7+(25,*,1$//$6(5',67$1&(0(7(5

Οδηγίες χρήσης
Έκδοση 1.0

Ελληνικά
Αναπσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών
χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την
ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστ
φυλλάδιο.
Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊν
διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις
για την ασφάλεια και τις οδηγίες
χρήσης.

Πίνακας περιεχοµένων
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Χειρισµς ........................................................ 3
1ο επίπεδο λειτουργίας ............................. 3
2ο επίπεδο λειτουργίας (2ο) ................... 10
Πληροφορίες χρήστη................................ 12
Τεχνικά χαρακτηριστικά .......................... 13
Κωδικοί µηνυµάτων ................................... 14

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Leica DISTO™ plus Τηλέµετρο
λέιζερ χειρς

Σύµβολα που χρησιµοποιούνται

Συγχαρητήρια για την αγορά του Leica DISTO™
plus.



ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναγνώριση προϊντος
Ο τύπος του µοντέλου του προϊντος σας βρίσκεται
στην µπροστινή πλευρά. Ο αριθµς σειράς
βρίσκεται κάτω απ το τελικ εξάρτηµα.
Μεταφέρετε αυτά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης
και αναφέρετε πάντα αυτά τα στοιχεία, ταν
απευθύνεστε στην αντιπροσωπεία µας ή στο τµήµα
σέρβις.

Τύπος: Leica DISTO™ plus ...............................
Αρ. σειράς: ..........................................................
Ηµεροµηνία αγοράς: .........................................

∆ιεθνής εγγύηση κατασκευαστή
Η Leica Geosystems προσφέρει στον αρχικ
αγοραστή για τις συσκευές Leica DISTO™ plus δύο
(2) χρνια εγγύηση. Για αναλυτικτερες
πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.disto.com.
Σε περίπτωση ελατωµατικού προιντος
απευθυνθείτε στον πωλητή σας.

1

de

Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις παρούσες
οδηγίες χρήσης έχουν την ακλουθη σηµασία:
Κίνδυνος απ τη χρήση ή απ ακατάλληλη
χρήση, ο οποίος µπορεί να επιφέρει σοβαρές
σωµατικές βλάβες ή θάνατο.
Κίνδυνος απ τη χρήση ή απ ακατάλληλη
χρήση, ο οποίος µπορεί να επιφέρει µνο µικρές
σωµατικές βλάβες, αλλά σηµαντικές υλικές ζηµιές,
ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον.
Πληροφορίες για τη χρήση, που βοηθούν
το χρήστη να χρησιµοποιεί τεχνικά σωστά και
αποτελεσµατικά το προϊν.

en

fr

)

Πληκτρολγιο
Το Leica DISTO™ plus έχει δύο επίπεδα
λειτουργίας. Στο επίπεδο 1 υπάρχουν λες οι
άµεσες λειτουργίες, πως π.χ. άνοιγµα/κλείσιµο της
συσκευής, +/- κτλ. Στο επίπεδο 2 πραγµατοποιείται
η µεταφορά δεδοµένων και η διαχείρηση του
λογισµικού.
Πατήστε το
για εναλλαγή των επιπέδων
λειτουργίας.
Το

εµφανίζεται στην οθνη.

Πληκτρολγιο

it

es

nl

ja

de
1

2

3

4

5

6

7

8

18

2ο επίπεδο λειτουργίας
18 delete (διαγραφή)
19 enter (επιβεβαίωση)
20 Κατεύθυνση αριστερά
επάνω
21 Κατεύθυνση αριστερά
22 Κατεύθυνση αριστερά
κάτω

19

en

23 Κατεύθυνση επάνω
24 Κατεύθυνση κάτω
25 Κατεύθυνση δεξιά
κάτω
26 Κατεύθυνση δεξιά
27 Κατεύθυνση δεξιά
επάνω

Ένδειξη (οθνη)
fr
9

it

es

26 24 22 20
27 25 23 21 19

26
22 24
11 13 15
17 20
25
27
21
23
10
12 14
16

18

1

17

D5-Z1

1ο επίπεδο λειτουργίας
1 Μέτρηση απστασης,
Tracking
2 2ο επίπεδο λειτουργίας
1ή2
3 Επίπεδο αφετηρίας
9έτρησης
4 Εµβαδά, γκοι

nl

5
6
7
8

Μέτρηση
min.- , max.-Tracking
Bluetooth® ON/OFF
Συναρτήσεις
Πυθαγρας
9 συν [ + ]

ja

Ένδειξη (οθνη)

10 Μενού
11 Φωτισµς
12 Πολλαπλασιασµς [ x ]/
Χρονοδιακπτης
13 Πλήκτρο ενεργοποίησης,
απενεργοποίησης
14 Μηδενισµς
15 Μνήµη, Stack
16 Ίσον, Enter
17 µείον [ - ]

4
6

2

16

3

15

5

14

7
8
9

10

11

12

13
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1 Λέιζερ "οn"
2 Επίπεδο αφετηρίας 9έτρησης (µπροστά/
τρίποδας/πίσω)
2

