετά απ� 30 
δευτερ�λεπτα, εφ�σ�ν δεν πατήσετε κάπ�ι� 
πλήκτρ�.

Ρύθµιση αφετηρίας επιπέδ�υ µέτρησης
Πατήστε επαναληπτικά µέ�ρι να εµφανιστεί 
τ� επιθυµητ� επίπεδ� µέτρησης.
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

*ειρισµ�ς
Τ�π�θέτηση/αντικατάσταση 
µπαταριών
1 Πιέστε τ� κλιπ ασφάλισης και σπρώ�τε τ� 

κάλυµµα πρ�ς τα δε�ιά.

D5-Z3

2 Αν�ί�τε τ� καπάκι, αντικαταστήστε τις 
µπαταρίες.

Εµφανί*εται στην �θ�νη σε περίπτωση π�λύ 
�αµηλής τάσης µπαταρίας.

Τύπ�ς µπαταρίας, �λέπε κεφάλαι� Τε�νικά 
�αρακτηριστικά.

π�λικ�τητα.
Jρησιµ�π�

µπαταρίες.
3 Σπρώ�τε τ� κά

να τ� ακ�ύσετ

1� επίπε
Ενεργ�π�ίηση
Leica DISTO™

Πατήστε σύ

Τα εικ�νίδια φωτισµ
��µ�ητή εµφανί*�ν
πλήκτρ� µια φ�ρά.
Μπ�ρείτε να απενε
�π�ι�δήπ�τε σηµεί

Η συσκευή
µετά απ� 90 δευτερ
κάπ�ι� πλήκτρ� σε 

Πιθανή ανε
σύνδεσης µεταφ�ρ
εµπ�δί*εται µε ειδι
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de ∆υνατές ρυθµίσεις Πατώντας δεύτερη φ�ρά, ενεργ�π�ιείται η 
�στασης.

�τέλεσµα εµφανί*εται αµέσως 
νάδα µέτρησης.

ίναι ενεργ�π�ιη9ένη, αλλά ��ι 
κ�µαστε σε "καν�νική 
γίας".
ερ είναι ενεργ�π�ιηµέν�, τ�τε 
τάσταση λειτ�υργίας 

πίπεδες επιφάνειες

D5-Z5

ή µέτρηση, περιστρέψτε τ� 
δι κατά 90°.

ωνίες

D5-Z6

Συνε�ής µέτρηση (Tracking)
Πατήστε µέ�ρι

αυτή η ένδει�η να εµφανιστεί στην �θ�νη.
Η συνε�ής µέτρηση αρ�ί*ει και εµφανί*εται 
τ� τρέ��ν απ�τέλεσµα.
Πατήστε, για να τερµατίσετε τ� Tracking. 
Στην �θ�νη εµφανί*εται τ� τελευταί� 
απ�τέλεσµα.

Παράδειγµα: �άρα�η απ�στασης.

D5-Z7

Μ�νιµη λειτ�υργία λέι�ερ
Πατήστε µέ�ρι να ακ�ύσετε ένα µακρ�συρτ� 
"µπιπ". Τ� λέι*ερ έ�ει ενεργ�π�ιηθεί πλέ�ν 
µ�νιµα.
Με κάθε επιπρ�σθετ� πάτηµα 
πραγµατ�π�ιείται και µια µέτρηση 
απ�στασης.
Πατήστε, για να τερµατίσετε τη µ�νιµη 
λειτ�υργία λέι*ερ.
1� επίπεδ� λειτ�υργίας

en

fr

it

es

nl

ja

D5-Z4

    Μπρ�στά             Τρίπ�δας                   Πίσω

Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρ�ει 
ένα σπείρωµα φωτ�γραφικ�ύ τρίπ�δα 1/4" για τ�ν 
τρίπ�δα

Η ρύθµιση παραµένει µέ�ρι να αλλά�ει τ� 
επίπεδ� µέτρησης και να απενεργ�π�ιηθεί η 
συσκευή αυτ�µατα ή �ειρ�κίνητα.

Βασική ρύθµιση: επίπεδ� µέτρησης πίσω

Μέτρηση
Μέτρηση απ�στασης

Πατήστε, τ� λέι*ερ ενεργ�π�ιείται, η 
συσκευή �ρίσκεται σε "κατάσταση 
λειτ�υργίας στ��ευσης".

µέτρηση απ
Στη συνέ�εια τ� απ
στην επιλεγµένη µ�

συσκευή ε
τ� λέι*ερ, τ�τε �ρισ
κατάσταση λειτ�υρ

Εάν τ� λέι*
�ρισκ�µαστε σε "κα
στ��ευσης".

Μέτρηση απ� ε

Για σταθερ
περιστρεφ�µεν� π�

Μέτρηση απ� γ
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Λειτ�υργία �ρ�ν�καθυστέρησης

�ρι

ει�η να εµφανιστεί στην �θ�νη.Η 
 πρ�κειται να µετρηθεί 
ει.
ήσεις (Μ x Π).
τα δύ� µερικά απ�τελέσµατα 
�θ�νη.

�ρι

ει�η να εµφανιστεί στην �θ�νη.Η 
 πρ�κειται να µετρηθεί 
ει.
εις (Μ x Π x Υ).

τα τρία µερικά απ�τελέσµατα 
�θ�νη.

ίσεις
 ελεύθερα επιλεγ�µενες 
ς διατηρ�ύνται µετά την 
ι λειτ�υργίες 
ι ατέρµ�να µετα�ύ τ�υς 
 λειτ�υργίας).

Πατήστε, για να εναλλά�ετε λειτ�υργίες.

