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Εγχειρίδιο χρήσης
Έκδοση 1.0, Ελληνικά

DISTOTMpro4 / pro4 a Τηλέµετρο λέιζερ χειρς

Αναγνώριση προϊντος

Σύµβολα που χρησιµοποιούνται

Συγχαρητήρια για την αγορά
του DISTO.

Εισάγετε τον τύπο και τον
αριθµ σειράς του οργάνου
στο Εγχειρίδιο Χρήσης που
διαθέτετε. Θα πρέπει να
αναφέρετε πάντα αυτά στα
στοιχεία ταν απευθύνεστε
στον τοπικ αντιπρσωπο ή
το κέντρο Service της Leica Geogystems.

Τα σύµβολα που
χρησιµοποιούνται στο
εγχειρίδιο χρήσης έχουν την
εξής σηµασία:

Τα προϊντα της Leica Geosystems χαρακτηρίζονται απ
κορυφαία ποιτητα και
προσφέρουν άριστη απδοση
και µέγιστη παραγωγικτητα.

Το παρν
εγχειρίδιο χρήσης
περιλαµβάνει, εκτς απ τις
υποδείξεις για τη χρήση και
σηµαντικές υποδείξεις για
την ασφάλεια (βλέπε
κεφάλαιο „Υποδείξεις για την
ασφάλεια“).
∆ιαβάστε σχολαστικά τις
οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε
σε λειτουργία τη συσκευή.

Ελληνικά

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ:
Άµεσος κίνδυνος απ τη
χρήση, που προκαλεί
αναγκαστικά σοβαρές
σωµατικές βλάβες ή θάνατο.

PD-Z01

el

Τύπος: DISTO

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος απ τη χρήση
ή απ την ακατάλληλη χρήση,
που µπορεί να προκαλέσει
σοβαρές σωµατικές βλάβες ή
θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κίνδυνος απ τη χρήση
ή απ την ακατάλληλη χρήση,
που µπορεί να προκαλέσει
µνο ελαφρές σωµατικές
βλάβες, αλλά σηµαντικές
υλικές ζηµιές, ζηµιές σε
περιουσιακά στοιχεία ή στο
περιβάλλον.

Aρ. σειράς
παραγωγής:

Πληροφορία χρήσης, η
οποία βοηθάει το
χρήστη, να χρησιµοποιεί
τεχνικά σωστά και
αποτελεσµατικά το προϊν.
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Εισαγωγή

Ειδικά χαρακτηριστικά

Πεδίο εφαρµογών

Προγράµµατα λειτουργίας

Το DISTOTM pro4 και το
DISTOTM pro4 a, τα κορυφαία
µοντέλα της νέας σειράς
DISTO, προσφέρουν τη
µέγιστη δυνατή ευκολία κατά
τις µετρήσεις.

• Συµπαγές, µε αποδεδειγµένη
αξιοπιστία κατά τις εργασίες
σε εργοτάξια
• Ευκρινείς, φωτιζµενες
ενδείξεις
• Αλφαριθµητικ
πληκτρολγιο
• Ενσωµατωµένη
αριθµοµηχανή, µε ευρείες
υπολογιστικές λειτουργίες
• Μενού συντοµεύσεων φιλικά
προς το χρήστη
• Λειτουργία εκχώρησης στη
µνήµη έως και 800 τιµών
µέτρησης
• Επιλογή γλώσσας και
δυναττητα επιλογής
µονάδων µέτρησης
• Ενσωµατωµένο λογισµικ
διασύνδεσης για µεταφορά
δεδοµένων σε Η/Υ
• DISTOTM pro4 a: το εργαλείο
της σειράς DISTO για
απλυτη ακρίβεια µέτρησης.

Αυτ το Εγχειρίδιο Χρήσης
ισχύει και για τους δύο
τύπους οργάνου, DISTOTM
pro4 και DISTOTM pro4 a.

Normal mode (κανονικ
πργραµµα)

Αυτά τα ργανα είναι τα
πλέον κατάλληλα για
γρήγορες µετρήσεις πλάτους
ή άλλων διαστάσεων, οι
οποίες συνεπάγονται
αριθµητικούς υπολογισµούς
µερικών αποστάσεων,
εµβαδών, γκων, κ.λπ.
Τα τρία τελικά εξαρτήµατα
που παρέχονται χρησιµεύουν
για τη ρύθµιση των
επιθυµητών αναφορών
µέτρησης (για καµπές,
γωνίες, ακµές επιφανειών,
χρήση µε τρίποδα, κ.λπ.).

Οι αναφορές στο ργανο
DISTO που γίνονται στο
παρν εγχειρίδιο χρήσης
ισχύουν και για τους δύο
αυτούς τύπους οργάνου.

Το ργανο βρίσκεται σε
λειτουργία, αλλά η ακτίνα
λέιζερ δεν είναι
ενεργοποιηµένη.
Αυτ το πργραµµα
χρησιµοποιείται για την
εισαγωγή καταχωρήσεων, τη
διεξαγωγή αριθµητικών
υπολογισµών και την κλήση
των διάφορων µενού.
Pointing mode (πργραµµα
στχευσης)
Το ργανο βρίσκεται σε
λειτουργία και η ακτίνα
λέιζερ είναι ενεργοποιηµένη.
Σε αυτ το πργραµµα
µπορείτε να στοχεύσετε τα
αντικείµενα προς µέτρηση.
Measuring mode (πργραµµα
µέτρησης)
Το ργανο βρίσκεται σε
λειτουργία και διεξάγει µία
µεµονωµένη µέτρηση ή
συνεχείς µετρήσεις [π.χ.
ελάχιστη και µέγιστη συνεχή
µέτρηση (tracking), χάραξη
αποστάσεων, κ.λπ.]
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Βασικς εξοπλισµς

Περιγραφή οργάνου
1

PD-Z03

2

el

3

4
7

5

1 Τσάντα µεταφοράς µε
ιµάντα στο πίσω µέρος
2 Ιµάντας πρσδεσης για τη
µέση
3 DISTOTM pro4 / DISTOTM pro4 a
4 Τελικ εξάρτηµα µε
περιστρεφµενη βάση
5 Τελικ εξάρτηµα µε
βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης
6 Τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής
7 CD µε λογισµικ
διασύνδεσης και online
οδηγίες
8 Εγχειρίδιο Χρήσης
9 Έντυπο µε σύντοµες
οδηγίες
10 Μπαταρίες (4 x 1.5V, AAA)
Περαιτέρω αξεσουάρ
παρατίθενται στην εντητα
Πληροφορίες Χρήστη.

6
10

Ελληνικά

9

8

8
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Βασική έκδοση οργάνου

1
2

10
3

4

1 Αλφαριθµητικ
πληκτρολγιο
2 Οθνη µε ενδεικτική
λυχνία
3 Φακς µέτρησης
4 Έξοδος ακτίνας λέιζερ
5 Σηµείο σύνδεσης τρίποδα
6 Κουµπί απελευθέρωσης
τελικού εξαρτήµατος
7 Κάλυµµα θήκης µπαταριών
8 Αισθητήρες αυτµατης
αναγνώρισης τελικού
εξαρτήµατος
9 Μαγνητικ πλακίδιο για τη
σύνδεση επιπρσθετων
εξαρτηµάτων
10 Κάλυµµα εσοχής
διασύνδεσης

5
6

9
7
8
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Ενδείξεις
2

3

4

Ειδικά σύµβολα

PD-Z04

1

5

1 Πρσθεση / αφαίρεση
µετατπισης
2 Φωτισµς
3 Λειτουργία
χρονοκαθυστέρησης
4 Ηχητική ένδειξη On / Off
5 Μπαταρία φορτισµένη /
αποφορτισµένη
6 Ακτίνα λέιζερ
ενεργοποιηµένη
7 Αναφορά µέτρησης
(µπροστά, βάση (τρίποδας),
πίσω)
8 Το DISTO δεν έχει
εντοπίσει τελικ εξάρτηµα
9 DISTO χωρίς τελικ
εξάρτηµα (ρύθµιση µενού)
10 Τελικ εξάρτηµα µε
περιστρεφµενη βάση
11 Τελικ εξάρτηµα µε
βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης
12 Τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής χωρίς
προσαρτήµατα
13 Τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής µε τρίποδα
14 Τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής µε ελεύθερο
άκρο

el
6

7

12
17

Ελληνικά

8

9

10

11

13

14

15

16

18

10

15 Τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής µε κοντ
βραχίονα (723775)
16 Τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής µε µακρύ
βραχίονα (723776)
17 Επικοινωνήστε µε το
κέντρο Service
18 Μήνυµα σφάλµατος
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Πληκτρολγιο

1

Πίνακας χαρακτήρων
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Πλήκτρο
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1 Πλήκτρο µενού
2 Λέιζερ „ενεργοποιηµένο“
3 Ένδειξη των πράξεων
υπολογισµού και πρσηµων
4 Πλήκτρο επαναφοράς
5 Αλφαριθµητικ
πληκτρολγιο 0-9
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Αντιστοιχία χαρακτήρων

Ο παραπάνω πίνακας
περιλαµβάνει λους τους
χαρακτήρες που
εµφανίζονται στην οθνη,
τους οποίους µπορείτε να
εισάγετε µέσω του
πληκτρολογίου.

6 Συν / επµενη λειτουργία,
επάνω
7 Μείον / προηγούµενη
λειτουργία, κάτω
8 Ίσον / πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter)

11

Λγω περιορισµένου
χώρου, στο
πληκτρολγιο υπάρχουν οι
χαρακτήρες και τα σύµβολα
που χρησιµοποιούνται
συχντερα.

Ελληνικά
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Πληκτρολγιο, συνέχεια
Πλήκτρο µενού
Για την κλήση ενς µενού.

el

Αφού εισάγετε κάποια
αριθµητική τιµή µέσω του
πληκτρολογίου, πατήστε
(αρκετές) φορές το πλήκτρο
µενού για να εισάγετε και τη
µονάδα µέτρησης (π.χ. m, m2,
m3).
Λέιζερ
„ενεργοποιηµένο“
Εάν πατήσετε το πλήκτρο
ενεργοποίησης και µέτρησης
στο πργραµµα λειτουργίας
Normal mode, η ακτίνα λέιζερ
παραµένει συνεχώς
ενεργοποιηµένη (1.4.2).
Εάν πατήσετε το πλήκτρο
ενεργοποίησης και µέτρησης
στο πργραµµα λειτουργίας
Pointing mode, ενεργοποιείται
η συνεχής µέτρηση (Τracking,
1.5.1) ή, εάν πατήσετε
συγκεκριµένες λειτουργίες
µενού, ενεργοποιείται η
µέγιστη (4.1) ή η ελάχιστη
συνεχής µέτρηση (4.2).
Τα πλήκτρα φέρουν µια
µικρή προεξοχή στο
κέντρο τους έτσι ώστε, µέσω
της αφής, να πατάτε τα σωστά
πλήκτρα, π.χ. στο σκοτάδι.

Ελληνικά

Ένδειξη των πράξεων
υπολογισµού και πρσηµων

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
Επαναφοράς για να βγείτε απ την
εντητα ενς µενού και να
επιστρέψετε στις βασικές ρυθµίσεις
στο πργραµµα Normal mode.

Για να πολλαπλασιάσετε δύο ή
περισστερες αριθµητικές τιµές
µέτρησης (βλ. εντητα «Απλοί
υπολογισµοί»).
Με ένα σύντοµο πάτηµα αυτού του
πλήκτρου στο πργραµµα Pointing
mode, ενεργοποιείται η λειτουργία
χρονοκαθυστέρησης. Εάν το
πατήσετε και το κρατήσετε
πατηµένο, αυξάνεται το διάστηµα
χρονοκαθυστέρησης. Με το πέρας
της χρονοκαθυστέρησης,
ενεργοποιείται ο χρονοµετρητής.

Αλφαριθµητικ
πληκτρολγιο 0-9
Το πλήκτρο 0 αντιστοιχεί σε κεν
διάστηµα. Τα πλήκτρα 1 – 9
αντιστοιχούν σε χαρακτήρες (βλέπε
Πίνακα χαρακτήρων).

Πατήστε αυτ το πλήκτρο για να
αλλάξετε µεταξύ πεζών και
κεφαλαίων γραµµάτων κατά την
εισαγωγή κειµένου.
Πλήκτρο επαναφοράς
Πατήστε µια φορά αυτ το πλήκτρο
(∆ιαγραφή Εισαγωγής) για να
διαγράψετε την τελευταία εισαγωγή
ή το ενδιάµεσο αποτέλεσµα ενς
υπολογισµού.

Εισαγωγή αριθµών

Εισαγωγή κειµένου ή δεδοµένων
στη µνήµη δεδοµένων

- µπορείτε να εισάγετε το σύµβολο
µείον (–) ως πρώτο χαρακτήρα,
- µπορείτε να εισάγετε την
υποδιαστολή αφού πρώτα εισάγετε
ένα τουλάχιστον αριθµ.

12

• Πατήστε το πλήκτρο 0 µέχρι να
ακουστούν δύο ηχητικές ενδείξεις
(για περ. 2 sec). Μλις το αφήσετε,
εµφανίζονται τα πρώτα
περιεχµενα της προσωρινής
µνήµης.

Λεπτοµερής περιγραφή
παρατίθεται στην εντητα
Λειτουργίες Μενού στο κεφάλαιο
«Μνήµη».

Εάν πατήσετε το πλήκτρο 1 δύο
φορές:

Πατήστε µια ή περισστερες φορές
το πλήκτρο Επαναφοράς για να
µεταβείτε προς τα πίσω στο µενού.

• Πατήστε το πλήκτρο 0 µέχρι να
ακουστεί η ηχητική ένδειξη (µπιπ)
(περ. για 1 sec). Μλις το αφήσετε,
εµφανίζονται τα περιεχµενα της
µνήµης πληκτρολογίου 1.

Οι εκάστοτε χαρακτήρες
εµφανίζονται ανάλογα µε τη
λειτουργία που έχετε επιλέξει.

∆εν εµφανίζονται οι χαρακτήρες
κειµένου (γράµµατα) που
αντιστοιχούν στα πλήκτρα.

Στη διάρκεια υπολογισµών,
ενώ είναι ενεργοποιηµένη η
λειτουργία κάποιου µενού ή ενώ
επιλέγετε ρύθµιση για κάποιο
µενού, η τελευταία ένδειξη ή
εισαγωγή διαγράφεται δεδοµένου
τι δεν έχετε πατήσει το πλήκτρο
Ίσον / Επιβεβαίωσης (enter).

Εάν κρατήσετε πατηµένο το
πλήκτρο 0, ενεργοποιείται η
λειτουργία εκχώρησης στη µνήµη
για τις τιµές που εισάγετε:

Εάν πατήσετε επανειληµµένα
κάποιο πλήκτρο, εµφανίζονται οι
διάφοροι χαρακτήρες που
αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο
πλήκτρο.
Παράδειγµα: 1 πάτηµα του
πλήκτρου 2 = Α / a
2 πατήµατα του
πλήκτρου 2 = Β / b, κ.λπ.
Πατήστε µια φορά αυτ το
πλήκτρο για να αλλάξετε
µεταξύ πεζών και
κεφαλαίων.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Πληκτρολγιο, συνέχεια

Πλήκτρο Ίσον ( = ) /
Επιβεβαίωσης (enter)
Πατήστε αυτ το πλήκτρο µια
φορά για να:
- ολοκληρώσετε ένα αριθµητικ
υπολογισµ και να εµφανίσετε
το αποτέλεσµα.
- τερµατίσετε µια λειτουργία
µενού και να εµφανίσετε το
αποτέλεσµα.
- επιβεβαιώσετε µια εισαγωγή ή
ρύθµιση.
- επιβεβαιώσετε µία µεµονωµένη
µέτρηση στη λειτουργία µενού.
- µεταβείτε απ το µενού στο
υποµενού που έχετε επιλέξει.
Πατήστε το και κρατήστε
το πατηµένο για να
αποθηκεύσετε µια τιµή στη
µνήµη δεδοµένων. Με τις
λειτουργίες µενού, λα τα
αποτελέσµατα αποθηκεύονται µε
τη σειρά στη µνήµη δεδοµένων.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Πατήστε µια φορά το πρώτο ή
το δεύτερο πλήκτρο αντίστοιχα
στο πργραµµα Normal Mode
για να:
- κάνετε πρσθεση ή αφαίρεση
σε κάποιο υπολογισµ.
- µεταβείτε απ µια εισαγωγή
τιµής στην επµενη µέσα στα
µενού.
Πατήστε µια φορά το πρώτο ή
το δεύτερο πλήκτρο αντίστοιχα
στο πργραµµα Pointing Mode
για να αλλάξετε την αναφορά
µέτρησης.
Πατήστε και τα δύο αυτά
πλήκτρα ταυτχρονα για
να απενεργοποιήσετε το
DISTO στο πργραµµα
Normal ή Pointing Mode.

2. Πιέστε και τα δύο κλιπ
ασφάλισης ταυτχρονα µε τις
άκρες των δακτύλων σας και
τραβήξτε το κάλυµµα της
θήκης µπαταριών προς τα έξω.

Αυτ σύµβολο
εµφανίζεται στην οθνη
µλις αποφορτιστούν οι
µπαταρίες και χρειαστεί
να τις αντικαταστήσετε.
Κατά τη φρτιση των
µπαταριών, οι ρυθµίσεις
και οι αποθηκευµένες τιµές
µέτρησης παραµένουν
αναλλοίωτες στη µνήµη
δεδοµένων.

Τοποθέτηση/αφαίρεση
µπαταριών
1. Πιέστε το κουµπί
απελευθέρωσης του τελικού
εξαρτήµατος και τραβήξτε
το τελικ εξάρτηµα για να το
αφαιρέστε απ το ργανο.