3 Πληροφορίες
4 Bluetooth® on/off
5 Ένδειξη µαθηµατικών τελεστών ή/και προσήµων
6 Βασική ένδειξη (π.χ. µετρηµένη απσταση)
7 Μέτρηση απστασης
8 Tracking
9 Εµβαδν/γκος
10min. Tracking
11max. Tracking
12Συναρτήσεις Πυθαγρα
13Συνάρτηση Πυθαγρα µε µερικ ύψος
14Μονάδες µέτρησης µε εκθέτες (²/ ³)
15Σύµβολο χρνου για την χρονοκαθυστέρηση
16Αποθήκευση σταθερών
17Επικοινωνείστε µε το service
183 πρσθετες ενδείξεις (π.χ. ενδιάµεσες τιµές)
19(SET) Πραγµατοποίηση ρυθµίσεων
20(RESET) Επαναφορά των εργοστασιακών
ρυθµίσεων
21Ένδειξη µπαταρίας
222ο επίπεδο λειτουργίας on
23Ανάκληση αποθηκευµένων σταθερών (µεγ. 10)
24Ανάκληση τελευταίων 15 τιµών
25Φωτισµς (on/ off)
26Μπιπ (on/ off)
27Ρύθµιση µετατπισης
Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

)
)

Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε σωστή
πολικτητα.
Χρησιµοποιήστε µνο αλκαλικές
µπαταρίες.

Χειρισµς
Τοποθέτηση/αντικατάσταση
µπαταριών

3 Σπρώξτε το κάλυµµα προς τα µέσα µέχρι
να το ακούσετε να ασφαλίζει.

1 Πιέστε το κλιπ ασφάλισης και σπρώξτε το
κάλυµµα προς τα δεξιά.

1ο επίπεδο λειτουργίας
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Leica DISTO™ plus
Πατήστε σύντοµα.

D5-Z3

2 Ανοίξτε το καπάκι, αντικαταστήστε τις
µπαταρίες.
Εµφανίζεται στην οθνη σε περίπτωση πολύ
χαµηλής τάσης µπαταρίας.
Τύπος µπαταρίας, βλέπε κεφάλαιο Τεχνικά
χαρακτηριστικά.

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Τα εικονίδια φωτισµού, τάσης µπαταρίας και
βοµβητή εµφανίζονται µέχρι να πατήσετε το
πλήκτρο µια φορά.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή απ
οποιοδήποτε σηµείο του µενού.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτµατα
µετά απ 90 δευτερλεπτα, εφσον δεν πατήσετε
κάποιο πλήκτρο σε αυτ το χρονικ διάστηµα.
Πιθανή ανεπιθύµητη απενεργοποίηση της
σύνδεσης µεταφοράς δεδοµένων Bluetooth®
εµποδίζεται µε ειδικά µέτρα (βλέπε σελίδα 10).

)
)

de

Πλήκτρο µηδενισµού
Το πλήκτρο µηδενισµού επαναφέρει τη
συσκευή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας
(Normal Mode), δηλ. την επαναφέρει στο
µηδέν (=Clear).
Αυτ µπορεί να πραγµατοποιηθεί τσο πριν σο και
µετά απ µέτρηση/ υπολογισµ.
Απ την κατάσταση λειτουργίας µενού µεταβαίνει
σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Στη διάρκεια µιας λειτουργίας (εµβαδν, γκος ή
Πυθαγρας) υπάρχει η δυναττητα σταδιακής
διαγραφής ή εκ νέου µέτρησης των επιµέρους
µετρήσεων.
Στις ρυθµίσεις του menu, το πργραµµα τερµατίζει,
εάν δεν είναι πατηµένα τα πλήκτρα ίσον (=) και Enter.

en

fr

it

Φωτισµς
Πατήστε σύντοµα.
Ο φωτισµς ανάβει ή σβήνει, πατώντας µία φορά το
πλήκτρο.
Ο φωτισµς σβήνει µετά απ 30
δευτερλεπτα, εφσον δεν πατήσετε κάποιο
πλήκτρο.

)

Ρύθµιση αφετηρίας επιπέδου µέτρησης

es

nl

Πατήστε επαναληπτικά µέχρι να εµφανιστεί
το επιθυµητ επίπεδο µέτρησης.

3

Χειρισµς

ja

de

∆υνατές ρυθµίσεις

Πατώντας δεύτερη φορά, ενεργοποιείται η
µέτρηση απστασης.
Στη συνέχεια το αποτέλεσµα εµφανίζεται αµέσως
στην επιλεγµένη µονάδα µέτρησης.
συσκευή είναι ενεργοποιη9ένη, αλλά χι
το λέιζερ, ττε βρισκµαστε σε "κανονική
κατάσταση λειτουργίας".
Εάν το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο, ττε
βρισκµαστε σε "κατάσταση λειτουργίας
στχευσης".

)
)

en

Μέτρηση απ επίπεδες επιφάνειες

fr

Συνεχής µέτρηση (Tracking)
Πατήστε µέχρι

αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη.
Η συνεχής µέτρηση αρχίζει και εµφανίζεται
το τρέχον αποτέλεσµα.
Πατήστε, για να τερµατίσετε το Tracking.
Στην οθνη εµφανίζεται το τελευταίο
αποτέλεσµα.
Παράδειγµα: χάραξη απστασης.

D5-Z4

Μπροστά

it

es

)
)
)

Τρίποδας

Πίσω

Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει
ένα σπείρωµα φωτογραφικού τρίποδα 1/4" για τον
τρίποδα
Η ρύθµιση παραµένει µέχρι να αλλάξει το
επίπεδο µέτρησης και να απενεργοποιηθεί η
συσκευή αυτµατα ή χειροκίνητα.
Βασική ρύθµιση: επίπεδο µέτρησης πίσω

D5-Z5

)

Για σταθερή µέτρηση, περιστρέψτε το
περιστρεφµενο πδι κατά 90°.

