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Αναγνώριση πρ	ϊ�ντ	ςDISTOTMpro4 / pro4  a Τηλέµετρ	 λέι�ερ �ειρ�ς

Συγ�αρητήρια για την αγ�ρά
τ�υ DISTO.

Τα πρ�ϊ�ντα της Leica Geo-
systems �αρακτηρί��νται απ�
κ�ρυφαία π�ι�τητα και
πρ�σφέρ�υν άριστη απ�δ�ση
και µέγιστη παραγωγικ�τητα.

Εισάγετε τ�ν τύπ� και τ�ν
αριθµ� σειράς τ�υ �ργάν�υ
στ� Εγ�ειρίδι� �ρήσης π�υ
διαθέτετε. Θα πρέπει να
αναφέρετε πάντα αυτά στα
στ�ι�εία �ταν απευθύνεστε
στ�ν τ�πικ� αντιπρ�σωπ� ή
τ� κέντρ� Service της Lei-
ca Geogystems.

Τ� παρ�ν
εγ�ειρίδι� �ρήσης

περιλαµ"άνει, εκτ�ς απ� τις
υπ�δεί#εις για τη �ρήση και
σηµαντικές υπ�δεί#εις για
την ασφάλεια ("λέπε
κεφάλαι� „Υπ�δεί#εις για την
ασφάλεια“).
∆ια"άστε σ��λαστικά τις
�δηγίες �ρήσης, πριν θέσετε
σε λειτ�υργία τη συσκευή.
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Τύπ�ς:

Aρ. σειράς
παραγωγής:

DISTO

Τα σύµ"�λα π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται στ�
εγ�ειρίδι� �ρήσης έ��υν την
ε#ής σηµασία:

ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ:
Άµεσ�ς κίνδυν�ς απ� τη

�ρήση, π�υ πρ�καλεί
αναγκαστικά σ�"αρές
σωµατικές "λά"ες ή θάνατ�.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Κίνδυν�ς απ� τη �ρήση

ή απ� την ακατάλληλη �ρήση,
π�υ µπ�ρεί να πρ�καλέσει
σ�"αρές σωµατικές "λά"ες ή
θάνατ�.

ΠΡ�Σ��Η:
Κίνδυν�ς απ� τη �ρήση

ή απ� την ακατάλληλη �ρήση,
π�υ µπ�ρεί να πρ�καλέσει
µ�ν� ελαφρές σωµατικές
"λά"ες, αλλά σηµαντικές
υλικές �ηµιές, �ηµιές σε
περι�υσιακά στ�ι�εία ή στ�
περι"άλλ�ν.

Πληρ�φ�ρία �ρήσης, η
�π�ία "�ηθάει τ�

�ρήστη, να �ρησιµ�π�ιεί
τε�νικά σωστά και
απ�τελεσµατικά τ� πρ�ϊ�ν.

Σύµ�	λα π	υ �ρησιµ	π	ι	ύνται
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Εισαγωγή

Τ� DISTOTM pro4 και τ�
DISTOTM pro4 a, τα κ�ρυφαία
µ�ντέλα της νέας σειράς
DISTO, πρ�σφέρ�υν τη
µέγιστη δυνατή ευκ�λία κατά
τις µετρήσεις.

Αυτά τα �ργανα είναι τα
πλέ�ν κατάλληλα για
γρήγ�ρες µετρήσεις πλάτ�υς
ή άλλων διαστάσεων, �ι
�π�ίες συνεπάγ�νται
αριθµητικ�ύς υπ�λ�γισµ�ύς
µερικών απ�στάσεων,
εµ"αδών, �γκων, κ.λπ.

Τα τρία τελικά ε#αρτήµατα
π�υ παρέ��νται �ρησιµεύ�υν
για τη ρύθµιση των
επιθυµητών αναφ�ρών
µέτρησης (για καµπές,
γωνίες, ακµές επιφανειών,
�ρήση µε τρίπ�δα, κ.λπ.).

Πρ	γράµµατα λειτ	υργίας

Normal mode (καν	νικ�
πρ�γραµµα)

Τ� �ργαν� "ρίσκεται σε
λειτ�υργία, αλλά η ακτίνα
λέι�ερ δεν είναι
ενεργ�π�ιηµένη.
Αυτ� τ� πρ�γραµµα
�ρησιµ�π�ιείται για την
εισαγωγή κατα�ωρήσεων, τη
διε#αγωγή αριθµητικών
υπ�λ�γισµών και την κλήση
των διάφ�ρων µεν�ύ.

Pointing mode (πρ�γραµµα
στ��ευσης)

Τ� �ργαν� "ρίσκεται σε
λειτ�υργία και η ακτίνα
λέι�ερ είναι ενεργ�π�ιηµένη.
Σε αυτ� τ� πρ�γραµµα
µπ�ρείτε να στ��εύσετε τα
αντικείµενα πρ�ς µέτρηση.

Measuring mode (πρ�γραµµα
µέτρησης)

Τ� �ργαν� "ρίσκεται σε
λειτ�υργία και διε#άγει µία
µεµ�νωµένη µέτρηση ή
συνε�είς µετρήσεις [π.�.
ελά�ιστη και µέγιστη συνε�ή
µέτρηση (tracking), �άρα#η
απ�στάσεων, κ.λπ.]

Αυτ� τ� Εγ�ειρίδι� �ρήσης
ισ�ύει και για τ�υς δύ�
τύπ�υς �ργάν�υ, DISTOTM

pro4 και DISTOTM pro4 a.

Zι αναφ�ρές στ� �ργαν�
DISTO π�υ γίν�νται στ�
παρ�ν εγ�ειρίδι� �ρήσης
ισ�ύ�υν και για τ�υς δύ�
αυτ�ύς τύπ�υς �ργάν�υ.

• Συµπαγές, µε απ�δεδειγµένη
α#ι�πιστία κατά τις εργασίες
σε εργ�τά#ια

• Ευκρινείς, φωτι��µενες
ενδεί#εις

• Αλφαριθµητικ�
πληκτρ�λ�γι�

• Ενσωµατωµένη
αριθµ�µη�ανή, µε ευρείες
υπ�λ�γιστικές λειτ�υργίες

• Μεν�ύ συντ�µεύσεων φιλικά
πρ�ς τ� �ρήστη

• Λειτ�υργία εκ�ώρησης στη
µνήµη έως και 800 τιµών
µέτρησης

• Επιλ�γή γλώσσας και
δυνατ�τητα επιλ�γής
µ�νάδων µέτρησης

• Ενσωµατωµέν� λ�γισµικ�
διασύνδεσης για µεταφ�ρά
δεδ�µένων σε Η/Υ

• DISTOTM pro4 a: τ� εργαλεί�
της σειράς DISTO για
απ�λυτη ακρί"εια µέτρησης.

Ειδικά �αρακτηριστικά Πεδί	 εφαρµ	γών
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Περιγραφή 	ργάν	υ Βασικ�ς ε&	πλισµ�ς

1 Τσάντα µεταφ�ράς µε
ιµάντα στ� πίσω µέρ�ς

2 Ιµάντας πρ�σδεσης για τη
µέση

3 DISTOTM pro4 / DISTOTM pro4 a
4 Τελικ� ε#άρτηµα µε

περιστρεφ�µενη "άση
5 Τελικ� ε#άρτηµα µε

"ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης

6 Τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής

7 CD µε λ�γισµικ�
διασύνδεσης και online
�δηγίες

8 Εγ�ειρίδι� �ρήσης
9 Έντυπ� µε σύντ�µες

�δηγίες
10 Μπαταρίες (4 x 1.5V, AAA)

Περαιτέρω α#εσ�υάρ
παρατίθενται στην εν�τητα
Πληρ�φ�ρίες �ρήστη.
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Βασική έκδ	ση 	ργάν	υ

1 Αλφαριθµητικ�
πληκτρ�λ�γι�

2 Zθ�νη µε ενδεικτική
λυ�νία

3 Φακ�ς µέτρησης
4 Έ#�δ�ς ακτίνας λέι�ερ
5 Σηµεί� σύνδεσης τρίπ�δα
6 Κ�υµπί απελευθέρωσης

τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς
7 Κάλυµµα θήκης µπαταριών
8 Αισθητήρες αυτ�µατης

αναγνώρισης τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς

9 Μαγνητικ� πλακίδι� για τη
σύνδεση επιπρ�σθετων
ε#αρτηµάτων

10 Κάλυµµα εσ��ής
διασύνδεσης

9
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3

4

5

6

7

8

10
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Ενδεί&εις

Ειδικά σύµ�	λα

1 Πρ�σθεση / αφαίρεση
µετατ�πισης

2 Φωτισµ�ς
3 Λειτ�υργία

�ρ�ν�καθυστέρησης
4 Η�ητική ένδει#η On / Off
5 Μπαταρία φ�ρτισµένη /

απ�φ�ρτισµένη
6 Ακτίνα λέι�ερ

ενεργ�π�ιηµένη
7 Αναφ�ρά µέτρησης

(µπρ�στά, "άση (τρίπ�δας),
πίσω)

8 Τ� DISTO δεν έ�ει
εντ�πίσει τελικ� ε#άρτηµα

9 DISTO �ωρίς τελικ�
ε#άρτηµα (ρύθµιση µεν�ύ)

10 Τελικ� ε#άρτηµα µε
περιστρεφ�µενη "άση

11 Τελικ� ε#άρτηµα µε
"ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης

12 Τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής �ωρίς
πρ�σαρτήµατα

13 Τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής µε τρίπ�δα

14 Τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής µε ελεύθερ�
άκρ�

�
�

��
�

	1 2 3 4 5

6 7

8 9 10 11

12 13 14 15 16

17 18

15 Τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής µε κ�ντ�
"ρα�ί�να (723775)

16 Τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής µε µακρύ
"ρα�ί�να (723776)

17 Επικ�ινωνήστε µε τ�
κέντρ� Service

18 Μήνυµα σφάλµατ�ς
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Πληκτρ	λ�γι	

1 Πλήκτρ� µεν�ύ
2 Λέι�ερ „ενεργ�π�ιηµέν�“
3 Ένδει#η των πρά#εων

υπ�λ�γισµ�ύ και πρ�σηµων
4 Πλήκτρ� επαναφ�ράς
5 Αλφαριθµητικ�

πληκτρ�λ�γι� 0-9

 Πλήκτρ� Αντιστ�ι�ία �αρακτήρων
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Z παραπάνω πίνακας
περιλαµ"άνει �λ�υς τ�υς
�αρακτήρες π�υ
εµφανί��νται στην �θ�νη,
τ�υς �π�ί�υς µπ�ρείτε να
εισάγετε µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Λ�γω περι�ρισµέν�υ
�ώρ�υ, στ�

πληκτρ�λ�γι� υπάρ��υν �ι
�αρακτήρες και τα σύµ"�λα
π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται
συ�ν�τερα.

Πίνακας �αρακτήρων

�
�

��
�




Συν	πτική παρ	υσίαση

1

2

3

4

5

6

7

8

6 Συν / επ�µενη λειτ�υργία,
επάνω

7 Μεί�ν / πρ�ηγ�ύµενη
λειτ�υργία, κάτω

8 Ίσ�ν / πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter)
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Πληκτρ	λ�γι	, συνέ�εια

Ένδει*η των πρά*εων
υπ�λ�γισµ�ύ και πρ�σηµων

Για να π�λλαπλασιάσετε δύ� ή
περισσ�τερες αριθµητικές τιµές
µέτρησης ("λ. εν�τητα «Απλ�ί
υπ�λ�γισµ�ί»).

Με ένα σύντ�µ� πάτηµα αυτ�ύ τ�υ
πλήκτρ�υ στ� πρ�γραµµα Pointing
mode, ενεργ�π�ιείται η λειτ�υργία
�ρ�ν�καθυστέρησης. Εάν τ�
πατήσετε και τ� κρατήσετε
πατηµέν�, αυ#άνεται τ� διάστηµα
�ρ�ν�καθυστέρησης. Με τ� πέρας
της �ρ�ν�καθυστέρησης,
ενεργ�π�ιείται � �ρ�ν�µετρητής.

Πατήστε αυτ� τ� πλήκτρ� για να
αλλά#ετε µετα#ύ πε�ών και
κεφαλαίων γραµµάτων κατά την
εισαγωγή κειµέν�υ.

Πλήκτρ� επαναφ�ράς

Πατήστε µια φ�ρά αυτ� τ� πλήκτρ�
(∆ιαγραφή Εισαγωγής) για να
διαγράψετε την τελευταία εισαγωγή
ή τ� ενδιάµεσ� απ�τέλεσµα εν�ς
υπ�λ�γισµ�ύ.

Στη διάρκεια υπ�λ�γισµών,
ενώ είναι ενεργ�π�ιηµένη η

λειτ�υργία κάπ�ι�υ µεν�ύ ή ενώ
επιλέγετε ρύθµιση για κάπ�ι�
µεν�ύ, η τελευταία ένδει#η ή
εισαγωγή διαγράφεται δεδ�µέν�υ
�τι δεν έ�ετε πατήσει τ� πλήκτρ�
Ίσ�ν / Επι"ε"αίωσης (enter).

Πατήστε µια ή περισσ�τερες φ�ρές
τ� πλήκτρ� Επαναφ�ράς για να
µετα"είτε πρ�ς τα πίσω στ� µεν�ύ.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�

Επαναφ�ράς για να "γείτε απ� την
εν�τητα εν�ς µεν�ύ και να
επιστρέψετε στις "ασικές ρυθµίσεις
στ� πρ�γραµµα Normal mode.

Αλφαριθµητικ�
πληκτρ�λ�γι� 0-9

Τ� πλήκτρ� 0 αντιστ�ι�εί σε κεν�
διάστηµα. Τα πλήκτρα 1 – 9
αντιστ�ι��ύν σε �αρακτήρες ("λέπε
Πίνακα �αρακτήρων).

Zι εκάστ�τε �αρακτήρες
εµφανί��νται ανάλ�γα µε τη
λειτ�υργία π�υ έ�ετε επιλέ#ει.

Εισαγωγή αριθµών

∆εν εµφανί��νται �ι �αρακτήρες
κειµέν�υ (γράµµατα) π�υ
αντιστ�ι��ύν στα πλήκτρα.

Εάν πατήσετε τ� πλήκτρ� 1 δύ�
φ�ρές:

- µπ�ρείτε να εισάγετε τ� σύµ"�λ�
µεί�ν (–) ως πρώτ� �αρακτήρα,

- µπ�ρείτε να εισάγετε την
υπ�διαστ�λή αφ�ύ πρώτα εισάγετε
ένα τ�υλά�ιστ�ν αριθµ�.

Πλήκτρ� µεν�ύ

Για την κλήση εν�ς µεν�ύ.

Αφ�ύ εισάγετε κάπ�ια
αριθµητική τιµή µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ, πατήστε
(αρκετές) φ�ρές τ� πλήκτρ�
µεν�ύ για να εισάγετε και τη
µ�νάδα µέτρησης (π.�. m, m2,
m3).

Λέι<ερ
„ενεργ�π�ιηµέν�“

Εάν πατήσετε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης και µέτρησης
στ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal mode, η ακτίνα λέι�ερ
παραµένει συνε�ώς
ενεργ�π�ιηµένη (1.4.2).

Εάν πατήσετε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης και µέτρησης
στ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing mode, ενεργ�π�ιείται
η συνε�ής µέτρηση (Τracking,
1.5.1) ή, εάν πατήσετε
συγκεκριµένες λειτ�υργίες
µεν�ύ, ενεργ�π�ιείται η
µέγιστη (4.1) ή η ελά�ιστη
συνε�ής µέτρηση (4.2).

Τα πλήκτρα φέρ�υν µια
µικρή πρ�ε#��ή στ�

κέντρ� τ�υς έτσι ώστε, µέσω
της αφής, να πατάτε τα σωστά
πλήκτρα, π.�. στ� σκ�τάδι.

Εάν κρατήσετε πατηµέν� τ�
πλήκτρ� 0, ενεργ�π�ιείται η
λειτ�υργία εκ�ώρησης στη µνήµη
για τις τιµές π�υ εισάγετε:

• Πατήστε τ� πλήκτρ� 0 µέ�ρι να
ακ�υστεί η η�ητική ένδει#η (µπιπ)
(περ. για 1 sec). Μ�λις τ� αφήσετε,
εµφανί��νται τα περιε��µενα της
µνήµης πληκτρ�λ�γί�υ 1.

• Πατήστε τ� πλήκτρ� 0 µέ�ρι να
ακ�υστ�ύν δύ� η�ητικές ενδεί#εις
(για περ. 2 sec). Μ�λις τ� αφήσετε,
εµφανί��νται τα πρώτα
περιε��µενα της πρ�σωρινής
µνήµης.

Λεπτ�µερής περιγραφή
παρατίθεται στην εν�τητα

Λειτ�υργίες Μεν�ύ στ� κεφάλαι�
«Μνήµη».

Εισαγωγή κειµέν�υ ή δεδ�µένων
στη µνήµη δεδ�µένων

Εάν πατήσετε επανειληµµένα
κάπ�ι� πλήκτρ�, εµφανί��νται �ι
διάφ�ρ�ι �αρακτήρες π�υ
αντιστ�ι��ύν στ� συγκεκριµέν�
πλήκτρ�.

Παράδειγµα: 1 πάτηµα τ�υ
πλήκτρ�υ 2 = Α / a
2 πατήµατα τ�υ
πλήκτρ�υ 2 = Β / b, κ.λπ.

Πατήστε µια φ�ρά αυτ� τ�
πλήκτρ� για να αλλά#ετε
µετα#ύ πε�ών και
κεφαλαίων.
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Μετά απ� κάπ�ι� διάστηµα
αδράνειας ή µε τ� πάτηµα
κάπ�ι�υ άλλ�υ πλήκτρ�υ, �
κέρσ�ρας µετακινείται στην
επ�µενη ένδει#η.

Εάν κρατήσετε πατηµέν�
κάπ�ι� απ� τα πλήκτρα 0

έως 9, εµφανί�εται στην �θ�νη �
αριθµ�ς π�υ αντιστ�ι�εί στ�
πλήκτρ�.

Πλήκτρ� Ίσ�ν ( = ) /
ΕπιBεBαίωσης (enter)

Πατήστε αυτ� τ� πλήκτρ� µια
φ�ρά για να:
- �λ�κληρώσετε ένα αριθµητικ�

υπ�λ�γισµ� και να εµφανίσετε
τ� απ�τέλεσµα.

- τερµατίσετε µια λειτ�υργία
µεν�ύ και να εµφανίσετε τ�
απ�τέλεσµα.

- επι"ε"αιώσετε µια εισαγωγή ή
ρύθµιση.

- επι"ε"αιώσετε µία µεµ�νωµένη
µέτρηση στη λειτ�υργία µεν�ύ.

- µετα"είτε απ� τ� µεν�ύ στ�
υπ�µεν�ύ π�υ έ�ετε επιλέ#ει.

Πατήστε τ� και κρατήστε
τ� πατηµέν� για να

απ�θηκεύσετε µια τιµή στη
µνήµη δεδ�µένων. Με τις
λειτ�υργίες µεν�ύ, �λα τα
απ�τελέσµατα απ�θηκεύ�νται µε
τη σειρά στη µνήµη δεδ�µένων.

Πλήκτρ� Συν / επ�µενης
λειτ�υργίας (επάνω)

Πλήκτρ� Μεί�ν /
πρ�ηγ�ύµενη λειτ�υργία
(κάτω)

Πατήστε µια φ�ρά τ� πρώτ� ή
τ� δεύτερ� πλήκτρ� αντίστ�ι�α
στ� πρ�γραµµα Normal Mode
για να:
- κάνετε πρ�σθεση ή αφαίρεση

σε κάπ�ι� υπ�λ�γισµ�.
- µετα"είτε απ� µια εισαγωγή

τιµής στην επ�µενη µέσα στα
µεν�ύ.

Πατήστε µια φ�ρά τ� πρώτ� ή
τ� δεύτερ� πλήκτρ� αντίστ�ι�α
στ� πρ�γραµµα Pointing Mode
για να αλλά#ετε την αναφ�ρά
µέτρησης.

Πατήστε και τα δύ� αυτά
πλήκτρα ταυτ��ρ�να για
να απενεργ�π�ιήσετε τ�
DISTO στ� πρ�γραµµα
Normal ή Pointing Mode.

Ή, εναλλακτικά, πατήστε
και κρατήστε πατηµέν�

τ� ένα απ� αυτά τα πλήκτρα
και στη συνέ�εια πατήστε και
τ� άλλ� πλήκτρ�.

Πληκτρ	λ�γι	, συνέ�εια 'ειρισµ�ς 	ργάν	υ

Bταν �ρησιµ�π�ιήσετε τ�
DISTO για πρώτη φ�ρά,
τ�π�θετήστε καιν�ύργιες
µπαταρίες (για τ�ν τύπ�
µπαταριών, "λ. τ� έντυπ�
τε�νικών �αρακτηριστικών).

Αυτ� σύµ"�λ�
εµφανί�εται στην �θ�νη
µ�λις απ�φ�ρτιστ�ύν �ι
µπαταρίες και �ρειαστεί
να τις αντικαταστήσετε.

Κατά τη φ�ρτιση των
µπαταριών, �ι ρυθµίσεις

και �ι απ�θηκευµένες τιµές
µέτρησης παραµέν�υν
αναλλ�ίωτες στη µνήµη
δεδ�µένων.

Τ	π	θέτηση/αφαίρεση
µπαταριών
1. Πιέστε τ� κ�υµπί

απελευθέρωσης τ�υ τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς και τρα"ή#τε
τ� τελικ� ε#άρτηµα για να τ�
αφαιρέστε απ� τ� �ργαν�.

2. Πιέστε και τα δύ� κλιπ
ασφάλισης ταυτ��ρ�να µε τις
άκρες των δακτύλων σας και
τρα"ή#τε τ� κάλυµµα της
θήκης µπαταριών πρ�ς τα έ#ω.

�
�

��
�

�

3. Αφαιρέστε τις άδειες
µπαταρίες, εάν υπάρ��υν.
Τ�π�θετήστε καιν�ύργιες
µπαταρίες ακ�λ�υθώντας
την αντίστρ�φη διαδικασία.

�
�

��
�

�

�
�
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Εάν έ��υν εγκατασταθεί ήδη
τέσσερις γλώσσες και επι�ειρήσετε
να εγκαταστήσετε και άλλη γλώσσα
πέραν της τέταρτης µέσω τ�υ
λ�γισµικ�ύ διασύνδεσης, θα
αντικατασταθεί η τέταρτη κατά
σειρά γλώσσα.

∆ια"άστε τις �δηγίες για τ� Online
λ�γισµικ� τ�υ DISTO στ� CD-ROM
π�υ παρέ�εται µα�ί µε τ� �ργαν�.

Ενεργ	π	ίηση σε πρ�γραµµα
Pointing Mode

Πατήστε τ� µια φ�ρά.

Τ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας τ�υ
DISTO αλλά�ει απ� Normal Mode
(καν�νικ�) σε Pointing Mode
(στ��ευσης) και ενεργ�π�ιείται η
ακτίνα λέι�ερ.

Αυτ� τ� σύµ"�λ�
εµφανί�εται στην �θ�νη των
"ασικών ρυθµίσεων �ταν
έ�ει ενεργ�π�ιηθεί η ακτίνα
λέι�ερ.

Εάν εντ�ς 30 δευτερ�λέπτων δεν
πραγµατ�π�ιηθεί µέτρηση, η ακτίνα
λέι�ερ απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα,
έτσι ώστε να ε#�ικ�ν�µηθεί
ενέργεια (µπαταρίες).
Τ� DISTO µετα"αίνει στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Normal Mode.

{αναπατήστε τ� για να
ενεργ�π�ιηθεί η ακτίνα
λέι�ερ και να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

!P6C8a7
�z (kja�7
�z!P6C8a7
#z"`�P��8a

ΣΗΜΑΝΤΙΚ�:

• Z σωστ�ς τρ�π�ς
τ�π�θέτησης των µπαταριών
απεικ�νί�εται τ� πλευρικ�
τ�ί�ωµα της θήκης
µπαταριών.

• Αντικαθιστάτε πάντ�τε
�λ�κληρ� τ� σετ µπαταριών!
µην �ρησιµ�π�ιείτε παλαιές
και καιν�ύργιες µπαταρίες
µα�ί

• Π�τέ µην �ρησιµ�π�ιείτε
µπαταρίες απ� διαφ�ρετικ�ύς
κατασκευαστές ή µπαταρίες
διαφ�ρετικών τύπων.

4. Επανατ�π�θετήστε τ�
κάλυµµα της θήκης
µπαταριών.

5. Τ�π�θετήστε τ� τελικ�
ε#άρτηµα στην εσ��ή και
πιέστε τ� πρ�ς τα µέσα
µέ�ρι να ασφαλίσει.

�
�

��
�

�

Θέστε τ	 DISTO σε
λειτ	υργία

Πατήστε τ� πλήκτρ� µια
φ�ρά.

Τ� DISTO είναι ενεργ�π�ιηµέν�
και λειτ�υργεί στ� πρ�γραµµα
Normal Mode. Στην �θ�νη
εµφανί��νται �ι "ασικές
ρυθµίσεις µε την τελευταία
τιµή µέτρησης.

Επιλέ#τε τη γλώσσα π�υ
επιθυµείτε µε αυτά τα
πλήκτρα.

Η επιλεγµένη γλώσσα
µαρκάρεται απ� µια µαύρη
�ρι��ντια γραµµή.

Πατήστε µια φ�ρά αυτ�
τ� πλήκτρ� για να
επι"ε"αιώσετε την
επιλ�γή.

Μετά τ� κείµεν� υπ�δ��ής
«Thank you», εµφανί�εται η
�θ�νη µε τις "ασικές
ρυθµίσεις.

Μπ�ρείτε να αλλά#ετε την
επιλεγµένη γλώσσα
�π�ιαδήπ�τε στιγµή στ� µεν�ύ
”Language” (3.2).

Έ�ετε τη δυνατ�τητα να
εγκαταστήσετε και τέταρτη
γλώσσα µέσω τ�υ λ�γισµικ�ύ
διασύνδεσης τ�υ DISTO.

Ενεργ	π	ίηση τ	υ DISTO για
πρώτη φ	ρά

Εάν ακ�λ�υθήσετε τη
διαδικασία π�υ περιγράφεται,
θα εµφανιστεί πρώτα τ� µεν�ύ
επιλ�γής της γλώσσας.