D5-Z9

1 Μέτρηση µε πρ�σαυ�ήσεις/µειώσεις 
αν��ών (µετατ�πιση)

2 Επιλ�γή µ�νάδας µέτρησης
3 Μπιπ (η�ητική ένδει�η)
4 Μηδενισµ�ς (επαναρύθµιση)

Εµφάνιση µεν�ύ:
Πατήστε, µέ�ρι να εµφανιστεί τ� επιθυµητ� 
σηµεί� τ�υ µεν�ύ ή µετακινηθείτε µε τ� 
πλήκτρ� [+ / -]  ανάµεσα στα διάφ�ρα σηµεία 
µεν�ύ.
Επι�ε�αιώστε την επιλ�γή, ενεργ�π�ιήστε τ� 
σηµεί� τ�υ µεν�ύ.

ή αλλά�τε µε τ� πλήκτρ� [+ / -] τις ρυθµίσεις 
�πως επιθυµείτε.
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Η συσκευή πρέπει να �ρίσκεται σε κατάσταση 
λειτ�υργίας στ��ευσης.

Κρατήστε τ� πατηµέν�, µέ�ρι να επιτευ�θεί η 
επιθυµητή �ρ�ν�καθυστέρηση (µεγ. 60 
δευτερ�λεπτα).
εµφανί*εται στην �θ�νη.

Αφήν�ντας τ� πλήκτρ� εµφανί*�νται τα 
δευτερ�λεπτα π�υ απ�µέν�υν (π.�. 59, 58, 57...) 
µέ�ρι τη µέτρηση. 
Η αρίθµηση των τελευταίων 5 δευτερ�λέπτων 
συν�δεύεται απ� "µπιπ".
Μετά τ� τελευταί� "µπιπ" διε�άγεται η µέτρηση και 
εµφανί*εται η τιµή της µέτρησης.
Παράδειγµα: µέτρηση �ωρίς πάτηµα κάπ�ι�υ 
πλήκτρ�υ.

D5-Z8

Υπ�λ�γισµ�ί
Εµ&αδ�ν

Πατήστε µέ

αυτή η ένδ
πλευρά π�υ
ανα��σ�ήν

∆ιενεργήστε 2 µετρ
Τ� απ�τέλεσµα και 
εµφανί*�νται στην 

5γκ�ς
Πατήστε µέ

αυτή η ένδ
πλευρά π�υ
ανα��σ�ήν

Εκτελέστε 3 µετρήσ
Τ� απ�τέλεσµα και 
εµφανί*�νται στην 

Μεν�ύ/ Ρυθµ
Τ� µεν�ύ επιτρέπει
ρυθµίσεις, �ι �π�ίε
απενεργ�π�ίηση. �
πραγµατ�π�ι�ύντα
(κυλι�µεν�ς τρ�π�ς
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de Επι�ε�αιώστε τη ρύθµιση, επιστρ�φή στην αυτή η ένδει�η ανα��σ�ήνει στην �θ�νη.
] ρυθµίστε την επιθυµητή αν��ή 
πιπέδ�υ µέτρησης) (π.�. 
η ρύθµιση, κρατήστε τ� 

τερες µετα�άσεις, κρατήστε τ� 
ρισσ�τερ� πατηµέν�.

�ρεί να είναι θετική (αύ�ηση) ή 

τε τη ρύθµιση.

ι µ�νιµα στην �θ�νη εάν η αν��ή 

έσµατα της µέτρησης 
ν�ντας υπ�ψη τ� offset.
ργία µπ�ρείτε για παράδειγµα 
�νιστα σ�ήµατα!
δήπ�τε τ�ν καν�να: µετά απ� 
�υ σ�ήµατ�ς πρέπει πάντ�τε να 
DISTO™ plus σε offset 0.000: 
υργία �πως περιγράφεται,

τε τη λειτ�υργία.

ρύθµιση, αλλαγή ρυθµίσεων 
�τε δ�κιµαστική µέτρηση.

Επανάληψη ρυθµίσεων (µεν�ύ)
Εµφάνιση σηµεί�υ µεν�ύ.

Ανα��σ�ήνει στην �θ�νη.
Με τ� πλήκτρ� [+ / -] επιλέ�τε τα στ�ι�εία π�υ 
θέλετε να µηδενιστ�ύν. Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε:

Stack/ Μνήµη

Πρ�σκαιρα και σταθερά

Εάν στην �θ�νη εµφανί*�νται πρ�σθετα σύµ��λα 
�πως π.�. µ�νάδες µέτρησης, µηδενί*�νται �ι 
ακ�λ�υθες τιµές:
– Offset (=0), µπιπ (On) και µ�νάδες 

µέτρησης (µέτρα) 
Μηδενί*�νται τα επιλεγµένα στ�ι�εία, 
επιστρ�φή στην κατάσταση λειτ�υργίας 
µέτρησης.

Απ�θήκευση τιµών (σταθερά)
Μετρήστε/υπ�λ�γίστε την επιθυµητή τιµή (π.�. 
ύψ�ς δωµατί�υ, εµ�αδ�ν, �γκ�ς).

Πατήστε παρατεταµένα.

Ανα��σ�ήνει στην �θ�νη.

Με τ� πλήκτρ� [+ / -] πρ�σαρµ�στε την τιµή �πως 
επιθυµείτε (π.�. απ� 2.297m στα 2.300m).
1� επίπεδ� λειτ�υργίας

en

fr

it

es

nl

ja

καν�νική κατάσταση λειτ�υργίας.
Και εδώ µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τ� 

"Clear Entry" (π.�. για να διαγράψετε κάπ�ια 
επιλ�γή).

Επιλ�γή µ�νάδας µέτρησης (µεν�ύ)
Μ�νάδες µέτρησης πρ�ς επιλ�γή:

Μέτρηση µε πρ�σαυ'ήσεις αν��ών 
(µεν�ύ)

D5-Z10

Εµφάνιση σηµεί�υ µεν�ύ.

Με τ� πλήκτρ� [+ / -
(=µετατ�πιση τ�υ ε
0.015m). Για γρήγ�ρ
πλήκτρ� πατηµέν�.