PD-Z07

Πλήκτρο Μείον /
προηγούµενη λειτουργία
(κάτω)

Bταν χρησιµοποιήσετε το
DISTO για πρώτη φορά,
τοποθετήστε καινούργιες
µπαταρίες (για τον τύπο
µπαταριών, βλ. το έντυπο
τεχνικών χαρακτηριστικών).

3. Αφαιρέστε τις άδειες
µπαταρίες, εάν υπάρχουν.
Τοποθετήστε καινούργιες
µπαταρίες ακολουθώντας
την αντίστροφη διαδικασία.
PD-Z08

Εάν κρατήσετε πατηµένο
κάποιο απ τα πλήκτρα 0
έως 9, εµφανίζεται στην οθνη ο
αριθµς που αντιστοιχεί στο
πλήκτρο.

Πλήκτρο Συν / επµενης
λειτουργίας (επάνω)

PD-Z06

Μετά απ κάποιο διάστηµα
αδράνειας ή µε το πάτηµα
κάποιου άλλου πλήκτρου, ο
κέρσορας µετακινείται στην
επµενη ένδειξη.

Χειρισµς οργάνου

Ή, εναλλακτικά, πατήστε
και κρατήστε πατηµένο
το ένα απ αυτά τα πλήκτρα
και στη συνέχεια πατήστε και
το άλλο πλήκτρο.

13

Ελληνικά

el

Τοποθέτηση/αφαίρεση µπαταριών, συνέχεια

4. Επανατοποθετήστε το
κάλυµµα της θήκης
µπαταριών.
5. Τοποθετήστε το τελικ
εξάρτηµα στην εσοχή και
πιέστε το προς τα µέσα
µέχρι να ασφαλίσει.

English
1 Deutsch
2 English
3 Français

Επιλέξτε τη γλώσσα που
επιθυµείτε µε αυτά τα
πλήκτρα.

Πατήστε το πλήκτρο µια
φορά.
Το DISTO είναι ενεργοποιηµένο
και λειτουργεί στο πργραµµα
Normal Mode. Στην οθνη
εµφανίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις µε την τελευταία
τιµή µέτρησης.

Η επιλεγµένη γλώσσα
µαρκάρεται απ µια µαύρη
οριζντια γραµµή.
Πατήστε µια φορά αυτ
το πλήκτρο για να
επιβεβαιώσετε την
επιλογή.

PD-Z09

el

• Ο σωστς τρπος
τοποθέτησης των µπαταριών
απεικονίζεται το πλευρικ
τοίχωµα της θήκης
µπαταριών.
• Αντικαθιστάτε πάντοτε
ολκληρο το σετ µπαταριών!
µην χρησιµοποιείτε παλαιές
και καινούργιες µπαταρίες
µαζί
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε
µπαταρίες απ διαφορετικούς
κατασκευαστές ή µπαταρίες
διαφορετικών τύπων.

Θέστε το DISTO σε
λειτουργία
PD-Z10

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μετά το κείµενο υποδοχής
«Thank you», εµφανίζεται η
οθνη µε τις βασικές
ρυθµίσεις.

3.504m

Ελληνικά

Ενεργοποίηση του DISTO για
πρώτη φορά

Μπορείτε να αλλάξετε την
επιλεγµένη γλώσσα
οποιαδήποτε στιγµή στο µενού
”Language” (3.2).

Εάν ακολουθήσετε τη
διαδικασία που περιγράφεται,
θα εµφανιστεί πρώτα το µενού
επιλογής της γλώσσας.

Έχετε τη δυναττητα να
εγκαταστήσετε και τέταρτη
γλώσσα µέσω του λογισµικού
διασύνδεσης του DISTO.

14

Εάν έχουν εγκατασταθεί ήδη
τέσσερις γλώσσες και επιχειρήσετε
να εγκαταστήσετε και άλλη γλώσσα
πέραν της τέταρτης µέσω του
λογισµικού διασύνδεσης, θα
αντικατασταθεί η τέταρτη κατά
σειρά γλώσσα.
∆ιαβάστε τις οδηγίες για το Online
λογισµικ του DISTO στο CD-ROM
που παρέχεται µαζί µε το ργανο.
Ενεργοποίηση σε πργραµµα
Pointing Mode
Πατήστε το µια φορά.
Το πργραµµα λειτουργίας του
DISTO αλλάζει απ Normal Mode
(κανονικ) σε Pointing Mode
(στχευσης) και ενεργοποιείται η
ακτίνα λέιζερ.
Αυτ το σύµβολο
εµφανίζεται στην οθνη των
βασικών ρυθµίσεων ταν
έχει ενεργοποιηθεί η ακτίνα
λέιζερ.
Εάν εντς 30 δευτερολέπτων δεν
πραγµατοποιηθεί µέτρηση, η ακτίνα
λέιζερ απενεργοποιείται αυτµατα,
έτσι ώστε να εξοικονοµηθεί
ενέργεια (µπαταρίες).
Το DISTO µεταβαίνει στο πργραµµα
λειτουργίας Normal Mode.
Ξαναπατήστε το για να
ενεργοποιηθεί η ακτίνα
λέιζερ και να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Χρήση των µενού

Απενεργοποίηση του DISTO
Για λγους εξοικονµησης
ενέργειας (µπαταρίες), το
DISTO απενεργοποιείται
αυτµατα µετά απ 90
δευτερλεπτα, εάν εντς
αυτού του διαστήµατος δεν
πατηθεί κανένα πλήκτρο ή εάν
δεν βρίσκεται σε πργραµµα
Permanent Mode (συνεχής
λειτουργία).
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε εσείς το
DISTO µε διάφορους τρπους.
1. Στο πργραµµα λειτουργίας
Normal Mode
Πατήστε και τα δύο αυτά
πλήκτρα ταυτχρονα ή
κρατήστε το ένα
πατηµένο και στη
συνέχεια πατήστε και το
δεύτερο πλήκτρο.
ή επιλέξτε τη λειτουργία
µενού ”Switch off”
(Απενεργοποίηση) (3.6):
Πατήστε το µια φορά.
Εισάγετε συντµευση.
2. Στο πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode, σε µια
λειτουργία µενού, κ.λπ.:

Πατήστε το µία ή
περισστερες φορές,
µέχρι να εµφανιστούν οι
βασικές ρυθµίσεις στο
πργραµµα λειτουργίας
Normal Mode.

Απ το βασικ µενού, µπορείτε
να εµφανίσετε τα υποµενού
µέσω των οποίων µπορείτε να
επιλέξετε τις διάφορες
λειτουργίες (βλ. ευρετήριο
συντοµεύσεων).

Στη συνέχεια, πατήστε
και τα δύο αυτά πλήκτρα
ταυτχρονα ή κρατήστε
το ένα πατηµένο και στη
συνέχεια πατήστε και το
δεύτερο πλήκτρο.

Επιλογή µενού / λειτουργιών
µενού
Πατήστε το µια φορά
στο πργραµµα
λειτουργίας Normal
Mode για να εµφανιστεί
το βασικ µενού.

Μέτρηση
Θέστε το DISTO σε λειτουργία

menu

Πατήστε το µια φορά.

1
2
3
4
5
6

Το DISTO βρίσκεται σε
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode.
Ξαναπατήστε το µια
φορά για να
ενεργοποιηθεί το
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Στοχεύστε στο αντικείµενο
προς µέτρηση.
Στοχεύστε στο αντικείµενο
προς µέτρηση.
Ξαναπατήστε το για να
ενεργοποιηθεί η
µέτρηση αποστάσεων.

measure settings
end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory

Η επάνω γραµµή του βασικού
µενού δείχνει το επιλεγµένο
στοιχείο µενού µε τη σχετική
αριθµητική συντµευση.
Η οριζντια µαύρη γραµµή
µαρκάρει το στοιχείο του
µενού που έχει επιλεγεί. Εάν
δεν εµφανίζονται λα τα µενού
µαζί, εµφανίζεται µια κάθετη
γραµµή κύλισης στη δεξιά
πλευρά, που δηλώνει τι είναι
διαθέσιµα και άλλα µενού.

Με επανειληµµένα
πατήµατα αυτού του
πλήκτρου, η κάθετη
γραµµή κύλισης
µετακινείται προς τα
κάτω και µαρκάρει το
κάθε στοιχείο του µενού
ξεχωριστά.

menu
2
3
4
5
6
7

end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory
calculator

Εάν επιθυµείτε, πατήστε
επανειληµµένα για να
µετακινηθείτε µε τη
γραµµή κύλισης προς τα
πάνω σε προηγούµενα
στοιχεία µενού.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
επιλογή.
Τώρα, εµφανίζεται ένα
υποµενού ή ακούγεται µια
ηχητική ένδειξη, και
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης.

Το αποτέλεσµα εµφανίζεται
στη µονάδα µέτρησης που έχει
επιλεγεί.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

15

Ελληνικά

el

Χρήση των µενού, συνέχεια
Πατήστε το µια φορά.

el

done
Συντµευση
Σε κάθε λειτουργία των
υποµενού αντιστοιχεί ένας
αριθµητικς κωδικς, δηλαδή
µια αριθµητική συντµευση.
Εισάγετε την αριθµητική
συντµευση για να επιλέξετε
άµεσα το υποµενού ή τη
λειτουργία κάποιου
υποµενού.
Οι αριθµητικές
συντοµεύσεις
βρίσκονται σε παρένθεση σε
αυτ το εγχειρίδιο κατά την
περιγραφή των υποµενού ή
των λειτουργίες των
υποµενού (π.χ. 1.4.2.).
Συνοπτική παρουσίαση των
αριθµητικών συντοµεύσεων
µπορείτε να βρείτε στο
σχετικ ευρετήριο και στο
Έντυπο Σύντοµων Οδηγιών.

Ελληνικά

Εισάγετε την
αριθµητική
συντµευση, π.χ. 1-4-2
για τη µνιµη
λειτουργία του λέιζερ.

Τα υποµενού εµφανίζονται
ένα προς ένα µέχρι τη
λειτουργία του υποµενού που
επιθυµείτε να επιλέξετε.

Επαναφορά των λειτουργιών
µενού

Αυτµατη αναγνώριση
τελικού εξαρτήµατος

Η εντολή ”Reset” (3.4.)
επαναφέρει τις διάφορες
ρυθµίσεις και λειτουργίες
µενού στη βασική ρύθµιση. Οι
βασικές ρυθµίσεις
παρατίθενται στην περιγραφή
των λειτουργιών µενού.

Οι µαγνητικοί αισθητήρες που
βρίσκονται στο πίσω µέρος
του οργάνου αναγνωρίζουν
εάν έχει συνδεθεί στο ργανο
τελικ εξάρτηµα µε
περιστρεφµενη βάση ή
βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης.
Το σύµβολο του οργάνου
στην οθνη των βασικών
ρυθµίσεων περιλαµβάνει το
σύµβολο για το τελικ
εξάρτηµα που έχει
αναγνωριστεί στο οποίο
αντιστοιχεί σχετική αναφορά.

Έξοδος απ το µενού
Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο αυτ το
πλήκτρο για να
εξέλθετε απ το µενού
και να εµφανιστούν οι
βασικές ρυθµίσεις στο
πργραµµα λειτουργίας
Normal Mode.

Μλις ολοκληρωθεί η
εισαγωγή της αριθµητικής
συντµευσης, διεξάγεται η
λειτουργία του µενού και
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης.
Χρησιµοποιείστε τη
σχετική συντµευση
για να καλέσετε τις
λειτουργίες µενού που
χρησιµοποιείτε συχντερα
για να εξοικονοµήσετε χρνο.

Χρήση των τελικών
εξαρτηµάτων
To DISTO διατίθεται µε το
τελικ εξάρτηµα στο οποίο
είναι ήδη συνδεδεµένη η
περιστρεφµενη βάση. ∆ύο
επιπρσθετα τελικά
εξαρτήµατα και αξεσουάρ, τα
οποία είναι προαιρετικά,
καθιστούν δυνατή την
προσαρµογή του οργάνου σε
διάφορες συνθήκες
µέτρησης.

Επιλογή του σωστού µενού
Πατήστε το µια φορά
για να εµφανιστεί το
προηγούµενο µενού.
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Η αυτµατη
αναγνώριση τελικού
εξαρτήµατος
- δεν είναι λειτουργεί µε το
τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής
- δεν αλλάζει την
προκαθορισµένη αναφορά
µέτρησης.
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την
αυτµατη αναγνώρισης
τελικού εξαρτήµατος µέσω
της λειτουργίας ”Recognition
off” (2.3.2).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Αλλαγή των τελικών
εξαρτηµάτων

choose the
end cover
Bταν χρησιµοποιείτε το
τελικ εξάρτηµα µε
βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης, το κουµπί
απελευθέρωσης είναι
προσβάσιµο µνο µέσω της
εσοχής στο τελικ εξάρτηµα.

DISTO
2. Επιλέξτε και τοποθετήστε
ένα τελικ εξάρτηµα στην
εσοχή της θήκης και πιέστε
το προς τα κάτω µέχρι να
ασφαλίσει.
PD-Z09

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ:
Τα ισχυρά µαγνητικά
πεδία µπορεί να επηρεάσουν
την αναγνώριση του τελικού
εξαρτήµατος και να
προκαλέσουν σφάλµατα
µέτρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι µετρήσεις κοντά σε
µαγνητικά πεδία, π.χ. µαγνήτες,
µετασχηµατιστές, κ.λπ., θα
πρέπει να διεξάγονται ταν η
λειτουργία αυτµατης
αναγνώρισης τελικού
εξαρτήµατος είναι
απενεργοποιηµένη. Θα πρέπει
επίσης να παρακολουθείτε
προσεκτικά τη µέτρηση.

Εάν δεν έχει επιλεγεί η
λειτουργία µενού ”no end
cover” (χι τελικ εξάρτηµα)
(2.2), ττε, εάν επιχειρήσετε να
πραγµατοποιήσετε κάποια
µέτρηση χωρίς τελικ
εξάρτηµα, θα εµφανιστεί στην
οθνη το παρακάτω µήνυµα.

PD-Z23

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει
να επιλέξετε εσείς το τελικ
εξάρτηµα στο υποµενού ”End
covers” (2).

PD-Z06

Χρήση των τελικών εξαρτηµάτων, συνέχεια

Η διαδικασία για την αλλαγή
των τελικών εξαρτηµάτων είναι
η ίδια για λους τους τύπους
οργάνου.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ:
Λανθασµένες µετρήσεις
µετά την αλλαγή τελικού
εξαρτήµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πρέπει να πραγµατοποιείτε
δοκιµαστική µέτρηση µε κάθε
αλλαγή τελικού εξαρτήµατος.
Για µετρήσεις χωρίς τελικ
εξάρτηµα, επιλέξτε τη
λειτουργία µενού ”no end
cover” (χι τελικ εξάρτηµα)
(2.2) µετά την αφαίρεση του
τελικού εξαρτήµατος.
Αποφύγετε τη χρήση του
DISTO χωρίς τελικ
εξάρτηµα, διτι έτσι το
κάλυµµα της θήκης µπαταριών
µένει ανοικτ και µπορεί να
υποστεί ζηµιά.

Μέτρηση απ επίπεδες
επιφάνειες

1. Πατήστε το κουµπί
απελευθέρωσης και
τραβήξτε το τελικ εξάρτηµα
προς τα έξω.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

3. Εµφανίζεται σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης και στη
συνέχεια το βασικ
πργραµµα λειτουργίας. To
DISTO είναι έτοιµο να
χρησιµοποιηθεί για µέτρηση.

Για σταθερές µετρήσεις,
περιστρέψτε την
περιστρεφµενη βάση στο
τελικ εξάρτηµα κατά 90°.
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Ελληνικά

el

Μέτρηση απ ακµή επιφανειών

Bταν χρησιµοποιείτε το
βοηθητικ στοπ, πρέπει να
ενηµερώσετε το ργανο τι ο
τρίποδας χρησιµοποιείται ως
αναφορά µέτρησης.

Συνήθως χρησιµοποιείται το
τελικ εξάρτηµα µε βραχίονα
τοποθέτησης / βοηθητικ
εξάρτηµα ευθυγράµµισης.

PD-Z38

PD-Z12

Χρήση των τελικών εξαρτηµάτων, συνέχεια

Μέτρηση µε βοηθητικ
εξάρτηµα ευθυγράµµισης

el

Το DISTO είναι ιδανικ για
αµφίπλευρη χάραξη, π.χ. κατά
την χάραξη αποστάσεων.

PD-Z34

PD-Z82

Ή χρησιµοποιείστε το τελικ
εξάρτηµα µε αναδιπλωµένο το
βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης.
Μέτρηση απ γωνίες
Ως βοηθητικ στοπ µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε ανοικτ
πώµα της υποδοχής
διασύνδεσης.

PD-Z83

Μέτρηση µε τρίποδα
Η χρήση του τρίποδα µηδενίζει
την αστάθεια κατά τη µέτρηση
µεγάλων αποστάσων.

PD-Z30

Ακριβείς µετρήσεις απ γωνίες
µπορούν να επιτευχθούν µνο
µε το τελικ εξάρτηµα µε
περιστρεφµενη βάση.
Απλώς κρατήστε την
περιστρεφµενη βάση στην
αρχική της θέση
(ευθυγραµµισµένη µε το άκρο
του τελικού εξαρτήµατος).

Συνήθως χρησιµοποιείται το
σηµείο σύνδεσης για τον
τρίποδα στο κάτω µέρος της
θήκης του DISTO.
Το σπείρωµα του
τρίποδα δεν πρέπει να
είναι µακρύτερο απ 5,5 mm
διτι διαφορετικά µπορεί να
προκαλέσει ζηµιά στη θήκη του
DISTO.

Ελληνικά
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DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Χρήση των τελικών εξαρτηµάτων, συνέχεια
Μέτρηση µε αξεσουάρ

A
46 4 1/
mm

Οι διαδοχικές µετρήσεις
µπορούν να ενωθούν µε
µαθηµατικές πράξεις ή µε την
εισαγωγή τιµών.