��
�	�

Τ	π	θέτηση/αφαίρεση µπαταριών, συνέ�εια

�
�

��
�

�
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Απενεργ	π	ίηση τ	υ DISTO

Για λ�γ�υς ε#�ικ�ν�µησης
ενέργειας (µπαταρίες), τ�
DISTO απενεργ�π�ιείται
αυτ�µατα µετά απ� 90
δευτερ�λεπτα, εάν εντ�ς
αυτ�ύ τ�υ διαστήµατ�ς δεν
πατηθεί κανένα πλήκτρ� ή εάν
δεν "ρίσκεται σε πρ�γραµµα
Permanent Mode (συνε�ής
λειτ�υργία).

Μπ�ρείτε να
απενεργ�π�ιήσετε εσείς τ�
DISTO µε διάφ�ρ�υς τρ�π�υς.

1. Στ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal Mode

Πατήστε και τα δύ� αυτά
πλήκτρα ταυτ��ρ�να ή
κρατήστε τ� ένα
πατηµέν� και στη
συνέ�εια πατήστε και τ�
δεύτερ� πλήκτρ�.

ή επιλέ#τε τη λειτ�υργία
µεν�ύ ”Switch off”
(Απενεργ�π�ίηση) (3.6):

Πατήστε τ� µια φ�ρά.

Εισάγετε συντ�µευση.

2. Στ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode, σε µια
λειτ�υργία µεν�ύ, κ.λπ.:

Μέτρηση

'ρήση των µεν	ύ

Απ� τ� "ασικ� µεν�ύ, µπ�ρείτε
να εµφανίσετε τα υπ�µεν�ύ
µέσω των �π�ίων µπ�ρείτε να
επιλέ#ετε τις διάφ�ρες
λειτ�υργίες ("λ. ευρετήρι�
συντ�µεύσεων).

Επιλ	γή µεν	ύ / λειτ	υργιών
µεν	ύ

Πατήστε τ� µια φ�ρά
στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Normal
Mode για να εµφανιστεί
τ� "ασικ� µεν�ύ.

Η επάνω γραµµή τ�υ "ασικ�ύ
µεν�ύ δεί�νει τ� επιλεγµέν�
στ�ι�εί� µεν�ύ µε τη σ�ετική
αριθµητική συντ�µευση.

Η �ρι��ντια µαύρη γραµµή
µαρκάρει τ� στ�ι�εί� τ�υ
µεν�ύ π�υ έ�ει επιλεγεί. Εάν
δεν εµφανί��νται �λα τα µεν�ύ
µα�ί, εµφανί�εται µια κάθετη
γραµµή κύλισης στη δε#ιά
πλευρά, π�υ δηλώνει �τι είναι
διαθέσιµα και άλλα µεν�ύ.

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

Με επανειληµµένα
πατήµατα αυτ�ύ τ�υ
πλήκτρ�υ, η κάθετη
γραµµή κύλισης
µετακινείται πρ�ς τα
κάτω και µαρκάρει τ�
κάθε στ�ι�εί� τ�υ µεν�ύ
#ε�ωριστά.

Εάν επιθυµείτε, πατήστε
επανειληµµένα για να
µετακινηθείτε µε τη
γραµµή κύλισης πρ�ς τα
πάνω σε πρ�ηγ�ύµενα
στ�ι�εία µεν�ύ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
επιλ�γή.

Τώρα, εµφανί�εται ένα
υπ�µεν�ύ ή ακ�ύγεται µια
η�ητική ένδει#η, και
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης.

menu

2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory
7 calculator

Θέστε τ� DISTO σε λειτ�υργία

Πατήστε τ� µια φ�ρά.

Τ� DISTO "ρίσκεται σε
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode.

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να
ενεργ�π�ιηθεί τ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Στ��εύστε στ� αντικείµεν�
πρ�ς µέτρηση.

Στ��εύστε στ� αντικείµεν�
πρ�ς µέτρηση.

{αναπατήστε τ� για να
ενεργ�π�ιηθεί η
µέτρηση απ�στάσεων.

Τ� απ�τέλεσµα εµφανί�εται
στη µ�νάδα µέτρησης π�υ έ�ει
επιλεγεί.

Πατήστε τ� µία ή
περισσ�τερες φ�ρές,
µέ�ρι να εµφανιστ�ύν �ι
"ασικές ρυθµίσεις στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal Mode.

Στη συνέ�εια, πατήστε
και τα δύ� αυτά πλήκτρα
ταυτ��ρ�να ή κρατήστε
τ� ένα πατηµέν� και στη
συνέ�εια πατήστε και τ�
δεύτερ� πλήκτρ�.
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Επαναφ	ρά των λειτ	υργιών
µεν	ύ

Η εντ�λή ”Reset” (3.4.)
επαναφέρει τις διάφ�ρες
ρυθµίσεις και λειτ�υργίες
µεν�ύ στη "ασική ρύθµιση. Zι
"ασικές ρυθµίσεις
παρατίθενται στην περιγραφή
των λειτ�υργιών µεν�ύ.

Έ&	δ	ς απ� τ	 µεν	ύ

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� αυτ� τ�
πλήκτρ� για να
ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ
και να εµφανιστ�ύν �ι
"ασικές ρυθµίσεις στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal Mode.

Συντ�µευση

Σε κάθε λειτ�υργία των
υπ�µεν�ύ αντιστ�ι�εί ένας
αριθµητικ�ς κωδικ�ς, δηλαδή
µια αριθµητική συντ�µευση.

Εισάγετε την αριθµητική
συντ�µευση για να επιλέ#ετε
άµεσα τ� υπ�µεν�ύ ή τη
λειτ�υργία κάπ�ι�υ
υπ�µεν�ύ.

Zι αριθµητικές
συντ�µεύσεις

"ρίσκ�νται σε παρένθεση σε
αυτ� τ� εγ�ειρίδι� κατά την
περιγραφή των υπ�µεν�ύ ή
των λειτ�υργίες των
υπ�µεν�ύ (π.�. 1.4.2.).
Συν�πτική παρ�υσίαση των
αριθµητικών συντ�µεύσεων
µπ�ρείτε να "ρείτε στ�
σ�ετικ� ευρετήρι� και στ�
Έντυπ� Σύντ�µων Zδηγιών.

����

'ρήση των µεν	ύ, συνέ�εια

Πατήστε τ� µια φ�ρά.

Εισάγετε την
αριθµητική
συντ�µευση, π.�. 1-4-2
για τη µ�νιµη
λειτ�υργία τ�υ λέι�ερ.

Τα υπ�µεν�ύ εµφανί��νται
ένα πρ�ς ένα µέ�ρι τη
λειτ�υργία τ�υ υπ�µεν�ύ π�υ
επιθυµείτε να επιλέ#ετε.

Μ�λις �λ�κληρωθεί η
εισαγωγή της αριθµητικής
συντ�µευσης, διε#άγεται η
λειτ�υργία τ�υ µεν�ύ και
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης.

�ρησιµ�π�ιείστε τη
σ�ετική συντ�µευση

για να καλέσετε τις
λειτ�υργίες µεν�ύ π�υ
�ρησιµ�π�ιείτε συ�ν�τερα
για να ε#�ικ�ν�µήσετε �ρ�ν�.

Επιλ	γή τ	υ σωστ	ύ µεν	ύ

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να εµφανιστεί τ�
πρ�ηγ�ύµεν� µεν�ύ.

'ρήση των τελικών
ε&αρτηµάτων

Αυτ�µατη αναγνώριση
τελικ	ύ ε&αρτήµατ	ς

Zι µαγνητικ�ί αισθητήρες π�υ
"ρίσκ�νται στ� πίσω µέρ�ς
τ�υ �ργάν�υ αναγνωρί��υν
εάν έ�ει συνδεθεί στ� �ργαν�
τελικ� ε#άρτηµα µε
περιστρεφ�µενη "άση ή
"ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης.
Τ� σύµ"�λ� τ�υ �ργάν�υ
στην �θ�νη των "ασικών
ρυθµίσεων περιλαµ"άνει τ�
σύµ"�λ� για τ� τελικ�
ε#άρτηµα π�υ έ�ει
αναγνωριστεί στ� �π�ί�
αντιστ�ι�εί σ�ετική αναφ�ρά.

Η αυτ�µατη
αναγνώριση τελικ�ύ

ε#αρτήµατ�ς
- δεν είναι λειτ�υργεί µε τ�

τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής

- δεν αλλά�ει την
πρ�καθ�ρισµένη αναφ�ρά
µέτρησης.

Μπ�ρείτε να
απενεργ�π�ιήσετε την
αυτ�µατη αναγνώρισης
τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς µέσω
της λειτ�υργίας ”Recognition
off” (2.3.2).

To DISTO διατίθεται µε τ�
τελικ� ε#άρτηµα στ� �π�ί�
είναι ήδη συνδεδεµένη η
περιστρεφ�µενη "άση. ∆ύ�
επιπρ�σθετα τελικά
ε#αρτήµατα και α#εσ�υάρ, τα
�π�ία είναι πρ�αιρετικά,
καθιστ�ύν δυνατή την
πρ�σαρµ�γή τ�υ �ργάν�υ σε
διάφ�ρες συνθήκες
µέτρησης.
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Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει
να επιλέ#ετε εσείς τ� τελικ�
ε#άρτηµα στ� υπ�µεν�ύ ”End
covers” (2).

ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ:
Τα ισ�υρά µαγνητικά

πεδία µπ�ρεί να επηρεάσ�υν
την αναγνώριση τ�υ τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς και να
πρ�καλέσ�υν σφάλµατα
µέτρησης.
ΠΡ�Σ��Η:
Zι µετρήσεις κ�ντά σε
µαγνητικά πεδία, π.�. µαγνήτες,
µετασ�ηµατιστές, κ.λπ., θα
πρέπει να διε#άγ�νται �ταν η
λειτ�υργία αυτ�µατης
αναγνώρισης τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς είναι
απενεργ�π�ιηµένη. Θα πρέπει
επίσης να παρακ�λ�υθείτε
πρ�σεκτικά τη µέτρηση.

Αλλαγή των τελικών
ε&αρτηµάτων

Η διαδικασία για την αλλαγή
των τελικών ε#αρτηµάτων είναι
η ίδια για �λ�υς τ�υς τύπ�υς
�ργάν�υ.

1. Πατήστε τ� κ�υµπί
απελευθέρωσης και
τρα"ή#τε τ� τελικ� ε#άρτηµα
πρ�ς τα έ#ω.

'ρήση των τελικών ε&αρτηµάτων, συνέ�εια
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Bταν �ρησιµ�π�ιείτε τ�
τελικ� ε#άρτηµα µε

"ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης, τ� κ�υµπί
απελευθέρωσης είναι
πρ�σ"άσιµ� µ�ν� µέσω της
εσ��ής στ� τελικ� ε#άρτηµα.
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Εάν δεν έ�ει επιλεγεί η
λειτ�υργία µεν�ύ ”no end
cover” (��ι τελικ� ε#άρτηµα)
(2.2), τ�τε, εάν επι�ειρήσετε να
πραγµατ�π�ιήσετε κάπ�ια
µέτρηση �ωρίς τελικ�
ε#άρτηµα, θα εµφανιστεί στην
�θ�νη τ� παρακάτω µήνυµα.

2. Επιλέ#τε και τ�π�θετήστε
ένα τελικ� ε#άρτηµα στην
εσ��ή της θήκης και πιέστε
τ� πρ�ς τα κάτω µέ�ρι να
ασφαλίσει.
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choose the
end cover

�����

3. Εµφανί�εται σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης και στη
συνέ�εια τ� "ασικ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας. To
DISTO είναι έτ�ιµ� να
�ρησιµ�π�ιηθεί για µέτρηση.

ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ:
Λανθασµένες µετρήσεις

µετά την αλλαγή τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς.
ΠΡ�Σ��Η:
Πρέπει να πραγµατ�π�ιείτε
δ�κιµαστική µέτρηση µε κάθε
αλλαγή τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς.

Για µετρήσεις �ωρίς τελικ�
ε#άρτηµα, επιλέ#τε τη
λειτ�υργία µεν�ύ ”no end
cover” (��ι τελικ� ε#άρτηµα)
(2.2) µετά την αφαίρεση τ�υ
τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς.

Απ�φύγετε τη �ρήση τ�υ
DISTO �ωρίς τελικ�

ε#άρτηµα, δι�τι έτσι τ�
κάλυµµα της θήκης µπαταριών
µένει αν�ικτ� και µπ�ρεί να
υπ�στεί �ηµιά.

Μέτρηση απ� επίπεδες
επιφάνειες

Για σταθερές µετρήσεις,
περιστρέψτε την
περιστρεφ�µενη "άση στ�
τελικ� ε#άρτηµα κατά 90°.
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'ρήση των τελικών ε&αρτηµάτων, συνέ�εια

Ή �ρησιµ�π�ιείστε τ� τελικ�
ε#άρτηµα µε αναδιπλωµέν� τ�
"ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης.

Μέτρηση απ� γωνίες

Ακρι"είς µετρήσεις απ� γωνίες
µπ�ρ�ύν να επιτευ�θ�ύν µ�ν�
µε τ� τελικ� ε#άρτηµα µε
περιστρεφ�µενη "άση.
Απλώς κρατήστε την
περιστρεφ�µενη "άση στην
αρ�ική της θέση
(ευθυγραµµισµένη µε τ� άκρ�
τ�υ τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς).
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Μέτρηση απ� ακµή επιφανειών

Συνήθως �ρησιµ�π�ιείται τ�
τελικ� ε#άρτηµα µε "ρα�ί�να
τ�π�θέτησης / "�ηθητικ�
ε#άρτηµα ευθυγράµµισης.

Ως "�ηθητικ� στ�π µπ�ρείτε
να �ρησιµ�π�ιήσετε αν�ικτ�
πώµα της υπ�δ��ής
διασύνδεσης.
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Bταν �ρησιµ�π�ιείτε τ�
"�ηθητικ� στ�π, πρέπει να
ενηµερώσετε τ� �ργαν� �τι �
τρίπ�δας �ρησιµ�π�ιείται ως
αναφ�ρά µέτρησης.

Μέτρηση µε �	ηθητικ�
ε&άρτηµα ευθυγράµµισης

Τ� DISTO είναι ιδανικ� για
αµφίπλευρη �άρα#η, π.�. κατά
την �άρα#η απ�στάσεων.
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Μέτρηση µε τρίπ	δα

Η �ρήση τ�υ τρίπ�δα µηδενί�ει
την αστάθεια κατά τη µέτρηση
µεγάλων απ�στάσων.

Συνήθως �ρησιµ�π�ιείται τ�
σηµεί� σύνδεσης για τ�ν
τρίπ�δα στ� κάτω µέρ�ς της
θήκης τ�υ DISTO.

Τ� σπείρωµα τ�υ
τρίπ�δα δεν πρέπει να

είναι µακρύτερ� απ� 5,5 mm
δι�τι διαφ�ρετικά µπ�ρεί να
πρ�καλέσει �ηµιά στη θήκη τ�υ
DISTO.
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'ρήση των τελικών ε&αρτηµάτων, συνέ�εια

Μέτρηση µε α&εσ	υάρ

Τ� τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής φέρει δύ�
σπειρώµατα για πρ�σαρτήµατα/
συνδέσεις (π.�. τελικά
ε#αρτήµατα π�υ έ�ει �ητήσει �
πελάτης).
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Πρ�αιρετικά πρ�σαρτήµατα
µέτρησης:
• Κ�ντ�ς "ρα�ί�νας (723775)
• Μακρύς "ρα�ί�νας (723776)

Ανατρέ#τε στις πληρ�φ�ρίες
�ρήστη, στην εν�τητα
«Α#εσ�υάρ».
To DISTO διαθέτει ειδικές
λειτ�υργίες µεν�ύ (2.2.2 και
2.2.3) για τη ρύθµιση των
αναφ�ρών µέτρησης αυτά τα
παραπάνω πρ�αιρετικά
ε#αρτήµατα.
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M4
(2x)

46 mm

A 1/4

Για να �ρησιµ�π�ιήσετε
τ� DISTO σε ψηλά και

«δύσκ�λα» σηµεία, συνδέστε
την εκτειν�µενη πτυσσ�µενη
ρά"δ� στ� σηµεί� σύνδεσης
τ�υ τρίπ�δα.

Zι διαδ��ικές µετρήσεις
µπ�ρ�ύν να ενωθ�ύν µε
µαθηµατικές πρά#εις ή µε την
εισαγωγή τιµών.

∆ι�ρθωτικά µέτρα

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να διαγράψετε/
επαναλά"ετε την
τελευταία εισαγωγή, τ�
ενδιάµεσ� απ�τέλεσµα
ή µια λανθασµένη τιµή
µέτρησης.

Μπ�ρείτε να κάνετε
δι�ρθώσεις µ�ν� εάν

δεν έ�ετε πατήσει τ� πλήκτρ�
Ίσ�ν / Επι"ε"αίωσης (Enter).

Μήκ	ς

Συν	λικ� ύψ	ς, συν	λική
απ�σταση

Μέτρηση + µέτρηση =
άθρ�ισµα

Μέτρηση

πρ�σθεση

Μέτρηση

= διαφ�ρά

Απλ	ί υπ	λ	γισµ	ί

αλυσιδωτές µετρήσεις (=
�σες µετρήσεις µήκ�υς

επιθυµείτε) καθώς και µπ�ρ�ύν
να συγκεντρωθ�ύν αθρ�ίσµατα
απ� εµBαδά/�γκ�υς.

Μερικ� ύψ	ς – Μερική
απ�σταση

Μέτρηση - µέτρηση  = διαφ�ρά

Μέτρηση

αφαίρεση

Μέτρηση

= διαφ�ρά

∆ιπλασιασµ�ς τιµής
µέτρησης

Είναι εύκ�λ� να διπλασιαστεί η
τιµή µέτρησης για να
υπ�λ�γίσετε π.�. την
περίµετρ� εν�ς δωµατί�υ:

Μέτρηση

πρ�σθεση

Μέτρηση

= επανάληψη
   (ηµίσεια
περίµετρ�ς)
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5γκ	ς

επανάληψη,
διπλασιασµ�ς τιµής
µέτρησης
= επανάληψη
(περίµετρ�ς)

Εµ�αδ�ν

Μέτρηση x µέτρηση
= εµBαδ�ν

Μέτρηση (π.�. 3.500m)

π�λλαπλασιασµ�ς

Μέτρηση (π.�. 8.375m)

= ΕµBαδ�ν
(π.�. 29.313m²)
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Μέτρηση x µέτρηση x µέτρηση
= �γκ�ς

Μέτρηση (π.�. 3.500m)

π�λλαπλασιασµ�ς

Μέτρηση (π.�. 8.375m)

π�λλαπλασιασµ�ς

Μέτρηση (π.�.2.285m)

= Gγκ�ς
(π.�.66.980m³)
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Z υπ�λ�γισµ�ς �γκ�υ
µπ�ρεί να

πραγµατ�π�ιηθεί και µετά απ�
έναν υπ�λ�γισµ� εµ"αδ�ύ.

Λειτ	υργίες Μεν	ύ

Zι λειτ�υργίες µεν�ύ
περιγράφ�νται µε τη σειρά π�υ
εµφανί��νται στην �θ�νη τ�υ
DISTO, δηλ. µε αύ#�υσα σειρά
"άσει αριθµ�ύ συντ�µευσης.

Zι αριθµητικές συντ�µεύσεις
παρατίθενται εντ�ς
παρενθέσεων µετά την
�ν�µασία της εκάστ�τε
λειτ�υργίας µεν�ύ.

Z τρ�π�ς �ρήσης των µεν�ύ
παρατίθεται στην εν�τητα
«Πως να �ρησιµ�π�ιείτε τ�
�ργαν�» στ� κεφάλαι� «�ρήση
των µεν�ύ».

Zι αριθµητικές
συντ�µεύσεις

διευκ�λύν�υν την ανα�ήτηση
των λειτ�υργιών µεν�ύ.

Ρυθµίσεις µετρήσεων (1)

Αναφ	ρά µέτρησης (1.1)

Καθ�ρίστε την αναφ�ρά
µέτρησης για τ� DISTO, �π�υ
θα φαίνεται απ� π�υ θα
γίν�νται �ι µετρήσεις.
Η αναφ�ρά µέτρησης π�υ έ�ει
καθ�ριστεί �ρησιµ�π�ιείται για
�λες τις επακ�λ�υθες
µετρήσεις µέ�ρι να αλλα�τεί
#ανά.

Βασική ρύθµιση: Πίσω (1.1.3)

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

measure settings 1

1 reference
2 offset
3 timer
4 laser
5 tracking

reference 1.1

1 front
2
stand
3 rear

Μήκ	ς, συνέ�εια
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Τ� σύµ"�λ� αναφ�ράς
µέτρησης στ� "ασικ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας φέρει
µια γραµµή αναφ�ράς και ένα
"έλ�ς.

Στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Pointing

Mode, µπ�ρείτε να αλλά#ετε
την αναφ�ρά µέτρησης µε τα
πλήκτρα επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης λειτ�υργίας (+ /
–). Η επ�µενη µέτρηση γίνεται
"άσει της αναφ�ράς π�υ έ�ει
αλλα�τεί, και στη συνέ�εια απ�
την καθ�ρισµένη αναφ�ρά.

Μπρ�στά (1.1.1)
Μέτρηση απ� την
µπρ�στινή πλευρά τ�υ
�ργάν�υ (Φακ�ς
µέτρησης).

Τρίπ�δας (1.1.2)
Μέτρηση απ� τ�ν
τρίπ�δα π�υ συνδέεται
στην πίσω πλευρά τ�υ
�ργάν�υ.

Η ρύθµιση αυτή
�ρησιµ�π�ιείται επίσης �ταν τ�
πώµα διασύνδεσης
�ρησιµ�π�ιείται ως "�ηθητικ�
στ�π.

Πίσω (1.1.3)
Μέτρηση απ� την πίσω
ακµή τ�υ τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς.

Τ� DISTO ρυθµί�ει αυτ�µατα
την αναφ�ρά ως πρ�ς τ�
συνδεδεµέν� τελικ� ε#άρτηµα.
∆ια"άστε περισσ�τερα στην
εν�τητα «�ρήση των τελικών
ε#αρτηµάτων» και στη
λειτ�υργία «Αναγνώριση
τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς» (2.3.1).

Μ�λις επιλέ#ετε και εισάγετε
µια αναφ�ρά µέτρησης,
εµφανί�εται σ�ετικ� σύντ�µ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και τ�
µεν�ύ τερµατί�εται.
Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει στην �θ�νη
τις "ασικές ρυθµίσεις.

Πρ�σθεση / Αφαίρεση (1.2)

Με αυτή τη λειτ�υργία γίνεται
η πρ�σθεση / αφαίρεση στις
µετρήσεις. Τυ��ν αν��ές
λαµ"άν�νται υπ�ψη, π.�.
ανάµεσα σε διαστάσεις
πρ��ειρων (αρ�ικών)
κατασκευών και έτ�ιµων
κατασκευών.

offset 1.2

1 addition
2 subtraction
3 none

Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέ�εια
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Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: None
(1.2.3)

ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ:
Μετά απ� κάθε εισαγωγή

ή αλλαγή στην Πρ�σθεση /
Αφαίρεση, διε#άγετε
δ�κιµαστική µέτρηση.

Απ�θηκεύστε τις λειτ�υργίες
Πρ�σθεσης / Αφαίρεσης π�υ
�ρησιµ�π�ιείτε συ�ν�τερα στη
µνήµη πληκτρ�λ�γί�υ και
επανακαλέστε τις �ταν είναι
απαραίτητ�.

Addition (Πρ�σθεση) (1.2.1)
Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η.

Εισάγετε τη λειτ�υργία
Πρ�σθεσης µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ ή
καλέστε τη απ� τ�
πληκτρ�λ�γι� ή απ� την
πρ�σωρινή µνήµη.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να εµφανιστ�ύν �ι
µ�νάδες µέτρησης π�υ
πρ�κειται να
πρ�στεθ�ύν.

Τα µέτρα πρ�στίθενται
αυτ�µατα �ωρίς να

πατήστε τ� πλήκτρ� τ�υ
µεν�ύ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε τ�
άθρ�ισµα π�υ έ�ετε
εισάγει.

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να τερµατιστεί
η λειτ�υργία µεν�ύ.

Εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης.

To DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal Mode και
εµφανί�ει στην επάνω
γραµµή της "ασικής
ρύθµισης τ� σύµ"�λ�
της πρ�σθεσης.

������

addition 1.2.1

+
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Τα µέτρα αφαιρ�ύνται
αυτ�µατα �ωρίς να

πατήστε τ� πλήκτρ� τ�υ
µεν�ύ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
αφαίρεση π�υ έ�ετε
εισάγει.

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να τερµατιστεί
η λειτ�υργία µεν�ύ.

Εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και τ�
DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode.

Στην επάνω γραµµή της
"ασικής ρύθµισης
εµφανί�εται τ� σύµ"�λ�
της αφαίρεσης.

Η αφαίρεση
- ισ�ύει για �λες τις

επακ�λ�υθες µετρήσεις,
- πρ�τείνεται αυτ�µατα την

επ�µενη φ�ρά π�υ καλείτε µια
λειτ�υργία µεν�ύ.

Off (1.2.3)
∆ιαγράφει την τρέ��υσα
πρ�σθεση ή αφαίρεση.
Πατήστε µια φ�ρά τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter) για να
εµφανιστεί σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και να
ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ.

Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέ�εια

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

Λειτ	υργία
�ρ	ν	καθυστέρησης (1.3)

Ρυθµί�ει τη �ρ�ν�καθυστέρηση
απ� 5 έως 60 δευτερ�λεπτα
απ� τ� πάτηµα τ�υ πλήκτρ�υ
ενεργ�π�ίησης έως την έναρ#η
της µέτρησης.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: None
(1.3.3)

Η λειτ�υργία της
�ρ�ν�καθυστέρησης σας
επιτρέπει να �ρησιµ�π�ιείτε τ�
DISTO σε περιπτώσεις �π�υ
δεν είναι εύκ�λ� να
�ρησιµ�π�ιήσετε τ�
πληκτρ�λ�γι� στη διάρκεια
µετρήσεων.

Αυτ� τ� σύµ"�λ�
εµφανί�εται στην επάνω
γραµµή των "ασικών
ρυθµίσεων �ταν έ�ει
ενεργ�π�ιηθεί η
λειτ�υργία της
�ρ�ν�καθυστέρησης.

timer 1.3

1 once
2 permanent
3 none

������

once 1.3.1

Η πρ�τειν�µενη
�ρ�ν�καθυστέρηση ισ�ύει
µ�ν� για την επ�µενη
µεµ�νωµένη µέτρηση και
µπ�ρεί να αλλα�τεί ως ε#ής:

Με τα πλήκτρα
επ�µενης πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας (+ / –).
Με κάθε πάτηµα τ�υ
κάθε πλήκτρ�υ,
αυ#άνεται ή µειώνεται
αντίστ�ι�α η
�ρ�ν�καθυστέρηση κατά
1 δευτερ�λεπτ�.