D5-Z7

Μνιµη λειτουργία λέιζερ

Μέτρηση απ γωνίες

Μέτρηση
Μέτρηση απστασης
nl

ja

Πατήστε, το λέιζερ ενεργοποιείται, η
συσκευή βρίσκεται σε "κατάσταση
λειτουργίας στχευσης".

1ο επίπεδο λειτουργίας

D5-Z6

4

Πατήστε µέχρι να ακούσετε ένα µακρσυρτο
"µπιπ". Το λέιζερ έχει ενεργοποιηθεί πλέον
µνιµα.
Με κάθε επιπρσθετο πάτηµα
πραγµατοποιείται και µια µέτρηση
απστασης.
Πατήστε, για να τερµατίσετε τη µνιµη
λειτουργία λέιζερ.

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης
Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας στχευσης.
Κρατήστε το πατηµένο, µέχρι να επιτευχθεί η
επιθυµητή χρονοκαθυστέρηση (µεγ. 60
δευτερλεπτα).
εµφανίζεται στην οθνη.
Αφήνοντας το πλήκτρο εµφανίζονται τα
δευτερλεπτα που αποµένουν (π.χ. 59, 58, 57...)
µέχρι τη µέτρηση.
Η αρίθµηση των τελευταίων 5 δευτερολέπτων
συνοδεύεται απ "µπιπ".
Μετά το τελευταίο "µπιπ" διεξάγεται η µέτρηση και
εµφανίζεται η τιµή της µέτρησης.
Παράδειγµα: µέτρηση χωρίς πάτηµα κάποιου
πλήκτρου.

Πατήστε, για να εναλλάξετε λειτουργίες.

Υπολογισµοί
Εµβαδν
Πατήστε µέχρι

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

en

αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη.Η
πλευρά που πρκειται να µετρηθεί
αναβοσβήνει.
∆ιενεργήστε 2 µετρήσεις (Μ x Π).
Το αποτέλεσµα και τα δύο µερικά αποτελέσµατα
εµφανίζονται στην οθνη.

5γκος
Πατήστε µέχρι
αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη.Η
πλευρά που πρκειται να µετρηθεί
αναβοσβήνει.
Εκτελέστε 3 µετρήσεις (Μ x Π x Υ).
Το αποτέλεσµα και τα τρία µερικά αποτελέσµατα
εµφανίζονται στην οθνη.

Μενού/ Ρυθµίσεις
D5-Z8

de

Το µενού επιτρέπει ελεύθερα επιλεγµενες
ρυθµίσεις, οι οποίες διατηρούνται µετά την
απενεργοποίηση. Οι λειτουργίες
πραγµατοποιούνται ατέρµονα µεταξύ τους
(κυλιµενος τρπος λειτουργίας).

5
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1 Μέτρηση µε προσαυξήσεις/µειώσεις
ανοχών (µετατπιση)
2 Επιλογή µονάδας µέτρησης
3 Μπιπ (ηχητική ένδειξη)
4 Μηδενισµς (επαναρύθµιση)

fr

it

Εµφάνιση µενού:
Πατήστε, µέχρι να εµφανιστεί το επιθυµητ
σηµείο του µενού ή µετακινηθείτε µε το
πλήκτρο [+ / -] ανάµεσα στα διάφορα σηµεία
µενού.
Επιβεβαιώστε την επιλογή, ενεργοποιήστε το
σηµείο του µενού.
ή αλλάξτε µε το πλήκτρο [+ / -] τις ρυθµίσεις
πως επιθυµείτε.

1ο επίπεδο λειτουργίας

es

nl

ja

de

Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση, επιστροφή στην
κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Και εδώ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
"Clear Entry" (π.χ. για να διαγράψετε κάποια
επιλογή).

)
en

Επιλογή µονάδας µέτρησης (µενού)
Μονάδες µέτρησης προς επιλογή:

fr

–

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/
ft in

)

Μέτρηση µε προσαυξήσεις ανοχών
(µενού)

es

Επανάληψη ρυθµίσεων (µενού)
Εµφάνιση σηµείου µενού.
Αναβοσβήνει στην οθνη.
Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε τα στοιχεία που
θέλετε να µηδενιστούν. Μπορείτε να επιλέξετε:
Stack/ Μνήµη

)

Η ανοχή µπορεί να είναι θετική (αύξηση) ή
αρνητική (µείωση)!
Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση.
Εµφανίζεται µνιµα στην οθνη εάν η ανοχή
είναι 0.
Τα αποτελέσµατα της µέτρησης
εµφανίζονται λαµβάνοντας υπψη το offset.
Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε για παράδειγµα
να µετρήσετε ακαννιστα σχήµατα!
Ακολουθήστε οπωσδήποτε τον καννα: µετά απ
µέτρηση ακαννιστου σχήµατος πρέπει πάντοτε να
ρυθµίζετε το Leica DISTO™ plus σε offset 0.000:
εµφανίστε τη λειτουργία πως περιγράφεται,
Πατήστε

16

it

αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει στην οθνη.
Με το πλήκτρο [+ / -] ρυθµίστε την επιθυµητή ανοχή
(=µετατπιση του επιπέδου µέτρησης) (π.χ.
0.015m). Για γρήγορη ρύθµιση, κρατήστε το
πλήκτρο πατηµένο.
Για µεγαλύτερες µεταβάσεις, κρατήστε το
πλήκτρο περισστερο πατηµένο.