Μπορείτε να κάνετε
διορθώσεις µνο εάν
δεν έχετε πατήσει το πλήκτρο
Ίσον / Επιβεβαίωσης (Enter).

Μήκος
Προαιρετικά προσαρτήµατα
µέτρησης:
• Κοντς βραχίονας (723775)
• Μακρύς βραχίονας (723776)
Ανατρέξτε στις πληροφορίες
χρήστη, στην εντητα
«Αξεσουάρ».
To DISTO διαθέτει ειδικές
λειτουργίες µενού (2.2.2 και
2.2.3) για τη ρύθµιση των
αναφορών µέτρησης αυτά τα
παραπάνω προαιρετικά
εξαρτήµατα.

Συνολικ ύψος, συνολική
απσταση
Μέτρηση + µέτρηση =
άθροισµα

Μερικ ύψος – Μερική
απσταση
Μέτρηση - µέτρηση = διαφορά

Μέτρηση
αφαίρεση
Μέτρηση
= διαφορά

∆ιπλασιασµς τιµής
µέτρησης
Είναι εύκολο να διπλασιαστεί η
τιµή µέτρησης για να
υπολογίσετε π.χ. την
περίµετρο ενς δωµατίου:

Μέτρηση
Μέτρηση
πρσθεση
πρσθεση
Μέτρηση
Μέτρηση
= διαφορά

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

αλυσιδωτές µετρήσεις (=
σες µετρήσεις µήκους
επιθυµείτε) καθώς και µπορούν
να συγκεντρωθούν αθροίσµατα
απ εµβαδά/γκους.

∆ιορθωτικά µέτρα

Πατήστε το µια φορά
για να διαγράψετε/
επαναλάβετε την
τελευταία εισαγωγή, το
ενδιάµεσο αποτέλεσµα
ή µια λανθασµένη τιµή
µέτρησης.
PD-Z51

M4
(2x
)

Για να χρησιµοποιήσετε
το DISTO σε ψηλά και
«δύσκολα» σηµεία, συνδέστε
την εκτεινµενη πτυσσµενη
ράβδο στο σηµείο σύνδεσης
του τρίποδα.

PD-Z31

Το τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής φέρει δύο
σπειρώµατα για προσαρτήµατα/
συνδέσεις (π.χ. τελικά
εξαρτήµατα που έχει ζητήσει ο
πελάτης).

Απλοί υπολογισµοί
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= επανάληψη
(ηµίσεια
περίµετρος)

Ελληνικά
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Μήκος, συνέχεια
επανάληψη,
διπλασιασµς τιµής
µέτρησης
= επανάληψη
(περίµετρος)

5γκος

Λειτουργίες Μενού

Μέτρηση x µέτρηση x µέτρηση
= γκος

Οι λειτουργίες µενού
περιγράφονται µε τη σειρά που
εµφανίζονται στην οθνη του
DISTO, δηλ. µε αύξουσα σειρά
βάσει αριθµού συντµευσης.

Μέτρηση (π.χ. 3.500m)
πολλαπλασιασµς

el

Οι αριθµητικές συντοµεύσεις
παρατίθενται εντς
παρενθέσεων µετά την
ονοµασία της εκάστοτε
λειτουργίας µενού.

Μέτρηση (π.χ. 8.375m)
πολλαπλασιασµς
Μέτρηση (π.χ.2.285m)
PD-Z37

Εµβαδν

= Gγκος
(π.χ.66.980m³)

Ο τρπος χρήσης των µενού
παρατίθεται στην εντητα
«Πως να χρησιµοποιείτε το
ργανο» στο κεφάλαιο «Χρήση
των µενού».

Μέτρηση (π.χ. 3.500m)

PD-Z40

Μέτρηση x µέτρηση
= εµβαδν

Οι αριθµητικές
συντοµεύσεις
διευκολύνουν την αναζήτηση
των λειτουργιών µενού.

πολλαπλασιασµς
Μέτρηση (π.χ. 8.375m)

PD-Z39

1
2
3
4
5

1

reference
offset
timer
laser
tracking

Αναφορά µέτρησης (1.1)
reference

1.1

1 front
2
stand
3 rear

Ρυθµίσεις µετρήσεων (1)

= Εµβαδν
(π.χ. 29.313m²)

Ελληνικά

measure settings

menu

Ο υπολογισµς γκου
µπορεί να
πραγµατοποιηθεί και µετά απ
έναν υπολογισµ εµβαδού.

1
2
3
4
5
6

20

measure settings
end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory

Καθορίστε την αναφορά
µέτρησης για το DISTO, που
θα φαίνεται απ που θα
γίνονται οι µετρήσεις.
Η αναφορά µέτρησης που έχει
καθοριστεί χρησιµοποιείται για
λες τις επακλουθες
µετρήσεις µέχρι να αλλαχτεί
ξανά.
Βασική ρύθµιση: Πίσω (1.1.3)

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέχεια

Στο πργραµµα
λειτουργίας Pointing
Mode, µπορείτε να αλλάξετε
την αναφορά µέτρησης µε τα
πλήκτρα επµενης /
προηγούµενης λειτουργίας (+ /
–). Η επµενη µέτρηση γίνεται
βάσει της αναφοράς που έχει
αλλαχτεί, και στη συνέχεια απ
την καθορισµένη αναφορά.
Μπροστά (1.1.1)
Μέτρηση απ την
µπροστινή πλευρά του
οργάνου (Φακς
µέτρησης).

Μλις επιλέξετε και εισάγετε
µια αναφορά µέτρησης,
εµφανίζεται σχετικ σύντοµο
µήνυµα επιβεβαίωσης και το
µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει στην οθνη
τις βασικές ρυθµίσεις.
Πρσθεση / Αφαίρεση (1.2)
offset

Τρίποδας (1.1.2)
Μέτρηση απ τον
τρίποδα που συνδέεται
στην πίσω πλευρά του
οργάνου.
Η ρύθµιση αυτή
χρησιµοποιείται επίσης ταν το
πώµα διασύνδεσης
χρησιµοποιείται ως βοηθητικ
στοπ.
Πίσω (1.1.3)
Μέτρηση απ την πίσω
ακµή του τελικού
εξαρτήµατος.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Εισάγετε τη λειτουργία
Πρσθεσης µέσω του
πληκτρολογίου ή
καλέστε τη απ το
πληκτρολγιο ή απ την
προσωρινή µνήµη.

Το DISTO ρυθµίζει αυτµατα
την αναφορά ως προς το
συνδεδεµένο τελικ εξάρτηµα.
∆ιαβάστε περισστερα στην
εντητα «Χρήση των τελικών
εξαρτηµάτων» και στη
λειτουργία «Αναγνώριση
τελικού εξαρτήµατος» (2.3.1).

1.2

1 addition
2 subtraction
3 none

PD-Z78

Το σύµβολο αναφοράς
µέτρησης στο βασικ
πργραµµα λειτουργίας φέρει
µια γραµµή αναφοράς και ένα
βέλος.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: None
(1.2.3)
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ:
Μετά απ κάθε εισαγωγή
ή αλλαγή στην Πρσθεση /
Αφαίρεση, διεξάγετε
δοκιµαστική µέτρηση.
Αποθηκεύστε τις λειτουργίες
Πρσθεσης / Αφαίρεσης που
χρησιµοποιείτε συχντερα στη
µνήµη πληκτρολογίου και
επανακαλέστε τις ταν είναι
απαραίτητο.
Addition (Πρσθεση) (1.2.1)
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη.
addition

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται
η πρσθεση / αφαίρεση στις
µετρήσεις. Τυχν ανοχές
λαµβάνονται υπψη, π.χ.
ανάµεσα σε διαστάσεις
πρχειρων (αρχικών)
κατασκευών και έτοιµων
κατασκευών.

+

0.000m
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1.2.1

Πατήστε το µια φορά για
να εµφανιστούν οι
µονάδες µέτρησης που
πρκειται να
προστεθούν.
Τα µέτρα προστίθενται
αυτµατα χωρίς να
πατήστε το πλήκτρο του
µενού.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε το
άθροισµα που έχετε
εισάγει.
Ξαναπατήστε το µια
φορά για να τερµατιστεί
η λειτουργία µενού.
Εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης.
To DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας
Normal Mode και
εµφανίζει στην επάνω
γραµµή της βασικής
ρύθµισης το σύµβολο
της πρσθεσης.

Ελληνικά
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Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέχεια

el

Η πρσθεση
- ισχύει για λες τις
επακλουθες µετρήσεις,
- προτείνεται αυτµατα την
επµενη φορά που καλείτε µια
λειτουργία µενού.
Subtraction (Αφαίρεση) (1.2.2)
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη.
subtraction

1.2.2

0.000m
Εισάγετε τη λειτουργία
Αφαίρεσης µέσω του
πληκτρολογίου ή
καλέστε το απ το
πληκτρολγιο ή απ την
προσωρινή µνήµη.
Μην εισάγετε το
σύµβολο Μείον για την
αφαίρεση.
Πατήστε το µια φορά για
να εµφανιστεί η µονάδα
µέτρησης που πρκειται
να αφαιρεθεί.

Ελληνικά

Τα µέτρα αφαιρούνται
αυτµατα χωρίς να
πατήστε το πλήκτρο του
µενού.

Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
αφαίρεση που έχετε
εισάγει.

once

Λειτουργία
χρονοκαθυστέρησης (1.3)
Ρυθµίζει τη χρονοκαθυστέρηση
απ 5 έως 60 δευτερλεπτα
απ το πάτηµα του πλήκτρου
ενεργοποίησης έως την έναρξη
της µέτρησης.

Ξαναπατήστε το µια
φορά για να τερµατιστεί
η λειτουργία µενού.

timer

Εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και το
DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode.

1.3

1 once
2 permanent
3 none

Στην επάνω γραµµή της
βασικής ρύθµισης
εµφανίζεται το σύµβολο
της αφαίρεσης.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: None
(1.3.3)
Η λειτουργία της
χρονοκαθυστέρησης σας
επιτρέπει να χρησιµοποιείτε το
DISTO σε περιπτώσεις που
δεν είναι εύκολο να
χρησιµοποιήσετε το
πληκτρολγιο στη διάρκεια
µετρήσεων.

Η αφαίρεση
- ισχύει για λες τις
επακλουθες µετρήσεις,
- προτείνεται αυτµατα την
επµενη φορά που καλείτε µια
λειτουργία µενού.
Off (1.2.3)
∆ιαγράφει την τρέχουσα
πρσθεση ή αφαίρεση.
Πατήστε µια φορά το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter) για να
εµφανιστεί σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και να
εξέλθετε απ το µενού.

Αυτ το σύµβολο
εµφανίζεται στην επάνω
γραµµή των βασικών
ρυθµίσεων ταν έχει
ενεργοποιηθεί η
λειτουργία της
χρονοκαθυστέρησης.
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Once (1.3.1)
Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, εµφανίζεται η ακλουθη
ένδειξη.
1.3.1

10 sec
Η προτεινµενη
χρονοκαθυστέρηση ισχύει
µνο για την επµενη
µεµονωµένη µέτρηση και
µπορεί να αλλαχτεί ως εξής:
Με τα πλήκτρα
επµενης προηγούµενης
λειτουργίας (+ / –).
Με κάθε πάτηµα του
κάθε πλήκτρου,
αυξάνεται ή µειώνεται
αντίστοιχα η
χρονοκαθυστέρηση κατά
1 δευτερλεπτο.
Με εισαγωγή µέσω του
πληκτρολογίου.
Εάν κρατήσετε αυτ το
πλήκτρο είναι πατηµένο,
η χρονοκαθυστέρηση θα
αυξηθεί έως τη µέγιστη
τιµή των 60
δευτερολέπτων.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέχεια
Με ένα σύντοµο πάτηµα του
πλήκτρου επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται ένα µήνυµα
επιβεβαίωσης και το µενού
τερµατίζεται.

Permanent (1.3.2)
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
permanent

1.3.2

To DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει το σύµβολο
της χρονοκαθυστέρησης στις
βασικές ρυθµίσεις.
Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε
τη χρονοκαθυστέρηση στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode:
Κρατήστε αυτ το
πλήκτρο πατηµένο,
µέχρι η
χρονοκαθυστέρηση να
ρυθµιστεί στην τιµή που
επιθυµείτε.
Στην επάνω γραµµή
εµφανίζεται το σύµβολο της
χρονοκαθυστέρησης και κάτω
απ αυτ η
χρονοκαθυστέρηση.
Μλις η χρονοκαθυστέρηση
ενεργοποιηθεί, εµφανίζεται ο
υπολειπµενος χρνος (sec.)
µέχρι τη µέτρηση (π.χ. 59, 58,
57, … ).
Μλις η αντίστροφη µέτρηση
φτάσει στα 5 δευτερλεπτα,
ακούγεται µια ηχητική ένδειξη
(µπιπ). Μετά την τελευταία
ηχητική ένδειξη, το ργανο
πραγµατοποιεί τη µέτρηση και
εµφανίζει την τιµή µέτρησης.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

10 sec
Η προτεινµενη
χρονοκαθυστέρηση ισχύει για
λες τις επµενες µετρήσεις
και µπορεί να αλλαχτεί ως
εξής:

To DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει το σύµβολο
της χρονοκαθυστέρησης στις
βασικές ρυθµίσεις.
None (1.3.3)
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter), η µνιµη
χρονοκαθυστέρηση
διαγράφεται και η λειτουργία
µενού τερµατίζεται.

Laser (1.4)
laser

1.4
1 normal mode
2 permanent

Με τα πλήκτρα
επµενης προηγούµενης
λειτουργίας (+ / –).
Με κάθε πάτηµα του
κάθε πλήκτρου,
αυξάνεται ή µειώνεται
αντίστοιχα η
χρονοκαθυστέρηση κατά
1 δευτερλεπτο.

Εδώ ρυθµίζεται το πργραµµα
λειτουργίας της ακτίνας
λέιζερ.
Normal mode (κανονική
λειτουργία): Η ακτίνα λέιζερ
απενεργοποιείται αυτµατα
µετά απ 30 δευτερλεπτα.

Με εισαγωγή µέσω του
πληκτρολογίου.
Εάν κρατήσετε αυτ το
πλήκτρο είναι πατηµένο,
η χρονοκαθυστέρηση θα
αυξηθεί έως τη µέγιστη
τιµή των 60
δευτερολέπτων.

Permanent mode (συνεχής
λειτουργία): Η ακτίνα λέιζερ
παραµένει ενεργοποιηµένη στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode για ση ώρα
είναι ενεργοποιηµένο το
DISTO.

Με ένα σύντοµο πάτηµα του
πλήκτρου enter, εµφανίζεται
ένα µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
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Προεπιλεγµένη ρύθµιση:
normal (1.4.1)
Normal mode (κανονική
λειτουργία) (1.4.1)
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter), η
λειτουργία µενού τερµατίζεται
και εµφανίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις.
Αυτ το σύµβολο
εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις σο είναι
ενεργοποιηµένη η
ακτίνα λέιζερ.
Permanent (συνεχής
λειτουργία) (1.4.2.)
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter), το µενού
τερµατίζεται, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις και
ενεργοποιείται η συνεχής
λειτουργία.
Με κάθε πάτηµα του πλήκτρου
ενεργοποίησης και µέτρησης,
διεξάγεται αµέσως µία
µέτρηση.
Αυτ το σύµβολο
εµφανίζεται µνιµα στις
βασικές ρυθµίσεις.
Πρέπει να ενεργοποιείτε
τη συνεχή λειτουργία
της ακτίνας λέιζερ µνο ταν
είναι απαραίτητο, διτι η
κατανάλωση ενέργειας
(µπαταρίες) είναι πολύ µεγάλη.

Ελληνικά

el

Ρυθµίσεις µετρήσεων, συνέχεια
Tracking (συνεχής µέτρηση) (1.5)
tracking

1.5
1 on
2 off

el

Σε αυτ το υποµενού, µπορείτε
να επιλέξετε τη λειτουργία της
συνεχούς µέτρησης για το
DISTO.
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη
µέτρηση κινούµενων
αντικειµένων και τη χάραξη
σηµείων σε σταθερ
αντικείµενο.
Προεπιλεγµένη ρύθµιση: off
(1.5.2)
On (1.5.1)
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις, ενώ η ένδειξη
«Track» εµφανίζεται στην
επάνω γραµµή.

Ελληνικά

Τελικά εξαρτήµατα (2)

Η λειτουργία συνεχούς
µέτρησης ενεργοποιείται µλις
πατήσετε το πλήκτρο
ενεργοποίησης δύο φορές.
Στην κάτω γραµµή εµφανίζεται
η τιµή µέτρησης που
ανανεώνεται διαρκώς.

send

1.6
1 on
2 only results
3 off

Η λειτουργία συνεχούς
µέτρησης τερµατίζεται µε ένα
σύντοµο πάτηµα του πλήκτρου
ενεργοποίησης. Σε αυτ το
σηµείο η τιµή της πιο
πρσφατης µέτρησης µπορεί
να αποθηκευτεί ή να
χρησιµοποιηθεί σε αριθµητικ
υπολογισµ.

, 1x
menu
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2
3
4
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measure settings
end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: (1.6.3)
On (1.6.1)
Μεταφέρονται λες οι
µετρήσεις και τα
αποτελέσµατα των
αριθµητικών υπολογισµών. Το
λογισµικ διασύνδεσης
µεταφέρει δεδοµένα διαρκώς.

Η ενέργεια των
µπαταριών
καταναλώνεται πολύ γρήγορα
ταν η λειτουργία συνεχούς
µέτρησης ενεργοποιείται
συχνά και για πολύ ώρα.
Off (1.5.2)
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις.
Data transfer (µεταφορά
δεδοµένων) (1.6)
Αυτ το υποµενού επιτρέπει
την άµεση µεταφορά
δεδοµένων απ το DISTO σε H/
Y ή σε laptop µέσω του
λογισµικού διασύνδεσης.
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end cover

2

1 without end cover
2 adapter end cover
3 recognition

Only results (1.6.2)
Μεταφέρονται µνο µετρήσεις
ή αποτελέσµατα των
αριθµητικών υπολογισµών (π.χ.
στη µέγιστη ή ελάχιστη συνεχή
µέτρηση).