Με εισαγωγή µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Εάν κρατήσετε αυτ� τ�
πλήκτρ� είναι πατηµέν�,
η �ρ�ν�καθυστέρηση θα
αυ#ηθεί έως τη µέγιστη
τιµή των 60
δευτερ�λέπτων.

Η πρ�σθεση
- ισ�ύει για �λες τις

επακ�λ�υθες µετρήσεις,
- πρ�τείνεται αυτ�µατα την

επ�µενη φ�ρά π�υ καλείτε µια
λειτ�υργία µεν�ύ.

Subtraction (Αφαίρεση) (1.2.2)
Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η.

Εισάγετε τη λειτ�υργία
Αφαίρεσης µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ ή
καλέστε τ� απ� τ�
πληκτρ�λ�γι� ή απ� την
πρ�σωρινή µνήµη.

Μην εισάγετε τ�
σύµ"�λ� Μεί�ν για την

αφαίρεση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να εµφανιστεί η µ�νάδα
µέτρησης π�υ πρ�κειται
να αφαιρεθεί.

subtraction 1.2.2

������

-

Once (1.3.1)
Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, εµφανί�εται η ακ�λ�υθη
ένδει#η.
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Με ένα σύντ�µ� πάτηµα τ�υ
πλήκτρ�υ επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται ένα µήνυµα
επι"ε"αίωσης και τ� µεν�ύ
τερµατί�εται.

To DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τ� σύµ"�λ�
της �ρ�ν�καθυστέρησης στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Μπ�ρείτε επίσης να ρυθµίσετε
τη �ρ�ν�καθυστέρηση στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode:

Κρατήστε αυτ� τ�
πλήκτρ� πατηµέν�,
µέ�ρι η
�ρ�ν�καθυστέρηση να
ρυθµιστεί στην τιµή π�υ
επιθυµείτε.

Στην επάνω γραµµή
εµφανί�εται τ� σύµ"�λ� της
�ρ�ν�καθυστέρησης και κάτω
απ� αυτ� η
�ρ�ν�καθυστέρηση.

Μ�λις η �ρ�ν�καθυστέρηση
ενεργ�π�ιηθεί, εµφανί�εται �
υπ�λειπ�µεν�ς �ρ�ν�ς (sec.)
µέ�ρι τη µέτρηση (π.�. 59, 58,
57, … ).
Μ�λις η αντίστρ�φη µέτρηση
φτάσει στα 5 δευτερ�λεπτα,
ακ�ύγεται µια η�ητική ένδει#η
(µπιπ). Μετά την τελευταία
η�ητική ένδει#η, τ� �ργαν�
πραγµατ�π�ιεί τη µέτρηση και
εµφανί�ει την τιµή µέτρησης.

Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέ�εια

Permanent (1.3.2)
Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Η πρ�τειν�µενη
�ρ�ν�καθυστέρηση ισ�ύει για
�λες τις επ�µενες µετρήσεις
και µπ�ρεί να αλλα�τεί ως
ε#ής:

Με τα πλήκτρα
επ�µενης πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας (+ / –).
Με κάθε πάτηµα τ�υ
κάθε πλήκτρ�υ,
αυ#άνεται ή µειώνεται
αντίστ�ι�α η
�ρ�ν�καθυστέρηση κατά
1 δευτερ�λεπτ�.

Με εισαγωγή µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Εάν κρατήσετε αυτ� τ�
πλήκτρ� είναι πατηµέν�,
η �ρ�ν�καθυστέρηση θα
αυ#ηθεί έως τη µέγιστη
τιµή των 60
δευτερ�λέπτων.

Με ένα σύντ�µ� πάτηµα τ�υ
πλήκτρ�υ enter, εµφανί�εται
ένα µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Εδώ ρυθµί�εται τ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας της ακτίνας
λέι�ερ.

Normal mode (καν�νική
λειτ�υργία): Η ακτίνα λέι�ερ
απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα
µετά απ� 30 δευτερ�λεπτα.

Permanent mode (συνε�ής
λειτ�υργία): Η ακτίνα λέι�ερ
παραµένει ενεργ�π�ιηµένη στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode για �ση ώρα
είναι ενεργ�π�ιηµέν� τ�
DISTO.

To DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τ� σύµ"�λ�
της �ρ�ν�καθυστέρησης στις
"ασικές ρυθµίσεις.

None (1.3.3)
Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter), η µ�νιµη
�ρ�ν�καθυστέρηση
διαγράφεται και η λειτ�υργία
µεν�ύ τερµατί�εται.

Laser (1.4)

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση:
normal (1.4.1)

Normal mode (καν�νική
λειτ�υργία) (1.4.1)
Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter), η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται
και εµφανί��νται �ι "ασικές
ρυθµίσεις.

Αυτ� τ� σύµ"�λ�
εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις �σ� είναι
ενεργ�π�ιηµένη η
ακτίνα λέι�ερ.

Permanent (συνε�ής
λειτ�υργία) (1.4.2.)
Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter), τ� µεν�ύ
τερµατί�εται, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις και
ενεργ�π�ιείται η συνε�ής
λειτ�υργία.

Με κάθε πάτηµα τ�υ πλήκτρ�υ
ενεργ�π�ίησης και µέτρησης,
διε#άγεται αµέσως µία
µέτρηση.

Αυτ� τ� σύµ"�λ�
εµφανί�εται µ�νιµα στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Πρέπει να ενεργ�π�ιείτε
τη συνε�ή λειτ�υργία

της ακτίνας λέι�ερ µ�ν� �ταν
είναι απαραίτητ�, δι�τι η
κατανάλωση ενέργειας
(µπαταρίες) είναι π�λύ µεγάλη.

������

permanent 1.3.2

laser 1.4

1 normal mode
2 permanent
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Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέ�εια

Tracking (συνε�ής µέτρηση) (1.5)

Σε αυτ� τ� υπ�µεν�ύ, µπ�ρείτε
να επιλέ#ετε τη λειτ�υργία της
συνε��ύς µέτρησης για τ�
DISTO.

Αυτή η λειτ�υργία επιτρέπει τη
µέτρηση κιν�ύµενων
αντικειµένων και τη �άρα#η
σηµείων σε σταθερ�
αντικείµεν�.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: off
(1.5.2)

On (1.5.1)
Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις, ενώ η ένδει#η
«Track» εµφανί�εται στην
επάνω γραµµή.

Η λειτ�υργία συνε��ύς
µέτρησης ενεργ�π�ιείται µ�λις
πατήσετε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης δύ� φ�ρές.
Στην κάτω γραµµή εµφανί�εται
η τιµή µέτρησης π�υ
ανανεώνεται διαρκώς.

Η λειτ�υργία συνε��ύς
µέτρησης τερµατί�εται µε ένα
σύντ�µ� πάτηµα τ�υ πλήκτρ�υ
ενεργ�π�ίησης. Σε αυτ� τ�
σηµεί� η τιµή της πι�
πρ�σφατης µέτρησης µπ�ρεί
να απ�θηκευτεί ή να
�ρησιµ�π�ιηθεί σε αριθµητικ�
υπ�λ�γισµ�.

Η ενέργεια των
µπαταριών

καταναλώνεται π�λύ γρήγ�ρα
�ταν η λειτ�υργία συνε��ύς
µέτρησης ενεργ�π�ιείται
συ�νά και για π�λύ ώρα.

Off (1.5.2)
Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις.

Data transfer (µεταφ	ρά
δεδ	µένων) (1.6)

Αυτ� τ� υπ�µεν�ύ επιτρέπει
την άµεση µεταφ�ρά
δεδ�µένων απ� τ� DISTO σε H/
Y ή σε laptop µέσω τ�υ
λ�γισµικ�ύ διασύνδεσης.

Τελικά ε&αρτήµατα (2)

, 1x

Without end cover (�ωρίς
τελικ� ε&άρτηµα) (2.1)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
επιτρέπει τη �ρήση τ�υ DISTO
�ωρίς τελικ� ε#άρτηµα.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: (1.6.3)

On (1.6.1)
Μεταφέρ�νται �λες �ι
µετρήσεις και τα
απ�τελέσµατα των
αριθµητικών υπ�λ�γισµών. Τ�
λ�γισµικ� διασύνδεσης
µεταφέρει δεδ�µένα διαρκώς.

Only results (1.6.2)
Μεταφέρ�νται µ�ν� µετρήσεις
ή απ�τελέσµατα των
αριθµητικών υπ�λ�γισµών (π.�.
στη µέγιστη ή ελά�ιστη συνε�ή
µέτρηση).

Off (1.6.3)
Η λειτ�υργία διασύνδεσης
είναι απενεργ�π�ιηµένη.

Αυτές �ι λειτ�υργίες
µεν�ύ περιγράφ�νται

στις Online �δηγίες στ� CD-
ROM π�υ παρέ�εται µα�ί µε τ�
�ργαν�.

tracking 1.5

1 on
2 off

send 1.6

1 on
2 only results
3 off

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

end cover 2

1 without end cover
2 adapter end cover
3 recognition
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Τελικά ε&αρτήµατα, συνέ�εια

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal Mode και
εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις. Εµφανί�εται
τ� σύµ"�λ� για τη
λειτ�υργία τ�υ �ργάν�υ
�ωρίς τελικ� ε#άρτηµα.

Απ�φύγετε τη �ρήση τ�υ
DISTO �ωρίς τελικ�

ε#άρτηµα, δι�τι έτσι τ�
κάλυµµα της θήκης µπαταριών
µένει αν�ικτ� και µπ�ρεί να
υπ�στεί �ηµιά.

Τελικ� ε&άρτηµα πρ	σαρµ	γής (2.2)

Εδώ µπ�ρείτε να
πρ�σδι�ρίσετε τις ρυθµίσεις
σ�ετικά µε τη �ρήση τ�υ
τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς
πρ�σαρµ�γής.
Zι ρυθµίσεις αυτές καθ�ρί��υν
την αναφ�ρά µέτρησης ως
πρ�ς την πίσω πλευρά τ�υ
DISTO.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: None
(καµία). Αυτ� σηµαίνει �τι, µετά
απ� επαναφ�ρά, παραµέν�υν �ι
ίδιες ρυθµίσεις.

Without add-on (2.2.1)
Επιλέ#τε αυτή τη λειτ�υργία
µεν�ύ �ταν τ� τελικ� ε#άρτηµα
πρ�σαρµ�γής �ρησιµ�π�ιείται
�ωρίς επιπρ�σθετα
πρ�σαρτήµατα.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει
στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει στις
"ασικές ρυθµίσεις τ�
σύµ"�λ� τ�υ τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς
πρ�σαρµ�γής.

Accessory 723775 (2.2.2)
Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ �ρί�ει
την πίσω αναφ�ρά ως πρ�ς τ�
τελικ� ε#άρτηµα πρ�σαρµ�γής
µε τ�ν πρ�αιρετικ� κ�ντ�
"ρα�ί�να ("λ. Πληρ�φ�ρίες
�ρήστη, Α#εσ�υάρ).

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal Mode και
εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις. Εµφανί�εται
τ� σύµ"�λ� τ�υ ειδικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς
πρ�σαρµ�γής.

Accessory 723776 (2.2.3)
Αυτή η λειτ�υργία �ρί�ει την
πίσω αναφ�ρά ως πρ�ς τ�
τελικ� ε#άρτηµα πρ�σαρµ�γής
µε τ�ν πρ�αιρετικ� µακρύ
"ρα�ί�να ("λ. Πληρ�φ�ρίες
�ρήστη, Α#εσ�υάρ).

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Normal Mode και
εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις. Εµφανί�εται
τ� σύµ"�λ� τ�υ ειδικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς
πρ�σαρµ�γής.

Set pivot gap (ρύθµιση
διάκεν�υ περιστρεφ�µενης
Bάσης) (2.2.4)
Σε αυτή τη λειτ�υργία µεν�ύ
µπ�ρείτε να ρυθµίσετε τ�
διάκεν� στην περιστρεφ�µενη
"άση �ταν �ρησιµ�π�ιείται
τρίπ�δας µε τ� τελικ�
ε#άρτηµα πρ�σαρµ�γής.

Για να ρυθµίσετε την πίσω
αναφ�ρά, πρέπει να εισάγετε
την απ�σταση απ� την πίσω
πλευρά τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς
πρ�σαρµ�γής έως τ�ν ά#�να
περιστρ�φής τ�υ τρίπ�δα.

Για τ�ν τρίπ�δα SLIK
U9000, � �π�ί�ς

πρ�τείνεται για τ� DISTO, η
απ�σταση αυτή είναι 0,054 m.

Εµφανί�εται η τελευταία τιµή
π�υ εισή�θηκε και
απ�θηκεύτηκε για τ� διάκεν�
της περιστρεφ�µενης "άσης
µετα#ύ τ�υ τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς πρ�σαρµ�γής και
τ�υ ά#�να περιστρ�φής τ�υ
τρίπ�δα.

Εισάγετε τ� νέ� διάκεν� της
περιστρεφ�µενης "άσης µέσω
τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ, καλέστε
την τιµή απ� τη µνήµη τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ ή απ� την
πρ�σωρινή µνήµη.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
εισαγωγή.

{αναπατήστε τ� για να
ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ.

Εµφανί�εται σ�ετικ� σύντ�µ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και τ�
DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode.

adapter end cover 2.2

1 without add-on
2 accessory 723775
3 accessory 723776
4 pivot gap
5 individual extension
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pivot gap 2.2.4

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:
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Εµφανί�εται η απ�σταση
µετα#ύ τ�υ τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς πρ�σαρµ�γής και
τ�υ µεµ�νωµέν�υ ε#αρτήµατ�ς
π�υ εισή�θηκε πι� πρ�σφατα.

Εισάγετε τη νέα απ�σταση µε
τ� πληκτρ�λ�γι�, καλέστε τη
απ� τη µνήµη πληκτρ�λ�γί�υ ή
απ� την πρ�σωρινή µνήµη.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
εισαγωγή.

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να ε#έλθετε
απ� τη λειτ�υργία
µεν�ύ.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις. Εµφανί�εται τ�
σύµ"�λ� για τ� µεµ�νωµέν�
ε#άρτηµα.

Zι απ�στάσεις π�υ
εισάγετε λαµ"άν�νται

υπ�ψη µ�ν� �ταν η αναφ�ρά
µέτρησης έ�ει �ριστεί ως πρ�ς
την πίσω πλευρά.

Recognition (αναγνώριση)
(2.3)

Σε αυτ� τ� υπ�µεν�ύ, µπ�ρείτε
να ενεργ�π�ιήσετε ή να
απενεργ�π�ιήσετε τη
λειτ�υργία αυτ�µατης
αναγνώρισης τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς.

Τελικά ε&αρτήµατα, συνέ�εια

 Η αυτ�µατη αναγνώριση
λειτ�υργεί µ�ν� µε

τελικά ε#αρτήµατα µε
περιστρεφ�µενη "άση ή
"ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης. Βλ. εν�τητα
«�ρήση των τελικών
ε#αρτηµάτων».

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: on
(2.3.1)

On (2.3.1)
Η αυτ�µατη αναγνώριση έ�ει
ενεργ�π�ιηθεί.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις. Εµφανί�εται τ�
σύµ"�λ� για τ� αναγνωρισµέν�
τελικ� ε#άρτηµα.

Η αυτ�µατη αναγνώριση έ�ει
απενεργ�π�ιηθεί.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επιBεBαίωσης (enter),
εµφανί<εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επιBεBαίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί<εται.

Τ� DISTO µεταBαίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Nor-
mal Mode και εµφανί<ει τις
Bασικές ρυθµίσεις. Εµφανί<εται
τ� σύµB�λ� για τ� τελικ�
ε*άρτηµα π�υ αναγνωρίστηκε ή
εισή�θηκε πι� πρ�σφατα.

Για κάθε καιν�ύργι�
τελικ� ε*άρτηµα, πρέπει

να επιλέ*ετε την αντίστ�ι�η
λειτ�υργία µεν�ύ.

Rotating foot
(περιστρεφ�µενη �άση) (2.4)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ:
- �ρί�ει την πίσω αναφ�ρά ως

πρ�ς τ� τελικ� ε#άρτηµα µε
περιστρεφ�µενη "άση,

- εµφανί�εται µ�ν� �ταν έ�ει
απενεργ�π�ιηθεί η αυτ�µατη
αναγνώριση τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς.

Zι απ�στάσεις π�υ
εισάγετε λαµ"άν�νται

υπ�ψη µ�ν� �ταν η αναφ�ρά
µέτρησης έ�ει �ριστεί ως πρ�ς
την πίσω πλευρά.

Individual extension
(Μεµ�νωµένες πρ�εκτάσεις)
(2.2.5)
Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
αφ�ρά σε πρ�σαρτήµατα τα
�π�ία έ��υν �ρίσει �ι πελάτες
ή σε πρ�εκτάσεις στ� τελικά
ε#αρτήµατα πρ�σαρµ�γής.

Για να ρυθµίσετε την πίσω
αναφ�ρά, πρέπει να εισα�θεί η
απ�σταση απ� τ� τελικ�
ε#άρτηµα πρ�σαρµ�γής έως
την επιφάνεια τ�π�θέτησης
τ�υ πρ�σθετ�υ ε#αρτήµατ�ς
π�υ έ�ει �ριστεί απ� τ�ν
πελάτη.

Είναι δυνατή η εισαγωγή
αρνητικών τιµών.

Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, εµφανί�εται η ακ�λ�υθη
ένδει#η:

������

individual extension 2.2.5

recognition 2.3

1 on
2 off
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Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter), εµφανί�εται
σύντ�µ� σ�ετικ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης και η λειτ�υργία
µεν�ύ τερµατί�εται.
Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις.

Τ� σύµ"�λ� π�υ εµφανί�εται
τώρα στις "ασικές ρυθµίσεις
είναι για τ� τελικ� ε#άρτηµα
µε περιστρεφ�µενη "άση.

Β	ηθητικ� ε&άρτηµα
ευθυγράµµισης (2.5)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
- �ρί�ει την πίσω αναφ�ρά για τ�

DISTO ως πρ�ς τ� τελικ� ε#άρτηµα
µε "ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης.

- εµφανί�εται µ�ν� �ταν έ�ει
απενεργ�π�ιηθεί η αυτ�µατη
αναγνώριση τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter), εµφανί�εται
σύντ�µ� σ�ετικ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης και η λειτ�υργία
µεν�ύ τερµατί�εται.
Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις.

Τ� σύµ"�λ� π�υ εµφανί�εται
τώρα στις "ασικές ρυθµίσεις
είναι για τ� τελικ� ε#άρτηµα
µε "ρα�ί�να τ�π�θέτησης /
"�ηθητικ� ε#άρτηµα
ευθυγράµµισης.

Βασικές ρυθµίσεις (3)

, 2x

Units (3.1)

Επιλέ#τε τη µ�νάδα στην �π�ία
τ� DISTO θα εµφανί�ει τις
µετρήσεις και απ�τελέσµατα
των αριθµητικών υπ�λ�γισµών.
Επίσης, �ταν �ρησιµ�π�ιείτε τ�
µετρικ� σύστηµα, µπ�ρείτε να
�ρίσετε τ�ν αριθµ� των
δεκαδικών ψηφίων.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: 0,000
m (3.1.1)

0.000 m (3.1.1)
Μ�λις επιλέ#ετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ
- θα ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ και

θα εµφανιστεί η "ασική
ρύθµιση.

- �ι µετρήσεις θα εµφανί��νται
σε µέτρα µε ακρί"εια
�ιλι�στών (3 δεκαδικά ψηφία).

0.00 m (3.1.2)
Μ�λις επιλέ#ετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ
- θα ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ και

θα εµφανιστεί η "ασική
ρύθµιση.

- �ι µετρήσεις θα εµφανί��νται
σε µέτρα µε ακρί"εια
εκατ�στών (2 δεκαδικά
ψηφία).

0.00 ft (3.1.3)
Μ�λις επιλέ#ετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ
- θα ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ και

θα εµφανιστεί η "ασική
ρύθµιση.

- �ι µετρήσεις θα εµφανί��νται
σε π�δια.

0'/00"/32 (3.1.4)
Μ�λις επιλέ#ετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ
- θα τερµατιστεί η λειτ�υργία

µεν�ύ και θα εµφανιστεί η
"ασική ρύθµιση.

- �ι µετρήσεις θα εµφανί��νται
σε π�δια και ίντσες.

Bταν �ι τιµές εµφανί��νται σε
ίντσες, τα δεκαδικά ψηφία
έ��υν τη µ�ρφή τ�υ κλάσµατ�ς
1/32.

Παράδειγµα: 8.5 inch = 8 in 16/32

0.0 in (3.1.5)
Μ�λις επιλέ#ετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ
- θα τερµατιστεί η λειτ�υργία

µεν�ύ και θα εµφανιστεί η
"ασική ρύθµιση.

- �ι µετρήσεις θα εµφανί��νται
σε ίντσες µε ακρί"εια δεκάτων
(1 δεκαδικ� ψηφί�).

0"/32 (3.1.6)
Μ�λις επιλέ#ετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ
- θα τερµατιστεί η λειτ�υργία

µεν�ύ και θα εµφανιστεί η
"ασική ρύθµιση.

- �ι µετρήσεις θα εµφανί��νται
σε ίντσες.

Bταν �ι τιµές εµφανί��νται σε
ίντσες, τα δεκαδικά ψηφία
έ��υν τη µ�ρφή τ�υ κλάσµατ�ς
1/32.

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

basic settings 3

1 units
2 language
3 beep
4 reset
5 lighting
6 switch off

units 3.1

1  0.000 m
2  0.00 m
3  0.00 feet
4  0'00"/32
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Βασικές ρυθµίσεις, συνέ�εια

Έ�ετε τη δυνατ�τητα να
εγκαταστήσετε και

τέταρτη γλώσσα µέσω τ�υ
λ�γισµικ�ύ διασύνδεσης τ�υ
DISTO ("λ. τις Online �δηγίες
στ� CD-ROM π�υ παρέ�εται
µα�ί µε τ� �ργαν�).

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης στη
γλώσσα π�υ έ�ετε επιλέ#ει και
η λειτ�υργία µεν�ύ
τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει στις
"ασικές ρυθµίσεις τη γλώσσα
π�υ έ�ετε επιλέ#ει.

Beep (η�ητική ένδει&η) (3.3)

Επιλέ#τε µια η�ητική ένδει#η η
�π�ία θα ακ�ύγεται µε τ�
πάτηµα των πλήκτρων ή/και
�ταν πραγµατ�π�ιείτε κάπ�ια
µέτρηση.

/ Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter)
- η επαναφ�ρά γίνεται
   αυτ�µατα,
- εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
   µήνυµα επι"ε"αίωσης,
- η λειτ�υργία µεν�ύ
   τερµατί�εται.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις.

Lighting (φωτισµ�ς 	θ�νης) (3.5)

Αυτ� τ� υπ�µεν�ύ
�ρησιµ�π�ιείται για την
ενεργ�π�ίηση ή την
απενεργ�π�ίηση τ�υ φωτισµ�ύ
της �θ�νης.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: off
(3.5.2)

On (3.5.1)

Ενεργ�π�ιεί τ� φωτισµ� της
�θ�νης.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter),
εµφανί�εται σύντ�µ� σ�ετικ�
µήνυµα επι"ε"αίωσης και η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται.

Η�ητική ένδει#η On / Off

Ένα απ� τα δύ� αυτά σύµ"�λα
θα εµφανί�εται µ�λις
ενεργ�π�ιηθεί τ� DISTO.
Ενώ, µετά την ενεργ�π�ίηση
τ�υ �ργάν�υ, τ� σύµ"�λ� για
την κατάσταση «On» της
η�ητικής ένδει#ης παύει να
εµφανί�εται, τ� σύµ"�λ� για
την κατάσταση «Off» της
η�ητικής ένδει#ης παραµένει
µ�νιµα στην �θ�νη.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: Key
(3.3.2)

Measure (µέτρηση) (3.3.1)
Κάθε µέτρηση επι"ε"αιώνεται
µε µια η�ητική ένδει#η.

Key (πλήκτρ�) (3.3.2)
Σε κάθε πάτηµα εν�ς πλήκτρ�υ
ακ�ύγεται µια η�ητική ένδει#η.

Off (3.3.3)
Η η�ητική ένδει#η έ�ει
απενεργ�π�ιηθεί.

Σε κάθε µήνυµα
σφάλµατ�ς καθώς και

κάθε φ�ρά π�υ
απενεργ�π�ιείτε τ� DISTO
ακ�ύγεται µια η�ητική ένδει#η.

Reset (Επαναφ	ρά) (3.4)

Επαναφέρει τις ρυθµίσεις π�υ
έ�ει επιλέ#ει για τ� DISTO �
�ρήστης στις "ασικές
ρυθµίσεις.

Language (γλώσσα) (3.2)

Επιλέ#τε τη γλώσσα π�υ
�ρησιµ�π�ιεί τ� DISTO για τα
µηνύµατα, τις ρυθµίσεις, κ.λπ.

Η γλώσσα π�υ
επιλέ�θηκε την πρώτη

φ�ρά π�υ �ρησιµ�π�ιήθηκε τ�
DISTO µπ�ρεί να αλλα�τεί απ�
αυτ� τ� υπ�µεν�ύ.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: none
(καµία).

Επιλέ#ιµες γλώσσες:

Γερµανικά (3.2.1)

Αγγλικά (3.2.2)

Γαλλικά (3.2.3)

language 3.2

English
1 Deutsch
2 English
3 Franηais

beep 3.3

1 measure
2 key
3 off

lighting 3.5

1 on
2 off
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Bπως ισ�ύει και για τη
διαγώνι� δωµατί�υ:
- στ��εύστε µε τ� DISTO πρώτα

σε κάπ�ι� σηµεί� κ�ντά στην
αντικείµενη γωνία.

- στη συνέ�εια µετακινήστε
αργά την ακτίνα κάθετα στη
γωνία.

Στη λειτ�υργία
συνε��ύς µέτρησης

(tracking), τ� DISTO διε#άγει
διαρκώς µεµ�νωµένες
µετρήσεις.

Η τιµή της µεγαλύτερης
απ�στασης ενηµερώνεται
διαρκώς και εµφανί�εται στην
�θ�νη.

{αναπατήστε τ� για να
τερµατίσετε τη συνε�ή
µέτρηση.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει στις
"ασικές ρυθµίσεις τη µέγιστη
τιµή της συνε��ύς µέτρησης.