≠

Πρσκαιρα και σταθερά
Εάν στην οθνη εµφανίζονται πρσθετα σύµβολα
πως π.χ. µονάδες µέτρησης, µηδενίζονται οι
ακλουθες τιµές:

–

Offset (=0), µπιπ (On) και µονάδες
µέτρησης (µέτρα)
Μηδενίζονται τα επιλεγµένα στοιχεία,
επιστροφή στην κατάσταση λειτουργίας
µέτρησης.

Αποθήκευση τιµών (σταθερά)
Μετρήστε/υπολογίστε την επιθυµητή τιµή (π.χ.
ύψος δωµατίου, εµβαδν, γκος).
Πατήστε παρατεταµένα.

Επιβεβαιώστε τη λειτουργία.
Αναβοσβήνει στην οθνη.

)

nl

Μετά απ ρύθµιση, αλλαγή ρυθµίσεων
διεξάγετε οπωσδήποτε δοκιµαστική µέτρηση.

D5-Z10

Με το πλήκτρο [+ / -] προσαρµστε την τιµή πως
επιθυµείτε (π.χ. απ 2.297m στα 2.300m).

Εµφάνιση σηµείου µενού.

ja

1ο επίπεδο λειτουργίας

6

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Για µεγαλύτερες µεταβάσεις, κρατήστε το
πλήκτρο περισστερο πατηµένο.
Πατήστε για να προσαρµσετε τη διάσταση
(²/³).

)

Η ρύθµιση είναι δυνατή µνο σε m, m² και
m³ ή ft, ft² και ft³.
Επιβεβαίωση
και ένα αριθµς (=θέση µνήµης)
αναβοσβήνει.

Εµφάνιση πρσφατων τιµών µέτρησης
(Stack)
Πατήστε σύντοµα 2 φορές
και εµφανίζεται η τελευταία τιµή στην οθνη.
Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε την επιθυµητή τιµή
(µεγ. 15!).
Επιβεβαιώστε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας
για περαιτέρω χρήση (π.χ. υπολογισµς
εµβαδού).

Tracking - Minimum

Ενεργοποιήστε τη συνεχή µέτρηση µε ένα
σύντοµο πάτηµα.

de

Περιστρέψτε το Leica DISTO™ plus γύρω απ το
σηµείο στχευσης.
Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση.

en

Εµφανίζεται η µικρτερη µετρηµένη διάσταση
(π.χ. 3.215m = ύψος δωµατίου).
Οι δύο επιφάνειες (π.χ. δάπεδο/ οροφή,
τοίχοι) πρέπει να είναι σχεδν παράλληλες.

fr

)

Tracking - Maximum

Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε θέση µνήµης (1-10).
Αποθήκευση τιµής.

it

Επανεµφάνιση σταθεράς
Πατήστε σύντοµα.
και το περιεχµενο της πρώτης µνήµης
σταθερών εµφανίζεται στην οθνη (π.χ.
2.300m).
Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε την επιθυµητή µνήµη
(1 έως 10).
Επιβεβαιώστε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας
για περαιτέρω χρήση (π.χ. υπολογισµς
εµβαδού) ή

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

D5-Z11

Υπολογισµς ελάχιστης διάστασης, π.χ. ύψος
οροφής, χωρίς να απαιτείται ευθυγράµµιση σε ορθή
γωνία.
Πατήστε µέχρι

D5-Z12

Υπολογισµς µέγιστης διάστασης, π.χ. για να
υπολογίσετε τη διαγώνιο (ενς δωµατίου).

es

Πατήστε µέχρι

αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη.
Με το Leica DISTO™ plus σκοπεύστε κατά
προσέγγιση το σηµείο στχευσης.

7

αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη.
Με το Leica DISTO™ plus σκοπεύστε κατά
προσέγγιση το σηµείο στχευσης.

1ο επίπεδο λειτουργίας

nl

ja

de

Ενεργοποιήστε τη συνεχή µέτρηση µε ένα
σύντοµο πάτηµα.
Μετακινήστε το Leica DISTO™ plus αργά προς τα
δεξιά/ αριστερά πέρα απ τη γωνία.
Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση.

en
Εµφανίζεται η µεγαλύτερη µετρηµένη διάσταση
(π.χ. 12.314m = διαγώνιος δωµατίου).

Λειτουργίες υπολογισµού
fr

it

Μερικά ύψη, µερικές αποστάσεις
Πραγµατοποιήστε µέτρηση.
Πρσθεση µε το πλήκτρο [ + ] / αφαίρεση µε το
πλήκτρο [ - ].
Πραγµατοποιήστε επιπρσθετη µέτρηση.
= Αποτέλεσµα

)
es

Με τον ίδιο τρπο υπάρχει η δυναττητα
συγκέντρωσης αλυσιδωτών µετρήσεων (= διάφορες
µετρήσεις µήκους) καθώς και αθροισµάτων απ
εµβαδά/ γκους.
Στη διάρκεια λων των υπολογισµών,
υπάρχει η δυναττητα "µηδενισµού", εφσον η
λειτουργία δεν έχει ολοκληρωθεί!

= Εµβαδν (π.χ. 29.313m²)

)

Μετά τον υπολογισµ του εµβαδού,
υπάρχει η δυναττητα υπολογισµού του γκου µε
έναν επιπρσθετο πολλαπλασιασµ.
Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
τον υπολογισµ εµβαδών ή γκων µε επιµέρους
µερικά ύψη / µερικές αποστάσεις.