Without end cover (χωρίς
τελικ εξάρτηµα) (2.1)

Off (1.6.3)
Η λειτουργία διασύνδεσης
είναι απενεργοποιηµένη.

Αυτή η λειτουργία µενού
επιτρέπει τη χρήση του DISTO
χωρίς τελικ εξάρτηµα.

Αυτές οι λειτουργίες
µενού περιγράφονται
στις Online οδηγίες στο CDROM που παρέχεται µαζί µε το
ργανο.

Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
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Τελικά εξαρτήµατα, συνέχεια
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας
Normal Mode και
εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις. Εµφανίζεται
το σύµβολο για τη
λειτουργία του οργάνου
χωρίς τελικ εξάρτηµα.
Αποφύγετε τη χρήση του
DISTO χωρίς τελικ
εξάρτηµα, διτι έτσι το
κάλυµµα της θήκης µπαταριών
µένει ανοικτ και µπορεί να
υποστεί ζηµιά.
Τελικ εξάρτηµα προσαρµογής (2.2)
adapter end cover
1
2
3
4
5

2.2

without add-on
accessory 723775
accessory 723776
pivot gap
individual extension

Εδώ µπορείτε να
προσδιορίσετε τις ρυθµίσεις
σχετικά µε τη χρήση του
τελικού εξαρτήµατος
προσαρµογής.
Οι ρυθµίσεις αυτές καθορίζουν
την αναφορά µέτρησης ως
προς την πίσω πλευρά του
DISTO.
Προεπιλεγµένη ρύθµιση: None
(καµία). Αυτ σηµαίνει τι, µετά
απ επαναφορά, παραµένουν οι
ίδιες ρυθµίσεις.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Without add-on (2.2.1)
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία
µενού ταν το τελικ εξάρτηµα
προσαρµογής χρησιµοποιείται
χωρίς επιπρσθετα
προσαρτήµατα.
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει
στο πργραµµα
λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει στις
βασικές ρυθµίσεις το
σύµβολο του τελικού
εξαρτήµατος
προσαρµογής.
Accessory 723775 (2.2.2)
Αυτή η λειτουργία µενού ορίζει
την πίσω αναφορά ως προς το
τελικ εξάρτηµα προσαρµογής
µε τον προαιρετικ κοντ
βραχίονα (βλ. Πληροφορίες
Χρήστη, Αξεσουάρ).
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας
Normal Mode και
εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις. Εµφανίζεται
το σύµβολο του ειδικού
εξαρτήµατος
προσαρµογής.

Accessory 723776 (2.2.3)
Αυτή η λειτουργία ορίζει την
πίσω αναφορά ως προς το
τελικ εξάρτηµα προσαρµογής
µε τον προαιρετικ µακρύ
βραχίονα (βλ. Πληροφορίες
Χρήστη, Αξεσουάρ).
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας
Normal Mode και
εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις. Εµφανίζεται
το σύµβολο του ειδικού
εξαρτήµατος
προσαρµογής.
Set pivot gap (ρύθµιση
διάκενου περιστρεφµενης
βάσης) (2.2.4)
Σε αυτή τη λειτουργία µενού
µπορείτε να ρυθµίσετε το
διάκενο στην περιστρεφµενη
βάση ταν χρησιµοποιείται
τρίποδας µε το τελικ
εξάρτηµα προσαρµογής.
Για να ρυθµίσετε την πίσω
αναφορά, πρέπει να εισάγετε
την απσταση απ την πίσω
πλευρά τελικού εξαρτήµατος
προσαρµογής έως τον άξονα
περιστροφής του τρίποδα.
Για τον τρίποδα SLIK
U9000, ο οποίος
προτείνεται για το DISTO, η
απσταση αυτή είναι 0,054 m.
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Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
pivot gap

2.2.4

el

0.000m
Εµφανίζεται η τελευταία τιµή
που εισήχθηκε και
αποθηκεύτηκε για το διάκενο
της περιστρεφµενης βάσης
µεταξύ του τελικού
εξαρτήµατος προσαρµογής και
του άξονα περιστροφής του
τρίποδα.
Εισάγετε το νέο διάκενο της
περιστρεφµενης βάσης µέσω
του πληκτρολογίου, καλέστε
την τιµή απ τη µνήµη του
πληκτρολογίου ή απ την
προσωρινή µνήµη.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
εισαγωγή.
Ξαναπατήστε το για να
εξέλθετε απ το µενού.
Εµφανίζεται σχετικ σύντοµο
µήνυµα επιβεβαίωσης και το
DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode.

Ελληνικά

Τελικά εξαρτήµατα, συνέχεια

el

Οι αποστάσεις που
εισάγετε λαµβάνονται
υπψη µνο ταν η αναφορά
µέτρησης έχει οριστεί ως προς
την πίσω πλευρά.

Εµφανίζεται η απσταση
µεταξύ του τελικού
εξαρτήµατος προσαρµογής και
του µεµονωµένου εξαρτήµατος
που εισήχθηκε πιο πρσφατα.

Individual extension
(Μεµονωµένες προεκτάσεις)
(2.2.5)
Αυτή η λειτουργία µενού
αφορά σε προσαρτήµατα τα
οποία έχουν ορίσει οι πελάτες
ή σε προεκτάσεις στο τελικά
εξαρτήµατα προσαρµογής.

Εισάγετε τη νέα απσταση µε
το πληκτρολγιο, καλέστε τη
απ τη µνήµη πληκτρολογίου ή
απ την προσωρινή µνήµη.

Για να ρυθµίσετε την πίσω
αναφορά, πρέπει να εισαχθεί η
απσταση απ το τελικ
εξάρτηµα προσαρµογής έως
την επιφάνεια τοποθέτησης
του πρσθετου εξαρτήµατος
που έχει οριστεί απ τον
πελάτη.
Είναι δυνατή η εισαγωγή
αρνητικών τιµών.
Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, εµφανίζεται η ακλουθη
ένδειξη:
individual extension

0.000m
Ελληνικά

2.2.5

recognition

2.3

1 on
2 off

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
εισαγωγή.

Η αυτµατη αναγνώριση
λειτουργεί µνο µε
τελικά εξαρτήµατα µε
περιστρεφµενη βάση ή
βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης. Βλ. εντητα
«Χρήση των τελικών
εξαρτηµάτων».

Ξαναπατήστε το µια
φορά για να εξέλθετε
απ τη λειτουργία
µενού.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις. Εµφανίζεται το
σύµβολο για το µεµονωµένο
εξάρτηµα.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: on
(2.3.1)
On (2.3.1)
Η αυτµατη αναγνώριση έχει
ενεργοποιηθεί.

Οι αποστάσεις που
εισάγετε λαµβάνονται
υπψη µνο ταν η αναφορά
µέτρησης έχει οριστεί ως προς
την πίσω πλευρά.

Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.

Recognition (αναγνώριση)
(2.3)

Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις. Εµφανίζεται το
σύµβολο για το αναγνωρισµένο
τελικ εξάρτηµα.

Σε αυτ το υποµενού, µπορείτε
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυτµατης
αναγνώρισης τελικού
εξαρτήµατος.
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Η αυτµατη αναγνώριση έχει
απενεργοποιηθεί.
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal Mode και εµφανίζει τις
βασικές ρυθµίσεις. Εµφανίζεται
το σύµβολο για το τελικ
εξάρτηµα που αναγνωρίστηκε ή
εισήχθηκε πιο πρσφατα.
Για κάθε καινούργιο
τελικ εξάρτηµα, πρέπει
να επιλέξετε την αντίστοιχη
λειτουργία µενού.

Rotating foot
(περιστρεφµενη βάση) (2.4)
Αυτή η λειτουργία µενού:
- ορίζει την πίσω αναφορά ως
προς το τελικ εξάρτηµα µε
περιστρεφµενη βάση,
- εµφανίζεται µνο ταν έχει
απενεργοποιηθεί η αυτµατη
αναγνώριση τελικού
εξαρτήµατος.
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Βασικές ρυθµίσεις (3)
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter), εµφανίζεται
σύντοµο σχετικ µήνυµα
επιβεβαίωσης και η λειτουργία
µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις.
Το σύµβολο που εµφανίζεται
τώρα στις βασικές ρυθµίσεις
είναι για το τελικ εξάρτηµα
µε περιστρεφµενη βάση.

, 2x
menu
1
2
3
4
5
6

measure settings
end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory

Βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης (2.5)
Αυτή η λειτουργία µενού
- ορίζει την πίσω αναφορά για το
DISTO ως προς το τελικ εξάρτηµα
µε βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης.
- εµφανίζεται µνο ταν έχει
απενεργοποιηθεί η αυτµατη
αναγνώριση τελικού εξαρτήµατος.
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter), εµφανίζεται
σύντοµο σχετικ µήνυµα
επιβεβαίωσης και η λειτουργία
µενού τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις.
Το σύµβολο που εµφανίζεται
τώρα στις βασικές ρυθµίσεις
είναι για το τελικ εξάρτηµα
µε βραχίονα τοποθέτησης /
βοηθητικ εξάρτηµα
ευθυγράµµισης.
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basic settings
1
2
3
4
5
6

3

units
language
beep
reset
lighting
switch off

Units (3.1)
units

3.1

0.000 m
1
2
3
4

0.000 m
0.00 m
0.00 feet
0'00"/32

Επιλέξτε τη µονάδα στην οποία
το DISTO θα εµφανίζει τις
µετρήσεις και αποτελέσµατα
των αριθµητικών υπολογισµών.
Επίσης, ταν χρησιµοποιείτε το
µετρικ σύστηµα, µπορείτε να
ορίσετε τον αριθµ των
δεκαδικών ψηφίων.

0'/00"/32 (3.1.4)
Μλις επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- θα τερµατιστεί η λειτουργία
µενού και θα εµφανιστεί η
βασική ρύθµιση.
- οι µετρήσεις θα εµφανίζονται
σε πδια και ίντσες.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: 0,000
m (3.1.1)

Bταν οι τιµές εµφανίζονται σε
ίντσες, τα δεκαδικά ψηφία
έχουν τη µορφή του κλάσµατος
1/32.

0.000 m (3.1.1)
Μλις επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- θα εξέλθετε απ το µενού και
θα εµφανιστεί η βασική
ρύθµιση.
- οι µετρήσεις θα εµφανίζονται
σε µέτρα µε ακρίβεια
χιλιοστών (3 δεκαδικά ψηφία).
0.00 m (3.1.2)
Μλις επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- θα εξέλθετε απ το µενού και
θα εµφανιστεί η βασική
ρύθµιση.
- οι µετρήσεις θα εµφανίζονται
σε µέτρα µε ακρίβεια
εκατοστών (2 δεκαδικά
ψηφία).
0.00 ft (3.1.3)
Μλις επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- θα εξέλθετε απ το µενού και
θα εµφανιστεί η βασική
ρύθµιση.
- οι µετρήσεις θα εµφανίζονται
σε πδια.
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Παράδειγµα: 8.5 inch = 8 in

16/32

0.0 in (3.1.5)
Μλις επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- θα τερµατιστεί η λειτουργία
µενού και θα εµφανιστεί η
βασική ρύθµιση.
- οι µετρήσεις θα εµφανίζονται
σε ίντσες µε ακρίβεια δεκάτων
(1 δεκαδικ ψηφίο).
0"/32 (3.1.6)
Μλις επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- θα τερµατιστεί η λειτουργία
µενού και θα εµφανιστεί η
βασική ρύθµιση.
- οι µετρήσεις θα εµφανίζονται
σε ίντσες.
Bταν οι τιµές εµφανίζονται σε
ίντσες, τα δεκαδικά ψηφία
έχουν τη µορφή του κλάσµατος
1/32.

Ελληνικά
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Language (γλώσσα) (3.2)
language

el

3.2

English
1 Deutsch
2 English
3 Franηais

Επιλέξτε τη γλώσσα που
χρησιµοποιεί το DISTO για τα
µηνύµατα, τις ρυθµίσεις, κ.λπ.
Η γλώσσα που
επιλέχθηκε την πρώτη
φορά που χρησιµοποιήθηκε το
DISTO µπορεί να αλλαχτεί απ
αυτ το υποµενού.
Προεπιλεγµένη ρύθµιση: none
(καµία).
Επιλέξιµες γλώσσες:
Γερµανικά (3.2.1)

/

Έχετε τη δυναττητα να
εγκαταστήσετε και
τέταρτη γλώσσα µέσω του
λογισµικού διασύνδεσης του
DISTO (βλ. τις Online οδηγίες
στο CD-ROM που παρέχεται
µαζί µε το ργανο).

Ένα απ τα δύο αυτά σύµβολα
θα εµφανίζεται µλις
ενεργοποιηθεί το DISTO.
Ενώ, µετά την ενεργοποίηση
του οργάνου, το σύµβολο για
την κατάσταση «On» της
ηχητικής ένδειξης παύει να
εµφανίζεται, το σύµβολο για
την κατάσταση «Off» της
ηχητικής ένδειξης παραµένει
µνιµα στην οθνη.

Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης στη
γλώσσα που έχετε επιλέξει και
η λειτουργία µενού
τερµατίζεται.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: Key
(3.3.2)

Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει στις
βασικές ρυθµίσεις τη γλώσσα
που έχετε επιλέξει.

Measure (µέτρηση) (3.3.1)
Κάθε µέτρηση επιβεβαιώνεται
µε µια ηχητική ένδειξη.
Key (πλήκτρο) (3.3.2)
Σε κάθε πάτηµα ενς πλήκτρου
ακούγεται µια ηχητική ένδειξη.

Beep (ηχητική ένδειξη) (3.3)
beep

Off (3.3.3)
Η ηχητική ένδειξη έχει
απενεργοποιηθεί.

3.3
1 measure
2 key
3 off

Σε κάθε µήνυµα
σφάλµατος καθώς και
κάθε φορά που
απενεργοποιείτε το DISTO
ακούγεται µια ηχητική ένδειξη.

Αγγλικά (3.2.2)
Γαλλικά (3.2.3)

Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter)
- η επαναφορά γίνεται
αυτµατα,
- εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης,
- η λειτουργία µενού
τερµατίζεται.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις.
Lighting (φωτισµς οθνης) (3.5)
lighting

3.5
1 on
2 off

Αυτ το υποµενού
χρησιµοποιείται για την
ενεργοποίηση ή την
απενεργοποίηση του φωτισµού
της οθνης.
Προεπιλεγµένη ρύθµιση: off
(3.5.2)
On (3.5.1)
Ενεργοποιεί το φωτισµ της
οθνης.

Reset (Επαναφορά) (3.4)
Επιλέξτε µια ηχητική ένδειξη η
οποία θα ακούγεται µε το
πάτηµα των πλήκτρων ή/και
ταν πραγµατοποιείτε κάποια
µέτρηση.

Ελληνικά

Ηχητική ένδειξη On / Off

Επαναφέρει τις ρυθµίσεις που
έχει επιλέξει για το DISTO ο
χρήστης στις βασικές
ρυθµίσεις.
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Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter),
εµφανίζεται σύντοµο σχετικ
µήνυµα επιβεβαίωσης και η
λειτουργία µενού τερµατίζεται.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Βασικές ρυθµίσεις (4)
Το DISTO µεταβαίνει στο πργραµµα
λειτουργίας Normal Mode και
εµφανίζει τις βασικές ρυθµίσεις
φωτισµού οθνης.
Αυτ το σύµβολο
εµφανίζεται στην επάνω
γραµµή των βασικών
ρυθµίσεων.
Πρέπει να ενεργοποιείτε το
φωτισµ οθνης µνο ταν
είναι απαραίτητο, διτι µειώνει τη
διάρκεια ζωής των µπαταριών.
Off (3.5.2)
Απενεργοποιεί το φωτισµ της
οθνης.
Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter)
- η λειτουργία µενού τερµατίζεται,
- εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης,
- εµφανίζονται οι βασικές ρυθµίσεις.

Παραδείγµατα εφαρµογών:
• Μέτρηση των διαγωνίων
δωµατίου.
• Μέγιστες µετρήσεις σε
ανώµαλες ή κυµατοειδείς
επιφάνειες.
• Μέγιστες µετρήσεις σε
µεγάλες αίθουσες.
• Μέτρηση ύψους αµφίρικτης
οροφής κάτω απ την ψη
κτιρίου.
• Γενικά, σε σηµεία που η
πρσβαση είναι δύσκολη ή
που ο φωτισµς είναι
ανεπαρκής (υπνοµοι,
φρεάτια, κ.λπ.).

, 3x
menu
1
2
3
4
5
6

measure settings
end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory

basic settings

4
Μλις επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- η ακτίνα λέιζερ ενεργοποιείται
στο πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode,
- εµφανίζεται η ακλουθη
ένδειξη.

1 maximumtrac
2 minimumtrac
3 required
distance
4 pythagoras
5 height
6 accuracy

Switch off (απενεργοποίηση) (3.6)

Μλις πατήσετε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης (enter), ακούγεται µια
ηχητική ένδειξη. Στη συνέχεια, το
DISTO απενεργοποιείται.
Περαιτέρω τρποι
απενεργοποίησης του DISTO
περιγράφονται στην εντητα
«Απενεργοποίηση του DISTO».
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4.1

Maximum tracking (4.1)
Η µέτρηση µέγιστης
απστασης γίνεται µέσω της
λειτουργίας maximum tracking
(µέγιστη συνεχής µέτρηση).

Στη λειτουργία
συνεχούς µέτρησης
(tracking), το DISTO διεξάγει
διαρκώς µεµονωµένες
µετρήσεις.
Η τιµή της µεγαλύτερης
απστασης ενηµερώνεται
διαρκώς και εµφανίζεται στην
οθνη.