Minimum tracking (4.2)

Η µέτρηση ελά�ιστης
απ�στασης γίνεται µέσω της
λειτ�υργίας minimum tracking
(ελά�ιστη συνε�ής µέτρηση).

Βασικές ρυθµίσεις (4)

, 3x

Maximum tracking (4.1)

Η µέτρηση µέγιστης
απ�στασης γίνεται µέσω της
λειτ�υργίας maximum tracking
(µέγιστη συνε�ής µέτρηση).

Y
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Παραδείγµατα εφαρµ�γών:
• Μέτρηση των διαγωνίων

δωµατί�υ.
• Μέγιστες µετρήσεις σε

ανώµαλες ή κυµατ�ειδείς
επιφάνειες.

• Μέγιστες µετρήσεις σε
µεγάλες αίθ�υσες.

• Μέτρηση ύψ�υς αµφίρικτης
�ρ�φής κάτω απ� την �ψη
κτιρί�υ.

• Γενικά, σε σηµεία �π�υ η
πρ�σ"αση είναι δύσκ�λη ή
�π�υ � φωτισµ�ς είναι
ανεπαρκής (υπ�ν�µ�ι,
φρεάτια, κ.λπ.).

Μ�λις επιλέ#ετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ
- η ακτίνα λέι�ερ ενεργ�π�ιείται

στ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode,

- εµφανί�εται η ακ�λ�υθη
ένδει#η.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να αρ�ίσει η
συνε�ής µέτρηση.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Normal Mode και
εµφανί�ει τις "ασικές ρυθµίσεις
φωτισµ�ύ �θ�νης.

Αυτ� τ� σύµ"�λ�
εµφανί�εται στην επάνω
γραµµή των "ασικών
ρυθµίσεων.

Πρέπει να ενεργ�π�ιείτε τ�
φωτισµ� �θ�νης µ�ν� �ταν

είναι απαραίτητ�, δι�τι µειώνει τη
διάρκεια �ωής των µπαταριών.

Off (3.5.2)
Απενεργ�π�ιεί τ� φωτισµ� της
�θ�νης.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter)
- η λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται,
- εµφανί�εται µήνυµα επι"ε"αίωσης,
- εµφανί��νται �ι "ασικές ρυθµίσεις.

Switch off (απενεργ	π	ίηση) (3.6)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
απενεργ�π�ιεί τ� DISTO.

Μ�λις πατήσετε τ� πλήκτρ�
επι"ε"αίωσης (enter), ακ�ύγεται µια
η�ητική ένδει#η. Στη συνέ�εια, τ�
DISTO απενεργ�π�ιείται.

Περαιτέρω τρ�π�ι
απενεργ�π�ίησης τ�υ DISTO

περιγράφ�νται στην εν�τητα
«Απενεργ�π�ίηση τ�υ DISTO».

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

basic settings 4

1 maximumtrac
2 minimumtrac
3 required
distance
4 pythagoras
5 height
6 accuracy
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maximumtrac 4.1
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Σκ�πεύστε µε τ� DISTO
τ� στ���. Μετακινήστε
την ακτίνα αργά επάνω
απ� τ� στ���.

Στη λειτ�υργία
συνε��ύς µέτρησης

(tracking), τ� DISTO διε#άγει
διαρκώς µεµ�νωµένες
µετρήσεις.

Η τιµή της µικρ�τερης
απ�στασης ενηµερώνεται
διαρκώς και εµφανί�εται στην
�θ�νη.

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να
τερµατίσετε τη συνε�ή
µέτρηση.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει στις
"ασικές ρυθµίσεις την
ελά�ιστη τιµή της συνε��ύς
µέτρησης.

Required distance
(απαιτ	ύµενη απ�σταση)
(4.3.)

Βασικές λειτ	υργίες, συνέ�εια

Παραδείγµατα εφαρµ�γών:
• Απ�θήκευση των απ�στάσεων

µετα#ύ τεγίδων �ρ�φής και
#ύλινων δ�κών στ� DISTO.
Αυτ� σηµαίνει �τι τα µπ�ρ�ύν
να ρυθµιστ�ύν µε ακρί"εια τα
υλικά στ� εργ�τά#ι�
�ρησιµ�π�ιώντας τ� DISTO.

• Απ�θήκευση των απ�στάσεων
�λ�κληρων τ�ί�ων στ� DISTO
και επί τ�π�υ έλεγ��ς.

• Απ�θήκευση των µεγεθών
πλαισίων ή επιτ�ί�ιων
επενδύσεων στ� DISTO και
ανάκληση αυτών των τιµών
κατά την τ�π�θέτησή τ�υς.

Αυτά τα παραδείγµατα
δεί�ν�υν επίσης πως

µπ�ρείτε να εφαρµ�σετε
ευκ�λ�τερα τις διαδικασίες για
τ�ν έλεγ�� των κατασκευών.

Y
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Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ

- η ακτίνα λέι�ερ ενεργ�π�ιείται
στ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode,

- εµφανί�εται η ακ�λ�υθη
ένδει#η.

Παραδείγµατα εφαρµ�γών:
• Μέτρηση τα"ανιών άδειων

δωµατίων.
• Μέτρηση ελά�ιστων

απ�στάσεων σε ανώµαλες ή
κυµατ�ειδείς επιφάνειες.

• Zρθ�γώνιες ή �ρι��ντιες
µετρήσεις �ωρίς τρίπ�δα.

Y
 
�t
1#
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minimumtrac 4.2

required distance 4.3

1 constant
2 variable

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να αρ�ίσει η
συνε�ής µέτρηση.

Σε αυτ� τ� υπ�µεν�ύ, µπ�ρείτε
να επιλέ#ετε σταθερές ή
µετα"αλλ�µενες απ�στάσεις
για �άρα#η.

Μετά απ� επαναφ�ρά, �ι τιµές
απ�στασης π�υ έ�ετε εισάγει
δεν αλλά��υν.

Κατά τη �άρα#η, κάθε
απ�σταση διαιρείται σε
τµήµατα.
Τ� DISTO εµφανί�ει στην �θ�νη
τις πρ�καθ�ρισµένες
απ�στάσεις, αρ�ί��ντας απ�
ένα γνωστ� σηµεί� στ� �π�ί�
έ�ει στ��εύσει η ακτίνα λέι�ερ.
Μπ�ρείτε να ελέγ#ετε, να
�αρά#ετε ή να µαρκάρετε
αυτές τις απ�στάσεις µία πρ�ς
µία.
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Εισάγετε νέα απ�σταση
«a» µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ,
καλέστε την τιµή απ�
τη µνήµη τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ ή απ�
την πρ�σωρινή µνήµη.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να επι"ε"αιώσετε
την εισαγωγή.

Η απ�σταση π�υ εισαγάγατε
εµφανί�εται δίπλα στ� «a».

Πατήστε τ� πλήκτρ�
πρ�ηγ�ύµενης /
επ�µενης λειτ�υργίας
για να µαρκάρετε τη
σταθερά «x».

Εισάγετε τη σταθερά
«x» µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ,
καλέστε την τιµή απ�
τη µνήµη τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ ή απ�
την πρ�σωρινή µνήµη.

Η απ�σταση π�υ εισαγάγατε
εµφανί�εται δίπλα στ� «x».

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να µετα"είτε στη
λειτ�υργία µέτρησης
και να αρ�ίσετε τη
�άρα#η.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� στ���.

Βασικές λειτ	υργίες, συνέ�εια

Πλαίσια εισαγωγής:
a Απ�σταση απ� την �π�ία

αρ�ί�ει η µέτρηση.

x Σταθερή απ�σταση η �π�ία
µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί
για τη �άρα#η αρκετές
φ�ρές διαδ��ικά.

Z αριθµ�ς �αρά#εων
περι�ρί�εται µ�ν� απ�

τη µέγιστη εµ"έλεια µέτρησης.

Τ� γράµµα «a» εµφανί�εται ήδη
µαρκαρισµέν� (µαύρ� �ρώµα).
Ακρι"ώς δίπλα εµφανί�εται η
τιµή της απ�στασης π�υ
�ρησιµ�π�ιήθηκε πι�
πρ�σφατα («x»).

Στην �θ�νη εµφανί�εται:
- � αριθµ�ς τ�υ επ�µεν�υ

σηµεί�υ �άρα#ης (n),
- ένα ή δύ� "έλη π�υ "�ηθ�ύν

στις ρυθµίσεις,
- η τρέ��υσα απ�σταση µετα#ύ

τ�υ σηµεί�υ αναφ�ράς τ�υ
DISTO και τ�υ σηµεί�υ
�άρα#ης.

Τώρα µετακινήστε αργά τ�
DISTO σε ευθεία γραµµή πρ�ς
τ� σηµεί� �άρα#ης.

Τ� "έλ�ς στην �θ�νη δεί�νει
πρ�ς την κατεύθυνση τ�υ νέ�υ
σηµεί�υ �άρα#ης.
Η απ�σταση π�υ εµφανί�εται
αρ�ί�ει να µειώνεται µ�λις
αρ�ίσετε να µετακινείτε τ�
DISTO στη σωστή κατεύθυνση
πρ�ς τ� σηµεί� �άρα#ης.

Μ�λις πρ�σεγγίσετε τ� σηµεί�
�άρα#ης, θα ακ�ύσετε µια
σύντ�µη η�ητική ένδει#η η
�π�ία θα µετατραπεί σε συνε�ή
ή�� �ταν φτάσετε στ� σηµεί�
�άρα#ης.

Τ� ακρι"ές σηµεί� �άρα#ης
υπ�δεικνύεται απ� δύ� "έλη,
ενώ η απ�σταση π�υ
εµφανί�εται στην �θ�νη είναι
µηδενική.

Μ�λις σκ�πεύσετε µε την
ακτίνα λέι�ερ σε άλλ� στ���,
θα εµφανιστεί στην �θ�νη τ�
επ�µεν� σηµεί� �άρα#ης.

Πατήστε ένα απ� τα
δύ� αυτά πλήκτρα µια
φ�ρά για να
τερµατίσετε τη �άρα#η.

Τ� DISTO µετα"αίνει στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Normal
Mode και εµφανί�ει τις "ασικές
ρυθµίσεις.

Constant (4.3.1)
Για τη �άρα#η σταθερών
απ�στάσεων.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

constant 4.3.1

a

x
x

a
x

0.000m
0.000m
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Βασικές λειτ	υργίες, συνέ�εια

Η απ�σταση µετα#ύ των
σηµείων �άρα#ης

�ωρί�εται σε πεδία
απ�στάσεων. Κάθε σηµεί�
�άρα#ης "ρίσκεται στη µέση
τ�υ εκάστ�τε πεδί�υ
απ�στασης.

Variable (4.3.2)
Για τη �άρα#η µετα"αλλ�µενων
απ�στάσεων.

Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, εµφανί�εται η ακ�λ�υθη
ένδει#η:

Πλαίσια εισαγωγής:

Είναι δυνατή η �άρα#η
έως και 20
µετα"αλλ�µενων
απ�στάσεων διαδ��ικά.

Η πρώτη µετα"αλλ�µενη
απ�σταση είναι ήδη
µαρκαρισµένη στην �θ�νη.
Ακρι"ώς δίπλα εµφανί�εται η
τιµή της απ�στασης π�υ
�ρησιµ�π�ιήθηκε πι�
πρ�σφατα.

Εισάγετε τη
µετα"αλλ�µενη
απ�σταση «1» µέσω
τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ,
καλέστε την τιµή απ�
τη µνήµη τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ ή απ�
την πρ�σωρινή µνήµη.

1-20

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να επι"ε"αιώσετε
την εισαγωγή.

Η απ�σταση π�υ εισαγάγατε
εµφανί�εται δίπλα στ� «1».

Πατήστε τ� πλήκτρ�
πρ�ηγ�ύµενης /
επ�µενης λειτ�υργίας
για να µαρκάρετε την
µετα"αλλ�µενη
απ�σταση «2».

Εισάγετε τη δεύτερη
µετα"αλλ�µενη απ�σταση και
�λες τις υπ�λ�ιπες σύµφωνα
µε την παραπάνω διαδικασία.
Η πρώτη απ� τις επ�µενες
µετα"αλλ�µενες απ�στάσεις
π�υ δεν θα είναι πλέ�ν
απαραίτητη πρ�κειται να
�ριστεί ως «0».

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να µετα"είτε στη
λειτ�υργία µέτρησης
και να αρ�ίσει η
�άρα#η.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� στ���.

Zι διαδικασίες �άρα#ης και �ι
σ�ετικές ενδεί#εις τ�υ DISTO
αντιστ�ι��ύν στις διαδικασίες
και ενδεί#εις π�υ
περιγράφηκαν νωρίτερα στη
λειτ�υργία µεν�ύ «Constants»
(4.3.1).

variable 4.3.2

1

2
3

1

2

3

0.000m

0.000m

0.000m
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Bταν τ� DISTO µετακινηθεί
µετα#ύ δύ� σηµείων �άρα#ης
σε νέ� πεδί� απ�στασης, τ�τε
- � αριθµ�ς (n) π�υ εµφανί�εται

στην �θ�νη αλλά�ει,
- τ� πρ�σηµ� της τιµής

µέτρησης π�υ εµφανί�εται
στην �θ�νη αλλά�ει.

Παράδειγµα �άρα#ης:
Σταθερά a ..................... 1.75 m
Σταθερά x ....................... 1.5 m
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Βασικές λειτ	υργίες, συνέ�εια

Pythagoras (4.4)

Με αυτή τη λειτ�υργία µεν�ύ,
µπ�ρείτε να υπ�λ�γίσετε
έµµεσα απ�στάσεις έως σηµεία
π�υ δεν είναι πρ�σ"άσιµα για
τ� DISTO.

Παραδείγµατα:
• Ύψ�ς και πλάτ�ς κτιρίων απ�

απ�σταση.
• Μέτρηση µη πρ�σ"άσιµων

τµηµάτων �ψης κτιρίων.
• Άνετη µέτρηση �ταν είστε

�ρθι�ι �ωρίς να �ρειά�εται να
σκύ"ετε ή να �ρησιµ�π�ιείτε
"�ηθητικά ε#αρτήµατα ως
πλάκες στ��ευσης.

Τ� DISTO υπ�λ�γί�ει τ�
απαιτ�ύµεν� µήκ�ς µέσω δύ�
ή τριών "�ηθητικών
µετρήσεων, π�υ "ασί��νται σε
ένα �ρθ�γώνι� τρίγων�
εφαρµ���ντας τη λειτ�υργία
Πυθαγ�ρας.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: None

Για τις "�ηθητικές µετρήσεις,
πρέπει:
• Να τηρηθ�ύν �ι

πρ�καθ�ρισµένες διευθύνσεις
µέτρησης (τρίγων�).

• Τα σηµεία µέτρησης της
ακτίνας λέι�ερ πρέπει να
"ρίσκ�νται σε µια ευθεία στ�
�ρι��ντι� ή κάθετ� επίπεδ�.
Τυ��ν µετρήσεις επάνω απ�
την πρ�σ�ψη δίν�υν λάθ�ς
απ�τέλεσµα.

• Η 2η "�ηθητική µέτρηση
πρέπει να γίνει κάθετα ως
πρ�ς τ� επιθυµητ� µήκ�ς.

• Τ� 2� σηµεί� µέτρησης της
ακτίνας λέι�ερ πρέπει να
"ρίσκεται εντ�ς της
απ�στασης τ�υ επιθυµητ�ύ
µήκ�υς ή να "ρίσκεται στ�
τέλ�ς αυτής της απ�στασης.

• Μ�ν� �ταν �ι µετρηθείσες
απ�στάσεις είναι µικρές και τ�
DISTO µπ�ρεί να στηρι�τεί
καλά σε κάπ�ι� αντικείµεν�,
πρέπει να µετράτε κρατώντας
τ� DISTO στ� �έρι. Για
ακρι"είς µετρήσεις,
�ρησιµ�π�ιείτε τρίπ�δα.

Για κάθετες µετρήσεις,
�ρησιµ�π�ιείτε πάντα τη

σύνδεση τρίπ�δα στ� τελικ�
ε#άρτηµα πρ�σαρµ�γής τ�υ
DISTO. Μ�ν� έτσι � ά#�νας της
ακτίνας λέι�ερ περνά απ� τ�
σηµεί� περιστρ�φής τ�υ
τρίπ�δα.

Εάν �ρησιµ�π�ιείτε τ� DISTO µε
σύνδεση τρίπ�δα στ� κάτω
µέρ�ς της "άσης, τ�τε � ά#�νας
της ακτίνας λέι�ερ περνά
περίπ�υ 70 – 100 mm πάνω απ�
τ� σηµεί� περιστρ�φής. Αυτ�
δεν δηµι�υργεί πρ�"ληµα στις
�ρι��ντιες µετρήσεις, �µως κατά
τις µετρήσεις σε κάθετ� επίπεδ�
µπ�ρεί να πρ�κύψει σηµαντική
απ�κλιση ύψ�υς.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Εµφανί�εται η 1η πλευρά τ�υ
τριγών�υ πρ�ς µέτρηση καθώς
και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «1 σε
µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα λέι�ερ
στ� πρώτ� σηµεί� µέτρησης.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

�ωρίς τρίπ�δα, η µέτρηση
µπ�ρεί να είναι ασταθής.

Συνεπώς, στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Pointing Mode, είτε:
- �ρησιµ�π�ιήστε τη

�ρ�ν�καθυστέρηση (πλήκτρ� x)
- είτε πατήστε τ� πλήκτρ�

ενεργ�π�ίησης τ�σ� �σ�
�ρειά�εται για να αρ�ίσει η
λειτ�υργία maximum tracking.
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{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να ε#έλθετε
απ� τ� µεν�ύ και να
εµφανιστεί τ�
απ�τέλεσµα στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Εάν, αντί να διε#α�θεί η
3η µέτρηση, πατηθεί τ�

πλήκτρ� « = », τ� επιθυµητ�
µήκ�ς θα υπ�λ�γιστεί µ�ν�
απ� τις δύ� µετρήσεις και θα
εµφανιστεί στην �θ�νη.

∆ιαφ�ρετικά, διε#άγετε την 3η
µέτρηση ως ε#ής:

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� 3� σηµεί�
µέτρησης.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να αρ�ίσει η
µέτρηση ή κρατήστε τ�
πατηµέν� µέ�ρι να
αρ�ίσει η ελά�ιστη
συνε�ής µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να επι"ε"αιώσετε
την τιµή π�υ
εµφανί�εται.

Βασικές λειτ	υργίες, συνέ�εια

Zι πρώτες τιµές µέτρησης
εµφανί��νται δίπλα στ� «1».
Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η 2η
πλευρά ή τ� ύψ�ς τ�υ
τριγών�υ πρ�ς µέτρηση καθώς
και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «2»
σε µαύρ� πλαίσι�.

Ευθυγραµµίστε κατά
πρ�σέγγιση τ� DISTO κάθετα
ως πρ�ς την επιφάνεια
αναφ�ράς (τ�ί��ς).
Bπ�υ τα σηµεία µέτρησης είναι
διατεταγµένα κάθετα, θα
πρέπει να αντιστ�ι��ύν στην
�ρι��ντια ρύθµιση τ�υ DISTO.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Πατήστε τ� µέ�ρι να
αρ�ίσει η ελά�ιστη
συνε�ής µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να τερµατιστεί η
ελά�ιστη συνε�ής
µέτρηση µ�λις
πρ�σδι�ριστεί η
ελά�ιστη απ�σταση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να επι"ε"αιώσετε
την τιµή π�υ
εµφανί�εται.

Η 2η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «2».
Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η
τελευταία πλευρά τ�υ
τριγών�υ πρ�ς µέτρηση καθώς
και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «3»
σε µαύρ� πλαίσι�.

Η 3η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «3».

Κάθε µία απ� τις 3 τιµές
µέτρησης µπ�ρ�ύν να

επιλεγ�ύν #ανά µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης / πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας καθώς και να
δι�ρθωθ�ύν µε νέα µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να υπ�λ�γίσετε και
να εµφανίσετε τ�
επιθυµητ� µήκ�ς στην
�θ�νη.

pythagoras 4.4
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pythagoras 4.4

1 08.751m

Πατήστε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης αµέσως µετά
τη µέτρηση της απ�στασης στη
λειτ�υργία maximum tracking.

Πατήστε τ� µια φ�ρά
για να επι"ε"αιώσετε
την τιµή π�υ
εµφανί�εται.
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Height (ύψ	ς) (4.5.)

Με αυτή τη λειτ�υργία µεν�ύ,
µπ�ρείτε να υπ�λ�γίσετε
έµµεσα απ�στάσεις έως τα
σηµεία π�υ δεν είναι
πρ�σ"άσιµα για τ� DISTO.

Π�λλά απ� τα παραδείγµατα
εφαρµ�γών για τη λειτ�υργία
Pythagoras ισ�ύ�υν και για τ�
ύψ�ς.

Τ� DISTO υπ�λ�γί�ει τ�
απαιτ�ύµεν� µήκ�ς µέσω τριών
"�ηθητικών µετρήσεων
εφαρµ���ντας τη λειτ�υργία
Πυθαγ�ρας.

�
�

��
�

�

• Τ� 2� "�ηθητικ� σηµεί�
µέτρησης είναι επίσης τ�
σηµεί� τέλ�υς τ�υ
επιθυµητ�ύ µήκ�υς.

• Η 3η "�ηθητική µέτρηση
πρέπει να διε#α�θεί κάθετα σε
σ�έση µε τ� επιθυµητ� µήκ�ς.

Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, εµφανί�εται η ακ�λ�υθη
ένδει#η:

Εµφανί�εται η 1η πλευρά τ�υ
τριγών�υ πρ�ς µέτρηση καθώς
και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «1»
σε µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� πρώτ� σηµεί�
µέτρησης.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

�ωρίς τρίπ�δα, η
µέτρηση µπ�ρεί να είναι

ασταθής. Συνεπώς, στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode, είτε:
- �ρησιµ�π�ιήστε τη

�ρ�ν�καθυστέρηση (πλήκτρ� x)
- είτε πατήστε τ� πλήκτρ�

ενεργ�π�ίησης τ�σ� �σ�
�ρειά�εται για να αρ�ίσει η
λειτ�υργία maximum tracking.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.

Zι πρώτες τιµές µέτρησης
εµφανί��νται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «1».
Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η
δεύτερη πλευρά ή τ� ύψ�ς τ�υ
τριγών�υ πρ�ς µέτρηση καθώς
και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «2»
σε µαύρ� πλαίσι�.

∆ιε#άγετε τη 2η "�ηθητική
µέτρηση �πως περιγράφεται
παραπάνω.
Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης για να αρ�ίσει η
συνε�ής µέτρηση.

Η 2η τιµή µέτρησης εµφανί�εται
δίπλα στ�ν αντίστ�ι�� αριθµ�
«2». Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η
τελευταία πλευρά τ�υ τριγών�υ
πρ�ς µέτρηση καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «3» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Ευθυγραµµίστε κατά πρ�σέγγιση
τ� DISTO κάθετα ως πρ�ς την
επιφάνεια αναφ�ράς (τ�ί��ς).
Bπ�υ τα σηµεία µέτρησης είναι
διατεταγµένα κάθετα, θα πρέπει
να αντιστ�ι��ύν στην �ρι��ντια
ρύθµιση τ�υ DISTO.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Πατήστε τ� µέ�ρι να
αρ�ίσει η ελά�ιστη
συνε�ής µέτρηση.

Μετακινήστε την κ�υκκίδα
λέι�ερ επάνω, κάτω και εγκάρσια
κατά µήκ�ς της πρ�έκτασης της
απ�στασης π�υ πρ�κειται να
µετρηθεί µέ�ρι να πρ�σδι�ριστεί
η ελά�ιστη µέτρηση.

height 4.5
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height 4.5
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Zι πρ�ϋπ�θέσεις για τις
"�ηθητικές ρυθµίσεις είναι �ι
ίδιες µε αυτές στη λειτ�υργία
Pythagoras, µε τις παρακάτω
ε#αιρέσεις:
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Πατήστε τ� για να
τερµατιστεί η ελά�ιστη
συνε�ής µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.

Η 3η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «3».

Κάθε µία απ� τις 3 τιµές
µέτρησης π�υ

εµφανί��νται µπ�ρ�ύν να
επιλεγ�ύν #ανά µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης / πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας καθώς και να
δι�ρθωθ�ύν µε νέα µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να υπ�λ�γίσετε και να
εµφανίσετε την
επιθυµητή απ�σταση
στην �θ�νη.

{αναπατήστε µια φ�ρά
αυτ� τ� πλήκτρ� για να
ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ
και να εµφανιστεί τ�
απ�τέλεσµα στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Accuracy (ακρί�εια) (4.6)

Με αυτή τη λειτ�υργία
µπ�ρείτε να υπ�λ�γίσετε τη
µέση τιµή 10 διαδ��ικών
µετρήσεων απ�στασης.

Λ�γ�ι για να τη
�ρησιµ�π�ιήσετε:
• Για να επιτύ�ετε πι� ακρι"ή

απ�τελέσµατα µειών�ντας
την απ�κλιση.

• Για να αντισταθµίσετε τυ��ν
ασταθείς µετρήσεις �ταν
κρατάτε τo DISTO µε τ� �έρι.

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
δεν "ελτιώνει την

πρ�καθ�ρισµένη ακρί"εια
µέτρησης τ�υ DISTO.

 Αυτή η λειτ�υργία
µεν�ύ δεν µπ�ρεί να

είναι ενεργ�π�ιηµένη διαρκώς.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Η ακτίνα λέι�ερ ενεργ�π�ιείται
στ� πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� στ���.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να ενεργ�π�ιηθεί η
µέτρηση.

To DISTO πραγµατ�π�ιεί 10
#ε�ωριστές µετρήσεις και
εµφανί�ει τη µέση τιµή π�υ
υπ�λ�γισε. Η ακτίνα λέι�ερ
απενεργ�π�ιείται.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να ε#έλθετε απ� τ�
µεν�ύ και για να
εµφανιστεί η µέση τιµή
στις "ασικές ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Average value (µέση τιµή)
(4.7)

Αυτή η λειτ�υργία
υπ�λ�γί�ει τη µέση τιµή

των µετρήσεων π�υ
πραγµατ�π�ίησε � �ρήστης.

Είναι δυνατ�ς � υπ�λ�γισµ�ς
της µέσης τιµής έως και 30
µετρήσεων.

Εφαρµ�γή:
• Μετρήσεις σε ανώµαλες

επιφάνειες τ�ί�ων και
τα"άνια.
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height 4.5
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accuracy 4.6
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accuracy 4.6
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Καλέστε τη λειτ�υργία µεν�ύ.