∆ιπλασιασµς τιµής µέτρησης
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εύκολο τρπο
διπλασιασµς της τιµής µέτρησης, π.χ. για τον
υπολογισµ της περιµέτρου ενς δωµατίου:
Πραγµατοποιήστε µέτρηση.
Πρσθεση µε το πλήκτρο [ + ].
Πραγµατοποιήστε επιπρσθετη µέτρηση.
= Άθροισµα (=ηµίσια περίµετρος)
Με το πλήκτρο [ + ] επανάληψη, διπλασιασµς τιµής
µέτρησης.
= Άθροισµα (= περίµετρος)

)

Πραγµατοποιήστε µέτρηση (π.χ. 8.375m).
Πολλαπλασιασµς µε το πλήκτρο [ x ].
Επιπρσθετη µέτρηση (π.χ. 3.500m).

ja

1ο επίπεδο λειτουργίας

Πυθαγρας, µέτρηση ύψους/
πλάτους

)
)
)

Πρέπει να ακολουθείτε οπωσδήποτε τη
σειρά των µετρήσεων!
Και τα τρία (δύο) σηµεία πρέπει να
βρίσκονται στην ίδια κάθετη (οριζντια) ευθεία στο
επίπεδο του τοίχου!
Σε κάθε µία απ τις µετρήσεις απστασης,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε:
• µια απλή µέτρηση απστασης,
• µια τιµή απ το Stack/ τη µνήµη ή
• µια µέτρηση µε χρονοκαθυστέρηση.
Σε µικρές αποστάσεις στχευσης και µε
καλή οπισθπλευρη στήριξη είναι αρκετή για
µηχανική ευθυγράµµιση.
Πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσµατα ταν
περιστρέφετε το Leica DISTO™ plus γύρω απ ένα
σταθερ σηµείο (πίσω ακµή, σηµείο σπειρώµατος)
ταν στη διαδικασία αυτή ο άξονας της δέσµης του

)

Πολλαπλασιασµς
nl

D5-Z13
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λέιζερ διέρχεται απ αυτ το σηµείο. Για αυτν το
λγο µην τοποθετείτε απλώς το Leica DISTO™ plus
χωρίς αντάπτορα στο φωτογραφικ τρίποδα - σε
αυτ το σηµείο ο άξονας της δέσµης λέιζερ
βρίσκεται περ. 70 έως 100 mm ψηλτερα απ το
κέντρο περιστροφής, γεγονς που µπορεί να
οδηγήσει σε σηµαντικές αποκλίσεις ύψους κατά τις
µετρήσεις.

Προσδιορισµς µε δύο σηµεία
Για την εκτίµηση ύψους/
πλάτους κτιρίων.
Ιδιαίτερα ωφέλιµη είναι η
µέτρηση απ ρθια θέση
(χωρίς σκύψιµο), ταν το
ύψος προσδιορίζεται µε
δύο ή τρεις αποστάσεις.

Εµφανίζεται στην οθνη και αναβοσβήνει το
"2---".
Τοποθετήστε το Leica DISTO™ plus σχεδν σε
οριζντια θέση (2).
Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή
µέτρηση.
Περιστρέψτε το Leica DISTO™ plus γύρω απ το
ιδανικ σηµείο µέτρησης.
Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Εµφανίζεται
το ύψος, το πλάτος απ δύο µετρήσεις
(Πυθαγρας).

Προσδιορισµς µε 3 σηµεία

Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε !

de

Λήψη τιµής.
Εµφανίζεται στην οθνη και αναβοσβήνει το
"2---".

en
Τοποθετήστε το Leica DISTO™ plus σχεδν σε
οριζντια θέση (2).
Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή
µέτρηση.

fr
Περιστρέψτε το Leica DISTO™ plus γύρω απ το
ιδανικ σηµείο µέτρησης.
Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση.
Λαµβάνεται η τιµή και στην οθνη αναβοσβήνει το
"3 ---".
Σκοπεύστε το κάτω σηµείο (3).

it

Πατήστε µέχρι
αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη, το
λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και
αναβοσβήνει το "1 ---".
Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1).
Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε!
Λήψη τιµής.

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε !
Εµφανίζεται το ύψος/το πλάτος απ τρεις
µετρήσεις (Πυθαγρας).

es

Πατήστε µέχρι
αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη, το
λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και
αναβοσβήνει το "1 ---".
Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1).

9
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1ο επίπεδο λειτουργίας

ja

de

Προσδιορισµς ενς µερικού ύψους µε
3 σηµεία
Προσδιορισµς ύψους
µεταξύ σηµείου 1 και
σηµείου 2 µε τρία σηµεία
µέτρησης.

en

Περιστρέψτε το Leica DISTO™ plus γύρω απ το
ιδανικ σηµείο µέτρησης.
Ολοκληρώστε τη συνεχή µέτρηση,
εµφανίζεται το ύψος και το πλάτος µεταξύ
των σηµείων 1 και 2 (Πυθαγρας).

2ο επίπεδο λειτουργίας (2ο)

)

fr
Πατήστε µέχρι

it

Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή
µέτρηση.

αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθνη, το
λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και
αναβοσβήνει το "1 ---".
Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1).
Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε !

es
Λαµβάνεται η τιµή και στην οθνη αναβοσβήνει το
"2 ---".
Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε !

nl

Λήψη τιµής.
Εµφανίζεται στην οθνη και αναβοσβήνει το
"3---".

ja

2ο επίπεδο λειτουργίας (2ο)

Μνο µε το δεύτερο επίπεδο
ενεργοποιηµένο µπορεί να γίνει µεταφορά τιµών
µέτρησης ή διρθωσή τους µε το Leica DISTO™
plus.
Το είδος και το πλήθος των λειτουργιών που είναι
ενεργοποιηµένες στο δεύτερο επίπεδο λειτουργίας
εξαρτάται απ το λογισµικ που χρησιµοποιείται.

Ενεργοποίηση Bluetooth®
Πατήστε σύντοµα.
^ταν είναι ενεργοποιηµένο το Bluetooth®
εµφανίζεται στην οθνη το εικονίδιο
Bluetooth®.
Η σύνδεση για µεταφορά δεδοµένων πρέπει να
δηµιουργηθεί απ το λογισµικ εφαρµογών απ το
Pocket PC ή PC. ^σο διαρκεί αυτή η διαδικασία,
αναβοσβήνει το εικονίδιο Bluetooth®.

10

)

Εάν εντς 120 δευτερολέπτων µετά την
ενεργοποίηση του Bluetooth® δε γίνει σύνδεση µε
το Pocket PC ήPC, απενεργοποιείται αυτµατα το
Bluetooth®.
^ταν πραγµατοποιηθεί η σύνδεση µεταφοράς
δεδοµένων και δε γίνει µεταφορά δεδοµένων για
πάνω απ 5 λεπτά, το Bluetooth® απενεργοποιείται
αυτµατα και µετά απ ακµη 90 δευτερλεπτα
απενεργοποιείται και το Leica DISTO™ plus.

Απενεργοποίηση Bluetooth®

)

Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth®,
µεταβαίνετε προηγουµένως πάντα στο πρώτο
επίπεδο λειτουργίας.
Πατήστε σύντοµα.
Το Bluetooth® έχει απενεργοποιηθεί ταν
δεν εµφανίζεται πλέον το εικονίδιο.
Στο δεύτερο επίπεδο δεν µπορείτε να
απενεργοποιήσετε το Bluetooth® πατώντας το
πλήκτρο Bluetooth®. Αυτ αποτελεί ένα µέτρο
ασφαλείας απ ακούσια διακοπή της σύνδεσης
Bluetooth®.
Πριν απενεργοποιήσετε το Leica DISTO™ plus,
πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε προηγουµένως
τη λειτουργία Bluetooth®.

)

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

µετακίνηση του κέρσορα σε κάποιο λογισµικ (π.χ.
Excel).

Τα βέλη κατεύθυνσης

Μετάδοση της τιµής µέτρησης

de

Επιβεβαίωση (ή διαγραφή) µιας
µεταδοθείσας τιµής µέτρησης

Πατήστε σύντοµα το πλήκτρο κατεύθυνσης,
στην οθνη του Pocket PC/ PC σχεδιάζεται
µια λεπτή γραµµή, υπ κλίµακα.

en

fr
D5-Z14

Τα οκτώ πλήκτρα στην κάτω περιοχή του πεδίου
χειρισµού του Leica DISTO™ plus χρησιµεύουν
ταυτχρονα στον προσδιορισµ της κατεύθυνσης
(σε ορθή γωνία και διαγώνια) κατά τη δηµιουργία
ενς σχεδίου διαστάσεων.
Πραγµατοποιήστε πως συνήθως τη µέτρηση
(έχετε πρσβαση σε αυτ το πλήκτρο παρλο που
είναι ενεργοποιηµένο το δεύτερο επίπεδο
λειτουργίας), η τιµή µέτρησης εµφανίζεται στην
οθνη. Απ τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέξτε
εκείνα που αντιστοιχούν στην διεύθυνση στο
σχέδιο του δωµατίου. ^ταν πατήσετε το πλήκτρο
κατεύθυνσης, µεταδίδεται η απσταση µε διάσταση
και κατεύθυνση στο δέκτη των δεδοµένων (Pocket
PC ή PC).
Ανάλογα µε το διαθέσιµο λογισµικ, αυτή η
λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη

Leica DISTO™ plus 1.0.0 GR

D5-Z16

D5-Z15

Πατήστε σύντοµα, για να επιβεβαιώσετε τη
σωστά σχεδιασµένη διαδροµή. Η διαδροµή
εµφανίζεται ως παχιά γραµµή µε τη διάσταση
της απστασης
Πατήστε σύντοµα, για να διαγράψετε µια
λάθος σχεδιασµένη διαδροµή.
Εάν η τιµή µέτρησης υπάρχει ακµη στην οθνη του
Leica DISTO™ plus, µπορείτε να την αποστείλετε
ξανά πατώντας το σωστ πλήκτρο κατεύθυνσης.
Επιπρσθετες δυναττητες, ανάλογα µε το
εγχειρίδιο του λογισµικού που χρησιµοποιείται.