Για µεγαλύ
πλήκτρ� πε

Η αν��ή µπ
αρνητική (µείωση)!

Επι�ε�αιώσ

Εµφανί*ετα
είναι ≠ 0.
Τα απ�τελ

εµφανί*�νται λαµ�ά
Με αυτήν τη λειτ�υ
να µετρήσετε ακαν
Ακ�λ�υθήστε �πωσ
µέτρηση ακαν�νιστ
ρυθµί*ετε τ� Leica 
εµφανίστε τη λειτ�

Πατήστε

Επι�ε�αιώσ

Μετά απ� 
διε�άγετε �πωσδήπ

– m (mm) = 0.000 m – 14’ 06’’ 1/16 = ’ ’’ 1/16
– m (cm) = 0.00 m – in = 0.0 in

– ft = 0.00 ft – in 1/16 = 0 1/16in

– ft in 1/16 = 0.00 1/

16ft in
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Για µεγαλύτερες µετα�άσεις, κρατήστε τ� Εµφάνιση πρ�σφατων τιµών µέτρησης 

ντ�µα 2 φ�ρές

εται η τελευταία τιµή στην �θ�νη.
-] επιλέ�τε την επιθυµητή τιµή 

τε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας 
ρω �ρήση (π.�. υπ�λ�γισµ�ς 

imum

D5-Z11

στης διάστασης, π.�. ύψ�ς 
παιτείται ευθυγράµµιση σε �ρθή 

�ρι

ει�η να εµφανιστεί στην �θ�νη.

 plus σκ�πεύστε κατά 
εί� στ��ευσης.

Ενεργ�π�ιήστε τη συνε�ή µέτρηση µε ένα 
σύντ�µ� πάτηµα.

Περιστρέψτε τ� Leica DISTO™ plus γύρω απ� τ� 
σηµεί� στ��ευσης.

Σταµατήστε τη συνε�ή µέτρηση.

Εµφανί*εται η µικρ�τερη µετρηµένη διάσταση 
(π.�. 3.215m = ύψ�ς δωµατί�υ).

�ι δύ� επιφάνειες (π.�. δάπεδ�/ �ρ�φή, 
τ�ί��ι) πρέπει να είναι σ�εδ�ν παράλληλες.

Tracking - Maximum

D5-Z12

Υπ�λ�γισµ�ς µέγιστης διάστασης, π.�. για να 
υπ�λ�γίσετε τη διαγώνι� (εν�ς δωµατί�υ).

Πατήστε µέ�ρι

αυτή η ένδει�η να εµφανιστεί στην �θ�νη.
Με τ� Leica DISTO™ plus σκ�πεύστε κατά 
πρ�σέγγιση τ� σηµεί� στ��ευσης.
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

πλήκτρ� περισσ�τερ� πατηµέν�.

Πατήστε για να πρ�σαρµ�σετε τη διάσταση 
(²/³).

Η ρύθµιση είναι δυνατή µ�ν� σε m, m² και 
m³ ή ft, ft² και ft³.

Επι�ε�αίωση

και ένα αριθµ�ς (=θέση µνήµης) 
ανα��σ�ήνει.

Με τ� πλήκτρ� [+ / -] επιλέ�τε θέση µνήµης (1-10).
Απ�θήκευση τιµής.

Επανεµφάνιση σταθεράς
Πατήστε σύντ�µα.

και τ� περιε��µεν� της πρώτης µνήµης 
σταθερών εµφανί*εται στην �θ�νη (π.�. 
2.300m).

Με τ� πλήκτρ� [+ / -] επιλέ�τε την επιθυµητή µνήµη 
(1 έως 10).

Επι�ε�αιώστε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας 
για περαιτέρω �ρήση (π.�. υπ�λ�γισµ�ς 
εµ�αδ�ύ) ή

(Stack)
Πατήστε σύ

και εµφανί*
Με τ� πλήκτρ� [+ / 
(µεγ. 15!).

Επι�ε�αιώσ
για περαιτέ
εµ�αδ�ύ).

Tracking - Min

Υπ�λ�γισµ�ς ελά�ι
�ρ�φής, �ωρίς να α
γωνία.

Πατήστε µέ

αυτή η ένδ

Με τ� Leica DISTO™
πρ�σέγγιση τ� σηµ
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de Ενεργ�π�ιήστε τη συνε�ή µέτρηση µε ένα = Εµ�αδ�ν (π.�. 29.313m²)

π�λ�γισµ� τ�υ εµ�αδ�ύ, 
τα υπ�λ�γισµ�ύ τ�υ �γκ�υ µε 
�λλαπλασιασµ�.
π�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί για 
αδών ή �γκων µε επιµέρ�υς 
ς απ�στάσεις.

 τιµής µέτρησης
�π�ιηθεί µε εύκ�λ� τρ�π� 
ιµής µέτρησης, π.�. για τ�ν 
ιµέτρ�υ εν�ς δωµατί�υ:
έτρηση.
ήκτρ� [ + ].
πιπρ�σθετη µέτρηση.
 (=ηµίσια περίµετρ�ς)

επανάληψη, διπλασιασµ�ς τιµής 

 (= περίµετρ�ς)

D5-Z13

Πυθαγ�ρας, µέτρηση ύψ�υς/
πλάτ�υς

Πρέπει να ακ�λ�υθείτε �πωσδήπ�τε τη 
σειρά των µετρήσεων!

Και τα τρία (δύ�) σηµεία πρέπει να 
�ρίσκ�νται στην ίδια κάθετη (�ρι*�ντια) ευθεία στ� 
επίπεδ� τ�υ τ�ί��υ!

Σε κάθε µία απ� τις µετρήσεις απ�στασης, 
µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε:
• µια απλή µέτρηση απ�στασης,
• µια τιµή απ� τ� Stack/ τη µνήµη ή 
• µια µέτρηση µε �ρ�ν�καθυστέρηση.