Στην �θ�νη απεικ�νί�εται:
- n: 01 για την πρώτη µέτρηση,
- απ� κάτω, η µέση τιµή π�υ

έ�ει υπ�λ�γιστεί,
- τέλ�ς, η τρέ��υσα τιµή.

∆ιε#άγετε �λες τις υπ�λ�ιπες
µετρήσεις �πως περιγράφεται
παραπάνω.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να εµφανιστεί η µέση
τιµή στις "ασικές
ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Υπ	λ	γισµ�ς (5)

, 4x

Με αυτή τη λειτ�υργία µεν�ύ
διε#άγεται υπ�λ�γισµ�ς
περιµέτρ�υ, εµ"αδ�ύ και
�γκ�υ �ώρ�υ.

- την αντικείµενη γωνία στη
µεγαλύτερη πλευρά τ�υ
τριγών�υ,

- τ� εµ"αδ�ν τ�υ τριγών�υ.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Εµφανί�εται η 1η πλευρά τ�υ
τριγών�υ πρ�ς µέτρηση καθώς
και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «1»
σε µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Ευθυγραµµίστε τo DISTO και
σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� πρώτ� σηµεί� πρ�ς
µέτρηση.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης, και #εκινήστε
τη συνε�ή µέτρηση για κάθε
πλευρά τ�υ τριγών�υ.

average 4.7

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να ενεργ�π�ιηθεί η
ακτίνα λέι�ερ στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� στ���.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Πατήστε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης και κρατήστε
τ� πατηµέν� για να αρ�ίσει η
συνε�ής µέτρηση.
Μ�λις �λ�κληρωθεί η µέτρηση,
#αναπατήστε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης.

average 4.7

menu

1 measure
settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

calculation 5

1 triangle SSS
2 triangle  SH
3 trapeze HHS
4 trapeze HSD
5 gable area
6 circle

triangle SSS 5.1

1

2

3
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Triangle SSS (τρίγων	) (5.1)

Μ�λις µετρηθ�ύν �ι τρεις
πλευρές (SSS) τ�υ τριγών�υ,
αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
υπ�λ�γί�ει:
- τ� ύψ�ς τ�υ τριγών�υ,
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Μ�λις �λ�κληρωθεί η µέτρηση
στ� πρ�γραµµα συνε��ύς
µέτρησης, #αναπατήστε τ�
πλήκτρ� ενεργ�π�ίησης µια
φ�ρά.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.

Η 1η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «1».
Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η 2η
πλευρά τ�υ τριγών�υ πρ�ς
µέτρηση καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «2» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Μετρήστε τη 2η και την 3η
πλευρά τ�υ τριγών�υ �πως
περιγράφεται.

Κάθε µία απ� τις 3 τιµές
µέτρησης π�υ

εµφανί��νται µπ�ρ�ύν να
επιλεγ�ύν #ανά µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης / πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας καθώς και να
δι�ρθωθ�ύν µε νέα µέτρηση.

Μ�λις επι"ε"αιώσετε
την τελευταία µέτρηση,
πατήστε αυτ� τ�
πλήκτρ� µια φ�ρά για να
αρ�ίσει � υπ�λ�γισµ�ς.

Πρέπει �λα τα απ�τελέσµατα
να απ�θηκεύ�νται στη µνήµη
δεδ�µένων;

Πατήστε και κρατήστε
τ� πατηµέν�.

Μετά την απ�θήκευση, η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται
και εµφανί��νται �ι "ασικές
ρυθµίσεις

Πρέπει να �ρησιµ�π�ιείται
µ�ν� ένα συγκεκριµέν�
απ�τέλεσµα;

Επιλέ#τε τ� επιθυµητ�
απ�τέλεσµα µε τ�
πλήκτρ� επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
επιλ�γή.

Η λειτ�υργία µεν�ύ
τερµατί�εται και τ�
µαρκαρισµέν� απ�τέλεσµα
εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Triangle SH (τρίγων	) (5.2)

Μ�λις µετρηθεί η πλευρά
"άσης και τ� ύψ�ς τ�υ
τριγών�υ (SH), η λειτ�υργία
µεν�ύ υπ�λ�γί�ει τ� εµ"αδ�ν
τ�υ τριγών�υ.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Για την 1η µέτρηση,
εµφανί�εται η πλευρά "άσης
καθώς και � αντίστ�ι��ς
αριθµ�ς «1» σε µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Ευθυγραµµίστε τo DISTO και
σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� πρώτ� σηµεί� πρ�ς
µέτρηση.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης για να
#εκινήσει η ελά�ιστη συνε�ής
µέτρηση.
Μ�λις �λ�κληρωθεί η µέτρηση,
#αναπατήστε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης µια φ�ρά.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.

Τ� µήκ�ς της πλευράς "άσης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «1».
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3.118m
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triangle SSS 5.1
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02.379m

69.8°

04.003m2

triangle SSS 5.1

triangle SH 5.2
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triangle SH 5.2
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Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται τ�
επ�µεν� ύψ�ς πρ�ς µέτρησης
καθώς και � αντίστ�ι��ς
αριθµ�ς «2» σε µαύρ� πλαίσι�.

Μετρήστε τ� ύψ�ς τ�υ
τριγών�υ �πως περιγράφεται,
και επι"ε"αιώστε µε τ�
πλήκτρ� Enter.

Πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν� για να αρ�ίσει η
µέγιστη συνε�ής µέτρηση.
{αναπατήστε τ� µια φ�ρά
µ�λις �λ�κληρωθεί µέτρηση.

Κάθε µία απ� τις τιµές
µέτρησης π�υ

εµφανί��νται µπ�ρ�ύν να
επιλεγ�ύν #ανά µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης / πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας καθώς και να
δι�ρθωθ�ύν µε νέα µέτρηση.

Μ�λις επι"ε"αιώσετε
την τελευταία µέτρηση,
#αναπατήστε αυτ� τ�
πλήκτρ� µια φ�ρά για να
αρ�ίσει � υπ�λ�γισµ�ς.

{αναπατήστε τ� για να
ε#έλθετε απ� τ� µεν�ύ
και να επιστρέψετε στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Trapeze HSH (τραπέ�ι	) (5.3)

Μ�λις µετρηθ�ύν και τα δύ�
ύψη και η πλευρά "άσης τ�υ
τραπε�ί�υ (HSH), αυτή η
λειτ�υργία µεν�ύ υπ�λ�γί�ει:
- τ� µήκ�ς και την κλίση µιας

πλευράς τ�υ τραπε�ί�υ,
- τ� εµ"αδ�ν τ�υ τραπε�ί�υ.

Εφαρµ�γές:
• Πρ�σδι�ρισµ�ς της κλίσης της

�ρ�φής.
• Πρ�σδι�ρισµ�ς τ�υ εµ"αδ�ύ

της �ψης (τραπέ�ι�) εν�ς
κτιρί�υ µε επικλινή �ρ�φή.

Εµφανί�εται τ� 1� ύψ�ς πρ�ς
µέτρηση (ύψ�ς υδρ�ρρ�ής)
καθώς και � αντίστ�ι��ς
αριθµ�ς «1» σε µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� πρώτ� σηµεί� πρ�ς
µέτρηση.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Σε περίπτωση ασταθ�ύς
µέτρησης στ�

πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode είτε:
- �ρησιµ�π�ιήστε τη

�ρ�ν�καθυστέρηση (πλήκτρ� x)
- είτε πατήστε τ� πλήκτρ�

ενεργ�π�ίησης τ�σ� �σ�
�ρειά�εται για να αρ�ίσει η
λειτ�υργία συνε��ύς µέτρησης.

Η πρώτη τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «1».
Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η
πλευρά "άσης τ�υ τραπε�ί�υ
πρ�ς µέτρηση καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «2».

Μετρήστε την πλευρά "άσης
τ�υ τραπε�ί�υ �πως
περιγράφεται παραπάνω και
επι"ε"αιώστε µε τ� πλήκτρ�
enter.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Pointing Mode για
να αρ�ίσει η συνε�ής µέτρηση.

Η 2η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «2».

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

�
�

��
�

�

1 03.439m2

triangle SH 5.2

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.

trapeze HSH 5.3
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03.739m
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trapeze HSH 5.3
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Μετρήστε τ� ύψ�ς της δ�κ�ύ
�ρ�φής �πως περιγράφεται
παραπάνω, και επι"ε"αιώστε
µε τ� πλήκτρ� Enter.

Πατήστε και κρατήστε αυτ� τ�
πλήκτρ� πατηµέν� για να
αρ�ίσει η µέγιστη συνε�ής
µέτρηση.

Κάθε µία απ� τις τιµές
µέτρησης π�υ

εµφανί��νται µπ�ρ�ύν να
επιλεγ�ύν #ανά µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης / πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας καθώς και να
δι�ρθωθ�ύν µε νέα µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να αρ�ίσει �
υπ�λ�γισµ�ς, µ�λις
επι"ε"αιώσετε την
τελευταία µέτρηση.

Υπ	λ	γισµ�ς, συνέ�εια

Πρέπει �λα τα απ�τελέσµατα
να απ�θηκεύ�νται στη µνήµη
δεδ�µένων;

Πατήστε και κρατήστε
τ� πατηµέν�.

Μετά την απ�θήκευση, η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται
και εµφανί��νται �ι "ασικές
ρυθµίσεις.

Πρέπει να �ρησιµ�π�ιείται
µ�ν� ένα συγκεκριµέν�
απ�τέλεσµα;

Επιλέ#τε τ� επιθυµητ�
απ�τέλεσµα µε τ�
πλήκτρ� επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
επιλ�γή.

Η λειτ�υργία µεν�ύ
τερµατί�εται και τ�
µαρκαρισµέν� απ�τέλεσµα
εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις.

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ έ�ει
τ� πλε�νέκτηµα �τι �λες �ι
µετρήσεις µπ�ρ�ύν να
διε#α�θ�ύν απ� την ίδια θέση.

�
�

��
�

�

Εµφανί�εται τ� 1� ύψ�ς πρ�ς
µέτρηση (ύψ�ς υδρ�ρρ�ής)
καθώς και � αντίστ�ι��ς
αριθµ�ς «1» σε µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� πρώτ� σηµεί� πρ�ς
µέτρηση.

Πρέπει πάντα να
µετράτε την πλευρά τ�υ

τραπε�ί�υ µε τ� µικρ�τερ�
ύψ�ς.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

trapeze HSH 5.3

1

2

3

03.108m

31.0°

12.096m2

Εµφανί�εται τ� επ�µεν� ύψ�ς
πρ�ς µέτρηση (ύψ�ς δ�κ�ύ
�ρ�φής) καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «3» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Trapeze HSD (τραπέ�ι	) (5.4)

Μ�λις µετρηθεί τ� ύψ�ς, τ�
µήκ�ς της πλευράς "άσης και η
διαγώνι�ς τ�υ τραπε�ί�υ
(HSH), αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
υπ�λ�γί�ει:
- τ� µήκ�ς και την κλίση µιας

πλευράς τ�υ τραπε�ί�υ,
- τ� εµ"αδ�ν τ�υ τραπε�ί�υ.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

trapeze HSH 5.3

1

2

3

03.739m

02.665m

trapeze HSD 5.4

1

2

3
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Πρέπει �λα τα απ�τελέσµατα
να απ�θηκεύ�νται στη µνήµη
δεδ�µένων;

Πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν�.

Μετά την απ�θήκευση, η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται
και εµφανί��νται �ι "ασικές
ρυθµίσεις.

Πρέπει να �ρησιµ�π�ιείται
µ�ν� ένα συγκεκριµέν�
απ�τέλεσµα;

Επιλέ#τε τ� επιθυµητ�
απ�τέλεσµα µε τ�
πλήκτρ� επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
επιλ�γή.

Υπ	λ	γισµ�ς, συνέ�εια

Η λειτ�υργία µεν�ύ
τερµατί�εται και τ�
µαρκαρισµέν� απ�τέλεσµα
εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Gable area (5.5)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
υπ�λ�γί�ει τ� εµ"αδ�ν τ�υ
αετώµατ�ς της �ψης εν�ς
κτιρί�υ µε συµµετρική
αµφίρικτη στέγη.

Εφαρµ�γή:
Με αυτή τη λειτ�υργία µπ�ρεί
να καθ�ριστεί � �ώρ�ς π�υ
έ�ει υπ�στεί µετατρ�πή.

Η 1η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «1».
Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η
πλευρά "άσης τ�υ τραπε�ί�υ
πρ�ς µέτρηση καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «2» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Μετρήστε τ� µήκ�ς της
πλευράς "άσης τ�υ τραπε�ί�υ
�πως περιγράφεται παραπάνω
και επι"ε"αιώστε µε τ�
πλήκτρ� enter.

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να αρ�ίσει �
υπ�λ�γισµ�ς µ�λις
επι"ε"αιώσετε την
τελευταία µέτρηση.

�
�

��
�



Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Σε περίπτωση ασταθ�ύς
µέτρησης στ�

πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode είτε:
- �ρησιµ�π�ιήστε τη

�ρ�ν�καθυστέρηση (πλήκτρ� x)
- είτε πατήστε τ� πλήκτρ�

ενεργ�π�ίησης τ�σ� �σ�
�ρειά�εται για να αρ�ίσει η
λειτ�υργία συνε��ύς
µέτρησης.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.

Η 2η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «2».
Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται η
διαγώνι�ς π�υ πρ�κειται να
µετρηθεί στη συνέ�εια, καθώς
και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «3»
σε µαύρ�.

Μετρήστε τη διαγώνι� τ�υ
τραπε�ί�υ �πως περιγράφεται
παραπάνω, και επι"ε"αιώστε
µε τ� πλήκτρ� Enter.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης για να αρ�ίσει η
µέγιστη συνε�ής µέτρηση.

Κάθε µία απ� τις τιµές
µέτρησης π�υ

εµφανί��νται µπ�ρ�ύν να
επιλεγ�ύν #ανά µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης / πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας καθώς και να
δι�ρθωθ�ύν µε νέα µέτρηση.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Pointing Mode για
να αρ�ίσει η συνε�ής µέτρηση.

trapeze HSD 5.4

1

2

3

06.996m

39.8°

30.932m2

1

2

3

03.516m

trapeze HSD 5.4

���
���

trapeze HSD 5.4

1

2

3

03.516m

05.373m

�
�����
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Η 2η τιµή µέτρησης εµφανί�εται
δίπλα στ�ν αντίστ�ι�� αριθµ�
«2». Ταυτ��ρ�να, εµφανί�εται τ�
επ�µεν� ύψ�ς πρ�ς µέτρηση
(κ�ρυφή στέγης) καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «3» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα λέι�ερ
στη πρώτη κάτω πλευρά.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Πατήστε και κρατήστε πατηµέν�
τ� πλήκτρ� ενεργ�π�ίησης στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας Pointing
Mode για να αρ�ίσει η µέγιστη
συνε�ής µέτρηση.
{αναπατήστε µια φ�ρά τ�
πλήκτρ� ενεργ�π�ίησης �ταν
�λ�κληρωθεί η µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.

Κάθε µία απ� τις 3 τιµές
µέτρησης π�υ

εµφανί��νται µπ�ρ�ύν να
επιλεγ�ύν µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης / πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας καθώς και να
δι�ρθωθ�ύν µε νέα µέτρηση.

Υπ	λ	γισµ�ς, συνέ�εια

Μ�λις επι"ε"αιώσετε
την τελευταία µέτρηση,
πατήστε αυτ� τ�
πλήκτρ� µια φ�ρά για να
αρ�ίσει � υπ�λ�γισµ�ς.

gable area 5.5
1

2

3

03.547m

09.812m

������

Εµφανί�εται τ� 1� ύψ�ς πρ�ς
µέτρηση (ύψ�ς υδρ�ρρ�ής)
καθώς και � αντίστ�ι��ς αριθµ�ς
«1» σε µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Σκ�πεύστε µε την ακτίνα λέι�ερ
στ� πρώτ� σηµεί� πρ�ς µέτρηση.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Σε περίπτωση ασταθ�ύς
µέτρησης στ� πρ�γραµµα

λειτ�υργίας Pointing Mode είτε:
- �ρησιµ�π�ιήστε τη

�ρ�ν�καθυστέρηση (πλήκτρ� x)
- είτε πατήστε τ� πλήκτρ�

ενεργ�π�ίησης τ�σ� �σ�
�ρειά�εται για να αρ�ίσει η
λειτ�υργία συνε��ύς µέτρησης.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την τιµή
π�υ εµφανί�εται.

gable area 5.5

1

2

3

1

2

3

03.547m

���
	��

gable area 5.5

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να ε#έλθετε
απ� τ� µεν�ύ και να
εµφανιστεί τ�
µαρκαρισµέν�
απ�τέλεσµα στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Circle (κύκλ	ς) (5.6)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
υπ�λ�γί�ει τ� εµ"αδ�ν τ�υ
κύκλ�υ �ρησιµ�π�ιώντας τη
διάµετρ�.

1 53.789m2

gable area 5.5

Η 1η τιµή µέτρησης
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «1».
Ταυτ��ρ�να εµφανί�εται τ�
επ�µεν� πλάτ�ς αετώµατ�ς
πρ�ς µέτρηση καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «2» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Μετρήστε τ� πλάτ�ς τ�υ
κτιρί�υ ή τ�υ αετώµατ�ς �πως
περιγράφεται παραπάνω και
επι"ε"αιώστε µε τ� πλήκτρ�
enter.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης στ� πρ�γραµµα
λειτ�υργίας Pointing Mode για
να αρ�ίσει η συνε�ής µέτρηση.
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Υπ	λ	γισµ�ς, συνέ�εια

Εφαρµ�γή:
• �γκ�ς δέντρων, σιλ�, κ.λπ.
• µετρήσεις σε συστήµατα

σωληνώσεων.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε
τ� απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Space (�ώρ	ς) (5.7)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
υπ�λ�γί�ει µέσω τ�υ µήκ�υς,
τ�υ πλάτ�υς και τ�υ ύψ�υς
εν�ς δωµατί�υ
- τ� εµ"αδ�ν τ�υ δαπέδ�υ και

τ�υ τα"ανι�ύ,
- τ� άθρ�ισµα τ�υ εµ"αδ�ύ των

τ�ί�ων,
- την περίµετρ�,
- τ�ν �γκ� τ�υ δωµατί�υ.

Εφαρµ�γή:
•  Zι διαστάσεις εν�ς δωµατί�υ

είναι απαραίτητες για τις
εργασίες ελαι��ρωµατισµ�ύ,
επι�ρισµάτων, τ�π�θέτηση
µ�κετών, κ.λπ.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

space 5.7

1

2

3

1

circle 5.6

Εµφανί�εται η διάµετρ�ς τ�υ
κύκλ�υ καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «1» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Τ�π�θετήστε τ� DISTO στην
περίµετρ� τ�υ κύκλ�υ για να
τ� �ρησιµ�π�ιήσετε ως
αναφ�ρά.

Σκ�πεύστε µε την κ�υκκίδα
λέι�ερ σε ένα σηµεί� στην
αντικείµενη πλευρά τ�υ
κύκλ�υ.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Σε περίπτωση ασταθ�ύς
µέτρησης στ�

πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode είτε:
- �ρησιµ�π�ιήστε τη

�ρ�ν�καθυστέρηση (πλήκτρ� x)
- είτε πατήστε τ� πλήκτρ�

ενεργ�π�ίησης τ�σ� �σ�
�ρειά�εται για να αρ�ίσει η
λειτ�υργία µέγιστης συνε��ύς
µέτρησης.

{αναπατήστε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης µια φ�ρά µ�λις
�λ�κληρωθεί η µέτρηση στη
µέγιστη συνε�ή µέτρηση.

Πατήστε τ� δύ� φ�ρές
για να επι"ε"αιώσετε
την τιµή µέτρησης και
για να αρ�ίσει �
υπ�λ�γισµ�ς.

Πατήστε τ� δύ� φ�ρές
για να ε#έλθετε απ� τ�
µεν�ύ και να εµφανιστεί
τ� απ�τέλεσµα στις
"ασικές ρυθµίσεις.

1 00.250m2

circle 5.6

Για την 1η µέτρηση,
εµφανί�εται τ� µήκ�ς τ�υ
δωµατί�υ καθώς και �
αντίστ�ι��ς αριθµ�ς «1» σε
µαύρ� πλαίσι�.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετα"είτε στ�
πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode.

Ευθυγραµµίστε τ� DISTO και
σκ�πεύστε µε την ακτίνα
λέι�ερ στ� πρώτ� σηµεί� πρ�ς
µέτρηση.

Ενεργ�π�ίηση µέτρησης.
Κρατήστε τ� DISTO
σταθερ�.

Σε περίπτωση ασταθ�ύς
µέτρησης στ�

πρ�γραµµα λειτ�υργίας
Pointing Mode είτε:
- �ρησιµ�π�ιήστε τη

�ρ�ν�καθυστέρηση (πλήκτρ� x)
- είτε πατήστε τ� πλήκτρ�

ενεργ�π�ίησης τ�σ� �σ�
�ρειά�εται για να αρ�ίσει η
λειτ�υργία ελά�ιστης
συνε��ύς µέτρησης.

{αναπατήστε τ� πλήκτρ�
ενεργ�π�ίησης µια φ�ρά µ�λις
�λ�κληρωθεί η µέτρηση στην
ελά�ιστη συνε�ή µέτρηση.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
τιµή π�υ εµφανί�εται.
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Πρέπει �λα τα απ�τελέσµατα να
απ�θηκεύ�νται στη µνήµη
δεδ�µένων;

Πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν�.

Μετά την απ�θήκευση, η
λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται
και εµφανί��νται �ι "ασικές
ρυθµίσεις.

Πρέπει να �ρησιµ�π�ιείται µ�ν�
ένα συγκεκριµέν� απ�τέλεσµα;

Επιλέ#τε τ� επιθυµητ�
απ�τέλεσµα µε τ�
πλήκτρ� επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
επιλ�γή.

Η λειτ�υργία µεν�ύ τερµατί�εται
και τ� µαρκαρισµέν�
απ�τέλεσµα εµφανί�εται στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε τ�
απ�τέλεσµα στη µνήµη
πληκτρ�λ�γί�υ ή στη µνήµη
δεδ�µένων.

Υπ	λ	γισµ�ς, συνέ�εια

Memory (Μνήµη) (6) Memory key (πλήκτρα µνήµης)
1 – 9 (6.1)

Έ��υν εκ�ωρηθεί 9 θέσεις
µνήµης µε διάφ�ρες
δυνατ�τητες εισαγωγής και
ε#αγωγής, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η απ�θήκευση
ενδιάµεσων απ�τελεσµάτων ή
συ�νά �ρησιµ�π�ι�ύµενων
δεδ�µένων (πρ�σθεση,
αφαίρεση, διάκεν�
περιστρεφ�µενης "άσης, κ.λπ.).

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
�ρησιµ�π�ιείται µ�ν� για την
απ�θήκευση δεδ�µένων. Η
κλήση των απ�θηκευµένων
δεδ�µένων γίνεται µέσω της
λειτ�υργίας µεν�ύ «πλήκτρα
ανάκλησης 1 – 9» (6.2).

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: Μετά
την επαναφ�ρά, �λα τα πλήκτρα
µνήµης (3.4) διαγράφ�νται.

Πρ�ϋπ�θεση:
Πριν την απ�θήκευση, η
αντίστ�ι�η τιµή µέτρησης ή
υπ�λ�γισµ�ύ πρέπει να
εµφανιστεί στη "ασική ρύθµιση.
Zι τιµές π�υ εισάγετε µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ πρέπει να
επι"ε"αιών�νται µε τ� πλήκτρ�
Enter.

Απ�θήκευση µέσω τ�υ µεν�ύ

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται η
ακ�λ�υθη ένδει#η:

space 5.7

1

2

3

4

026.369m2

082.632m2

020.684m

105.344m3

, 5x

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

memory 6

1  memory key 1-9
2  recall key 1-9
3  stack
4  data

Τ� µήκ�ς τ�υ δωµατί�υ
εµφανί�εται δίπλα στ�ν
αντίστ�ι�� αριθµ� «1».
Ταυτ��ρ�να εµφανί�εται τ�
επ�µεν� πλάτ�ς πρ�ς µέτρηση
καθώς και � αντίστ�ι��ς
αριθµ�ς «2» σε µαύρ� πλαίσι�.

Μετρήστε τ� πλάτ�ς τ�υ
δωµατί�υ �πως περιγράφεται
παραπάνω και επι"ε"αιώστε µε
τ� πλήκτρ� enter.
Στη συνέ�εια µετρήστε τ�
ύψ�ς τ�υ δωµατί�υ (no. 3) και
επι"ε"αιώστε.

{αναπατήστε τ� µια
φ�ρά για να αρ�ίσει �
υπ�λ�γισµ�ς.

Τα απ�τελέσµατα των
υπ�λ�γισµών επε#ηγ�ύνται µε
διαγράµµατα και είναι
αριθµηµένα κατά σειρά (1 – 4):
1 εµ"αδ�ν τα"ανι�ύ / δαπέδ�υ
2 ................... συν�λικ� εµ"αδ�ν
3 ................................ περίµετρ�ς
4 ......................................... �γκ�ς

1

2

3

04.563m

�	�
���

space 5.7

Τ� DISTO διαθέτει π�λλ�ύς
τρ�π�υς απ�θήκευσης
µετρήσεων και υπ�λ�γισµών.

Η µέτρηση, � υπ�λ�γισµ�ς ή η
εισαγωγή π�υ εµφανίστηκε
τελευταία στην �θ�νη
απ�θηκεύεται �ταν τ� DISTO
απενεργ�π�ιείται, και
εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις �ταν τ� DISTO
ενεργ�π�ιηθεί #ανά.
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Μνήµη, συνέ�εια

Απ�θήκευση µε συντ�µευση

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να καλέσετε τ� "ασικ�
µεν�ύ.

Εισάγετε τη συντ�µευση για τη
λειτ�υργία µεν�ύ «πλήκτρ�
ανάκλησης 1- 9» (6.2) και
πρ�σθέστε τ�ν αριθµ� για τη
θέση εκ�ώρησης µνήµης π�υ
επιθυµείτε (1 – 9).

recall key 1-9 6.2

1

Τ� "έλ�ς στ� σύµ"�λ� δηλώνει
‘απ�θήκευση’, ενώ � αριθµ�ς
ακρι"ώς δίπλα δηλώνει τ�
εκ�ωρηµέν� πλήκτρ� µνήµης (1
– 9).