Κατά τη µεταφορά δεδοµένων
^σο δεν επιβεβαιώνεται η επιτυχής µεταφορά
δεδοµένων απ το Pocket PC/ PC, δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί νέα µέτρηση.
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Εµφανίζεται και αναβοσβήνει το "240" στην
οθνη, εάν µετά απ 2 δευτερλεπτα δεν
πραγµατοποιηθεί µεταφορά δεδοµένων.
Πατήστε σύντοµα, για να επιβεβαιώσετε την
ένδειξη. Επαναλάβετε τη µέτρηση και τη
µετάδοση.
Παρατήρηση για το λογισµικ
Το δωρεάν παρεχµενο λογισµικ "plus-draft und
plus-XL" χρησιµεύει αποκλειστικά και µνο για την
παρουσίαση των δυνατοτήτων χρήσης του Leica
DISTO™ plus και είναι σχεδιασµένο µνο για ένα
πολύ περιορισµένο τοµέα εφαρµογών (γεωµετρία
δαπέδων ή οροφών δωµατίων και µετάδοση
δεδοµένων σε ένα πεδίο Excel). Η Leica
Geosystems δεν παρέχει κανενς είδους εγγύηση
για το δωρεάν λογισµικ και για τις λειτουργίες του
και δε διασφαλίζει για µελλοντικές εφαρµογές
καµία επιπρσθετη δυναττητα λειτουργίας του
λογισµικού απ ,τι την υπάρχουσα και αποποιείται
κάθε είδους ευθύνη που απορρέει απ τη χρήση
του δωρεάν λογισµικού. Η Leica Geosystems δεν
είναι υποχρεωµένοι ούτε για διορθώσεις στο
λογισµικ µε τα λεγµενα patches ή updates ούτε
και για την ανάπτυξη πρσθετων λειτουργιών, δηλ.
για τα λεγµενα upgrades. Στην ιστοσελίδα µας
www.disto.com µπορείτε να βρείτε εταιρείες
παροχής εµπορικών πακέτων λογισµικού για
διάφορους τοµείς εφαρµογών.

Πληροφορίες χρήστη
Εµβέλεια
Στο φως της ηµέρας (στην ύπαιθρο) εργάζεστε
πάντα µε οφθαλµοσκπιο λέιζερ (βλέπε σελίδα 13).
Εάν απαιτείται, φροντίστε για τη σκίαση του
σηµείου σκπευσης. Εάν είναι απαραίτητο,
χρησιµοποιήστε ανακλαστικ στχο.

Αυξηµένη εµβέλεια:
Τη νύχτα, σε σκιερή επιφάνεια σκπευσης και στη
δύση του ηλίου.

Μειωµένη εµβέλεια / αυξηµένος χρνος
µέτρησης:
Σε µατ, σκούρες επιφάνειες (και σε φυτά και
δένδρα) µπορεί να µειωθεί η εµβέλεια και να
αυξηθεί ο χρνος µέτρησης.

Ανώµαλες επιφάνειες
Σε ανώµαλες επιφάνειες (π.χ. χοντρς σοβάς), η
µέτρηση γίνεται στο κέντρο της πεφωτισµένης
επιφάνειας.
Για να µη µετράτε στους αρµούς του σοβά:
Χρησιµοποιήστε ανακλαστικ στχο, 3M "Post-it" ή
χαρτνι.

∆ιαφανείς επιφάνειες
Για να αποφεύγετε σφάλµατα µέτρησης, µη
µετράτε άχρωµα υγρά (π.χ. νερ), µη σκονισµένο
γυαλί, styropor ή παρµοιες ηµιδιαπερατές
επιφάνειες.
Σε άγνωστα υλικά ή υγρά, εκτελέστε δοκιµαστική
µέτρηση.
Κατά τη σκπευση µέσα απ τζάµια ή ταν
υπάρχουν περισστερα αντικείµενα στη γραµµή
µέτρησης, µπορεί να παρουσιαστούν εσφαλµένες
µετρήσεις.

)

Βρεγµένες, λείες και στιλβωµένες
επιφάνειες
1 Κατά τη σκπευση υπ "επίπεδη" γωνία, η
δέσµη του λέιζερ εκτρέπεται. Το Leica
DISTO™ plus µπορεί να λάβει πολύ
αδύναµο σήµα (9ήνυ9α σφάλµατος 255).
2 Κατά τη σκπευση υπ ορθή γωνία, το
Leica DISTO™ plus µπορεί να λάβει πολύ
δυνατ σήµα (9ήνυ9α σφάλµατος 256).

Κεκλιµένες, στρογγυλές
επιφάνειες
Μπορούν να µετρηθούν µε το λέιζερ.
Προϋπθεση: αρκετς χώρος στην επιφάνεια
σκπευσης για την κουκκίδα του λέιζερ.

ja

Πληροφορίες χρήστη
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Χρήση ανακλαστικών στχων
Σε περίπτωση πολύ αδύναµου σήµατος (e 255),
πολύ τραχιών επιφανειών, επιφανειών µε κακή
αντανάκλαση ή σε αποστάσεις στχευσης την
ηµέρα µεγαλύτερες απ 30 µέτρα, χρησιµοποιείτε
ανακλαστικ στχο 563875 (DIN C6) ή 723385 (DIN
A4):
• Λευκή επιφάνεια: µέχρι περ. 30 m
• Καφέ επιφάνεια: απ περ. 30m έως 200 m

Μέτρηση στην ύπαιθρο
Το Leica DISTO™ plus διαθέτει έναν
ενσωµατωµένο προσοφθάλµιο µε µεγέθυνση 2x.
Σε µετρήσεις σε απσταση µεγαλύτερη απ 25 m, η
κουκκίδα του λέιζερ βρίσκεται στο κέντρο του
σηµαδιού αναζήτησης. Σε αποστάσεις κάτω απ 25
m, η κουκκίδα του λέιζερ µετακινείται προς την
άκρη του σηµαδιού αναζήτησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ακρίβεια µέτρησης
τυπ.: ± 1.5mm / µεγ.: ±
(2x τυποποιηµένη
3mm*
απκλιση)
Μικρτερη µονάδα
1 mm**
ένδειξης
Εµβέλεια (απ τα περ.
30m, χρησιµοποιείτε
0.2 m έως και 200 m
πίνακα σκπευσης)
Χρνος µέτρησης dist / trc
0.5...περ.4s /
0.16...περ.1s
∅ κουκκίδας λέιζερ (σε
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 /
απσταση)
100 m)
Ενσω9ατω9ένο