Σε µικρές απ�στάσεις στ��ευσης και µε 
καλή �πισθ�πλευρη στήρι�η είναι αρκετή για 
µη�ανική ευθυγράµµιση. 
Πετυ�αίνετε καλύτερα απ�τελέσµατα �ταν 
περιστρέφετε τ� Leica DISTO™ plus γύρω απ� ένα 
σταθερ� σηµεί� (πίσω ακµή, σηµεί� σπειρώµατ�ς) 
�ταν στη διαδικασία αυτή � ά��νας της δέσµης τ�υ 
1� επίπεδ� λειτ�υργίας

en

fr

it

es

nl

ja

σύντ�µ� πάτηµα.
Μετακινήστε τ� Leica DISTO™ plus αργά πρ�ς τα 
δε�ιά/ αριστερά πέρα απ� τη γωνία.

Σταµατήστε τη συνε�ή µέτρηση.

Εµφανί*εται η µεγαλύτερη µετρηµένη διάσταση 
(π.�. 12.314m = διαγώνι�ς δωµατί�υ).

Λειτ�υργίες υπ�λ�γισµ�ύ
Μερικά ύψη, µερικές απ�στάσεις
Πραγµατ�π�ιήστε µέτρηση.
Πρ�σθεση µε τ� πλήκτρ� [ + ] / αφαίρεση µε τ� 
πλήκτρ� [ - ].
Πραγµατ�π�ιήστε επιπρ�σθετη µέτρηση.

= Απ�τέλεσµα

Με τ�ν ίδι� τρ�π� υπάρ�ει η δυνατ�τητα 
συγκέντρωσης αλυσιδωτών µετρήσεων (= διάφ�ρες 
µετρήσεις µήκ�υς) καθώς και αθρ�ισµάτων απ� 
εµ�αδά/ �γκ�υς.

Στη διάρκεια �λων των υπ�λ�γισµών, 
υπάρ�ει η δυνατ�τητα "µηδενισµ�ύ", εφ�σ�ν η 
λειτ�υργία δεν έ�ει �λ�κληρωθεί!

Π�λλαπλασιασµ�ς
Πραγµατ�π�ιήστε µέτρηση (π.�. 8.375m).
Π�λλαπλασιασµ�ς µε τ� πλήκτρ� [ x ].
Επιπρ�σθετη µέτρηση (π.�. 3.500m).

Μετά τ�ν υ
υπάρ�ει η δυνατ�τη
έναν επιπρ�σθετ� π
Η λειτ�υργία αυτή µ
τ�ν υπ�λ�γισµ� εµ�
µερικά ύψη / µερικέ

∆ιπλασιασµ�ς
Μπ�ρεί να πραγµατ
διπλασιασµ�ς της τ
υπ�λ�γισµ� της περ
Πραγµατ�π�ιήστε µ
Πρ�σθεση µε τ� πλ
Πραγµατ�π�ιήστε ε

= Άθρ�ισµα

Με τ� πλήκτρ� [ + ] 
µέτρησης.

= Άθρ�ισµα
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λέι*ερ διέρ�εται απ� αυτ� τ� σηµεί�. Για αυτ�ν τ� Εµφανί*εται στην �θ�νη και ανα��σ�ήνει τ� 

ica DISTO™ plus σ�εδ�ν σε 

ια να πραγµατ�π�ιήσετε συνε�ή 

ca DISTO™ plus γύρω απ� τ� 
ησης. 

ε τη συνε�ή µέτρηση. Εµφανί*εται 
 πλάτ�ς απ� δύ� µετρήσεις 
ς).

 µε 3 σηµεία

�ρι

ι�η να εµφανιστεί στην �θ�νη, τ� 
ι ενεργ�π�ιηµέν� και 
ει τ� "1 ---".
 τ� επάνω σηµεί� (1).

Πραγµατ�π�ιήστε τη µέτρηση. Μην κ�υνάτε !

Λήψη τιµής.
Εµφανί*εται στην �θ�νη και ανα��σ�ήνει τ� 
"2---".

Τ�π�θετήστε τ� Leica DISTO™ plus σ�εδ�ν σε 
�ρι*�ντια θέση (2).

Πατήστε, για να πραγµατ�π�ιήσετε συνε�ή 
µέτρηση.

Περιστρέψτε τ� Leica DISTO™ plus γύρω απ� τ� 
ιδανικ� σηµεί� µέτρησης.

Σταµατήστε τη συνε�ή µέτρηση.

Λαµ�άνεται η τιµή και στην �θ�νη ανα��σ�ήνει τ� 
"3 ---".

Σκ�πεύστε τ� κάτω σηµεί� (3).

Πραγµατ�π�ιήστε τη µέτρηση. Μην κ�υνάτε !
Εµφανί*εται τ� ύψ�ς/τ� πλάτ�ς απ� τρεις 
µετρήσεις (Πυθαγ�ρας).
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

λ�γ� µην τ�π�θετείτε απλώς τ� Leica DISTO™ plus 
�ωρίς αντάπτ�ρα στ� φωτ�γραφικ� τρίπ�δα - σε 
αυτ� τ� σηµεί� � ά��νας της δέσµης λέι*ερ 
�ρίσκεται περ. 70 έως 100 mm ψηλ�τερα απ� τ� 
κέντρ� περιστρ�φής, γεγ�ν�ς π�υ µπ�ρεί να 
�δηγήσει σε σηµαντικές απ�κλίσεις ύψ�υς κατά τις 
µετρήσεις.

Πρ�σδι�ρισµ�ς µε δύ� σηµεία
Για την εκτίµηση ύψ�υς/
πλάτ�υς κτιρίων. 
Ιδιαίτερα ωφέλιµη είναι η 
µέτρηση απ� �ρθια θέση 
(�ωρίς σκύψιµ�), �ταν τ� 
ύψ�ς πρ�σδι�ρί*εται µε 
δύ� ή τρεις απ�στάσεις.