Ακρι"ώς απ� κάτω εµφανί��νται
σε µικρή γραµµατ�σειρά είτε τα
τρέ��ντα περιε��µενα µνήµης
είτε � αριθµ�ς «0.000» εάν τ�
πλήκτρ� µνήµης δεν έ�ει
εκ�ωρηθεί. Τα τρέ��ντα
περιε��µενα µνήµης
διαγράφ�νται �ταν
κατα�ωρ�ύνται νέα δεδ�µένα σε
αυτ� τ� πλήκτρ� µνήµης.

Επιλέ#τε ένα (ελεύθερ�)
πλήκτρ� µνήµης είτε µε
τ� πλήκτρ� επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας είτε
εισάγ�ντας απευθείας
τ�ν αριθµ� τ�υ πλήκτρ�υ
µνήµης.

Πατήστε αυτ� τ� πλήκτρ�
µια φ�ρά για απ�θήκευση.

Μετά απ� ένα σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

 ,  +  ...  + 

Εισάγετε τη συντ�µευση για τ�
«πλήκτρ� µνήµης» (6.1) και
πρ�σθέστε τ�ν αριθµ� για τη
θέση εκ�ώρησης µνήµης π�υ
επιθυµείτε (1 – 9).

Μ�λις επι"ε"αιωθεί η
απ�θήκευση, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

Απ�θήκευση µε πλήκτρ�
µνήµης
Τα δεδ�µένα εκ�ωρ�ύνται σε
κάθε πλήκτρ� µνήµης απ� τ� 1
έως τ� 9.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ�
π�υ επιθυµείτε, π.�. τ�
πλήκτρ� 3 για πλήκτρ�
µνήµης τ� 3.

Εµφανί�εται στην �θ�νη τ�
αντίστ�ι�� πλήκτρ� µνήµης.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
απ�θήκευση.

Μετά απ� ένα σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

Recall key (πλήκτρα
ανάκλησης) 1 – 9 (6.2)

Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
�ρησιµεύει µ�ν� στην
ανάκληση των 9 πλήκτρων
µνήµης. Η απ�θήκευση
δεδ�µένων σε κάπ�ι� πλήκτρ�
µνήµης γίνεται µέσω της
λειτ�υργίας µεν�ύ «Πλήκτρα
µνήµης 1 – 9» (6.1).

Μετά την ανάκληση, η τιµή στις
"ασικές ρυθµίσεις
αντικαθίσταται απ� τα
περιε��µενα εν�ς πλήκτρ�υ
µνήµης.

Ανάκληση µε τ� µεν�ύ
Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, εµφανί�εται η ακ�λ�υθη
ένδει#η:

Τ� "έλ�ς στ� σύµ"�λ� δηλώνει
ανάκληση, ενώ � αριθµ�ς
ακρι"ώς δίπλα δηλώνει τ�
εκ�ωρηµέν� πλήκτρ� µνήµης
(1 – 9).

Ακρι"ώς απ� κάτω
εµφανί��νται είτε τα
περιε��µενα της τρέ��υσας
µνήµης είτε � αριθµ�ς «0.000»
εάν τ� πλήκτρ� µνήµης δεν
�ρησιµ�π�ιείται.

Επιλέ#τε ένα πλήκτρ�
µνήµης µε τ� πλήκτρ�
επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας είτε
απευθείας µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να καλέσετε τα
περιε��µενα.

Μετά απ� ένα σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

Ανάκληση µε συντ�µευση

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να καλέσετε τ� "ασικ�
µεν�ύ.

 ,  +  ...  + 


���
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Τ� "έλ�ς δηλώνει ανάκληση
της πρ�σωρινής µνήµης, ενώ �
αριθµ�ς ακρι"ώς δίπλα
δηλώνει τη θέση µνήµης στην
πρ�σωρινή µνήµη (1 – 15).

Ακρι"ώς απ� κάτω
εµφανί��νται είτε τα τρέ��ντα
περιε��µενα µνήµης είτε �
αριθµ�ς «0.000» εάν τ�
πλήκτρ� µνήµης στην
πρ�σωρινή µνήµη δεν
�ρησιµ�π�ιείται.

Η πλέ�ν πρ�σφατη (τρέ��υσα)
εισαγωγή "ρίσκεται πάντα στη
θέση µνήµης 1, η δεύτερη πι�
πρ�σφατη εισαγωγή στη θέση
µνήµης 2, κ.λπ.

Επιλέ#τε ένα πλήκτρ�
µνήµης µε τα πλήκτρα
επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας είτε
απευθείας µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να καλέσετε τα
περιε��µενα.

Μνήµη, συνέ�εια

Εµφανί�εται τ� πρώτ� πλήκτρ�
µνήµης.

Επιλέ#τε ένα πλήκτρ�
µνήµης µε τα πλήκτρα
επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας είτε
απευθείας µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Μετά την απ�θήκευση,
εµφανί�εται σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης και στη συνέ�εια
�ι "ασικές ρυθµίσεις.

Ανάκληση µε τ� πλήκτρ� 0

Πατήστε τ� µέ�ρι να
ακ�υστεί η η�ητική
ένδει#η (περ. 1 sec).

Εάν πατήσετε τ�
πλήκτρ� παρατεταµένα,

θα εµφανιστ�ύν τα
περιε��µενα της πρ�σωρινής
µνήµης (6.3).

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να καλέσετε τα
περιε��µενα.

Μετά απ� ένα σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

Stack (πρ	σωρινή µνήµη) (6.3)

Η λειτ�υργία πρ�σωρινής
µνήµης απ�θηκεύει αυτ�µατα
τις τελευταίες 15 µετρήσεις,
υπ�λ�γισµ�ύς ή εισαγωγές σε
ένα µη σταθερ� αρ�εί�
καταγραφής. Αυτ� σηµαίνει �τι
�ι απ�θηκευµένες τιµές δεν
έ��υν σταθερή θέση
εκ�ώρησης αλλά αλλά��υν
θέσεις στην πρ�σωρινή µνήµη.

Bταν έ��υν καταληφθεί και �ι
15 θέσεις στην πρ�σωρινή
µνήµη, κάθε νέα εισαγωγή
εκ�ωρείται και διαγράφει τη
θέση µνήµης π�υ κάθε φ�ρά
�ρησιµ�π�ιείται τελευταία.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: µετά
την επαναφ�ρά, η πρ�σωρινή
µνήµη διαγράφεται (3.4)

Ανάκληση µε τ� µεν�ύ
Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Μετά απ� ένα σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται τα
περιε��µενα της µνήµης στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Τα απ�τελέσµατα των
µεµ�νωµένων

µετρήσεων για τις "ασικές
λειτ�υργίες (Pythagoras, ύψη)
ή τ�υς υπ�λ�γισµ�ύς (τρίγωνα,
τραπέ�ια, κ.λπ.), µπ�ρ�ύν να
ανακληθ�ύν απ� την
πρ�σωρινή µνήµη και να
�ρησιµ�π�ιηθ�ύν για
περαιτέρω υπ�λ�γισµ�ύς.

Ανάκληση µε τ� πλήκτρ� 0

Πατήστε και κρατήστε
τ� για 2 δευτερ�λεπτα
µέ�ρι να ακ�υστ�ύν δύ�
η�ητικές ενδεί#εις.

Εάν πατήσετε τ�
πλήκτρ� για λιγ�τερ�

απ� δύ� δευτερ�λεπτα, θα
εµφανιστεί τ� πλήκτρ� µνήµης
(6.2).


���
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Μνήµη, συνέ�εια

Πατήστε τ� αντίστ�ι��
πλήκτρ� επανειληµµένα
για να καλέσετε τ�ν
ειδικ� �αρακτήρα π�υ
επιθυµείτε ("λ.
περιγραφή στην εν�τητα
«Πληκτρ�λ�γι�» στ�
κεφάλαι� «Εισαγωγή
κειµέν�υ και
δεδ�µένων»).

Περιµένετε να
µετακινηθεί � κέρσ�ρας
πριν εισάγετε τ�ν

επ�µεν� �αρακτήρα.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επιλέ#ετε τ� κεν�
διάστηµα.
Πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν� για να εισάγετε
τ�ν αριθµ� 0.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετακινείτε ένα
διάστηµα πι� πίσω και να
διαγράψετε τ�ν
πρ�ηγ�ύµεν� �αρακτήρα.
Επαναλά"ετε την
παραπάνω διαδικασία για
να διαγράψετε σταδιακά
τ�υς πρ�ηγ�ύµεν�υς
�αρακτήρες.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να �λ�κληρώσετε και να
απ�θηκεύσετε την
εισαγωγή κειµέν�υ.

Μετά απ� ένα σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

Η λειτ�υργία µεν�ύ Send
(6.4.5) επιτρέπει την απ�στ�λή
των απ�θηκευµένων
δεδ�µένων σε Η/Υ και την
εµφάνισή τ�υς σε φύλλ�
εργασίας Excel.

Store (απ�θήκευση) (6.4.2)
Αυτή η λειτ�υργία
�ρησιµ�π�ιείται για την
απ�θήκευση των τιµών
µέτρησης και υπ�λ�γισµών στη
µνήµη δεδ�µένων.

Απ�θήκευση µε τ� µεν�ύ
Πρ�ϋπ�θεση: Η τιµή π�υ
πρ�κειται να απ�θηκευτεί
πρέπει να εµφανί�εται στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η επ�µενη ελεύθερη θέση
µνήµης.

Επίσης, µπ�ρείτε να εισάγετε
κείµεν� τριών γραµµών (έως
και 8 �αρακτήρες σε κάθε
γραµµή) µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

data 6.4

1 text
2 store
3 change
4 erase
5 send

Αυτ� τ� υπ�µεν�ύ
δια�ειρί�εται τη µνήµη
δεδ�µένων.

Πρ�επιλεγµένη ρύθµιση: none,
δηλαδή τυ��ν επαναφ�ρά (3.4)
δεν διαγράφει τη µνήµη
δεδ�µένων.

text 6.4.1

��� abc

Εµφανί�εται στην �θ�νη η
πρώτη θέση µνήµης της
πρ�σωρινής µνήµης.

Επιλέ#τε την επιθυµητή
θέση µνήµης µε τα
πλήκτρα επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας είτε
απευθείας µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να καλέσετε τα
περιε��µενα.

Μετά απ� ένα σύντ�µ� µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται τα
περιε��µενα της µνήµης στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Data (δεδ�µένα) (6.4)

Text (κείµεν�) (6.4.1)
Αυτή η λειτ�υργία µεν�ύ
�ρησιµ�π�ιείται για την
εισαγωγή κειµέν�υ στη µνήµη
δεδ�µένων, π.�. έγγραφα
µετρήσεων.

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η επ�µενη ελεύθερη θέση
µνήµης.

Μπ�ρείτε να εισάγετε κείµεν�
έως και 30 �αρακτήρων µέσω
τ�υ πληκτρ�λ�γί�υ.
Τ� κείµεν� εµφανί�εται σε
τρεις γραµµές, αλλά
µεταφέρεται ως µία γραµµή
µέσω τ�υ λ�γισµικ�ύ
διασύνδεσης.

..
.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να αλλά#ετε µετα#ύ
πε�ών και κεφαλαίων
γραµµάτων.

store 6.4.2

��� abc
_ >

��	��
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Απ�θήκευση µε τ� πλήκτρ�
Enter
Bταν πρ�κειται να απ�θηκεύσετε
µια τιµή π�υ εµφανί�εται στη
"ασική ρύθµιση:

Πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν�.

Στην �θ�νη εµφανί�εται:
• η επ�µενη ελεύθερη θέση

µνήµης,
• � κέρσ�ρας για την εισαγωγή

κειµέν�υ.

Εάν επιθυµείτε, απ�θηκεύστε τ�
κείµεν� �πως περιγράφεται
παραπάνω.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
απ�θήκευση.

Μετά απ� ένα µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται στην
�θ�νη �ι "ασικές ρυθµίσεις.

Εάν πρ�κειται να απ�θηκεύσετε
�λα τα απ�τελέσµατα εν�ς
υπ�λ�γισµ�ύ (π.�. Pythagoras,
τρίγωνα, ύψη, κ.λπ.) στη µνήµη
δεδ�µένων:

Πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν� αµέσως µετά
την εµφάνιση των
απ�τελεσµάτων
υπ�λ�γισµ�ύ.

Στην �θ�νη εµφανί�εται:
• η επ�µενη ελεύθερη θέση

µνήµης,
• � κέρσ�ρας για την εισαγωγή

κειµέν�υ.

Επιλέ#τε τη λέ#η π�υ
επιθυµείτε απ� τη λίστα.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
εισαγωγή.

Ακ�λ�υθήστε την ίδια
διαδικασία για να εισάγετε τις
επ�µενες λέ#εις απ� τη λίστα.

Μετά απ� ένα µήνυµα
επι"ε"αίωσης,
εµφανί�εται στην �θ�νη
η "ασική ρύθµιση.

Bταν απ�θηκεύετε µια
νέα τιµή, τ� DISTO

�ρησιµ�π�ιεί αυτ�µατα τις
πρώτες δύ� γραµµές κειµέν�υ
της τελευταίας θέσης µνήµης.

Μπ�ρείτε να απ�φύγετε
τυ��ν ασάφειες

περιγράφ�ντας σωστά τις
απ�θηκευµένες τιµές.

Εισάγετε τ� κείµεν� �πως
περιγράφεται στη λειτ�υργία
µεν�ύ (6.4.1).

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να µετακινηθεί �
κέρσ�ρας στην επ�µενη
γραµµή κειµέν�υ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να �λ�κληρώσετε και να
απ�θηκεύσετε την
εισαγωγή.

Μετά την επι"ε"αίωση,
εµφανί��νται �ι "ασικές
ρυθµίσεις.

Εναλλακτικά, µπ�ρείτε να
εισάγετε τ� κείµεν� απ� µια
πρ�καθ�ρισµένη λίστα.

Πρ�ϋπ�θεση: Η λίστα αυτή
πρέπει να έ�ει ήδη φ�ρτωθεί
στ� DISTO 9 ("λ. Online
�δηγίες στ� CD-ROM π�υ
παρέ�εται µα�ί µε τ� �ργαν�).

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να εµφανιστεί η λίστα
πρ�καθ�ρισµέν�υ
κειµέν�υ.

Μνήµη, συνέ�εια

Hallway
Shower
WC
Bath

store 6.4.2

��� abc_ >

Εάν επιθυµείτε, εισάγετε τ�
κείµεν� στην πρώτη γραµµή
�πως περιγράφεται παραπάνω.

Αυτ� τ� κείµεν�
�ρησιµ�π�ιείται αυτ�µατα

για τα επ�µενα απ�τελέσµατα.

Zι δύ� άλλες γραµµές
• �ρησιµ�π�ι�ύνται για την

εισαγωγή κειµέν�υ,
•  περιέ��υν κείµεν� τ� �π�ί�

έ�ει πρ�καθ�ριστεί απ� τη
λειτ�υργία υπ�λ�γισµ�ύ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να απ�θηκεύσετε τα
απ�τελέσµατα τ� ένα
µετά τ� άλλ�.

Μετά απ� ένα µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται
στην �θ�νη �ι "ασικές
ρυθµίσεις.

Change (αλλαγή) (6.4.3)
Με αυτή τη λειτ�υργία µεν�ύ,
µπ�ρείτε να αλλά#ετε τα
δεδ�µένα π�υ έ��υν
απ�θηκευτεί στη µνήµη.

Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, στ� µεν�ύ εµφανί��νται:
• η τελευταία απ�θηκευµένη

τιµή,
• � αριθµ�ς της θέσης µνήµης,
• � αριθµ�ς των κατειληµµένων

θέσεων µνήµης και τ� π�σ�στ�
δεσµευµένης µνήµης.
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Επιλέ#τε τη θέση
µνήµης π�υ επιθυµείτε
µε τα πλήκτρα επ�µενης
/ πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας είτε
απευθείας µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ.

Εάν επιθυµείτε, η θέση µνήµης
π�υ έ�ετε επιλέ#ει µπ�ρεί να
δεσµευθεί για τη µεταφ�ρά
δεδ�µένων σε Η/Υ.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να δεσµεύσετε τη θέση
µνήµης.

Εµφανί�εται αυτ� τ�
σύµ"�λ�. Τα
περιε��µενα και η θέση
µνήµης δεν αλλά��υν.

{αναπατήστε τ� πλήκτρ�
Επαναφ�ράς για να
απ�δεσµεύσετε τη θέση
µνήµης για τη µεταφ�ρά
δεδ�µένων.

Μνήµη, συνέ�εια

Θέλετε να ακυρώσετε τη
λειτ�υργία µεν�ύ;

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να εµφανιστεί τ�
υπ�µεν�ύ «data» (6.4) ή
πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν� για να
εµφανιστ�ύν �ι "ασικές
ρυθµίσεις.

∆ιαγραφή;

Πατήστε τ� µια φ�ρά.

Μ�λις διαγράψετε τη µνήµη
δεδ�µένων, εµφανί�εται ένα
µήνυµα επι"ε"αίωσης και στη
συνέ�εια �ι "ασικές ρυθµίσεις.


���
�

change 6.4.3

��� :200
:   25%

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
κάνετε τις αλλαγές.

Τ�π�θετήστε τ�ν
κέρσ�ρα µε τα πλήκτρα
επ�µενης /
πρ�ηγ�ύµενης
λειτ�υργίας στη γραµµή
π�υ θέλετε να αλλά#ετε.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
διαγραφή.

Εισάγετε νέ� κείµεν� ή τιµή µε
τ� πληκτρ�λ�γι� ή καλέστε τ�
απ� τα πλήκτρα µνήµης ή απ�
την πρ�σωρινή µνήµη.

Πατήστε και κρατήστε τ�
πατηµέν�, �πως είναι
απαραίτητ�.

Πατήστε τ�
(επανειληµµένα) για να
πρ�σθέσετε τη µ�νάδα
µέτρησης.

Μπ�ρείτε να
αντικαταστήσετε µια

γραµµή κειµέν�υ απ� τη λίστα.
Βλ. λειτ�υργία µεν�ύ
«Απ�θήκευση» (6.4.2).

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να απ�θηκεύσετε τις
αλλαγές.

Μετά απ� ένα µήνυµα
επι"ε"αίωσης, εµφανί��νται �ι
"ασικές ρυθµίσεις.

Erase (διαγραφή) (6.4.4)
This menu function erases the
entire data memory.

Αυτή λειτ�υργία µεν�ύ
διαγράφει �λ�κληρη τη µνήµη
δεδ�µένων.

erase
entire

memory ?

�����

send 6.4.5

1 all
2 position

Send (απ�στ�λή) (6.4.5)

Απ� αυτ� τ� υπ�µεν�ύ, τα
περιε��µενα της µνήµης
δεδ�µένων µεταφέρ�νται
µέσω τ�υ λ�γισµικ�ύ
διασύνδεσης σε Η/Υ ή laptop.

All (6.4.5.1)
Με αυτή τη λειτ�υργία µεν�ύ
µεταφέρ�νται �λα τα
περιε��µενα της µνήµης
δεδ�µένων.

Κατά τη µεταφ�ρά, εµφανί�εται
#ανά � αριθµ�ς της θέσης
µνήµης δεδ�µένων π�υ
µεταφέρ�νται.

Στ� τέλ�ς της µεταφ�ράς, τ�
υπ�µεν�ύ εµφανί�εται #ανά.

Position (θέση) (6.4.5.2)
Με αυτή τη λειτ�υργία µεν�ύ
µεταφέρ�νται κάπ�ιες θέσεις
της µνήµης δεδ�µένων.
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Η πρώτη τιµή π�υ πρ�κειται να
υπ�λ�γιστεί εµφανί�εται µε
µικρή γραµµατ�σειρά.

Z δεύτερ�ς αριθµ�ς µπ�ρεί να
• εισα�θεί µέσω τ�υ

πληκτρ�λ�γί�υ,
• ανακληθεί απ� τ� πλήκτρ�

µνήµης ή απ� την πρ�σωρινή
µνήµη,

• πρ�σδι�ριστεί µε µέτρηση
απ�στασης.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να διε#άγετε υπ�λ�γισµ�.

Τ� απ�τέλεσµα εµφανί�εται στις
"ασικές ρυθµίσεις.

x2 (7.2)
Πρ�ϋπ�θεση: Η πρώτη τιµή π�υ
πρ�κειται να υπ�λ�γιστεί πρέπει
να εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις.
Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, � υπ�λ�γισµ�ς
διε#άγεται αµέσως και τ�
απ�τέλεσµα εµφανί�εται στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Square root (τετραγωνική ρί<α)
(7.3)
Πρ�ϋπ�θεση: Η πρώτη τιµή π�υ
πρ�κειται να υπ�λ�γιστεί πρέπει
να εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις.
Μ�λις καλέσετε τη λειτ�υργία
µεν�ύ, � υπ�λ�γισµ�ς
διε#άγεται αµέσως και τ�
απ�τέλεσµα εµφανί�εται στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Zι λειτ�υργίες υπ�λ�γισµ�ύ σε
αυτ� τ� υπ�µεν�ύ
συµπληρών�υν τ�υς 4
θεµελιώδεις αριθµητικ�ύς
καν�νες �πως περιγράφεται
στην εν�τητα «Απλ�ί
υπ�λ�γισµ�ί».

Εάν �ρησιµ�π�ιηθ�ύν
λανθασµένες µ�νάδες

µέτρησης, θα εµφανιστ�ύν τα
ακ�λ�υθα µηνύµατα σφάλµατ�ς:
• Area and volume dimensions

cannot be squared (Τ� εµ"αδ�ν
και � �γκ�ς δεν υψών�νται στ�
τετράγων�).

• From lenghts or volume
dimensions no square roots can
be calculated (∆εν µπ�ρεί να
υπ�λ�γιστεί η τετραγωνική ρί�α
µήκ�υς ή �γκ�υ).

Division (αφαίρεση) (7.1)
Πρ�ϋπ�θεση: Η πρώτη τιµή π�υ
πρ�κειται να υπ�λ�γιστεί πρέπει
να εµφανί�εται στις "ασικές
ρυθµίσεις.
Κάθε εισαγωγή µέσω τ�υ
πληκτρ�λ�γί�υ πρέπει να
επι"ε"αιώνεται µε τ� πλήκτρ�
Enter.
Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται η
ακ�λ�υθη ένδει#η:

menu

2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory
7 calculator

, 6x

Μ�λις καλέσετε αυτή τη
λειτ�υργία µεν�ύ, εµφανί�εται
η ακ�λ�υθη ένδει#η:

Μνήµη, συνέ�εια

position 6.4.5.2

001->
200->

Η κατακ�ρυφη ρά"δ�ς δεί�νει
τη θέση µνήµης απ� την πρώτη
έως την τελευταία θέση.

Επιλ�γή θέσεων µνήµης για τη
µεταφ�ρά θέσεων:

Τ�π�θετήστε µε τ�
πλήκτρ� τ� "έλ�ς στην
πρώτη ή την τελευταία
θέση µνήµης.

Εισάγετε την πρώτη και
την τελευταία θέση
µνήµης και στη συνέ�εια
τ�ν έναν αριθµ� θέσεων
µνήµης µετά τ�ν άλλ�
απ� την περι��ή µνήµης.

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε την
επιλ�γή και να αρ�ίσει η
µεταφ�ρά δεδ�µένων.

..
.

Κατά τη µεταφ�ρά δεδ�µένων,
εµφανί�εται � αριθµ�ς της
τρέ��υσας θέσης µνήµης απ�
την �π�ία µεταφέρ�νται τα
δεδ�µένα.

Στ� τέλ�ς της µεταφ�ράς τ�
υπ�µεν�ύ εµφανί�εται #ανά.

Υπ�λ�γιστής (7)

calculator 7

1 division
2 x2

3 square root

/           13.510m

�������
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* Κατασκευαστής: 3MCompany

Υπαίθρια µέτρηση

Τ�π�θετήστε τ� τηλεσκ�πικ�
πρ�σ�φθάλµι� και ελέγ#τε εάν
κ�ύµπωσε, πιέ��ντάς τ� στ�
πλάι.

Ελεύθερη σκ�πευση

(περ. 20 - 40 m):
�ρησιµ�π�ιείτε στ���υς
563875 (DIN C6) ή 723385 (DIN
A4) ή:
Ιδι�κατασκευή στ��ων σε
�π�ι�δήπ�τε µέγεθ�ς:

Y
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Ρύθµιση τηλεσκ�πικ�ύ
πρ�σ�φθαλµί�υ

1. Με τη λειτ�υργία µεν�ύ
«permanent» (1.4.2) ρυθµίστε
τ� DISTO σε πρ�γραµµα
συνε��ύς λειτ�υργίας
(Continuous).

2. SΤ�π�θετήστε τ� σε
εσωτερικ� �ώρ�, σε
απ�σταση 5m, 10m ή 30m
απ� ένα τ�ί��.

3. Τ�π�θετήστε τ� "�ηθητικ�
ε#άρτηµα ευθυγράµµισης για
τηλεσκ�πικά πρ�σ�φθάλµια
στ�ν τ�ί��, �πως φαίνεται
στην ακ�λ�υθη εικ�να.

Y
 
�t
@G

Πληρ	φ	ρίες �ρήστη

Απ�σταση σκ�πευσης
Στ� φως της ηµέρας (σε
ε#ωτερικ� �ώρ�)
�ρησιµ�π�ιείτε πάντ�τε τ�
πρ�σ�φθάλµι�. Εάν απαιτείται,
σκιάστε τ� στ���.

Αυ*ηµένη απ�σταση
σκ�πευσης:
Τη νύ�τα, τ� σ�ύρ�υπ� και µε
σκιασµένη επιφάνεια
σκ�πευσης.

Μειωµένη απ�σταση
σκ�πευσης:
Σε θαµπές, πράσινες, µπλε
επιφάνειες µειώνεται η
απ�σταση σκ�πευσης τ�υ
DISTO (ακ�µη και σε φυτά και
δένδρα).

Ανώµαλες επιφάνειες
Στις ανώµαλες επιφάνειες (π.�.
��νδρ�ς σ�"άς), η µέτρηση
γίνεται στ� κέντρ� της
σκ�πευµένης επιφάνειας.

Για την απ�φυγή µέτρησης
αρµών σ�"άδων:
�ρησιµ�π�ιήστε στ���υς,
„Post-It“ της 3M ή �αρτ�νι.

∆ιαφανείς επιφάνειες
Για την απ�φυγή σφαλµάτων
µέτρησης µην µετράτε ά�ρωµα
υγρά (�πως νερ�) ή γυαλιά
(π�υ δεν είναι σκ�νισµένα).
Σε άγνωστα υλικά ή υγρά,
διε#άγετε µία δ�κιµαστική
µέτρηση.