Ξαναπατήστε το για να
τερµατίσετε τη συνεχή
µέτρηση.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει στις
βασικές ρυθµίσεις τη µέγιστη
τιµή της συνεχούς µέτρησης.

Minimum tracking (4.2)

--.---m

PD-Z20

Αυτή η λειτουργία µενού
απενεργοποιεί το DISTO.

maximumtrac

Bπως ισχύει και για τη
διαγώνιο δωµατίου:
- στοχεύστε µε το DISTO πρώτα
σε κάποιο σηµείο κοντά στην
αντικείµενη γωνία.
- στη συνέχεια µετακινήστε
αργά την ακτίνα κάθετα στη
γωνία.

Πατήστε το µια φορά
για να αρχίσει η
συνεχής µέτρηση.

29

Η µέτρηση ελάχιστης
απστασης γίνεται µέσω της
λειτουργίας minimum tracking
(ελάχιστη συνεχής µέτρηση).

Ελληνικά
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Βασικές λειτουργίες, συνέχεια

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού
- η ακτίνα λέιζερ ενεργοποιείται
στο πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode,
- εµφανίζεται η ακλουθη
ένδειξη.
minimumtrac

4.2

Σε αυτ το υποµενού, µπορείτε
να επιλέξετε σταθερές ή
µεταβαλλµενες αποστάσεις
για χάραξη.

Στη λειτουργία
συνεχούς µέτρησης
(tracking), το DISTO διεξάγει
διαρκώς µεµονωµένες
µετρήσεις.

Μετά απ επαναφορά, οι τιµές
απστασης που έχετε εισάγει
δεν αλλάζουν.
Κατά τη χάραξη, κάθε
απσταση διαιρείται σε
τµήµατα.
Το DISTO εµφανίζει στην οθνη
τις προκαθορισµένες
αποστάσεις, αρχίζοντας απ
ένα γνωστ σηµείο στο οποίο
έχει στοχεύσει η ακτίνα λέιζερ.
Μπορείτε να ελέγξετε, να
χαράξετε ή να µαρκάρετε
αυτές τις αποστάσεις µία προς
µία.

Η τιµή της µικρτερης
απστασης ενηµερώνεται
διαρκώς και εµφανίζεται στην
οθνη.

Ξαναπατήστε το µια
φορά για να
τερµατίσετε τη συνεχή
µέτρηση.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει στις
βασικές ρυθµίσεις την
ελάχιστη τιµή της συνεχούς
µέτρησης.

Παραδείγµατα εφαρµογών:
• Αποθήκευση των αποστάσεων
µεταξύ τεγίδων οροφής και
ξύλινων δοκών στο DISTO.
Αυτ σηµαίνει τι τα µπορούν
να ρυθµιστούν µε ακρίβεια τα
υλικά στο εργοτάξιο
χρησιµοποιώντας το DISTO.
• Αποθήκευση των αποστάσεων
ολκληρων τοίχων στο DISTO
και επί τπου έλεγχος.
• Αποθήκευση των µεγεθών
πλαισίων ή επιτοίχιων
επενδύσεων στο DISTO και
ανάκληση αυτών των τιµών
κατά την τοποθέτησή τους.
Αυτά τα παραδείγµατα
δείχνουν επίσης πως
µπορείτε να εφαρµσετε
ευκολτερα τις διαδικασίες για
τον έλεγχο των κατασκευών.

PD-Z43

PD-Z21
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Σκοπεύστε µε το DISTO
το στχο. Μετακινήστε
την ακτίνα αργά επάνω
απ το στχο.

Παραδείγµατα εφαρµογών:
• Μέτρηση ταβανιών άδειων
δωµατίων.
• Μέτρηση ελάχιστων
αποστάσεων σε ανώµαλες ή
κυµατοειδείς επιφάνειες.
• Ορθογώνιες ή οριζντιες
µετρήσεις χωρίς τρίποδα.

Required distance
(απαιτούµενη απσταση)
(4.3.)

--.---m

required distance

4.3

1 constant
2 variable

Πατήστε το µια φορά
για να αρχίσει η
συνεχής µέτρηση.

Ελληνικά
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Βασικές λειτουργίες, συνέχεια
Constant (4.3.1)
Για τη χάραξη σταθερών
αποστάσεων.
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
constant
a

a
x

4.3.1
0.000m
0.000m

x
x

Πλαίσια εισαγωγής:

a Απσταση απ την οποία
αρχίζει η µέτρηση.
x Σταθερή απσταση η οποία
µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για τη χάραξη αρκετές
φορές διαδοχικά.
Ο αριθµς χαράξεων
περιορίζεται µνο απ
τη µέγιστη εµβέλεια µέτρησης.
Το γράµµα «a» εµφανίζεται ήδη
µαρκαρισµένο (µαύρο χρώµα).
Ακριβώς δίπλα εµφανίζεται η
τιµή της απστασης που
χρησιµοποιήθηκε πιο
πρσφατα («x»).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Εισάγετε νέα απσταση
«a» µέσω του
πληκτρολογίου,
καλέστε την τιµή απ
τη µνήµη του
πληκτρολογίου ή απ
την προσωρινή µνήµη.
Πατήστε το µια φορά
για να επιβεβαιώσετε
την εισαγωγή.
Η απσταση που εισαγάγατε
εµφανίζεται δίπλα στο «a».

Πατήστε το πλήκτρο
προηγούµενης /
επµενης λειτουργίας
για να µαρκάρετε τη
σταθερά «x».
Εισάγετε τη σταθερά
«x» µέσω του
πληκτρολογίου,
καλέστε την τιµή απ
τη µνήµη του
πληκτρολογίου ή απ
την προσωρινή µνήµη.
Η απσταση που εισαγάγατε
εµφανίζεται δίπλα στο «x».

Πατήστε το µια φορά
για να µεταβείτε στη
λειτουργία µέτρησης
και να αρχίσετε τη
χάραξη.
Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο στχο.

n: 01

n: 01

-0.125m

0.000m

Στην οθνη εµφανίζεται:
- ο αριθµς του επµενου
σηµείου χάραξης (n),
- ένα ή δύο βέλη που βοηθούν
στις ρυθµίσεις,
- η τρέχουσα απσταση µεταξύ
του σηµείου αναφοράς του
DISTO και του σηµείου
χάραξης.
Τώρα µετακινήστε αργά το
DISTO σε ευθεία γραµµή προς
το σηµείο χάραξης.
Το βέλος στην οθνη δείχνει
προς την κατεύθυνση του νέου
σηµείου χάραξης.
Η απσταση που εµφανίζεται
αρχίζει να µειώνεται µλις
αρχίσετε να µετακινείτε το
DISTO στη σωστή κατεύθυνση
προς το σηµείο χάραξης.

Το ακριβές σηµείο χάραξης
υποδεικνύεται απ δύο βέλη,
ενώ η απσταση που
εµφανίζεται στην οθνη είναι
µηδενική.
Μλις σκοπεύσετε µε την
ακτίνα λέιζερ σε άλλο στχο,
θα εµφανιστεί στην οθνη το
επµενο σηµείο χάραξης.

Πατήστε ένα απ τα
δύο αυτά πλήκτρα µια
φορά για να
τερµατίσετε τη χάραξη.
Το DISTO µεταβαίνει στο
πργραµµα λειτουργίας Normal
Mode και εµφανίζει τις βασικές
ρυθµίσεις.

Μλις προσεγγίσετε το σηµείο
χάραξης, θα ακούσετε µια
σύντοµη ηχητική ένδειξη η
οποία θα µετατραπεί σε συνεχή
ήχο ταν φτάσετε στο σηµείο
χάραξης.
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Bταν το DISTO µετακινηθεί
µεταξύ δύο σηµείων χάραξης
σε νέο πεδίο απστασης, ττε
- ο αριθµς (n) που εµφανίζεται
στην οθνη αλλάζει,
- το πρσηµο της τιµής
µέτρησης που εµφανίζεται
στην οθνη αλλάζει.
Παράδειγµα χάραξης:

Σταθερά a ..................... 1.75 m
Σταθερά x ....................... 1.5 m

n
n
n

03

02

1.5 m

01

1.75

m

Πατήστε το µια φορά
για να επιβεβαιώσετε
την εισαγωγή.

Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, εµφανίζεται η ακλουθη
ένδειξη:

Η απσταση που εισαγάγατε
εµφανίζεται δίπλα στο «1».

1

1

0.000m

2
3

2

0.000m

3

0.000m

1.5 m

1-20

n: 03
0.325m

n: 02
0.000m

4.3.2

Πλαίσια εισαγωγής:

1.5 m

Ελληνικά

Variable (4.3.2)
Για τη χάραξη µεταβαλλµενων
αποστάσεων.

variable

PD-Z43
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Η απσταση µεταξύ των
σηµείων χάραξης
χωρίζεται σε πεδία
αποστάσεων. Κάθε σηµείο
χάραξης βρίσκεται στη µέση
του εκάστοτε πεδίου
απστασης.

Είναι δυνατή η χάραξη
έως και 20
µεταβαλλµενων
αποστάσεων διαδοχικά.

Η πρώτη µεταβαλλµενη
απσταση είναι ήδη
µαρκαρισµένη στην οθνη.
Ακριβώς δίπλα εµφανίζεται η
τιµή της απστασης που
χρησιµοποιήθηκε πιο
πρσφατα.

n: 01
-0.518m

Εισάγετε τη
µεταβαλλµενη
απσταση «1» µέσω
του πληκτρολογίου,
καλέστε την τιµή απ
τη µνήµη του
πληκτρολογίου ή απ
την προσωρινή µνήµη.
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Πατήστε το πλήκτρο
προηγούµενης /
επµενης λειτουργίας
για να µαρκάρετε την
µεταβαλλµενη
απσταση «2».
Εισάγετε τη δεύτερη
µεταβαλλµενη απσταση και
λες τις υπλοιπες σύµφωνα
µε την παραπάνω διαδικασία.
Η πρώτη απ τις επµενες
µεταβαλλµενες αποστάσεις
που δεν θα είναι πλέον
απαραίτητη πρκειται να
οριστεί ως «0».

Πατήστε το µια φορά
για να µεταβείτε στη
λειτουργία µέτρησης
και να αρχίσει η
χάραξη.
Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο στχο.
Οι διαδικασίες χάραξης και οι
σχετικές ενδείξεις του DISTO
αντιστοιχούν στις διαδικασίες
και ενδείξεις που
περιγράφηκαν νωρίτερα στη
λειτουργία µενού «Constants»
(4.3.1).
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Βασικές λειτουργίες, συνέχεια
Προεπιλεγµένη ρύθµιση: None

Με αυτή τη λειτουργία µενού,
µπορείτε να υπολογίσετε
έµµεσα αποστάσεις έως σηµεία
που δεν είναι προσβάσιµα για
το DISTO.

Για τις βοηθητικές µετρήσεις,
πρέπει:
• Να τηρηθούν οι
προκαθορισµένες διευθύνσεις
µέτρησης (τρίγωνο).
• Τα σηµεία µέτρησης της
ακτίνας λέιζερ πρέπει να
βρίσκονται σε µια ευθεία στο
οριζντιο ή κάθετο επίπεδο.
Τυχν µετρήσεις επάνω απ
την πρσοψη δίνουν λάθος
αποτέλεσµα.
• Η 2η βοηθητική µέτρηση
πρέπει να γίνει κάθετα ως
προς το επιθυµητ µήκος.
• Το 2ο σηµείο µέτρησης της
ακτίνας λέιζερ πρέπει να
βρίσκεται εντς της
απστασης του επιθυµητού
µήκους ή να βρίσκεται στο
τέλος αυτής της απστασης.
• Μνο ταν οι µετρηθείσες
αποστάσεις είναι µικρές και το
DISTO µπορεί να στηριχτεί
καλά σε κάποιο αντικείµενο,
πρέπει να µετράτε κρατώντας
το DISTO στο χέρι. Για
ακριβείς µετρήσεις,
χρησιµοποιείτε τρίποδα.

Παραδείγµατα:
• Ύψος και πλάτος κτιρίων απ
απσταση.
• Μέτρηση µη προσβάσιµων
τµηµάτων ψης κτιρίων.
• Άνετη µέτρηση ταν είστε
ρθιοι χωρίς να χρειάζεται να
σκύβετε ή να χρησιµοποιείτε
βοηθητικά εξαρτήµατα ως
πλάκες στχευσης.

PD-Z27

Το DISTO υπολογίζει το
απαιτούµενο µήκος µέσω δύο
ή τριών βοηθητικών
µετρήσεων, που βασίζονται σε
ένα ορθογώνιο τρίγωνο
εφαρµζοντας τη λειτουργία
Πυθαγρας.

Εάν χρησιµοποιείτε το DISTO µε
σύνδεση τρίποδα στο κάτω
µέρος της βάσης, ττε ο άξονας
της ακτίνας λέιζερ περνά
περίπου 70 – 100 mm πάνω απ
το σηµείο περιστροφής. Αυτ
δεν δηµιουργεί πρβληµα στις
οριζντιες µετρήσεις, µως κατά
τις µετρήσεις σε κάθετο επίπεδο
µπορεί να προκύψει σηµαντική
απκλιση ύψους.
PD-Z44

Pythagoras (4.4)

pythagoras

4.4

el

1
2
3

Εµφανίζεται η 1η πλευρά του
τριγώνου προς µέτρηση καθώς
και ο αντίστοιχος αριθµς «1 σε
µαύρο πλαίσιο.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Σκοπεύστε µε την ακτίνα λέιζερ
στο πρώτο σηµείο µέτρησης.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.

PD-Z38

Για κάθετες µετρήσεις,
χρησιµοποιείτε πάντα τη
σύνδεση τρίποδα στο τελικ
εξάρτηµα προσαρµογής του
DISTO. Μνο έτσι ο άξονας της
ακτίνας λέιζερ περνά απ το
σηµείο περιστροφής του
τρίποδα.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
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Χωρίς τρίποδα, η µέτρηση
µπορεί να είναι ασταθής.
Συνεπώς, στο πργραµµα
λειτουργίας Pointing Mode, είτε:
- χρησιµοποιήστε τη
χρονοκαθυστέρηση (πλήκτρο x)
- είτε πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης τσο σο
χρειάζεται για να αρχίσει η
λειτουργία maximum tracking.

Ελληνικά

Βασικές λειτουργίες, συνέχεια
Πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης αµέσως µετά
τη µέτρηση της απστασης στη
λειτουργία maximum tracking.

el

Πατήστε το µια φορά
για να επιβεβαιώσετε
την τιµή που
εµφανίζεται.
pythagoras
1

4.4
11.494m

2
3

11.494m
Οι πρώτες τιµές µέτρησης
εµφανίζονται δίπλα στο «1».
Ταυτχρονα, εµφανίζεται η 2η
πλευρά ή το ύψος του
τριγώνου προς µέτρηση καθώς
και ο αντίστοιχος αριθµς «2»
σε µαύρο πλαίσιο.
Ευθυγραµµίστε κατά
προσέγγιση το DISTO κάθετα
ως προς την επιφάνεια
αναφοράς (τοίχος).
Bπου τα σηµεία µέτρησης είναι
διατεταγµένα κάθετα, θα
πρέπει να αντιστοιχούν στην
οριζντια ρύθµιση του DISTO.

Ελληνικά

Πατήστε το µια φορά
για να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.

Εάν, αντί να διεξαχθεί η
3η µέτρηση, πατηθεί το
πλήκτρο « = », το επιθυµητ
µήκος θα υπολογιστεί µνο
απ τις δύο µετρήσεις και θα
εµφανιστεί στην οθνη.

Πατήστε το µέχρι να
αρχίσει η ελάχιστη
συνεχής µέτρηση.

∆ιαφορετικά, διεξάγετε την 3η
µέτρηση ως εξής:

Πατήστε το µια φορά
για να τερµατιστεί η
ελάχιστη συνεχής
µέτρηση µλις
προσδιοριστεί η
ελάχιστη απσταση.

Πατήστε το µια φορά
για να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο 3ο σηµείο
µέτρησης.

Πατήστε το µια φορά
για να επιβεβαιώσετε
την τιµή που
εµφανίζεται.
pythagoras

Πατήστε το µια φορά
για να αρχίσει η
µέτρηση ή κρατήστε το
πατηµένο µέχρι να
αρχίσει η ελάχιστη
συνεχής µέτρηση.

4.4

1

11.494m

2

08.529m

Πατήστε το µια φορά
για να επιβεβαιώσετε
την τιµή που
εµφανίζεται.

3

8.529m

pythagoras

Η 2η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «2».
Ταυτχρονα, εµφανίζεται η
τελευταία πλευρά του
τριγώνου προς µέτρηση καθώς
και ο αντίστοιχος αριθµς «3»
σε µαύρο πλαίσιο.

4.4

1

11.494m

2

08.529m

3

08.593m

8.593m
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Η 3η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «3».
Κάθε µία απ τις 3 τιµές
µέτρησης µπορούν να
επιλεγούν ξανά µε το πλήκτρο
επµενης / προηγούµενης
λειτουργίας καθώς και να
διορθωθούν µε νέα µέτρηση.

Πατήστε το µια φορά
για να υπολογίσετε και
να εµφανίσετε το
επιθυµητ µήκος στην
οθνη.
pythagoras

1

4.4

08.751m

Ξαναπατήστε το µια
φορά για να εξέλθετε
απ το µενού και να
εµφανιστεί το
αποτέλεσµα στις
βασικές ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Βασικές λειτουργίες, συνέχεια
Height (ύψος) (4.5.)
Με αυτή τη λειτουργία µενού,
µπορείτε να υπολογίσετε
έµµεσα αποστάσεις έως τα
σηµεία που δεν είναι
προσβάσιµα για το DISTO.
Πολλά απ τα παραδείγµατα
εφαρµογών για τη λειτουργία
Pythagoras ισχύουν και για το
ύψος.