Πατήστε µέ�ρι

αυτή η ένδει�η να εµφανιστεί στην �θ�νη, τ� 
λέι*ερ είναι ενεργ�π�ιηµέν� και 
ανα��σ�ήνει τ� "1 ---".
Σκ�πεύστε τ� επάνω σηµεί� (1).

Πραγµατ�π�ιήστε τη µέτρηση. Μην κ�υνάτε!

Λήψη τιµής.

"2---".

Τ�π�θετήστε τ� Le
�ρι*�ντια θέση (2).

Πατήστε, γ
µέτρηση.

Περιστρέψτε τ� Lei
ιδανικ� σηµεί� µέτρ

Σταµατήστ
τ� ύψ�ς, τ�
(Πυθαγ�ρα

Πρ�σδι�ρισµ�ς

Πατήστε µέ

αυτή η ένδε
λέι*ερ είνα
ανα��σ�ήν
Σκ�πεύστε
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de Πρ�σδι�ρισµ�ς εν�ς µερικ�ύ ύψ�υς µε Πατήστε, για να πραγµατ�π�ιήσετε συνε�ή 

ca DISTO™ plus γύρω απ� τ� 
ησης.
τε τη συνε�ή µέτρηση, 
ι τ� ύψ�ς και τ� πλάτ�ς µετα�ύ 
ν 1 και 2 (Πυθαγ�ρας).

 λειτ�υργίας (2�)
 δεύτερ� επίπεδ� 
�ρεί να γίνει µεταφ�ρά τιµών 
σή τ�υς µε τ� Leica DISTO™ 

θ�ς των λειτ�υργιών π�υ είναι 
τ� δεύτερ� επίπεδ� λειτ�υργίας 
�γισµικ� π�υ �ρησιµ�π�ιείται.

 Bluetooth® 
ντ�µα.

ενεργ�π�ιηµέν� τ� Bluetooth® 
ι στην �θ�νη τ� εικ�νίδι� 
.  
φ�ρά δεδ�µένων πρέπει να 
� λ�γισµικ� εφαρµ�γών απ� τ� 
� διαρκεί αυτή η διαδικασία, 
�νίδι� Bluetooth®.

Εάν εντ�ς 120 δευτερ�λέπτων µετά την 
ενεργ�π�ίηση τ�υ Bluetooth® δε γίνει σύνδεση µε 
τ� Pocket PC ήPC, απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα τ� 
Bluetooth®.
^ταν πραγµατ�π�ιηθεί η σύνδεση µεταφ�ράς 
δεδ�µένων και δε γίνει µεταφ�ρά δεδ�µένων για 
πάνω απ� 5 λεπτά, τ� Bluetooth® απενεργ�π�ιείται 
αυτ�µατα και µετά απ� ακ�µη 90 δευτερ�λεπτα 
απενεργ�π�ιείται και τ� Leica DISTO™ plus.

Απενεργ�π�ίηση Bluetooth® 
Για να απενεργ�π�ιήσετε τ� Bluetooth®, 

µετα�αίνετε πρ�ηγ�υµένως πάντα στ� πρώτ� 
επίπεδ� λειτ�υργίας.

Πατήστε σύντ�µα.

Τ� Bluetooth® έ�ει απενεργ�π�ιηθεί �ταν 
δεν εµφανί*εται πλέ�ν τ� εικ�νίδι�. 
Στ� δεύτερ� επίπεδ� δεν µπ�ρείτε να 

απενεργ�π�ιήσετε τ� Bluetooth® πατώντας τ� 
πλήκτρ� Bluetooth®. Αυτ� απ�τελεί ένα µέτρ� 
ασφαλείας απ� ακ�ύσια διακ�πή της σύνδεσης 
Bluetooth®.
Πριν απενεργ�π�ιήσετε τ� Leica DISTO™ plus, 
πρέπει πάντα να απενεργ�π�ιείτε πρ�ηγ�υµένως 
τη λειτ�υργία Bluetooth®. 
2� επίπεδ� λειτ�υργίας (2�)

en

fr

it

es

nl

ja

3 σηµεία
Πρ�σδι�ρισµ�ς ύψ�υς 
µετα�ύ σηµεί�υ 1 και 
σηµεί�υ 2 µε τρία σηµεία 
µέτρησης.

Πατήστε µέ�ρι

αυτή η ένδει�η να εµφανιστεί στην �θ�νη, τ� 
λέι*ερ είναι ενεργ�π�ιηµέν� και 
ανα��σ�ήνει τ� "1 ---".
Σκ�πεύστε τ� επάνω σηµεί� (1).

Πραγµατ�π�ιήστε τη µέτρηση. Μην κ�υνάτε !

Λαµ�άνεται η τιµή και στην �θ�νη ανα��σ�ήνει τ� 
"2 ---".

Πραγµατ�π�ιήστε τη µέτρηση. Μην κ�υνάτε !

Λήψη τιµής.
Εµφανί*εται στην �θ�νη και ανα��σ�ήνει τ� 
"3---".

µέτρηση.

Περιστρέψτε τ� Lei
ιδανικ� σηµεί� µέτρ

�λ�κληρώσ
εµφανί*ετα
των σηµείω

2� επίπεδ�
Μ�ν� µε τ�

ενεργ�π�ιηµέν� µπ
µέτρησης ή δι�ρθω
plus. 
Τ� είδ�ς και τ� πλή
ενεργ�π�ιηµένες σ
ε�αρτάται απ� τ� λ

Ενεργ�π�ίηση
Πατήστε σύ

^ταν είναι 
εµφανί*ετα
Bluetooth®

Η σύνδεση για µετα
δηµι�υργηθεί απ� τ
Pocket PC ή PC. ^σ
ανα��σ�ήνει τ� εικ
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µετακίνηση τ�υ κέρσ�ρα σε κάπ�ι� λ�γισµικ� (π.�. 