Στην σκ�πευση µέσα απ�
τ�άµια ή �ταν υπάρ��υν

περισσ�τερα αντικείµενα στη
γραµµή σκ�πευσης, µπ�ρεί να
εµφανιστ�ύν λανθασµένες
µετρήσεις.

Υγρές, �λισθηρές και
Bαµµένες (λείες)
επιφάνειες

1. Κατά την σκ�πευση υπ�
„επίπεδη“ γωνία,
αντικατ�πτρί�εται η ακτίνα
λέι�ερ. Τ� DISTO µπ�ρεί να
λά"ει π�λύ ασθενές σήµα
(µήνυµα 255).

2. Κατά τη σκ�πευση υπ� �ρθή
γωνία, τ� DISTO µπ�ρεί να
λά"ει π�λύ δυνατ� σήµα
(µήνυµα 256).

Κατάλληλες,
στρ�γγυλές επιφάνειες

Μπ�ρείτε να µετρήσετε αυτές
τις επιφάνειες µε την ακτίνα
λέι�ερ.
Πρ�ϋπ�θεση: Πρέπει να
υπάρ�ει αρκετ�ς �ώρ�ς στην
επιφάνεια στ��ευσης για την
κ�υκκίδα λέι�ερ.

Απ�σταση:

Engineering-
Grade 3279
(7502 99 61 036)*

Scotch Cal*µέ�ρι και 30m
(λευκ�ς)

30 - 100 m
(καφέ)

Παραγγελία:
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Α*εσ�υάρ

Α*εσ�υάρ για µετρήσεις

Τηλεσκ�πικ� πρ�σ�φθάλµι�
(667478)
Για ευκ�λ�τερη στ��ευση στ�
�ώρ� εργασιών. Για στ��ευση
υψηλής ακρι"είας �ταν
"ρίσκεστε µακριά απ� τ�
αντικείµεν� (µεγέθυνση 4x).
Μεταφέρεται στη θήκη π�υ
συνδέεται στη �ώνη σας.
Γυαλιά κ�υκκίδας λέι<ερ
(723777)
Γυαλιά κ�κκιν�υ φίλτρ�υ για
αυ#ηµένη �ρατ�τητα σε
υπερφωτισµένα δωµάτια ή στ�
�ώρ� εργασιών, για απ�στάσεις
περ. 10 – 12 m.
Στ���ς 563875 (DIN C6)
Στ���ς 723385 (DIN A4)
Για επιφάνειες µικρής
αντανάκλασης. Λευκή πλευρά
για απ�στάσεις έως και 40 – 50
m. Πέρα απ� αυτή την
απ�σταση, �ρησιµ�π�ιείται η
καφέ πλευρά µε τ� ειδικ�
φίλτρ� ανάκλασης.
Πλάκα στ��ευσης (723774)
Για εργασίες σε εσωτερικ�ύς
�ώρ�υς. Στερεώνεται (π.�. µε
καρφί) ή κ�λλείται µε κ�λλα.
Μεγέθη πλάκας στ��ευσης:
73 x 98 mm / 147 x 98 mm
Αερ�στάθµη (667158)
Για �ρι��ντια και κάθετη
σκ�πευση, π.�. �ταν τ� δάπεδ�
ή � τ�ί��ς έ�ει έντ�να
ανώµαλη επιφάνεια.

Τηλεφακ�ς

Κ�υκίδα
λέι<ερ

34
 m

m

Αντιγράψτε τ� ακ�λ�υθ�
διάγραµµα (1:1).
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4. Ρυθµίστε την κ�υκκίδα
λέι�ερ µε τις δύ� "ίδες
(πλευρά, ύψ�ς).

5. Ευθυγραµµίστε τ�
τηλεσκ�πικ� πρ�σ�φθάλµι�
µε την κ�υκκίδα λέι�ερ
(πλευρά, ύψ�ς).

Παράδειγµα: Βρίσκεστε σε
απ�σταση ακρι"ώς 5m απ�
έναν τ�ί�� (περ. ± 0,5m).

Κεντράρετε την κ�υκκίδα
λέι�ερ, ακρι"ώς δίπλα απ� την
ένδει#η 5m. Bταν "ρίσκεστε σε
ε#ωτερικ� �ώρ�, ελέγ�ετε κατά
διαστήµατα τη ρύθµιση. (Στη
σκιά περ. 10-15m).
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Υπαίθρια µέτρηση, συνέ�εια
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Υπ	δεί&εις για την ασφάλεια

Αυτές �ι υπ�δεί#εις έ��υν
σκ�π� να παρέ��υν στ�υς
κατ���υς και τ�υς �ρήστες τ�υ
DISTO τη δυνατ�τητα να
αναγνωρί��υν έγκαιρα κάθε
είδ�υς κινδύν�υς π�υ
πρ�καλ�ύνται απ� τη �ρήση
και �σ� είναι δυνατ� να τ�υς
απ�φεύγ�υν εκ των πρ�τέρων.
Z κάτ���ς �φείλει να
"ε"αιώνετε �τι �λ�ι �ι �ρήστες
έ��υν καταν�ήσει και
ακ�λ�υθ�ύν αυτές τις
υπ�δεί#εις.

Σκ�π�ς �ρήσης

Κατάλληλη �ρήση
Η κατάλληλη �ρήση τ�υ DISTO
περιλαµ"άνει τις ακ�λ�υθες
εφαρµ�γές:
• �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς �ωρίς

ενηµέρωση
• �ρήση εκτ�ς των

πρ�"λεπ�µενων �ρίων
• Καταστρ�φή συστηµάτων

ασφαλείας και απ�µάκρυνση
πινακίδων µε υπ�δεί#εις και
πρ�ειδ�π�ιήσεις

• Άν�ιγµα τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε
εργαλεία (κατσα"ίδια κτλ.),
εφ�σ�ν κάτι τέτ�ι� δεν
επιτρέπεται ρητά για
συγκεκριµένες περιπτώσεις

• Μετατρ�πές ή τρ�π�π�ιήσεις
στ� πρ�ϊ�ν

• Λειτ�υργία µετά απ� κλ�πή

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Σε περίπτωση

ακατάλληλης �ρήσης, υπάρ�ει
η πιθαν�τητα τραυµατισµ�ύ,
σφάλµατ�ς λειτ�υργίας και
πρ�κλησης υλικών �ηµιών.
Z κάτ���ς ενηµερώνει τ�
�ρήστη για τ�υς κινδύν�υς π�υ
πρ�κύπτ�υν απ� τη �ρήση τ�υ
ε#�πλισµ�ύ και τα πρ�ληπτικά
µέτρα πρ�στασίας. Τ� DISTO
πρέπει να τίθεται σε
λειτ�υργία µ�ν�, εφ�σ�ν έ�ει
πρ�ηγηθεί η ενηµέρωση τ�υ
�ρήστη.

Η ακρί"εια στ��ευσης είναι 1° η
�π�ία αντιστ�ι�εί σε σφάλµα
µέτρησης µ�λις 5 m σε
απ�σταση 30 m.

Τ� DISTO µε αλφάδι δεν
απ�τελεί αλφάδι µε

λέι�ερ.

Κ�ντ�ί Bρα�ί�νες (723775)
Μήκ�υς 50 mm, για ράγες
σ�ήµατ�ς U για
παραθυρ�φυλλα.

Μακρείς Bρα�ί�νες  (723776)
Μήκ�υς 150 mm, για µέτρηση
απ� αν�ικτά παράθυρα.

Πρ�σαρµ�γέας τρίπ�δα (725286)
Για σωστές µετρήσεις (Pythago-
ras, ύψ�ς) �ρησιµ�π�ιώντας
�π�ι�δήπ�τε τρίπ�δα φωτ/κής
µη�ανής. Τ� DISTO
περιστρέφεται γύρω απ� ένα
καθ�ρισµέν� γεωµετρικ�
σηµεί�.

Συνιστάται � τρίπ�δας
SLIK U9000:

• µεγάλη ακτίνα περιστρ�φής,
• δεν απαιτείται πρ�σαρµ�γέας

τρίπ�δα.

Α*εσ�υάρ διασύνδεσης
δεδ�µένων

Καλώδι� δεδ�µένων GEV102-1
(725078)
Για σύνδεση µε Η/Υ ή laptop
(καλώδι� 2 m µε υπ�δ��ή Lemo,
9-π�λικ� "ύσµα D, µεγέθ�υς 0,
µε επαφή στην υπ�δ��ή).

Καλώδι� δεδ�µένων (708175)
Για σύνδεση µε palmtop µε
στάνταρντ καλώδι� (µήκ�υς 30
cm µε καλώδι� µε υπ�δ��ή
Lemo, 9-π�λικ� "ύσµα D,
µεγέθ�υς 0, µε επαφή στην
ακίδα).

Για τη σύνδεση µε Η/Υ,
laptop, κ.λπ., απαιτείται

καλώδι� εµπ�ρί�υ για modem).

Α&εσ	υάρ, contd.

• �ρήση α#εσ�υάρ άλλων
κατασκευαστών, τα �π�ία δεν
είναι ρητά εγκεκριµένα απ�
την Leica Geosystems.

• Συνειδητές ή ασυνείδητες
ενέργειες επάνω σε
ικριώµατα, σε σκάλες, κατά τη
µέτρηση κ�ντά σε
µη�ανήµατα π�υ "ρίσκ�νται
σε λειτ�υργία ή γυµνά
ε#αρτήµατα µη�ανηµάτων ή
σε εγκαταστάσεις

• Απευθείας σκ�πευση κ�ντρα
στ�ν ήλι�

• Σκ�πιµη θάµ"ωση τρίτων,
ακ�µη και στ� σκ�τάδι.

• Μη επαρκής ασφάλιση τ�υ
�ώρ�υ �π�υ γίνεται η
µέτρηση (π.�. διε#αγωγή
µετρήσεων σε δρ�µ�υς κτλ.).

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:

Α*εσ�υάρ µεταφ�ράς

Τσάντα µεταφ�ράς (667169)
Με σπείρωµα στερέωσης για να
µην πέσει κάτω τ� DISTO �ταν
τ� �ρησιµ�π�ιείτε.

Σακίδι� (667489)
Για τέλεια πρ�στασία. Μπ�ρεί
να φ�ρεθεί στη �ώνη. (Για εκ
των υστέρων παραγγελία).

Ιµάντας καρπ�ύ (667491)
Με σπείρωµα στερέωσης για να
�ην πέσει κάτω �ταν τ�
�ρησιµ�π�ιείτε.

Ιµάντας µεταφ�ράς (563879)
Ρυθµι��µεν�ς µε σπείρωµα
στερέωσης.

DISTO-Clip (714871)
Για να µεταφέρετε τ� DISTO
επάνω σας πρ�σαρµ�σµέν� µε
την ειδική "ίδα.
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µπ�ρεί να �δηγήσ�υν σε
λανθασµέν�υς �ειρισµ�ύς ή σε
ακατάλληλη �ρήση, πρ�καλώντας
ατυ�ήµατα µε σ�"αρές
συνέπειες, �πως σ�"αρές
σωµατικές "λά"ες, υλικές �ηµιές,
καθώς και �ηµιές σε περι�υσιακά
στ�ι�εία τρίτων ή στ�
περι"άλλ�ν.
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Bλ�ι �ι �ρήστες υπ��ρε�ύνται να
ακ�λ�υθ�ύν τις υπ�δεί#εις τ�υ
κατασκευαστή για την ασφάλεια
και τις �δηγίες τ�υ κατ���υ.

ΠΡ�Σ��Η:
Λά"ετε υπ�ψη σας την

πιθαν�τητα λανθασµένων
µετρήσεων σε περίπτωση �ρήσης
πρ�ϊ�ντ�ς π�υ έ�ει υπ�στεί �ηµιά
µετά απ� πτώση ή ε#αιτίας άλλων
µη απ�δεκτών καταπ�νήσεων ή
µετατρ�πών.(π.�. αλλαγή τ�υ
τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς)
Πρ�ληπτικά µέτρα:
∆ιε#άγετε περι�δικά δ�κιµαστικές
µετρήσεις. Ιδίως µετά απ� έντ�νη
καταπ�νηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή πριν
και µετά απ� κρίσιµες µετρήσεις
καθώς και µετά την αλλαγή των
τελικών ε#αρτηµάτων. Πρ�σέ�ετε
επίσης την καθαρι�τητα τ�υ φακ�ύ
και τις τυ��ν µη�ανικές �ηµιές των
αναστ�λέων τ�υ DISTO.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Η ανεπαρκής πρ�στασία

ή/και σήµανση τ�υ σηµεί�υ
διενέργειας της µέτρησης,
µπ�ρεί να πρ�καλέσει
επικίνδυνες καταστάσεις στην
�δική κυκλ�φ�ρία, σε
εργ�τά#ια, σε "ι�µη�ανικές
εγκαταστάσεις κτλ.

ΠΡ�ΛΗΠΤΙΚά ΜέΤΡΑ:
Πρ�σέ�ετε πάντ�τε να

υπάρ�ει επαρκής σήµανση τ�υ
σηµεί�υ διενέργειας της
µέτρησης. Λαµ"άνετε υπ�ψη
τ�υς τ�πικά ισ�ύ�ντες
καν�νισµ�ύς πρ�ληψης
ατυ�ηµάτων και τ�ν κώδικα
�δικής κυκλ�φ�ρίας.

Βλέπε κεφάλαι�
„Τε�νικά

�αρακτηριστικά“

ΠεριBάλλ�ν:
Κατάλληλ� για �ρήση σε
κατ�ικήσιµες περι��ές, δεν
µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιείται σε
�ώρ�υς φύλα#ης δραστικών ή
εκρηκτικών υλών. Επιτρέπεται
η �ρ�νικά περι�ρισµένη �ρήση
στη "ρ��ή.

Έκταση ευθύνης
Έκταση ευθύνης τ�υ
κατασκευαστή τ�υ γνήσι�υ
ε*�πλισµ�ύ Leica Geosystems
AG, CH-9435 Heerbrugg (εν
συντ�µία Leica Geosystems):
H Leica Geosystems ευθύνεται
για την παράδ�ση τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς
(συµπεριλαµ"αν�µέν�υ τ�υ
εγ�ειριδί�υ �ρήσης και των
γνήσιων α#εσ�υάρ) σε τε�νικά
άρτια και ασφαλή για τ�
�ρήστη κατάσταση.

Έκταση ευθύνης τ�υ
κατασκευαστή *ένων
α*εσ�υάρ:

Zι κατασκευαστές #ένων
α#εσ�υάρ για τ� DISTO
ευθύν�νται για την

ανάπτυ#η, τη µεταφ�ρά και την
επικ�ινωνία στα πλαίσια των
πρ�ληπτικών µέτρων
πρ�στασίας σε σ�έση µε τα
πρ�ϊ�ντα τ�υς καθώς και τη
συµ"ατικ�τητά τ�υς µε τα
πρ�ϊ�ντα της Leica Geosystems.

Έκταση ευθύνης τ�υ κατ���υ:

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Z κάτ���ς ευθύνεται για

την κατάλληλη �ρήση τ�υ
ε#�πλισµ�ύ, την επιλ�γή των
συνεργατών τ�υ, την
καθ�δήγησή τ�υς καθώς και
για την ασφάλεια λειτ�υργίας
τ�υ ε#�πλισµ�ύ.
The person in charge of the
instrument has the following
duties:
• να καταν�εί τις πληρ�φ�ρίες

για την ασφάλεια, π�υ
αναφέρ�νται επάνω στ�
πρ�ϊ�ν, καθώς και τις �δηγίες
στ� εγ�ειρίδι� �ρήσης.

• να γνωρί�ει τ�υς τ�πικά
ισ�ύ�ντες καν�νισµ�ύς
πρ�ληψης ατυ�ηµάτων

• να ενηµερώνει τη Leica
Geosystems, σε περίπτωση
εντ�πισµ�ύ επικίνδυνων για
την ασφάλεια ελαττωµάτων
στ�ν ε#�πλισµ�.

Κίνδυν�ι απ� τη �ρήση

Σηµαντικ�ί κίνδυν�ι απ� τη
�ρήση

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Η ελλιπής ενηµέρωση ή η

ανεπαρκής καθ�δήγηση,

Περι�ρισµ�ί �ρήσης

ΠΡ�Σ��Η:
Πρ�σέ�ετε �ταν

σκ�πεύετε µε τ� DISTO
απευθείας κ�ντρα στ�ν ήλι�. Z
φακ�ς λήψης δρα�πως ένας
µεγεθυντικ�ς φακ�ς και µπ�ρεί
να πρ�καλέσει �ηµιά στ�
εσωτερικ� της συσκευής.
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Μην σκ�πεύετε µε τ� DISTO
απευθείας κ�ντρα στ�ν ήλι�.
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�ρησιµ�π�ιείτε τα πρ�ϊ�ντα
µ�ν� ως αισθητήρες µέτρησης
και ��ι ως �ργανα ελέγ��υ. Τ�
σύστηµά σας πρέπει να είναι
τ�π�θετηµέν� και να
λειτ�υργεί έτσι ώστε να είναι
διασφαλισµέν� µε κατάλληλα
συστήµατα ασφαλείας (π.�.
τελικ�ς διακ�πτης ασφαλείας)
�τι δεν θα πρ�κληθ�ύν �ηµιές
σε περίπτωση εσφαλµένης
µέτρησης, "λά"ης τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς ή διακ�πής παρ��ής
τάσης.

ΠΡ�Σ��Η:
Τυ��ν ισ�υρά µαγνητικά

πεδία στ� περι"άλλ�ν
µέτρησης µπ�ρεί να
επηρεάσ�υν τη λειτ�υργία
αυτ�µατης αναγνώρισης
τελικ�ύ ε#αρτήµατ�ς και να
πρ�καλέσ�υν σφάλµατα
µέτρησης.
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Στη διάρκεια µετρήσεων κ�ντά
σε µαγνητικά πεδία (π.�.
µαγνήτες, σταθµ�ύς
µετασ�ηµατιστών, κ.λπ.), θα
πρέπει να παρακ�λ�υθείτε τη
λειτ�υργία αυτ�µατης
αναγνώρισης τελικ�ύ
ε#αρτήµατ�ς ή να την
απενεργ�π�ιήσετε.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Εάν �ρησιµ�π�ιείτε τ�

�ργαν� µε υπ�λ�γιστές �ι
�π�ί�ι δεν είναι εγκεκριµέν�ι
απ� τ�ν κατασκευαστή για
�ρήση στ� �ώρ� εργασιών,
υπάρ�ει κίνδυν�ς
ηλεκτρ�πλη#ίας.

Κίνδυν	ι απ� τη �ρήση, συνέ�εια

ΠΡ�Σ��Η:
Κατά την απ�στ�λή ή/και

τη διάθεση στα απ�ρρίµµατα
µη απ�φ�ρτισµένων
µπαταριών, µπ�ρεί να
πρ�κληθεί κίνδυν�ς πυρκαγιάς
σε περίπτωση ακατάλληλων
µη�ανικών καταπ�νήσεων.
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Κατά τη µεταφ�ρά αφαιρείτε
τις µπαταρίες απ� τη συσκευή.
∆ιαθέτετε στα απ�ρρίµµατα
µ�ν� τις άδειες µπαταρίες
(θέτετε τη συσκευή σε
λειτ�υργία συνε��ύς µέτρησης
µέ�ρι να αδειάσ�υν �ι
µπαταρίες).

ΠΡ�Σ��Η:
Bταν δεν �ρησιµ�π�ιείτε

τ�ν ε#�πλισµ� σας για µεγάλ�
�ρ�νικ� διάστηµα, υπάρ�ει η
πιθαν�τητα να πρ�κληθεί �ηµιά
στ�ν ε#�πλισµ� απ� διαρρ�ή
της µπαταρίας.
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Απ�µακρύνετε τις µπαταρίες
�ταν δεν �ρησιµ�π�ιείτε τ�ν
ε#�πλισµ� για µεγαλύτερ�
�ρ�νικ� διάστηµα.

Πρ�ληπτικά µέτρα:
Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες τ�υ
κατασκευαστή σ�ετικά µε τη
�ρήση υπ�λ�γιστών στ� �ώρ�
εργασιών µε τα συστήµατα της
Leica.

ΠΡ�Σ��Η:
Τα µέτρα ασφαλείας µπ�ρεί

να καταστ�ύν ά�ρηστα και να
πρ�κληθ�ύν τραυµατισµ�ί εάν η
�ρήση τ�υ DISTO δεν είναι η
πρ�"λεπ�µενη, π.�. µπ�ρεί να
υπ�στεί µη�ανική "λά"η (εάν
πέσει κάτω ή εκσφενδ�νιστεί
πρ�ς άλλα αντικείµενα, κ.λπ.) ή να
υπ�στεί �ηµιά λ�γω λανθασµένης
τ�π�θέτησης των επιπρ�σθετων
πρ�σαρτηµάτων και α#εσ�υάρ.
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Βε"αιωθείτε �τι τα α#εσ�υάρ (π.�.
τηλεσκ�πικ� πρ�σ�φθάλµι�,
ιµάντας �ειρ�ς, ιµάντας
µεταφ�ράς, κ.λπ.) έ��υν συνδεθεί
σωστά και έ��υν ασφαλίσει στη
θέση τ�υς. Πρ�στατεύστε τ�
DISTO απ� µη�ανική "λά"η.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Σε περίπτωση

ακατάλληλης διάθεσης τ�υ
ε#�πλισµ�ύ στα απ�ρρίµµατα
µπ�ρεί να συµ"�ύν τα ε#ής:

• Κατά την καύση των
πλαστικών µερών
δηµι�υργ�ύνται "λα"ερά για
την υγεία αέρια.

• Zι µπαταρίες µπ�ρεί να
εκραγ�ύν και να πρ�καλέσ�υν
δηλητηριάσεις, εγκαύµατα,
τραυµατισµ�ύς ή µ�λυνση τ�υ
περι"άλλ�ντ�ς, �ταν υπ�στ�ύν
�ηµιές ή θερµανθ�ύν.

• Σε περίπτωση π�υ διαθέσετε
τη συσκευή στα κ�ινά
απ�ρρίµµατα, δίνετε την
ευκαιρία σε αναρµ�δι�υς, να
�ρησιµ�π�ιήσ�υν µε
ακατάλληλ� τρ�π� τη
συσκευή. Μπ�ρεί να
πρ�καλέσ�υν τραυµατισµ�
στ�υς ίδι�υς ή σε τρίτ�υς
καθώς και να µ�λύν�υν τ�
περι"άλλ�ν.

Πρ�ληπτικά µέτρα:
∆ιαθέστε τ�ν ε#�πλισµ� στα
απ�ρρίµµατα µε κατάλληλ�
τρ�π�. Ακ�λ�υθήστε τ�υς
τ�πικά ισ�ύ�ντες καν�νισµ�ύς.
Στ�ν ε#�πλισµ� δεν πρέπει να
έ��υν πρ�σ"αση αναρµ�δια
πρ�σωπα.

Κατηγ�ρι�π�ίηση λέι<ερ
To DISTO παράγει µία �ρατή
ακτίνα λέι�ερ, π�υ ε#έρ�εται απ�
την µπρ�στινή πλευρά της
συσκευής.
Τ� πρ�ϊ�ν αντιστ�ι�εί στην
κατηγ�ρία λέι�ερ 2 σύµφωνα µε:
• IEC60825-1 : 1993 „Ασφάλεια

απ� συστήµατα λέι�ερ“
• EN60825-1 : 1994 „Ασφάλεια

απ� συστήµατα λέι�ερ“
Τ� πρ�ϊ�ν αντιστ�ι�εί στην
κατηγ�ρία λέι�ερ ΙΙ σύµφωνα µε:
• FDA 21CFR Ch.I §1040 :

1988 (US Department of
Health and Human Service,
Code of Federal Regulations)
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ΠΡ�Σ��Η:

Αναθέτετε την επισκευή των
πρ�ϊ�ντων µ�ν� σε
ε#�υσι�δ�τηµένα απ� την Leica
Geosystems τµήµατα Service.

DISTO µε Τηλεσκ�πικ�
Πρ�σ�φθάλµι�

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:

Η απευθείας παρατήρηση µε
τ� τηλεσκ�πικ� πρ�σ�φθάλµι� της
ανακλώµενης ακτίνας λέι�ερ τ�υ
DISTO είναι επικίνδυνη για τα µάτια,
�ταν σκ�πεύετε επιφάνειες π�υ
αντανακλ�ύν �πως ένας καθρέπτης
ή πρ�καλ�ύν απρ�σµενες
αντανακλάσεις (π.�. καθρέπτες,
µεταλλικές επιφάνειες, παράθυρα,
πρίσµατα).
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Μην σκ�πεύετε µε τ� τηλεσκ�πικ�
πρ�σ�φθάλµι� επιφάνειες, π�υ
αντανακλ�ύν �πως ένας καθρέπτης
ή πρ�καλ�ύν απρ�σµενες
αντανακλάσεις (π.�. καθρέπτες,
µεταλλικές επιφάνειες, παράθυρα,
πρίσµατα).

Κατηγ	ρι	π	ίηση λέι�ερ, contd.

Σήµανση

Μέγ. ισ�ύς ε��δ�υ��� ������

Μήκ�ς κύµατ�ς�� 	
��	����

Εφαρµ�σµέν� πρ�τυπ�������	��
��������

��	��
����������

Zπή ε#�δ�υ
ακτίνας έι�ερ

Y �t1]

Ηλεκτρ�µαγνητική
συµBατ�τητα (EMV)

Με τ�ν �ρ� ηλεκτρ�µαγνητική
συµ"ατ�τητα �αρακτηρί��υµε
την ικαν�τητα τ�υ DISTO να
λειτ�υργεί άριστα σε
περι"άλλ�ν µε
ηλεκτρ�µαγνητική ακτιν�"�λία
και ηλεκτρ�στατικ� φ�ρτί�,
�ωρίς να πρ�καλεί
ηλεκτρ�µαγνητικές παρεµ"�λές
σε άλλες συσκευές.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Πιθαν�τητα πρ�κλησης
"λά"ης άλλων συσκευών

απ� ηλεκτρ�µαγνητική
ακτιν�"�λία.
Παρ�λ� π�υ τ� DISTO πληρ�ί τις
αυστηρές απαιτήσεις των
ισ�υ�ντων �δηγιών και
καν�νισµών, η Leica Geosystems
δεν µπ�ρεί να απ�κλείσει
εντελώς την πιθαν�τητα
πρ�κλησης "λά"ης σε άλλες
συσκευές.