• Το 2ο βοηθητικ σηµείο
µέτρησης είναι επίσης το
σηµείο τέλους του
επιθυµητού µήκους.
• Η 3η βοηθητική µέτρηση
πρέπει να διεξαχθεί κάθετα σε
σχέση µε το επιθυµητ µήκος.
Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, εµφανίζεται η ακλουθη
ένδειξη:
height

PD-Z32

Το DISTO υπολογίζει το
απαιτούµενο µήκος µέσω τριών
βοηθητικών µετρήσεων
εφαρµζοντας τη λειτουργία
Πυθαγρας.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.

4.5
1

height

2

4.5
1

3

11.454m

2
3

Εµφανίζεται η 1η πλευρά του
τριγώνου προς µέτρηση καθώς
και ο αντίστοιχος αριθµς «1»
σε µαύρο πλαίσιο.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.

Οι προϋποθέσεις για τις
βοηθητικές ρυθµίσεις είναι οι
ίδιες µε αυτές στη λειτουργία
Pythagoras, µε τις παρακάτω
εξαιρέσεις:

Χωρίς τρίποδα, η
µέτρηση µπορεί να είναι
ασταθής. Συνεπώς, στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode, είτε:
- χρησιµοποιήστε τη
χρονοκαθυστέρηση (πλήκτρο x)
- είτε πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης τσο σο
χρειάζεται για να αρχίσει η
λειτουργία maximum tracking.

Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο πρώτο σηµείο
µέτρησης.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.

11.454m
Οι πρώτες τιµές µέτρησης
εµφανίζονται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «1».
Ταυτχρονα, εµφανίζεται η
δεύτερη πλευρά ή το ύψος του
τριγώνου προς µέτρηση καθώς
και ο αντίστοιχος αριθµς «2»
σε µαύρο πλαίσιο.
∆ιεξάγετε τη 2η βοηθητική
µέτρηση πως περιγράφεται
παραπάνω.
Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
ενεργοποίησης για να αρχίσει η
συνεχής µέτρηση.
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height

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.762m
Η 2η τιµή µέτρησης εµφανίζεται
δίπλα στον αντίστοιχο αριθµ
«2». Ταυτχρονα, εµφανίζεται η
τελευταία πλευρά του τριγώνου
προς µέτρηση καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «3» σε
µαύρο πλαίσιο.
Ευθυγραµµίστε κατά προσέγγιση
το DISTO κάθετα ως προς την
επιφάνεια αναφοράς (τοίχος).
Bπου τα σηµεία µέτρησης είναι
διατεταγµένα κάθετα, θα πρέπει
να αντιστοιχούν στην οριζντια
ρύθµιση του DISTO.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Πατήστε το µέχρι να
αρχίσει η ελάχιστη
συνεχής µέτρηση.
Μετακινήστε την κουκκίδα
λέιζερ επάνω, κάτω και εγκάρσια
κατά µήκος της προέκτασης της
απστασης που πρκειται να
µετρηθεί µέχρι να προσδιοριστεί
η ελάχιστη µέτρηση.

Ελληνικά

el

Βασικές λειτουργίες, συνέχεια
Πατήστε το για να
τερµατιστεί η ελάχιστη
συνεχής µέτρηση.

el

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.
height

height

Αυτή η λειτουργία µενού
δεν βελτιώνει την
προκαθορισµένη ακρίβεια
µέτρησης του DISTO.

4.5

1

05.595m

Αυτή η λειτουργία
µενού δεν µπορεί να
είναι ενεργοποιηµένη διαρκώς.

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.515m

08.515m
Η 3η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «3».
Κάθε µία απ τις 3 τιµές
µέτρησης που
εµφανίζονται µπορούν να
επιλεγούν ξανά µε το πλήκτρο
επµενης / προηγούµενης
λειτουργίας καθώς και να
διορθωθούν µε νέα µέτρηση.
Πατήστε το µια φορά για
να υπολογίσετε και να
εµφανίσετε την
επιθυµητή απσταση
στην οθνη.

Ελληνικά

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:

Ξαναπατήστε µια φορά
αυτ το πλήκτρο για να
εξέλθετε απ το µενού
και να εµφανιστεί το
αποτέλεσµα στις
βασικές ρυθµίσεις.

accuracy

Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

4.6

--.---m

Accuracy (ακρίβεια) (4.6)

Η ακτίνα λέιζερ ενεργοποιείται
στο πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.

Με αυτή τη λειτουργία
µπορείτε να υπολογίσετε τη
µέση τιµή 10 διαδοχικών
µετρήσεων απστασης.

Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο στχο.
Πατήστε το µια φορά για
να ενεργοποιηθεί η
µέτρηση.

Λγοι για να τη
χρησιµοποιήσετε:
• Για να επιτύχετε πιο ακριβή
αποτελέσµατα µειώνοντας
την απκλιση.
• Για να αντισταθµίσετε τυχν
ασταθείς µετρήσεις ταν
κρατάτε τo DISTO µε το χέρι.

To DISTO πραγµατοποιεί 10
ξεχωριστές µετρήσεις και
εµφανίζει τη µέση τιµή που
υπολγισε. Η ακτίνα λέιζερ
απενεργοποιείται.
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accuracy

4.6

n: 10
08.515m
Πατήστε το µια φορά για
να εξέλθετε απ το
µενού και για να
εµφανιστεί η µέση τιµή
στις βασικές ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

Average value (µέση τιµή)
(4.7)
Αυτή η λειτουργία
υπολογίζει τη µέση τιµή
των µετρήσεων που
πραγµατοποίησε ο χρήστης.
Είναι δυνατς ο υπολογισµς
της µέσης τιµής έως και 30
µετρήσεων.
Εφαρµογή:
• Μετρήσεις σε ανώµαλες
επιφάνειες τοίχων και
ταβάνια.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Υπολογισµς (5)

Βασικές λειτουργίες, συνέχεια
Καλέστε τη λειτουργία µενού.
average

4.7

n: ---.---m
Πατήστε το µια φορά για
να ενεργοποιηθεί η
ακτίνα λέιζερ στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο στχο.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης και κρατήστε
το πατηµένο για να αρχίσει η
συνεχής µέτρηση.
Μλις ολοκληρωθεί η µέτρηση,
ξαναπατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

average

n: 01
03.242m
03.242m

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

Στην οθνη απεικονίζεται:
- n: 01 για την πρώτη µέτρηση,
- απ κάτω, η µέση τιµή που
έχει υπολογιστεί,
- τέλος, η τρέχουσα τιµή.

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
triangle SSS

5.1

1
2
3

calculation

∆ιεξάγετε λες τις υπλοιπες
µετρήσεις πως περιγράφεται
παραπάνω.

1
2
3
4
5
6

Πατήστε το µια φορά για
να εµφανιστεί η µέση
τιµή στις βασικές
ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

- την αντικείµενη γωνία στη
µεγαλύτερη πλευρά του
τριγώνου,
- το εµβαδν του τριγώνου.

, 4x

4.7

5

triangle SSS
triangle SH
trapeze HHS
trapeze HSD
gable area
circle

Με αυτή τη λειτουργία µενού
διεξάγεται υπολογισµς
περιµέτρου, εµβαδού και
γκου χώρου.

Triangle SSS (τρίγωνο) (5.1)
Μλις µετρηθούν οι τρεις
πλευρές (SSS) του τριγώνου,
αυτή η λειτουργία µενού
υπολογίζει:
- το ύψος του τριγώνου,
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Εµφανίζεται η 1η πλευρά του
τριγώνου προς µέτρηση καθώς
και ο αντίστοιχος αριθµς «1»
σε µαύρο πλαίσιο.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Ευθυγραµµίστε τo DISTO και
σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο πρώτο σηµείο προς
µέτρηση.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
ενεργοποίησης, και ξεκινήστε
τη συνεχή µέτρηση για κάθε
πλευρά του τριγώνου.

Ελληνικά

el

Υπολογισµς, συνέχεια
Μλις ολοκληρωθεί η µέτρηση
στο πργραµµα συνεχούς
µέτρησης, ξαναπατήστε το
πλήκτρο ενεργοποίησης µια
φορά.

el

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.
triangle SSS
1

5.1

Μλις επιβεβαιώσετε
την τελευταία µέτρηση,
πατήστε αυτ το
πλήκτρο µια φορά για να
αρχίσει ο υπολογισµς.
triangle SSS

Η λειτουργία µενού
τερµατίζεται και το
µαρκαρισµένο αποτέλεσµα
εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

5.1

1

02.379m

2

69.8°

3

04.003m2

Triangle SH (τρίγωνο) (5.2)

3.118m

2

Μλις µετρηθεί η πλευρά
βάσης και το ύψος του
τριγώνου (SH), η λειτουργία
µενού υπολογίζει το εµβαδν
του τριγώνου.

3

03.118m
Η 1η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «1».
Ταυτχρονα, εµφανίζεται η 2η
πλευρά του τριγώνου προς
µέτρηση καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «2» σε
µαύρο πλαίσιο.
Μετρήστε τη 2η και την 3η
πλευρά του τριγώνου πως
περιγράφεται.
Κάθε µία απ τις 3 τιµές
µέτρησης που
εµφανίζονται µπορούν να
επιλεγούν ξανά µε το πλήκτρο
επµενης / προηγούµενης
λειτουργίας καθώς και να
διορθωθούν µε νέα µέτρηση.

Ελληνικά

Πρέπει λα τα αποτελέσµατα
να αποθηκεύονται στη µνήµη
δεδοµένων;

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:

Πατήστε και κρατήστε
το πατηµένο.

triangle SH

Μετά την αποθήκευση, η
λειτουργία µενού τερµατίζεται
και εµφανίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις

5.2

1

Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Ευθυγραµµίστε τo DISTO και
σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο πρώτο σηµείο προς
µέτρηση.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
ενεργοποίησης για να
ξεκινήσει η ελάχιστη συνεχής
µέτρηση.
Μλις ολοκληρωθεί η µέτρηση,
ξαναπατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης µια φορά.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.

2
triangle SH

Πρέπει να χρησιµοποιείται
µνο ένα συγκεκριµένο
αποτέλεσµα;

1

5.2
03.147m

2

Επιλέξτε το επιθυµητ
αποτέλεσµα µε το
πλήκτρο επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας.

Για την 1η µέτρηση,
εµφανίζεται η πλευρά βάσης
καθώς και ο αντίστοιχος
αριθµς «1» σε µαύρο πλαίσιο.

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
επιλογή.
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03.147m
Το µήκος της πλευράς βάσης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «1».
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Υπολογισµς, συνέχεια
Ταυτχρονα, εµφανίζεται το
επµενο ύψος προς µέτρησης
καθώς και ο αντίστοιχος
αριθµς «2» σε µαύρο πλαίσιο.

Ξαναπατήστε το για να
εξέλθετε απ το µενού
και να επιστρέψετε στις
βασικές ρυθµίσεις.

Μετρήστε το ύψος του
τριγώνου πως περιγράφεται,
και επιβεβαιώστε µε το
πλήκτρο Enter.

Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

Πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο για να αρχίσει η
µέγιστη συνεχής µέτρηση.
Ξαναπατήστε το µια φορά
µλις ολοκληρωθεί µέτρηση.

Trapeze HSH (τραπέζιο) (5.3)

Μλις επιβεβαιώσετε
την τελευταία µέτρηση,
ξαναπατήστε αυτ το
πλήκτρο µια φορά για να
αρχίσει ο υπολογισµς.
triangle SH

1

5.2

03.439m2

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

trapeze HSH

5.3

Εφαρµογές:
• Προσδιορισµς της κλίσης της
οροφής.
• Προσδιορισµς του εµβαδού
της ψης (τραπέζιο) ενς
κτιρίου µε επικλινή οροφή.

trapeze HSH
1

2

2

3

3

Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο πρώτο σηµείο προς
µέτρηση.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Σε περίπτωση ασταθούς
µέτρησης στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode είτε:
- χρησιµοποιήστε τη
χρονοκαθυστέρηση (πλήκτρο x)
- είτε πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης τσο σο
χρειάζεται για να αρχίσει η
λειτουργία συνεχούς µέτρησης.
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Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.

1

Εµφανίζεται το 1ο ύψος προς
µέτρηση (ύψος υδρορροής)
καθώς και ο αντίστοιχος
αριθµς «1» σε µαύρο πλαίσιο.

Μλις µετρηθούν και τα δύο
ύψη και η πλευρά βάσης του
τραπεζίου (HSH), αυτή η
λειτουργία µενού υπολογίζει:
- το µήκος και την κλίση µιας
πλευράς του τραπεζίου,
- το εµβαδν του τραπεζίου.

PD-Z66

Κάθε µία απ τις τιµές
µέτρησης που
εµφανίζονται µπορούν να
επιλεγούν ξανά µε το πλήκτρο
επµενης / προηγούµενης
λειτουργίας καθώς και να
διορθωθούν µε νέα µέτρηση.

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:

5.3
03.739m

03.739m
Η πρώτη τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «1».
Ταυτχρονα, εµφανίζεται η
πλευρά βάσης του τραπεζίου
προς µέτρηση καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «2».
Μετρήστε την πλευρά βάσης
του τραπεζίου πως
περιγράφεται παραπάνω και
επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο
enter.
Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
ενεργοποίησης στο πργραµµα
λειτουργίας Pointing Mode για
να αρχίσει η συνεχής µέτρηση.
Η 2η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «2».

Ελληνικά

el

Υπολογισµς, συνέχεια
Εµφανίζεται το επµενο ύψος
προς µέτρηση (ύψος δοκού
οροφής) καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «3» σε
µαύρο πλαίσιο.
trapeze HSH

5.3

1

03.739m

2

02.665m

3

03.108m

2

31.0°

Trapeze HSD (τραπέζιο) (5.4)

3

12.096m2

5.3

Μλις µετρηθεί το ύψος, το
µήκος της πλευράς βάσης και η
διαγώνιος του τραπεζίου
(HSH), αυτή η λειτουργία µενού
υπολογίζει:
- το µήκος και την κλίση µιας
πλευράς του τραπεζίου,
- το εµβαδν του τραπεζίου.

Πρέπει λα τα αποτελέσµατα
να αποθηκεύονται στη µνήµη
δεδοµένων;
Πατήστε και κρατήστε
το πατηµένο.

Μετρήστε το ύψος της δοκού
οροφής πως περιγράφεται
παραπάνω, και επιβεβαιώστε
µε το πλήκτρο Enter.

Μετά την αποθήκευση, η
λειτουργία µενού τερµατίζεται
και εµφανίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις.

Πατήστε και κρατήστε αυτ το
πλήκτρο πατηµένο για να
αρχίσει η µέγιστη συνεχής
µέτρηση.

Πρέπει να χρησιµοποιείται
µνο ένα συγκεκριµένο
αποτέλεσµα;

Κάθε µία απ τις τιµές
µέτρησης που
εµφανίζονται µπορούν να
επιλεγούν ξανά µε το πλήκτρο
επµενης / προηγούµενης
λειτουργίας καθώς και να
διορθωθούν µε νέα µέτρηση.
Πατήστε το µια φορά για
να αρχίσει ο
υπολογισµς, µλις
επιβεβαιώσετε την
τελευταία µέτρηση.

Ελληνικά

PD-Z67

el

1

Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

trapeze HSH

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
trapeze HSD

5.4

1
2
3

Εµφανίζεται το 1ο ύψος προς
µέτρηση (ύψος υδρορροής)
καθώς και ο αντίστοιχος
αριθµς «1» σε µαύρο πλαίσιο.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.

Επιλέξτε το επιθυµητ
αποτέλεσµα µε το
πλήκτρο επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας.

Σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο πρώτο σηµείο προς
µέτρηση.
Αυτή η λειτουργία µενού έχει
το πλεονέκτηµα τι λες οι
µετρήσεις µπορούν να
διεξαχθούν απ την ίδια θέση.

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
επιλογή.

Πρέπει πάντα να
µετράτε την πλευρά του
τραπεζίου µε το µικρτερο
ύψος.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.

Η λειτουργία µενού
τερµατίζεται και το
µαρκαρισµένο αποτέλεσµα
εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις.
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Υπολογισµς, συνέχεια

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.
trapeze HSD
1

5.4
03.516m

2
3

03.516m
Η 1η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «1».
Ταυτχρονα, εµφανίζεται η
πλευρά βάσης του τραπεζίου
προς µέτρηση καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «2» σε
µαύρο πλαίσιο.
Μετρήστε το µήκος της
πλευράς βάσης του τραπεζίου
πως περιγράφεται παραπάνω
και επιβεβαιώστε µε το
πλήκτρο enter.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
ενεργοποίησης στο πργραµµα
λειτουργίας Pointing Mode για
να αρχίσει η συνεχής µέτρηση.
trapeze HSD

Ξαναπατήστε το µια
φορά για να αρχίσει ο
υπολογισµς µλις
επιβεβαιώσετε την
τελευταία µέτρηση.

5.4

1

03.516m

2

05.373m

trapeze HSD

5.4

1

06.996m

2

39.8°

3

30.932m2

3

05.373m
Η 2η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «2».
Ταυτχρονα, εµφανίζεται η
διαγώνιος που πρκειται να
µετρηθεί στη συνέχεια, καθώς
και ο αντίστοιχος αριθµς «3»
σε µαύρο.
Μετρήστε τη διαγώνιο του
τραπεζίου πως περιγράφεται
παραπάνω, και επιβεβαιώστε
µε το πλήκτρο Enter.
Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
ενεργοποίησης για να αρχίσει η
µέγιστη συνεχής µέτρηση.

Πρέπει λα τα αποτελέσµατα
να αποθηκεύονται στη µνήµη
δεδοµένων;
Πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο.
Μετά την αποθήκευση, η
λειτουργία µενού τερµατίζεται
και εµφανίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις.