ς τιµής µέτρησης
ντ�µα τ� πλήκτρ� κατεύθυνσης, 
 τ�υ Pocket PC/ PC σ�εδιά*εται 
ραµµή, υπ� κλίµακα.

D5-Z15

Επι&ε&αίωση (ή διαγραφή) µιας 
µεταδ�θείσας τιµής µέτρησης

D5-Z16

Πατήστε σύντ�µα, για να επι�ε�αιώσετε τη 
σωστά σ�εδιασµένη διαδρ�µή. Η διαδρ�µή 
εµφανί*εται ως πα�ιά γραµµή µε τη διάσταση 
της απ�στασης
Πατήστε σύντ�µα, για να διαγράψετε µια 
λάθ�ς σ�εδιασµένη διαδρ�µή.

Εάν η τιµή µέτρησης υπάρ�ει ακ�µη στην �θ�νη τ�υ 
Leica DISTO™ plus, µπ�ρείτε να την απ�στείλετε 
�ανά πατώντας τ� σωστ� πλήκτρ� κατεύθυνσης. 
Επιπρ�σθετες δυνατ�τητες, ανάλ�γα µε τ� 
εγ�ειρίδι� τ�υ λ�γισµικ�ύ π�υ �ρησιµ�π�ιείται.

Κατά τη µεταφ�ρά δεδ�µένων
^σ� δεν επι�ε�αιώνεται η επιτυ�ής µεταφ�ρά 
δεδ�µένων απ� τ� Pocket PC/ PC, δεν µπ�ρεί να 
πραγµατ�π�ιηθεί νέα µέτρηση. 
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Τα &έλη κατεύθυνσης

D5-Z14

Τα �κτώ πλήκτρα στην κάτω περι��ή τ�υ πεδί�υ 
�ειρισµ�ύ τ�υ Leica DISTO™ plus �ρησιµεύ�υν 
ταυτ��ρ�να στ�ν πρ�σδι�ρισµ� της κατεύθυνσης 
(σε �ρθή γωνία και διαγώνια) κατά τη δηµι�υργία 
εν�ς σ�εδί�υ διαστάσεων.
Πραγµατ�π�ιήστε �πως συνήθως τη µέτρηση 
(έ�ετε πρ�σ�αση σε αυτ� τ� πλήκτρ� παρ�λ� π�υ 
είναι ενεργ�π�ιηµέν� τ� δεύτερ� επίπεδ� 
λειτ�υργίας), η τιµή µέτρησης εµφανί*εται στην 
�θ�νη. Απ� τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέ�τε 
εκείνα π�υ αντιστ�ι��ύν στην διεύθυνση στ� 
σ�έδι� τ�υ δωµατί�υ. ^ταν πατήσετε τ� πλήκτρ� 
κατεύθυνσης, µεταδίδεται η απ�σταση µε διάσταση 
και κατεύθυνση στ� δέκτη των δεδ�µένων (Pocket 
PC ή PC).
Ανάλ�γα µε τ� διαθέσιµ� λ�γισµικ�, αυτή η 
λειτ�υργία µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί και για τη 

Excel).

Μετάδ�ση τη
Πατήστε σύ
στην �θ�νη
µια λεπτή γ
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de Εµφανί*εται και ανα��σ�ήνει τ� "240" στην 

ρίες �ρήστη

ς (στην ύπαιθρ�) εργά*εστε 
κ�πι� λέι*ερ  (�λέπε σελίδα 13). 
ντίστε για τη σκίαση τ�υ 
. Εάν είναι απαραίτητ�, 

ακλαστικ� στ���.

εια:
 επιφάνεια σκ�πευσης και στη 

εια / αυ�ηµέν�ς �ρ�ν�ς 

ιφάνειες (και σε φυτά και 
µειωθεί η εµ�έλεια και να 
έτρησης. 

φάνειες
νειες (π.�. ��ντρ�ς σ��άς), η 
� κέντρ� της πεφωτισµένης 

τ�υς αρµ�ύς τ�υ σ��ά:
ακλαστικ� στ���, 3M "Post-it" ή 

∆ιαφανείς επιφάνειες
Για να απ�φεύγετε σφάλµατα µέτρησης, µη 
µετράτε ά�ρωµα υγρά (π.�. νερ�), µη σκ�νισµέν� 
γυαλί, styropor ή παρ�µ�ιες ηµιδιαπερατές 
επιφάνειες.
Σε άγνωστα υλικά ή υγρά, εκτελέστε δ�κιµαστική 
µέτρηση.

Κατά τη σκ�πευση µέσα απ� τ*άµια ή �ταν 
υπάρ��υν περισσ�τερα αντικείµενα στη γραµµή 
µέτρησης, µπ�ρεί να παρ�υσιαστ�ύν εσφαλµένες 
µετρήσεις.

Βρεγµένες, λείες και στιλ&ωµένες 
επιφάνειες
1 Κατά τη σκ�πευση υπ� "επίπεδη" γωνία, η 

δέσµη τ�υ λέι*ερ εκτρέπεται. Τ� Leica 
DISTO™ plus µπ�ρεί να λά�ει π�λύ 
αδύναµ� σήµα (9ήνυ9α σφάλµατ�ς 255).

2 Κατά τη σκ�πευση υπ� �ρθή γωνία, τ� 
Leica DISTO™ plus µπ�ρεί να λά�ει π�λύ 
δυνατ� σήµα (9ήνυ9α σφάλµατ�ς 256).