ΠΡ�Σ��Η:
Μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν

παρεµ"�λές σε άλλα
µη�ανήµατα, εάν �ρησιµ�π�ιείτε
τ� DISTO σε συνδυασµ� µε
συσκευές τρίτων
κατασκευαστών (π.�.
υπ�λ�γιστής για υπαίθρια �ρήση,
H/Y, διάφ�ρα καλώδια, κ.λπ.).

Πρ�ϊ�ντα κατηγ�ρίας
λέι�ερ 2 / ΙΙ:
Μην κ�ιτάτε απευθείας την
ακτίνα λέι�ερ και µην την
κατευθύνεται άσκ�πα επάνω
σε άλλα πρ�σωπα. Η πρ�στασία
τ�υ µατι�ύ επιτυγ�άνεται µε
απ�στρ�φή τ�υ "λέµµατ�ς ή
αντανακλαστικ� κλείσιµ� των
"λεφάρων.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Υπάρ�ει κίνδυν�ς, �ταν

κ�ιτάτε απευθείας την ακτίνα
µε "�ηθητικά µέσα �ρασης
(�πως π.�. κιάλια, τηλεφακ�ύς).
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Μην κ�ιτάτε την ακτίνα µε
"�ηθητικά µέσα �ρασης.

ΠΡ�Σ��Η:
Τ� κ�ίταγµα της ακτίνας

λέι�ερ, µπ�ρεί να εγκυµ�νεί
κινδύν�υς για τ� µάτι.
Πρ�ληπτικά µέτρα:
Μην κ�ιτάτε την ακτίνα λέι�ερ.
Πρ�σέ�ετε ώστε η ακτίνα
λέι�ερ να διέρ�εται επάνω ή
κάτω απ� τ� ύψ�ς των µατιών
(ειδικά στη σταθερή
τ�π�θέτηση σε εγκαταστάσεις,
µη�ανήµατα κτλ.).

�������������	
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Απ�κλιση δέσµης:

∆ιάρκεια παλµ�ύ:

Μέγ. ισ�ύς
ακτιν�"�λίας:
* Ανακρί"εια
µέτρησης:

Μέγ. ισ�ύς
ακτιν�"�λίας ανά
παλµ�:
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ΠΡ�ΛΗΠΤΙΚά ΜέΤΡΑ:
Bταν �ρησιµ�π�ιείτε τ�

DISTO, τα διάφ�ρα καλώδια
πρέπει να είναι συνδεδεµένα
και στα δύ� άκρα τ�υς (π.�.
�ργαν� / υπ�λ�γιστής, κ.λπ.).

Επιγραφή στ� πρ�ϊ�ν:

Πρ�ληπτικά µέτρα:
�ρησιµ�π�ιείτε µ�ν�
ε#αρτήµατα και ε#�πλισµ� π�υ
συνιστά η Leica. Πληρ�ύν τις
αυστηρ�τερες πρ�ϋπ�θέσεις
και καν�νες σε συνδυασµ� µε
τ� DISTO. Λά"ετε υπ�ψη σας
τις �δηγίες τ�υ κατασκευαστή
σ�ετικά µε την
ηλεκτρ�µαγνητική
συµ"ατ�τητα.

ΠΡ�Σ��Η:
Υπάρ�ει η πιθαν�τητα

υπέρ"ασης των αν��ών των
µετρήσεων σε περίπτωση
πρ�κλησης "λά"ης απ�
ηλεκτρ�µαγνητική ακτιν�"�λία.
Παρ�λ� π�υ τ� DISTO πληρ�ί
τις αυστηρές απαιτήσεις των
ισ�υ�ντων �δηγιών και
καν�νισµών, η Leica
Geosystems δεν µπ�ρεί να
απ�κλείσει εντελώς την
πιθαν�τητα πρ�κλησης "λά"ης
στ� DISTO ε#αιτίας ιδιαίτερα
ισ�υρής ηλεκτρ�µαγνητικής
ακτιν�"�λίας, �πως είναι π.�.  η
ακτιν�"�λία κ�ντά σε
σταθµ�ύς εκπ�µπής
ραδι�συ�ν�τήτων, συρµάτ�υς,
γεννήτριες κτλ. Bταν
πραγµατ�π�ι�ύνται µετρήσεις
µε τις παραπάνω συνθήκες,
ελέγ�ετε την αληθ�φάνεια των
απ�τελεσµάτων των ετρήσεων.

Ηλεκτρ	µαγνητική συµ�ατ�τητα (EMV), contd.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Η �ρήση τ�υ DISTO µε

συνδεδεµέν� µ�ν� τ� ένα άκρ�
καλωδί�υ (π.�. ε#ωτερικ�
καλώδι� τρ�φ�δ�σίας, καλώδι�
διασύνδεσης, κ.λπ.), µπ�ρεί να
έ�ει ως απ�τέλεσµα
υπερ"�λική εκπ�µπή
ηλεκτρ�µαγνητικής
ακτιν�"�λίας και, συνεπώς, τη
δηµι�υργία παρεµ"�λών σε
άλλα �ργανα.

Πρ�ληπτικά µέτρα:
While operating the DISTO,
cables must be connected at
both ends (e.g. instrument/
computer,...).

Υπ�δει*η FCC (ισ�ύει
στις ΗΠΑ)

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ:
Κατά τ�ν έλεγ�� της

συσκευής δεν παρατηρήθηκε
σε καµία περίπτωση υπέρ"αση
των �ριακών τιµών, π�υ
�ρί��νται στ� κεφάλαι� 15 των
καν�νισµών FCC για ψηφιακές
συσκευές της κατηγ�ρίας Β.
Σκ�π�ς των �ριακών τιµών π�υ
αφ�ρ�ύν την εγκατάσταση σε
κατ�ικήσιµες περι��ές είναι η
παρ��ή επαρκ�ύς πρ�στασίας
απ� "λα"ερές ακτιν�"�λίες.
Τέτ�ι�υ είδ�υς συσκευές

����������������������� ���!" ��
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παράγ�υν, �ρησιµ�π�ι�ύν και
µπ�ρ�ύν να εκπέµπ�υν υψηλές
συ�ν�τητες. Για αυτ� τ� λ�γ�
µπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν
"λά"ες στη λήψη
ραδι�συ�ν�τήτων, εάν η
εγκατάσταση και η λειτ�υργία
τ�υς δεν πραγµατ�π�ιείται
σύµφωνα µε τις �δηγίες.
∆εν είναι δυνατ� να
απ�κλειστεί ε# �λ�κλήρ�υ η
πιθαν�τητα πρ�κλησης "λα"ών
σε �ρισµένες εγκαταστάσεις.
Σε περίπτωση π�υ η συσκευή
πρ�καλέσει "λά"ες στη λήψη
ραδι�τηλε�πτικών σηµάτων,
πράγµα π�υ µπ�ρεί να
διαπιστωθεί, αν�ίγ�ντας και
κλείν�ντας τη συσκευή, �
�ρήστης είναι υπ��ρεωµέν�ς,
να απ�καταστήσει τις "λά"ες
µε τις ακ�λ�υθες ενέργειες:
• Να ευθυγραµµίσει #ανά ή να

µετακινήσει την κεραία
λήψης.

• Να αυ#ήσει την απ�σταση
µετα#ύ συσκευής και δέκτη.

• Να συνδέσει τη συσκευή σε
πρί�α διαφ�ρετικ�ύ
κυκλώµατ�ς απ� αυτ� της
πρί�ας τ�υ δέκτη.

• Απευθυνθείτε στ�ν έµπ�ρ� ή
σε έναν έµπειρ� τε�νικ�
ραδι�φώνων και
τηλε�ράσεων.
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Φρ	ντίδα και απ	θήκευση

Φρ�ντίδα

Καθαρισµ�ς και
στέγνωµα

• Απ�µακρύνετε τη σκ�νη απ�
τ�υς φακ�ύς

• Μην ακ�υµπάτε τ� κρύσταλλ�
µε τα δάκτυλα

• Καθαρί�ετε µ�ν� µε καθαρ�
και µαλακ� πανί. Εάν είναι
απαραίτητ�, "ρέ�ετε τ� πανί
λίγ� µε καθαρ� �ιν�πνευµα.

Μην �ρησιµ�π�ιείτε άλλα υγρά,
δι�τι µπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν
φθ�ρές στα πλαστικά µέρη.
{επλένετε τ�υς λεκέδες απ�
µπετ�ν και ασ"έστη τ�
συντ�µ�τερ� δυνατ�ν (µε
"ρεγµέν� πανί ή σφ�υγγάρι).
Περιπ�ιηθείτε ιδιαίτερα τις
�πτικές επιφάνειες µε την ίδια
φρ�ντίδα, µε την �π�ία
περιπ�ιείστε τα γυαλιά, τη
φωτ�γραφική µη�ανή και τα
κιάλια.

Απ�θήκευση

Λαµ"άνετε υπ�ψη τις
�ριακές τιµές της

θερµ�κρασίας κατά την
απ�θήκευση τ�υ ε#�πλισµ�ύ σας,
ιδιαίτερα τ� καλ�καίρι σε
περίπτωση φύλα#ης τ�υ
ε#�πλισµ�ύ σε εσωτερικ� �ώρ�
��ήµατ�ς.
(-40 C έως +70C / -40 F έως +158 F)

Αφαιρέστε απ� τη
συσκευασία τα �ργανα

και τα α#εσ�υάρ π�υ έ��υν
"ρα�εί. Στεγνώνετε (µέγ.
θερµ�κρασία 40 C/108 F) και
καθαρί�ετε τ� �ργαν�, την
τσάντα µεταφ�ράς και τα
α#εσ�υάρ. Τ�π�θετείτε τ�ν
ε#�πλισµ� στη συσκευασία
µ�ν� εφ�σ�ν έ�ει στεγνώσει
πλήρως.

Μετά απ� µεγάλης
διάρκειας απ�θήκευση/

µεταφ�ρά τ�υ ε#�πλισµ�ύ,
πραγµατ�π�ιείτε πριν απ� τη
�ρήση µία δ�κιµαστική
µέτρηση.

Σε περίπτωση έντ�νων
διαφ�ρών εσωτερικής και
ε#ωτερικής θερµ�κρασίας, θα
πρέπει να πρ�"λέπετε ένα
λ�γικ� �ρ�νικ� διάστηµα για
την πρ�σαρµ�γή στην
εκάστ�τε θερµ�κρασία.

Τ� DISTO θαµπώνει, �ταν τ�
µεταφέρετε απ�
κλιµατι��µεν�υς �ώρ�υς σε
υγρ�ύς και �εστ�ύς �ώρ�υς.
Τυλίγετε τ� DISTO (σε
πετσέτα) και πρ�σαρµ�στε τ�
σταδιακά στις ε#ωτερικές
συνθήκες (�πως κάνετε για τη
φωτ�γραφική σας µη�ανή ή τη
"ιντε�κάµερα).

Τ�π�θετήστε τ� τελικ�
ε#άρτηµα µέσα στη θήκη, �πως
φαίνεται στην ακ�λ�υθη
εικ�να.

Απ�στ�λή

Για την απ�στ�λή της
συσκευής σας,

�ρησιµ�π�ιείτε πάντ�τε τη
γνήσια συσκευασία της Leica
Geosystems (σακίδι� και
�αρτ�κι"ώτι� απ�στ�λής).
Αφαιρείτε �πωσδήπ�τε τις
µπαταρίες, δηλ. απ�στέλλετε
τη συσκευή πάντ�τε �ωρίς
µπαταρίες.

Λά"ετε υπ�ψη σας τα �ρια
θερµ�κρασίας �σ�ν αφ�ρά στη
λειτ�υργία και την απ�θήκευση
τ�υ DISTO.

Y
 
�t
]]

Μεταφ�ρά

Η θήκη της Leica Geosystems
πρ�στατεύει τ� DISTO απ� τ�υς
κραδασµ�ύς, αλλά ��ι και απ�
τ� νερ� ή τη σκ�νη.
Συνιστάται να µεταφέρετε
πάντα τ� DISTO στη θήκη της
Leica Geosystems ή σε κάπ�ια
αντίστ�ι�η πρ�στατευτική θήκη
ή συσκευασία. Τ�π�θετήστε τ�
τελικ� ε#άρτηµα στη θήκη �πως
φαίνεται την εικ�να.
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Τε�νικά �αρακτηριστικά
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Μικρ�τερη µ�νάδα ένδει#ης

Ακρί"εια µέτρησης

Απ�σταση  εστίασης

�ρ�ν�ς µέτρησης           dist

�ρ�ν�ς µέτρησης           trc

λέι�ερ

κ�υκίδας λέι�ερ   ( Σε απ�σταση )

Υπαίθρια µέτρηση  ( πρ�σαρµ�γή για φακ� )

Zθ�νη µε δύ� σειρές (συνε�ής µέτρηση)

Π�λυλειτ�υργικ� τελικ� ε#άρτηµα

�ρ�ν�καθυστέρηση

Πρ�στατευτικ� για νερ� και σκ�νη

τυπ.: ± 3mm   /   µέγ.:  ± 5mm *

0.3m έως επάνω απ� 100m **

Πάνω απ� 3000 µετρήσεις

�ρατ�; 635nm

15 πρ�σφατες τιµές

IP54 σύµφ. µε IEC529: ασφαλές στη "ρ��ή, πρ�στασία απ� τη σκ�νη

-40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F)
-10°C έως +50°C (-14°F έως +122°F)

Περι��ή θερµ�κρασιών
Απ�θήκευση
Λειτ�υργία

τυπ.: ± 3mm   /   µέγ.:  ± 5mm *

0.3m έως επάνω απ� 100m **

Πάνω απ� 3000 µετρήσεις

�ρατ�; 635nm

15 πρ�σφατες τιµές

IP54 σύµφ. µε IEC529: ασφαλές στη "ρ��ή, πρ�στασία απ� τη σκ�νη

-40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F)
-10°C έως +50°C (-14°F έως +122°F)

Μέτρηση απ�στασης

Ελά�ιστη/Μέγιστη συνε�ής µέτρηση

Λειτ�υργία υπ�λ�γισµ�ύ (Pythagoras, εµ"αδ�ν, γωνίες, … )

Μνήµη δεδ�µένων

Πλήκτρ� µνήµης για τιµές σταθεράς

Τελικ� ε#άρτηµα πρ�σαρµ�γής, "άρ�ς

"�ηθητικ� ε#άρτηµα ευθυγράµµισης

Τελικ� ε#άρτηµα µε "ρα�ί�να τ�π�θέτησης και

Τελικ� ε#άρτηµα µε περιστρεφ�µενη "άση

∆ιασύνδεση (µεταφ�ρά δεδ�µένων)

Αλφαριθµητικ� πληκτρ�λ�γι�

Zθ�νη γραφικών, 4 γραµµές, µε ενδεικτική λυ�νία

Πρ�σωρινή µνήµη (buffer)

0,5 … περ. 4 s

0,16 … περ. 1 s

800 τιµές µέτρησης

9 σταθερές

0,5 … περ. 4 s

0,16 … περ. 1 s

800 τιµές µέτρησης

9 σταθερές

Ικαν�τητα µπαταριών, (4 x 1,5 V, τύπ�υ ΑΑΑ)
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n ... Αριθµ�ς των
µετρήσεων

xi ... Επιµέρ�υς τιµή σειράς
µετρήσεων

 ... Μέση τιµή σειράς
µετρήσεων

Υπ�λ�γισµ�ς µε τ� πρ�γραµµα
Excel:
Στ� µεν�ύ „εισαγωγή“ επιλέ#τε
τ� µεν�ύ „συναρτήσεις“. Στην
„υπ�στήρι#η συναρτήσεων“
επιλέ#τε την κατηγ�ρία
„Στατιστική και συναρτήσεις:
STABW“.

Ανάλ�γα µε την έκδ�ση
τ�υ Excel και της

γλώσσας, µπ�ρεί να διαφέρ�υν
�ι �ν�µασίες των µεν�ύ.

Επε*ήγηση για την ακρίBεια µέτρησης

Και �ι δύ� αναφ�ρές
(*, **) αφ�ρ�ύν στα

τε�νικά �αρακτηριστικά στην
πρ�ηγ�ύµενη σελίδα.
*Η ακρί"εια της µέτρησης
αναφέρεται σύµφωνα µε τη
σύσταση ISO/R 1938-1971 µε
στατιστική ασφάλεια 95% (δηλ.
± 2 x τυπ�π�ιηµένη απ�κλιση),
"λέπε σ�ετικά τ� διάγραµµα
συ�ν�τητας π�υ ακ�λ�υθεί.

Η ακρί"εια µέτρησης δεν
ισ�ύει για
• τις "ασικές λειτ�υργίες

(εκτ�ς απ� τη �άρα#η) και
τ�υς υπ�λ�γισµ�ύς

• τ�ν υπ�λ�γισµ�,
• τη συνε�ή µέτρηση (tracking).

Τ� µέγιστ� σφάλµα µέτρησης
δηµι�υργείται σε κακές συνθήκες
µέτρησης, �πως π.�.:

• επιφάνειες µε έντ�νη
αντανάκλαση (π.�.
ανακλαστικές µεµ"ράνες)

• λειτ�υργία σε θερµ�κρασίες
στ� �ρι� της επιτρεπ�µενης
περι��ής θερµ�κρασιών σε
περίπτωση µη τήρησης τ�υ
�ρ�ν�υ πρ�σαρµ�γής στη
θερµ�κρασία (σελίδα 54)

• µεγάλη φωτειν�τητα
περι"άλλ�ντ�ς, έντ�ν�
„τρεµ�ύλιασµα“ της
ατµ�σφαιρας, και µπ�ρεί να
ανέλθει µέ�ρι και σε ± 5mm
(2 φ�ρές την καν�νική
απ�κλιση).

** Σε µεγάλες απ�στάσεις
εστίασης ± 30ppm (± 3mm/
100m) µε πρ�σθήκη
λανθασµέν�υ κ�ντιν�ύ πεδί�υ.
Η απ�σταση εστίασης
µεγαλώνει, �σ� καλύτερα
επιστρέφεται η ακτίνα λέι�ερ
απ� την επιφάνεια τ�υ στ���υ
(µε απ�κλιση, ��ι µε
αντανάκλαση) και �σ� πι�
φωτεινή είναι η κ�υκίδα λέι�ερ
σε σ�έση µε τη φωτειν�τητα
τ�υ περι"άλλ�ντ�ς (εσωτερικ�ί
�ώρ�ι, σ�ύρ�υπ�). Για
απ�στάσεις µεγαλύτερες απ�
περ. 40-50m �ρησιµ�π�ιείτε
την καφέ πλευρά τ�υ στ���υ

∆υνατ�τητα υπ�λ�γισµ�ύ της
τυπ�π�ιηµένης απ�κλισης s:

Εάν έ�ετε υπ�λ�γιστή µε
στατιστικές λειτ�υργίες ή
εργά�εστε µε τ� πρ�γραµµα
Excel, υπ�λ�γί�ετε τη µέση
τιµή  και την τυπ�π�ιηµένη
απ�κλιση s απευθείας απ� τις
10 τιµές µέτρησης.

Ισ�ύει � τύπ�ς για την
καν�νική απ�κλιση s

Η επιθεώρηση µέσων µέτρησης
για �ρήστες DISTO, π�υ είναι
πιστ�π�ιηµένα κατά ISO 900…
είναι:

Μπ�ρείτε να πρ�"είτε �ι ίδι�ι
στην επιθεώρηση τ�υ τηλέµετρ�υ
DISTO, π�υ απαιτείται στα πλαίσια
τ�υ ISO 900….

Για αυτ� τ� σκ�π� επιλέ#τε µία
απ�σταση µέτρησης, π�υ δεν
είναι σταθερή και στην �π�ία
έ�ετε εύκ�λη πρ�σ"αση,
γνωστ�ύ µήκ�υς απ� περ. 1m έως
και 10m (άν�ιγµα παραθύρ�υ,
πλάτ�ς δωµατί�υ) και
πραγµατ�π�ιήστε 10 µετρήσεις.

Τ� µήκ�ς αυτής της απ�στασης
µέτρησης πρέπει να είναι
καθ�ρισµέν� µε ένα µέσ�
µέτρησης, π�υ επιθεωρήθηκε απ�
µία εθνικά πιστ�π�ιηµένη
υπηρεσία "αθµ�ν�µησης
(επαλήθευση µε τα εθνικά
πρ�τυπα).

Καθ�ρίστε την απ�κλιση των
τιµών µέτρησης ως πρ�ς την
�ν�µαστική απ�σταση της
απ�στασης µέτρησης και
υπ�λ�γίστε την τυπ�π�ιηµένη
απ�κλιση.

Σηµειώστε αυτή την τιµή και
καθ�ρίστε τη �ρ�νική στιγµή τ�υ
επ�µεν�υ ελέγ��υ.

Επιθεώρηση µέσων µέτρησης
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Επαναλά"ετε αυτή τη
δ�κιµαστική µέτρηση σε
τακτικά �ρ�νικά διαστήµατα,
καθώς και πριν και µετά απ�
κρίσιµες µετρήσεις.

Τ�π�θετήστε στ� DISTO ένα
αυτ�κ�λλητ� επιθεώρησης
µέσων µέτρησης και
τεκµηριώστε �λ�κληρη την
π�ρεία της επιθεώρησης.

Τ� DISTO πληρ�ί την
πρ�καθ�ρισµένη ακρί"εια
µέτρησης, �ταν η
τυπ�π�ιηµένη απ�κλιση
παραµένει µικρ�τερη ή ίση της
�ν�µαστικής τιµής.

Ένα DISTO π�υ έ�ει ελεγ�θεί
στην πρ�αναφερθείσα
δ�κιµαστική απ�σταση,
λειτ�υργεί σε �λ�κληρ� τ�
φάσµα µηκών και
θερµ�κρασιών µε την ακρί"εια
π�υ αναφέρεται στ� εγ�ειρίδι�.

Παρακαλ�ύµε λαµ"άνετε
υπ�ψη τα τε�νικά
�αρακτηριστικά π�υ
αναφέρ�νται στ� εγ�ειρίδι�
�ρήσης καθώς και τις
επε#ηγήσεις για την ακρί"εια
µέτρησης

Επε&ήγηση ενδεί&εων

Πατήστε τ� µια φ�ρά για
να επι"ε"αιώσετε τ�
µήνυµα και να
επιστρέψετε στις
"ασικές ρυθµίσεις.

Bταν εµφανί��νται
µηνύµατα µε αυτ� τ�
σύµ"�λ� ακ�µα και �ταν
τ� DISTO έ�ει ήδη
�ρησιµ�π�ιηθεί αρκετές
φ�ρές, επικ�ινωνήστε µε
τ� Service και
αναφέρετε τ�ν αριθµ�
τ�υ µηνύµατ�ς π�υ
εµφανί�εται.
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Αιτία

Λάθ�ς στ�ν υπ�λ�γισµ�

Π�λύ υψηλή θερµ�κρασία, επάνω απ� 50 C
(µέτρηση)

Π�λύ �αµηλή θερµ�κρασία, κάτω απ� -10 C
(µέτρηση)

Π�λύ ασθενές σήµα λήψης, π�λύ µεγάλ�ς
�ρ�ν�ς µέτρησης, απ�σταση <250mm

Π�λύ ισ�υρ� σήµα λήψης

Λανθασµένη µέτρηση, π�λύ µεγάλ�ς
φωτισµ�ς φ�ντ�υ

Bλες �ι υπ�λ�ιπες ενδεί#εις

Αντιµετώπιση

Επανάληψη ενέργειας

Αφήστε να κρυώσει η συσκευή

Θερµάνετε τη συσκευή

�ρησιµ�π�ιήστε στ���, �ρ�ν�ς
µέτρησης >10 δευτ.

�ρησιµ�π�ιήστε στ��� (σωστή
πλευρά)

�ρησιµ�π�ιήστε στ���

Ενηµερώστε τ� Service, σύστηµα

Πλήρης µνήµη δεδ�µένων

∆εν "ρίσκεται στη µνήµη δεδ�µένων Μη διαθέσιµα δεδ�µένα

∆ιαγραφή της θέσης µνήµης

Αρ.
Σφάλµατ�ς
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Σύµφωνα µε πιστ	π	ιητικ� της
SQS, η Leica Geosystems AG,
Heerbrugg, διαθέτει σύστηµα
διασφάλισης π	ι�τητας, π	υ
πληρ	ί τα διεθνώς
αναγνωρισµένα πρ�τυπα για
συστήµατα δια�είρισης και
διασφάλισης π	ι�τητας (ISO
9001) και συστήµατα
περι�αλλ	ντ	λ	γικής
δια�είρισης (ISO 14001).

Total Quality Management -
η πρ	σπάθειά µας για απ�λυτη
ικαν	π	ίηση τ	υ πελάτη

Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες
για τ� πρ�γραµµα TQM
απευθυνθείτε στ�ν τ�πικ�
αντιπρ�σωπ� της
Leica Geosystems.

TQMΕυρετήρι	 συντ	µεύσεων

1 measure settings
1.1 reference

1.1.1 front
1.1.2 stand
1.1.3 rear

1.2 offset
1.2.1 addition
1.2.2 subtraction
1.2.3 none

1.3 timer
1.3.1 once
1.3.2 permanent
1.3.3 none

1.4 laser
1.4.1 normal mode
1.4.2 permanent

1.5 tracking
1.5.1 on
1.5.2 off

1.6 send
1.6.1 on
1.6.2 only results
1.6.3 off

2 end cover
2.1 without end cover
2.2 adapter end cover

2.2.1 without add-on
2.2.2 accessory723775
2.2.3 accessory 723776
2.2.4 pivot gap
2.2.5 individual

extension

4.4 pythagoras
4.5 height
4.6 accuracy
4.7 average

5 calculation
5.1 triangle SSS
5.2 triangle SH
5.3 trapeze HSH
5.4 trapeze HSD
5.5 gable area
5.6 circle
5.7 space

6 memory
6.1 memory key 1-9
6.2 recall key 1-9
6.3 stack
6.4 data

6.4.1 text
6.4.2 store
6.4.3 change
6.4.4 erase
6.4.5 send

6.4.5.1 all
6.4.5.2 position

7 calculator
7.1 division
7.2 x2
7.3 square root

2.3 recognition
2.3.1 on
2.3.2 off

(2.4 rotating foot)
(2.5 aligning end)

3 basic settings
3.1 units

3.1.1 0.000 m
3.1.2 0.00 m
3.1.3 0.00 feet
3.1.4 0'00"/32
3.1.5 0.0 in
3.1.6 0"/32

3.2 language
3.2.1 German
3.2.2 English
3.2.3 French

3.3 beep
3.3.1 measure
3.3.2 key
3.3.3 off

3.4 reset
3.5 lighting

3.5.1 on
3.5.2 off

3.6 switch off
4 basic functions

4.1 maximumtrac
4.2 minimumtrac
4.3 required distance

4.3.1 constant
4.3.2 variable
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