Η λειτουργία µενού
τερµατίζεται και το
µαρκαρισµένο αποτέλεσµα
εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

Gable area (5.5)
Αυτή η λειτουργία µενού
υπολογίζει το εµβαδν του
αετώµατος της ψης ενς
κτιρίου µε συµµετρική
αµφίρικτη στέγη.
Εφαρµογή:
Με αυτή τη λειτουργία µπορεί
να καθοριστεί ο χώρος που
έχει υποστεί µετατροπή.
PD-Z68

Σε περίπτωση ασταθούς
µέτρησης στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode είτε:
- χρησιµοποιήστε τη
χρονοκαθυστέρηση (πλήκτρο x)
- είτε πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης τσο σο
χρειάζεται για να αρχίσει η
λειτουργία συνεχούς
µέτρησης.

Πρέπει να χρησιµοποιείται
µνο ένα συγκεκριµένο
αποτέλεσµα;
Επιλέξτε το επιθυµητ
αποτέλεσµα µε το
πλήκτρο επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας.

Κάθε µία απ τις τιµές
µέτρησης που
εµφανίζονται µπορούν να
επιλεγούν ξανά µε το πλήκτρο
επµενης / προηγούµενης
λειτουργίας καθώς και να
διορθωθούν µε νέα µέτρηση.

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
επιλογή.
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Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:

Ελληνικά
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Υπολογισµς, συνέχεια
gable area

el

5.5

gable area

1

1

2

2

3

3

Εµφανίζεται το 1ο ύψος προς
µέτρηση (ύψος υδρορροής)
καθώς και ο αντίστοιχος αριθµς
«1» σε µαύρο πλαίσιο.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Σκοπεύστε µε την ακτίνα λέιζερ
στο πρώτο σηµείο προς µέτρηση.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Σε περίπτωση ασταθούς
µέτρησης στο πργραµµα
λειτουργίας Pointing Mode είτε:
- χρησιµοποιήστε τη
χρονοκαθυστέρηση (πλήκτρο x)
- είτε πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης τσο σο
χρειάζεται για να αρχίσει η
λειτουργία συνεχούς µέτρησης.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την τιµή
που εµφανίζεται.

Ελληνικά

Η 2η τιµή µέτρησης εµφανίζεται
δίπλα στον αντίστοιχο αριθµ
«2». Ταυτχρονα, εµφανίζεται το
επµενο ύψος προς µέτρηση
(κορυφή στέγης) καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «3» σε
µαύρο πλαίσιο.

5.5
03.547m

03.547m

Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.

Η 1η τιµή µέτρησης
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «1».
Ταυτχρονα εµφανίζεται το
επµενο πλάτος αετώµατος
προς µέτρηση καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «2» σε
µαύρο πλαίσιο.

Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο
το πλήκτρο ενεργοποίησης στο
πργραµµα λειτουργίας Pointing
Mode για να αρχίσει η µέγιστη
συνεχής µέτρηση.
Ξαναπατήστε µια φορά το
πλήκτρο ενεργοποίησης ταν
ολοκληρωθεί η µέτρηση.

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
ενεργοποίησης στο πργραµµα
λειτουργίας Pointing Mode για
να αρχίσει η συνεχής µέτρηση.

2

gable area

1

5.5

53.789m2

Σκοπεύστε µε την ακτίνα λέιζερ
στη πρώτη κάτω πλευρά.

Μετρήστε το πλάτος του
κτιρίου ή του αετώµατος πως
περιγράφεται παραπάνω και
επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο
enter.

gable area
1

Μλις επιβεβαιώσετε
την τελευταία µέτρηση,
πατήστε αυτ το
πλήκτρο µια φορά για να
αρχίσει ο υπολογισµς.

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.

5.5

Κάθε µία απ τις 3 τιµές
µέτρησης που
εµφανίζονται µπορούν να
επιλεγούν µε το πλήκτρο
επµενης / προηγούµενης
λειτουργίας καθώς και να
διορθωθούν µε νέα µέτρηση.

03.547m
09.812m

3

09.812m
42

Ξαναπατήστε το µια
φορά για να εξέλθετε
απ το µενού και να
εµφανιστεί το
µαρκαρισµένο
αποτέλεσµα στις
βασικές ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

Circle (κύκλος) (5.6)
Αυτή η λειτουργία µενού
υπολογίζει το εµβαδν του
κύκλου χρησιµοποιώντας τη
διάµετρο.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Υπολογισµς, συνέχεια
Εφαρµογή:
• γκος δέντρων, σιλ, κ.λπ.
• µετρήσεις σε συστήµατα
σωληνώσεων.
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
circle

5.6

1

Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Σε περίπτωση ασταθούς
µέτρησης στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode είτε:
- χρησιµοποιήστε τη
χρονοκαθυστέρηση (πλήκτρο x)
- είτε πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης τσο σο
χρειάζεται για να αρχίσει η
λειτουργία µέγιστης συνεχούς
µέτρησης.
Ξαναπατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης µια φορά µλις
ολοκληρωθεί η µέτρηση στη
µέγιστη συνεχή µέτρηση.

Εµφανίζεται η διάµετρος του
κύκλου καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «1» σε
µαύρο πλαίσιο.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Τοποθετήστε το DISTO στην
περίµετρο του κύκλου για να
το χρησιµοποιήσετε ως
αναφορά.
Σκοπεύστε µε την κουκκίδα
λέιζερ σε ένα σηµείο στην
αντικείµενη πλευρά του
κύκλου.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Πατήστε το δύο φορές
για να επιβεβαιώσετε
την τιµή µέτρησης και
για να αρχίσει ο
υπολογισµς.
circle

5.6

Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε
το αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.

Space (χώρος) (5.7)
Αυτή η λειτουργία µενού
υπολογίζει µέσω του µήκους,
του πλάτους και του ύψους
ενς δωµατίου
- το εµβαδν του δαπέδου και
του ταβανιού,
- το άθροισµα του εµβαδού των
τοίχων,
- την περίµετρο,
- τον γκο του δωµατίου.
Εφαρµογή:
• Οι διαστάσεις ενς δωµατίου
είναι απαραίτητες για τις
εργασίες ελαιοχρωµατισµού,
επιχρισµάτων, τοποθέτηση
µοκετών, κ.λπ.
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
space

1

00.250m2

5.7
1
2

Πατήστε το δύο φορές
για να εξέλθετε απ το
µενού και να εµφανιστεί
το αποτέλεσµα στις
βασικές ρυθµίσεις.

3

Για την 1η µέτρηση,
εµφανίζεται το µήκος του
δωµατίου καθώς και ο
αντίστοιχος αριθµς «1» σε
µαύρο πλαίσιο.
Πατήστε το µια φορά για
να µεταβείτε στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode.
Ευθυγραµµίστε το DISTO και
σκοπεύστε µε την ακτίνα
λέιζερ στο πρώτο σηµείο προς
µέτρηση.
Ενεργοποίηση µέτρησης.
Κρατήστε το DISTO
σταθερ.
Σε περίπτωση ασταθούς
µέτρησης στο
πργραµµα λειτουργίας
Pointing Mode είτε:
- χρησιµοποιήστε τη
χρονοκαθυστέρηση (πλήκτρο x)
- είτε πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης τσο σο
χρειάζεται για να αρχίσει η
λειτουργία ελάχιστης
συνεχούς µέτρησης.
Ξαναπατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης µια φορά µλις
ολοκληρωθεί η µέτρηση στην
ελάχιστη συνεχή µέτρηση.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
τιµή που εµφανίζεται.
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el

Υπολογισµς, συνέχεια
space

5.7
1

el

04.563m

space
1

026.369m2

2

2

082.632m2

3

3

020.684m

04.563m
Το µήκος του δωµατίου
εµφανίζεται δίπλα στον
αντίστοιχο αριθµ «1».
Ταυτχρονα εµφανίζεται το
επµενο πλάτος προς µέτρηση
καθώς και ο αντίστοιχος
αριθµς «2» σε µαύρο πλαίσιο.
Μετρήστε το πλάτος του
δωµατίου πως περιγράφεται
παραπάνω και επιβεβαιώστε µε
το πλήκτρο enter.
Στη συνέχεια µετρήστε το
ύψος του δωµατίου (no. 3) και
επιβεβαιώστε.
Ξαναπατήστε το µια
φορά για να αρχίσει ο
υπολογισµς.
Τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών επεξηγούνται µε
διαγράµµατα και είναι
αριθµηµένα κατά σειρά (1 – 4):
1 εµβαδν ταβανιού / δαπέδου
2 ................... συνολικ εµβαδν
3 ................................ περίµετρος
4 ......................................... γκος

Ελληνικά

4

105.344m

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

Memory (Μνήµη) (6)

5.7

, 5x

Έχουν εκχωρηθεί 9 θέσεις
µνήµης µε διάφορες
δυναττητες εισαγωγής και
εξαγωγής, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η αποθήκευση
ενδιάµεσων αποτελεσµάτων ή
συχνά χρησιµοποιούµενων
δεδοµένων (πρσθεση,
αφαίρεση, διάκενο
περιστρεφµενης βάσης, κ.λπ.).

menu
1
2
3
4
5
6

3

Πρέπει λα τα αποτελέσµατα να
αποθηκεύονται στη µνήµη
δεδοµένων;
Πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο.
Μετά την αποθήκευση, η
λειτουργία µενού τερµατίζεται
και εµφανίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις.

measure settings
end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory

memory
1
2
3
4

Πρέπει να χρησιµοποιείται µνο
ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα;
Επιλέξτε το επιθυµητ
αποτέλεσµα µε το
πλήκτρο επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας.

6

memory key 1-9
recall key 1-9
stack
data

Το DISTO διαθέτει πολλούς
τρπους αποθήκευσης
µετρήσεων και υπολογισµών.

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
επιλογή.

Η µέτρηση, ο υπολογισµς ή η
εισαγωγή που εµφανίστηκε
τελευταία στην οθνη
αποθηκεύεται ταν το DISTO
απενεργοποιείται, και
εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις ταν το DISTO
ενεργοποιηθεί ξανά.

Η λειτουργία µενού τερµατίζεται
και το µαρκαρισµένο
αποτέλεσµα εµφανίζεται στις
βασικές ρυθµίσεις.
Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε το
αποτέλεσµα στη µνήµη
πληκτρολογίου ή στη µνήµη
δεδοµένων.
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Αυτή η λειτουργία µενού
χρησιµοποιείται µνο για την
αποθήκευση δεδοµένων. Η
κλήση των αποθηκευµένων
δεδοµένων γίνεται µέσω της
λειτουργίας µενού «πλήκτρα
ανάκλησης 1 – 9» (6.2).
Προεπιλεγµένη ρύθµιση: Μετά
την επαναφορά, λα τα πλήκτρα
µνήµης (3.4) διαγράφονται.
Προϋπθεση:
Πριν την αποθήκευση, η
αντίστοιχη τιµή µέτρησης ή
υπολογισµού πρέπει να
εµφανιστεί στη βασική ρύθµιση.
Οι τιµές που εισάγετε µέσω του
πληκτρολογίου πρέπει να
επιβεβαιώνονται µε το πλήκτρο
Enter.
Αποθήκευση µέσω του µενού
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται η
ακλουθη ένδειξη:

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Μνήµη, συνέχεια
memory key 1-9

6.1

Αποθήκευση µε συντµευση
Πατήστε το µια φορά για
να καλέσετε το βασικ
µενού.

1
0.000

5.125
Το βέλος στο σύµβολο δηλώνει
‘αποθήκευση’, ενώ ο αριθµς
ακριβώς δίπλα δηλώνει το
εκχωρηµένο πλήκτρο µνήµης (1
– 9).
Ακριβώς απ κάτω εµφανίζονται
σε µικρή γραµµατοσειρά είτε τα
τρέχοντα περιεχµενα µνήµης
είτε ο αριθµς «0.000» εάν το
πλήκτρο µνήµης δεν έχει
εκχωρηθεί. Τα τρέχοντα
περιεχµενα µνήµης
διαγράφονται ταν
καταχωρούνται νέα δεδοµένα σε
αυτ το πλήκτρο µνήµης.
Επιλέξτε ένα (ελεύθερο)
πλήκτρο µνήµης είτε µε
το πλήκτρο επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας είτε
εισάγοντας απευθείας
τον αριθµ του πλήκτρου
µνήµης.
Πατήστε αυτ το πλήκτρο
µια φορά για αποθήκευση.
Μετά απ ένα σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Εµφανίζεται στην οθνη το
αντίστοιχο πλήκτρο µνήµης.

,

+

...

+

Εισάγετε τη συντµευση για το
«πλήκτρο µνήµης» (6.1) και
προσθέστε τον αριθµ για τη
θέση εκχώρησης µνήµης που
επιθυµείτε (1 – 9).
Μλις επιβεβαιωθεί η
αποθήκευση, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.
Αποθήκευση µε πλήκτρο
µνήµης
Τα δεδοµένα εκχωρούνται σε
κάθε πλήκτρο µνήµης απ το 1
έως το 9.
Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο
που επιθυµείτε, π.χ. το
πλήκτρο 3 για πλήκτρο
µνήµης το 3.
memory key 1-9

6.1

Πατήστε το µια φορά για
αποθήκευση.
Μετά απ ένα σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.

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

Το βέλος στο σύµβολο δηλώνει
ανάκληση, ενώ ο αριθµς
ακριβώς δίπλα δηλώνει το
εκχωρηµένο πλήκτρο µνήµης
(1 – 9).
Ακριβώς απ κάτω
εµφανίζονται είτε τα
περιεχµενα της τρέχουσας
µνήµης είτε ο αριθµς «0.000»
εάν το πλήκτρο µνήµης δεν
χρησιµοποιείται.
Επιλέξτε ένα πλήκτρο
µνήµης µε το πλήκτρο
επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας είτε
απευθείας µέσω του
πληκτρολογίου.

Αυτή η λειτουργία µενού
χρησιµεύει µνο στην
ανάκληση των 9 πλήκτρων
µνήµης. Η αποθήκευση
δεδοµένων σε κάποιο πλήκτρο
µνήµης γίνεται µέσω της
λειτουργίας µενού «Πλήκτρα
µνήµης 1 – 9» (6.1).
Μετά την ανάκληση, η τιµή στις
βασικές ρυθµίσεις
αντικαθίσταται απ τα
περιεχµενα ενς πλήκτρου
µνήµης.
Ανάκληση µε το µενού
Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, εµφανίζεται η ακλουθη
ένδειξη:
recall key 1-9

3
0.000

1

0.000

9.723
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6.2

Πατήστε το µια φορά για
να καλέσετε τα
περιεχµενα.
Μετά απ ένα σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.
Ανάκληση µε συντµευση
Πατήστε το µια φορά για
να καλέσετε το βασικ
µενού.
,

+

...

+

Εισάγετε τη συντµευση για τη
λειτουργία µενού «πλήκτρο
ανάκλησης 1- 9» (6.2) και
προσθέστε τον αριθµ για τη
θέση εκχώρησης µνήµης που
επιθυµείτε (1 – 9).

Ελληνικά

el

Μνήµη, συνέχεια
Μετά την αποθήκευση,
εµφανίζεται σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης και στη συνέχεια
οι βασικές ρυθµίσεις.

el

Πατήστε το µια φορά για
να καλέσετε τα
περιεχµενα.

Ανάκληση µε το πλήκτρο 0

Μετά απ ένα σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.

Πατήστε το µέχρι να
ακουστεί η ηχητική
ένδειξη (περ. 1 sec).

Stack (προσωρινή µνήµη) (6.3)

Εάν πατήσετε το
πλήκτρο παρατεταµένα,
θα εµφανιστούν τα
περιεχµενα της προσωρινής
µνήµης (6.3).
recall key 1-9

6.2

1

5.125
Εµφανίζεται το πρώτο πλήκτρο
µνήµης.
Επιλέξτε ένα πλήκτρο
µνήµης µε τα πλήκτρα
επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας είτε
απευθείας µέσω του
πληκτρολογίου.
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stack

6.3

1

7.891
Το βέλος δηλώνει ανάκληση
της προσωρινής µνήµης, ενώ ο
αριθµς ακριβώς δίπλα
δηλώνει τη θέση µνήµης στην
προσωρινή µνήµη (1 – 15).

Η λειτουργία προσωρινής
µνήµης αποθηκεύει αυτµατα
τις τελευταίες 15 µετρήσεις,
υπολογισµούς ή εισαγωγές σε
ένα µη σταθερ αρχείο
καταγραφής. Αυτ σηµαίνει τι
οι αποθηκευµένες τιµές δεν
έχουν σταθερή θέση
εκχώρησης αλλά αλλάζουν
θέσεις στην προσωρινή µνήµη.

Ακριβώς απ κάτω
εµφανίζονται είτε τα τρέχοντα
περιεχµενα µνήµης είτε ο
αριθµς «0.000» εάν το
πλήκτρο µνήµης στην
προσωρινή µνήµη δεν
χρησιµοποιείται.

Bταν έχουν καταληφθεί και οι
15 θέσεις στην προσωρινή
µνήµη, κάθε νέα εισαγωγή
εκχωρείται και διαγράφει τη
θέση µνήµης που κάθε φορά
χρησιµοποιείται τελευταία.

Η πλέον πρσφατη (τρέχουσα)
εισαγωγή βρίσκεται πάντα στη
θέση µνήµης 1, η δεύτερη πιο
πρσφατη εισαγωγή στη θέση
µνήµης 2, κ.λπ.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση: µετά
την επαναφορά, η προσωρινή
µνήµη διαγράφεται (3.4)

Επιλέξτε ένα πλήκτρο
µνήµης µε τα πλήκτρα
επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας είτε
απευθείας µέσω του
πληκτρολογίου.