Κεκλιµένες, στρ�γγυλές 
επιφάνειες
Μπ�ρ�ύν να µετρηθ�ύν µε τ� λέι*ερ.
Πρ�ϋπ�θεση: αρκετ�ς �ώρ�ς στην επιφάνεια 
σκ�πευσης για την κ�υκκίδα τ�υ λέι*ερ.
Πληρ�φ�ρίες �ρήστη

en

fr

it
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�θ�νη, εάν µετά απ� 2 δευτερ�λεπτα δεν 
πραγµατ�π�ιηθεί µεταφ�ρά δεδ�µένων.
Πατήστε σύντ�µα, για να επι�ε�αιώσετε την 
ένδει�η. Επαναλά�ετε τη µέτρηση και τη 
µετάδ�ση.

Παρατήρηση για τ� λ�γισµικ�
Τ� δωρεάν παρε��µεν� λ�γισµικ� "plus-draft und 
plus-XL" �ρησιµεύει απ�κλειστικά και µ�ν� για την 
παρ�υσίαση των δυνατ�τήτων �ρήσης τ�υ Leica 
DISTO™ plus και είναι σ�εδιασµέν� µ�ν� για ένα 
π�λύ περι�ρισµέν� τ�µέα εφαρµ�γών (γεωµετρία 
δαπέδων ή �ρ�φών δωµατίων και µετάδ�ση 
δεδ�µένων σε ένα πεδί� Excel). Η Leica 
Geosystems δεν παρέ�ει κανεν�ς είδ�υς εγγύηση 
για τ� δωρεάν λ�γισµικ� και για τις λειτ�υργίες τ�υ 
και δε διασφαλί*ει για µελλ�ντικές εφαρµ�γές 
καµία επιπρ�σθετη δυνατ�τητα λειτ�υργίας τ�υ 
λ�γισµικ�ύ απ� �,τι την υπάρ��υσα και απ�π�ιείται 
κάθε είδ�υς ευθύνη π�υ απ�ρρέει απ� τη �ρήση 
τ�υ δωρεάν λ�γισµικ�ύ. Η Leica Geosystems δεν 
είναι υπ��ρεωµέν�ι �ύτε για δι�ρθώσεις στ� 
λ�γισµικ� µε τα λεγ�µενα patches ή updates �ύτε 
και για την ανάπτυ�η πρ�σθετων λειτ�υργιών, δηλ. 
για τα λεγ�µενα upgrades. Στην ιστ�σελίδα µας 
www.disto.com µπ�ρείτε να �ρείτε εταιρείες 
παρ��ής εµπ�ρικών πακέτων λ�γισµικ�ύ για 
διάφ�ρ�υς τ�µείς εφαρµ�γών.

Πληρ�φ�
Εµ&έλεια
Στ� φως της ηµέρα
πάντα µε �φθαλµ�σ
Εάν απαιτείται, φρ�
σηµεί�υ σκ�πευσης
�ρησιµ�π�ιήστε αν

Αυ�ηµένη εµ4έλ
Τη νύ�τα, σε σκιερή
δύση τ�υ ηλί�υ.

Μειωµένη εµ4έλ
µέτρησης:
Σε µατ, σκ�ύρες επ
δένδρα) µπ�ρεί να 
αυ�ηθεί � �ρ�ν�ς µ

Ανώµαλες επι
Σε ανώµαλες επιφά
µέτρηση γίνεται στ
επιφάνειας.
Για να µη µετράτε σ
Jρησιµ�π�ιήστε αν
�αρτ�νι.



13 Τε�νικά �αρακτηριστικά

de

en

fr

it

es

nl

ja

αρακτηριστικά

* Η µέγιστη απ�κλιση µπ�ρεί να παρ�υσιαστεί σε 
δυσµενείς συνθήκες �πως έντ�νη ηλιακή 
ακτιν���λία ή σε επιφάνεια στ��ευσης µε π�λύ 
αδύναµη αντανάκλαση. Σε απ�στάσεις 
µεγαλύτερες απ� 30m µπ�ρεί - εφ�σ�ν δε 
�ρησιµ�π�ιείτε ανακλαστικ�ς στ���ς - η 
µέγιστη απ�κλιση να αυ�ηθεί κατά ± 0.1mm/m 
έως τα ± 10mm. Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.disto.com

** Απ� τα 100m �ι µ�νάδες µέτρησης 
εµφανί*�νται σε cm. 

*** Μειωµένη στη λειτ�υργία Bluetooth®.

τυπ.: ± 1.5mm   /   µεγ.:  ± 
3mm*

 1 mm**

ερ. 
ε 0.2 m έως και 200 m

ist / trc 0.5...περ.4s  /  
0.16...περ.1s

 (σε 6 / 30 / 60 mm  (10 / 50 / 
100 m)

λικ� 

ς

10 τιµές
g.

15 τιµές

Μπαταρία, Typ AA, 2x 1,5V έως και 10’000 
µετρήσεις ***

(µ�ν� µε αλκαλικές 
µπαταρίες!)

Πρ�στασία απ� νερ� και 
σκ�νη

IP54 κατά IEC529: 
ασφαλές στη �ρ��ή, 
πρ�στατευµέν� απ� 

σκ�νη
∆ιαστάσεις και �άρ�ς 172 x73 x 45 mm, 335g
Ακρί�εια �ρι*�ντίωσης 1°
Εύρ�ς θερµ�κρασίας 

Απ�θήκευση

Λειτ�υργία

-25°C έως +70°C
(-13°F έως +158°F)
-10°C έως +50°C 

(-14°F έως +122°F)
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

*ρήση ανακλαστικών στ��ων
Σε περίπτωση π�λύ αδύναµ�υ σήµατ�ς (e 255), 
π�λύ τρα�ιών επιφανειών, επιφανειών µε κακή 
αντανάκλαση ή σε απ�στάσεις στ��ευσης την 
ηµέρα µεγαλύτερες απ� 30 µέτρα, �ρησιµ�π�ιείτε 
ανακλαστικ� στ��� 563875 (DIN C6) ή 723385 (DIN 
A4):
• Λευκή επιφάνεια: µέ�ρι περ. 30 m
• Καφέ επιφάνεια: απ� περ. 30m έως 200 m 