προσοφθάλµιο

Φωτισµς
Οθνη πολλαπλών

γραµµών
Πολυλειτουργικ τελικ

εξάρτηµα
Λειτουργία

χρονοκαθυστέρησης

Αριθµοµηχανή

Bluetooth®

Tracking
Σταθερά
10 τιµές

min.-/ max.-Tracking.

Πυθαγρας
Μνήµη (Stack)
15 τιµές

Μπαταρία, Typ AA, 2x 1,5V

Προστασία απ νερ και
σκνη
∆ιαστάσεις και βάρος
Ακρίβεια οριζοντίωσης
Εύρος θερµοκρασίας
Αποθήκευση

έως και 10’000
µετρήσεις ***
(µνο µε αλκαλικές
µπαταρίες!)
IP54 κατά IEC529:
ασφαλές στη βροχή,
προστατευµένο απ
σκνη
172 x73 x 45 mm, 335g
1°

-25°C έως +70°C
(-13°F έως +158°F)
-10°C έως +50°C
(-14°F έως +122°F)
*
Η µέγιστη απκλιση µπορεί να παρουσιαστεί σε
δυσµενείς συνθήκες πως έντονη ηλιακή
ακτινοβολία ή σε επιφάνεια στχευσης µε πολύ
αδύναµη αντανάκλαση. Σε αποστάσεις
µεγαλύτερες απ 30m µπορεί - εφσον δε
χρησιµοποιείτε ανακλαστικς στχος - η
µέγιστη απκλιση να αυξηθεί κατά ± 0.1mm/m
έως τα ± 10mm. Για περισστερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.disto.com
** Απ τα 100m οι µονάδες µέτρησης
εµφανίζονται σε cm.
*** Μειωµένη στη λειτουργία Bluetooth®.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

ja

de

Κωδικοί µηνυµάτων

256

Μηνύµατα σφάλµατος
εµφανίζεται µαζί µε αριθµ µηνύµατος στην
οθνη.

en

fr

Αρ.
µηνύµα
τος
203

204

it

240
252

es
253
255

nl

ja

Αιτία
Λανθασµένη σειρά
µέτρησης στη
µέτρηση
Πυθαγρας
Λάθος στον
υπολογισµ
Σφάλµα στη
µεταφορά
δεδοµένων
Θερµοκρασία πολύ
υψηλή, πάνω απ
50°C (µέτρηση)
Θερµοκρασία πολύ
χαµηλή, κάτω απ 10°C (µέτρηση)
Σήµα λήψης πολύ
αδύναµο, χρνος
µέτρησης πολύ
µεγάλος, απσταση
<200 mm

Κωδικοί µηνυµάτων

Αρ.
µηνύµα
τος

Αντιµετώπιση
Πραγµατοποιήστε
τη µέτρηση µε τη
σωστή σειρά
Επαναλάβετε τη
διαδικασία
Επαναλάβετε τη
διαδικασία
Αφήστε να κρυώσει
η συσκευή

257
260

Αιτία

Αντιµετώπιση

Σήµα λήψης πολύ
δυνατ

Χρησιµοποιήστε
ανακλαστικ στχο
(σωστή πλευρά
Λανθασµένη
Χρησιµοποιήστε
µέτρηση, πολύ φως ανακλαστικ στχο
φντου
Η δέσµη λέιζερ
Επαναλάβετε τη
διακπηκε
µέτρηση
^λα τα υπλοιπα
Ενηµερώστε το
µηνύµατα
τµήµα σέρβις
"Σύστηµα"
Παρακαλούµε καλέστε σε αυτήν την
περίπτωση τον έµπορ σας αναφέροντας τον
αριθµ µηνύµατος. Εάν το µήνυµα συνεχίζει
να εµφανίζεται ακµη και µετά απ πολλές
ενεργοποιήσεις, η συσκευή σας είναι
χαλασµένη.

Φροντίδα
Φροντίστε ιδίως τις οπτικές επιφάνειες µε την ίδια
σχολαστικτητα που φροντίζετε τα γυαλιά, τη
φωτογραφική µηχανή και τα κιάλια σας.
Στη σελίδα µας στο διαδίκτυο θα βρείτε τις πιο
ενηµερωµένες πληροφορίες:
www.disto.com
∆ηµοσιεύουµε τις διευθύνσεις των κατασκευαστών
λογισµικού για συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής.
∆εν παρέχουµε ωστσο κανενς είδους εγγύηση
ούτε για την ορθτητα των στοιχείων ούτε και για
τις επιδσεις των προϊντων λογισµικού.
Για ειδικούς ανάπτυξης λογισµικού υπάρχει
πρσβαση στην online περιγραφή θυρών
διασύνδεσης Leica DISTO™ plus.
∆ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγών (εικνες,
περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά).

Ζεστάνετε τη
συσκευή
Χρησιµοποιήστε
ανακλαστικ στχο
χρνος µέτρησης
>10 δευτ.
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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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