Μέτρηση στην ύπαιθρ�
Τ� Leica DISTO™ plus διαθέτει έναν 
ενσωµατωµέν� πρ�σ�φθάλµι� µε µεγέθυνση 2x.
Σε µετρήσεις σε απ�σταση µεγαλύτερη απ� 25 m, η 
κ�υκκίδα τ�υ λέι*ερ �ρίσκεται στ� κέντρ� τ�υ 
σηµαδι�ύ ανα*ήτησης. Σε απ�στάσεις κάτω απ� 25 
m, η κ�υκκίδα τ�υ λέι*ερ µετακινείται πρ�ς την 
άκρη τ�υ σηµαδι�ύ ανα*ήτησης.

D5 Z_telescop

Τε�νικά �
Ακρί�εια µέτρησης
(2x τυπ�π�ιηµένη 
απ�κλιση)
Μικρ�τερη µ�νάδα
ένδει�ης
Εµ�έλεια (απ� τα π
30m, �ρησιµ�π�ιείτ
πίνακα σκ�πευσης)
Jρ�ν�ς µέτρησης d

∅  κ�υκκίδας λέι*ερ
απ�σταση)
Ενσω9ατω9έν� 
πρ�σ�φθάλµι�
Φωτισµ�ς
�θ�νη π�λλαπλών 
γραµµών
Π�λυλειτ�υργικ� τε
ε�άρτηµα
Λειτ�υργία 
�ρ�ν�καθυστέρηση
Αριθµ�µη�ανή
Bluetooth®

Tracking
Σταθερά
min.-/ max.-Trackin
Πυθαγ�ρας
Μνήµη (Stack)
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µε καλέστε σε αυτήν την 
τ�ν έµπ�ρ� σας αναφέρ�ντας τ�ν 
ύµατ�ς. Εάν τ� µήνυµα συνε�ί*ει 
εται ακ�µη και µετά απ� π�λλές 
σεις, η συσκευή σας είναι 
.

Φρ�ντίδα
Φρ�ντίστε ιδίως τις �πτικές επιφάνειες µε την ίδια 
σ��λαστικ�τητα π�υ φρ�ντί*ετε τα γυαλιά, τη 
φωτ�γραφική µη�ανή και τα κιάλια σας. 
Στη σελίδα µας στ� διαδίκτυ� θα �ρείτε τις πι� 
ενηµερωµένες πληρ�φ�ρίες:
www.disto.com 
∆ηµ�σιεύ�υµε τις διευθύνσεις των κατασκευαστών 
λ�γισµικ�ύ για συγκεκριµένα πεδία εφαρµ�γής. 
∆εν παρέ��υµε ωστ�σ� κανεν�ς είδ�υς εγγύηση 
�ύτε για την �ρθ�τητα των στ�ι�είων �ύτε και για 
τις επιδ�σεις των πρ�ϊ�ντων λ�γισµικ�ύ.
Για ειδικ�ύς ανάπτυ�ης λ�γισµικ�ύ υπάρ�ει 
πρ�σ�αση στην online περιγραφή θυρών 
διασύνδεσης Leica DISTO™ plus.

∆ιατηρ�ύµε τ� δικαίωµα αλλαγών (εικ�νες, 
περιγραφές και τε�νικά �αρακτηριστικά).

ης π�λύ Jρησιµ�π�ιήστε 
ανακλαστικ� στ��� 
(σωστή πλευρά

ένη 
 π�λύ φως 

Jρησιµ�π�ιήστε 
ανακλαστικ� στ���

έι*ερ 
ε

Επαναλά�ετε τη 
µέτρηση

π�λ�ιπα Ενηµερώστε τ� 
τµήµα σέρ�ις 
"Σύστηµα"

Αρ. 
τία Αντιµετώπιση
Κωδικ�ί µηνυµάτων
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Κωδικ�ί µηνυµάτων
Μηνύµατα σφάλµατ�ς

εµφανί*εται µα*ί µε αριθµ� µηνύµατ�ς στην 
�θ�νη.

Παρακαλ�ύ
περίπτωση 
αριθµ� µην
να εµφανί*
ενεργ�π�ιή
�αλασµένη

Αρ. 
µηνύµα

τ�ς
Αιτία Αντιµετώπιση

203 Λανθασµένη σειρά 
µέτρησης στη 
µέτρηση 
Πυθαγ�ρας

Πραγµατ�π�ιήστε 
τη µέτρηση µε τη 
σωστή σειρά

204 Λάθ�ς στ�ν 
υπ�λ�γισµ�

Επαναλά�ετε τη 
διαδικασία

240 Σφάλµα στη 
µεταφ�ρά 
δεδ�µένων

Επαναλά�ετε τη 
διαδικασία

252 Θερµ�κρασία π�λύ 
υψηλή, πάνω απ� 
50°C (µέτρηση)

Αφήστε να κρυώσει 
η συσκευή

253 Θερµ�κρασία π�λύ 
�αµηλή, κάτω απ� -
10°C (µέτρηση)

|εστάνετε τη 
συσκευή

255 Σήµα λήψης π�λύ 
αδύναµ�, �ρ�ν�ς 
µέτρησης π�λύ 
µεγάλ�ς, απ�σταση 
<200 mm

Jρησιµ�π�ιήστε 
ανακλαστικ� στ��� 
�ρ�ν�ς µέτρησης 
>10 δευτ.

256 Σήµα λήψ
δυνατ�

257 Λανθασµ
µέτρηση,
φ�ντ�υ

260 Η δέσµη λ
διακ�πηκ
^λα τα υ
µηνύµατα

µηνύµα
τ�ς

Αι
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