Ανάκληση µε το µενού
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:

Πατήστε το µια φορά για
να καλέσετε τα
περιεχµενα.
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Μετά απ ένα σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται τα
περιεχµενα της µνήµης στις
βασικές ρυθµίσεις.
Τα αποτελέσµατα των
µεµονωµένων
µετρήσεων για τις βασικές
λειτουργίες (Pythagoras, ύψη)
ή τους υπολογισµούς (τρίγωνα,
τραπέζια, κ.λπ.), µπορούν να
ανακληθούν απ την
προσωρινή µνήµη και να
χρησιµοποιηθούν για
περαιτέρω υπολογισµούς.
Ανάκληση µε το πλήκτρο 0
Πατήστε και κρατήστε
το για 2 δευτερλεπτα
µέχρι να ακουστούν δύο
ηχητικές ενδείξεις.
Εάν πατήσετε το
πλήκτρο για λιγτερο
απ δύο δευτερλεπτα, θα
εµφανιστεί το πλήκτρο µνήµης
(6.2).
stack

6.3

1

7.891
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Εµφανίζεται στην οθνη η
πρώτη θέση µνήµης της
προσωρινής µνήµης.
Επιλέξτε την επιθυµητή
θέση µνήµης µε τα
πλήκτρα επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας είτε
απευθείας µέσω του
πληκτρολογίου.
Πατήστε το µια φορά για
να καλέσετε τα
περιεχµενα.
Μετά απ ένα σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται τα
περιεχµενα της µνήµης στις
βασικές ρυθµίσεις.

Data (δεδοµένα) (6.4)
data

Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η επµενη ελεύθερη θέση
µνήµης.
Μπορείτε να εισάγετε κείµενο
έως και 30 χαρακτήρων µέσω
του πληκτρολογίου.
Το κείµενο εµφανίζεται σε
τρεις γραµµές, αλλά
µεταφέρεται ως µία γραµµή
µέσω του λογισµικού
διασύνδεσης.
text

6.4
1
2
3
4
5

Text (κείµενο) (6.4.1)
Αυτή η λειτουργία µενού
χρησιµοποιείται για την
εισαγωγή κειµένου στη µνήµη
δεδοµένων, π.χ. έγγραφα
µετρήσεων.

001

...

Μνήµη, συνέχεια

Περιµένετε να
µετακινηθεί ο κέρσορας
πριν εισάγετε τον
επµενο χαρακτήρα.
Πατήστε το µια φορά για
να επιλέξετε το κεν
διάστηµα.
Πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο για να εισάγετε
τον αριθµ 0.
Πατήστε το µια φορά για
να µετακινείτε ένα
διάστηµα πιο πίσω και να
διαγράψετε τον
προηγούµενο χαρακτήρα.
Επαναλάβετε την
παραπάνω διαδικασία για
να διαγράψετε σταδιακά
τους προηγούµενους
χαρακτήρες.

6.4.1
abc

text
store
change
erase
send

Αυτ το υποµενού
διαχειρίζεται τη µνήµη
δεδοµένων.
Προεπιλεγµένη ρύθµιση: none,
δηλαδή τυχν επαναφορά (3.4)
δεν διαγράφει τη µνήµη
δεδοµένων.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Πατήστε το µια φορά για
να αλλάξετε µεταξύ
πεζών και κεφαλαίων
γραµµάτων.

Πατήστε το αντίστοιχο
πλήκτρο επανειληµµένα
για να καλέσετε τον
ειδικ χαρακτήρα που
επιθυµείτε (βλ.
περιγραφή στην εντητα
«Πληκτρολγιο» στο
κεφάλαιο «Εισαγωγή
κειµένου και
δεδοµένων»).

Πατήστε το µια φορά για
να ολοκληρώσετε και να
αποθηκεύσετε την
εισαγωγή κειµένου.
Μετά απ ένα σύντοµο µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.
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Η λειτουργία µενού Send
(6.4.5) επιτρέπει την αποστολή
των αποθηκευµένων
δεδοµένων σε Η/Υ και την
εµφάνισή τους σε φύλλο
εργασίας Excel.
Store (αποθήκευση) (6.4.2)
Αυτή η λειτουργία
χρησιµοποιείται για την
αποθήκευση των τιµών
µέτρησης και υπολογισµών στη
µνήµη δεδοµένων.
Αποθήκευση µε το µενού
Προϋπθεση: Η τιµή που
πρκειται να αποθηκευτεί
πρέπει να εµφανίζεται στις
βασικές ρυθµίσεις.
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η επµενη ελεύθερη θέση
µνήµης.
store

_>

002

6.4.2
abc

2.493
Επίσης, µπορείτε να εισάγετε
κείµενο τριών γραµµών (έως
και 8 χαρακτήρες σε κάθε
γραµµή) µέσω του
πληκτρολογίου.
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el

Μνήµη, συνέχεια
Μπορείτε να αποφύγετε
τυχν ασάφειες
περιγράφοντας σωστά τις
αποθηκευµένες τιµές.

el

Εισάγετε το κείµενο πως
περιγράφεται στη λειτουργία
µενού (6.4.1).
Πατήστε το µια φορά για
να µετακινηθεί ο
κέρσορας στην επµενη
γραµµή κειµένου.
Πατήστε το µια φορά για
να ολοκληρώσετε και να
αποθηκεύσετε την
εισαγωγή.
Μετά την επιβεβαίωση,
εµφανίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις.
Εναλλακτικά, µπορείτε να
εισάγετε το κείµενο απ µια
προκαθορισµένη λίστα.
Προϋπθεση: Η λίστα αυτή
πρέπει να έχει ήδη φορτωθεί
στο DISTO 9 (βλ. Online
οδηγίες στο CD-ROM που
παρέχεται µαζί µε το ργανο).
Πατήστε το µια φορά για
να εµφανιστεί η λίστα
προκαθορισµένου
κειµένου.
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store

_>

002

Αποθήκευση µε το πλήκτρο
Enter
Bταν πρκειται να αποθηκεύσετε
µια τιµή που εµφανίζεται στη
βασική ρύθµιση:

6.4.2
abc

Πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο.

Hallway
Shower
WC
Bath

Στην οθνη εµφανίζεται:
• η επµενη ελεύθερη θέση
µνήµης,
• ο κέρσορας για την εισαγωγή
κειµένου.

Επιλέξτε τη λέξη που
επιθυµείτε απ τη λίστα.

Εάν επιθυµείτε, αποθηκεύστε το
κείµενο πως περιγράφεται
παραπάνω.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
εισαγωγή.

Πατήστε το µια φορά για
αποθήκευση.
Μετά απ ένα µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται στην
οθνη οι βασικές ρυθµίσεις.

Ακολουθήστε την ίδια
διαδικασία για να εισάγετε τις
επµενες λέξεις απ τη λίστα.

Εάν πρκειται να αποθηκεύσετε
λα τα αποτελέσµατα ενς
υπολογισµού (π.χ. Pythagoras,
τρίγωνα, ύψη, κ.λπ.) στη µνήµη
δεδοµένων:

Μετά απ ένα µήνυµα
επιβεβαίωσης,
εµφανίζεται στην οθνη
η βασική ρύθµιση.

Πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο αµέσως µετά
την εµφάνιση των
αποτελεσµάτων
υπολογισµού.

Bταν αποθηκεύετε µια
νέα τιµή, το DISTO
χρησιµοποιεί αυτµατα τις
πρώτες δύο γραµµές κειµένου
της τελευταίας θέσης µνήµης.

Στην οθνη εµφανίζεται:
• η επµενη ελεύθερη θέση
µνήµης,
• ο κέρσορας για την εισαγωγή
κειµένου.
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Εάν επιθυµείτε, εισάγετε το
κείµενο στην πρώτη γραµµή
πως περιγράφεται παραπάνω.
Αυτ το κείµενο
χρησιµοποιείται αυτµατα
για τα επµενα αποτελέσµατα.
Οι δύο άλλες γραµµές
• χρησιµοποιούνται για την
εισαγωγή κειµένου,
• περιέχουν κείµενο το οποίο
έχει προκαθοριστεί απ τη
λειτουργία υπολογισµού.
Πατήστε το µια φορά για
να αποθηκεύσετε τα
αποτελέσµατα το ένα
µετά το άλλο.
Μετά απ ένα µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται
στην οθνη οι βασικές
ρυθµίσεις.
Change (αλλαγή) (6.4.3)
Με αυτή τη λειτουργία µενού,
µπορείτε να αλλάξετε τα
δεδοµένα που έχουν
αποθηκευτεί στη µνήµη.
Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, στο µενού εµφανίζονται:
• η τελευταία αποθηκευµένη
τιµή,
• ο αριθµς της θέσης µνήµης,
• ο αριθµς των κατειληµµένων
θέσεων µνήµης και το ποσοστ
δεσµευµένης µνήµης.
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Μνήµη, συνέχεια
change

200

6.4.3
:200
: 25%

5.125m
Επιλέξτε τη θέση
µνήµης που επιθυµείτε
µε τα πλήκτρα επµενης
/ προηγούµενης
λειτουργίας είτε
απευθείας µέσω του
πληκτρολογίου.
Εάν επιθυµείτε, η θέση µνήµης
που έχετε επιλέξει µπορεί να
δεσµευθεί για τη µεταφορά
δεδοµένων σε Η/Υ.
Πατήστε το µια φορά για
να δεσµεύσετε τη θέση
µνήµης.
Εµφανίζεται αυτ το
σύµβολο. Τα
περιεχµενα και η θέση
µνήµης δεν αλλάζουν.
Ξαναπατήστε το πλήκτρο
Επαναφοράς για να
αποδεσµεύσετε τη θέση
µνήµης για τη µεταφορά
δεδοµένων.
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Πατήστε το µια φορά για
κάνετε τις αλλαγές.
Τοποθετήστε τον
κέρσορα µε τα πλήκτρα
επµενης /
προηγούµενης
λειτουργίας στη γραµµή
που θέλετε να αλλάξετε.

Erase (διαγραφή) (6.4.4)
This menu function erases the
entire data memory.

send
Αυτή λειτουργία µενού
διαγράφει ολκληρη τη µνήµη
δεδοµένων.

Πατήστε το µια φορά για
διαγραφή.

erase
entire
memory ?

Εισάγετε νέο κείµενο ή τιµή µε
το πληκτρολγιο ή καλέστε το
απ τα πλήκτρα µνήµης ή απ
την προσωρινή µνήµη.
Πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο, πως είναι
απαραίτητο.

DISTO
Θέλετε να ακυρώσετε τη
λειτουργία µενού;

Πατήστε το
(επανειληµµένα) για να
προσθέσετε τη µονάδα
µέτρησης.
Μπορείτε να
αντικαταστήσετε µια
γραµµή κειµένου απ τη λίστα.
Βλ. λειτουργία µενού
«Αποθήκευση» (6.4.2).
Πατήστε το µια φορά για
να αποθηκεύσετε τις
αλλαγές.
Μετά απ ένα µήνυµα
επιβεβαίωσης, εµφανίζονται οι
βασικές ρυθµίσεις.

Send (αποστολή) (6.4.5)

Πατήστε το µια φορά για
να εµφανιστεί το
υποµενού «data» (6.4) ή
πατήστε και κρατήστε το
πατηµένο για να
εµφανιστούν οι βασικές
ρυθµίσεις.
∆ιαγραφή;
Πατήστε το µια φορά.
Μλις διαγράψετε τη µνήµη
δεδοµένων, εµφανίζεται ένα
µήνυµα επιβεβαίωσης και στη
συνέχεια οι βασικές ρυθµίσεις.
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6.4.5
1 all
2 position

Απ αυτ το υποµενού, τα
περιεχµενα της µνήµης
δεδοµένων µεταφέρονται
µέσω του λογισµικού
διασύνδεσης σε Η/Υ ή laptop.
All (6.4.5.1)
Με αυτή τη λειτουργία µενού
µεταφέρονται λα τα
περιεχµενα της µνήµης
δεδοµένων.
Κατά τη µεταφορά, εµφανίζεται
ξανά ο αριθµς της θέσης
µνήµης δεδοµένων που
µεταφέρονται.
Στο τέλος της µεταφοράς, το
υποµενού εµφανίζεται ξανά.
Position (θέση) (6.4.5.2)
Με αυτή τη λειτουργία µενού
µεταφέρονται κάποιες θέσεις
της µνήµης δεδοµένων.

Ελληνικά

el

Μνήµη, συνέχεια
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται
η ακλουθη ένδειξη:
position

6.4.5.2

el

Κατά τη µεταφορά δεδοµένων,
εµφανίζεται ο αριθµς της
τρέχουσας θέσης µνήµης απ
την οποία µεταφέρονται τα
δεδοµένα.

Οι λειτουργίες υπολογισµού σε
αυτ το υποµενού
συµπληρώνουν τους 4
θεµελιώδεις αριθµητικούς
καννες πως περιγράφεται
στην εντητα «Απλοί
υπολογισµοί».

Στο τέλος της µεταφοράς το
υποµενού εµφανίζεται ξανά.

-

001 >
200 >

Εάν χρησιµοποιηθούν
λανθασµένες µονάδες
µέτρησης, θα εµφανιστούν τα
ακλουθα µηνύµατα σφάλµατος:
• Area and volume dimensions
cannot be squared (Το εµβαδν
και ο γκος δεν υψώνονται στο
τετράγωνο).
• From lenghts or volume
dimensions no square roots can
be calculated (∆εν µπορεί να
υπολογιστεί η τετραγωνική ρίζα
µήκους ή γκου).

Υπολογιστής (7)
, 6x

Η κατακρυφη ράβδος δείχνει
τη θέση µνήµης απ την πρώτη
έως την τελευταία θέση.
Επιλογή θέσεων µνήµης για τη
µεταφορά θέσεων:

...

Τοποθετήστε µε το
πλήκτρο το βέλος στην
πρώτη ή την τελευταία
θέση µνήµης.
Εισάγετε την πρώτη και
την τελευταία θέση
µνήµης και στη συνέχεια
τον έναν αριθµ θέσεων
µνήµης µετά τον άλλο
απ την περιοχή µνήµης.
Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε την
επιλογή και να αρχίσει η
µεταφορά δεδοµένων.
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menu
2
3
4
5
6
7

end cover
basic settings
basic functions
calculation
memory
calculator

calculator

Division (αφαίρεση) (7.1)
Προϋπθεση: Η πρώτη τιµή που
πρκειται να υπολογιστεί πρέπει
να εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις.
Κάθε εισαγωγή µέσω του
πληκτρολογίου πρέπει να
επιβεβαιώνεται µε το πλήκτρο
Enter.
Μλις καλέσετε αυτή τη
λειτουργία µενού, εµφανίζεται η
ακλουθη ένδειξη:

7

1 division
2 x2
3 square root

/

13.510m

--.---m
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Η πρώτη τιµή που πρκειται να
υπολογιστεί εµφανίζεται µε
µικρή γραµµατοσειρά.
Ο δεύτερος αριθµς µπορεί να
• εισαχθεί µέσω του
πληκτρολογίου,
• ανακληθεί απ το πλήκτρο
µνήµης ή απ την προσωρινή
µνήµη,
• προσδιοριστεί µε µέτρηση
απστασης.
Πατήστε το µια φορά για
να διεξάγετε υπολογισµ.
Το αποτέλεσµα εµφανίζεται στις
βασικές ρυθµίσεις.

x2 (7.2)
Προϋπθεση: Η πρώτη τιµή που
πρκειται να υπολογιστεί πρέπει
να εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις.
Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, ο υπολογισµς
διεξάγεται αµέσως και το
αποτέλεσµα εµφανίζεται στις
βασικές ρυθµίσεις.

Square root (τετραγωνική ρίζα)
(7.3)
Προϋπθεση: Η πρώτη τιµή που
πρκειται να υπολογιστεί πρέπει
να εµφανίζεται στις βασικές
ρυθµίσεις.
Μλις καλέσετε τη λειτουργία
µενού, ο υπολογισµς
διεξάγεται αµέσως και το
αποτέλεσµα εµφανίζεται στις
βασικές ρυθµίσεις.
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Αυξηµένη απσταση
σκπευσης:
Τη νύχτα, το σούρουπο και µε
σκιασµένη επιφάνεια
σκπευσης.

Υγρές, ολισθηρές και
βαµµένες (λείες)
επιφάνειες

Μειωµένη απσταση
σκπευσης:
Σε θαµπές, πράσινες, µπλε
επιφάνειες µειώνεται η
απσταση σκπευσης του
DISTO (ακµη και σε φυτά και
δένδρα).

1. Κατά την σκπευση υπ
„επίπεδη“ γωνία,
αντικατοπτρίζεται η ακτίνα
λέιζερ. Το DISTO µπορεί να
λάβει πολύ ασθενές σήµα
(µήνυµα 255).
2. Κατά τη σκπευση υπ ορθή
γωνία, το DISTO µπορεί να
λάβει πολύ δυνατ σήµα
(µήνυµα 256).

Ανώµαλες επιφάνειες
Στις ανώµαλες επιφάνειες (π.χ.
χονδρς σοβάς), η µέτρηση
γίνεται στο κέντρο της
σκοπευµένης επιφάνειας.
Για την αποφυγή µέτρησης
αρµών σοβάδων:
Χρησιµοποιήστε στχους,
„Post-It“ της 3M ή χαρτνι.

∆ιαφανείς επιφάνειες
Για την αποφυγή σφαλµάτων
µέτρησης µην µετράτε άχρωµα
υγρά (πως νερ) ή γυαλιά
(που δεν είναι σκονισµένα).
Σε άγνωστα υλικά ή υγρά,
διεξάγετε µία δοκιµαστική
µέτρηση.
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PD-Z55

Στο φως της ηµέρας (σε
εξωτερικ χώρο)
χρησιµοποιείτε πάντοτε το
προσοφθάλµιο. Εάν απαιτείται,
σκιάστε το στχο.

Στην σκπευση µέσα απ
τζάµια ή ταν υπάρχουν
περισστερα αντικείµενα στη
γραµµή σκπευσης, µπορεί να
εµφανιστούν λανθασµένες
µετρήσεις.

Ελεύθερη σκπευση
(περ. 20 - 40 m):
Χρησιµοποιείτε στχους
563875 (DIN C6) ή 723385 (DIN
A4) ή:
Ιδιοκατασκευή στχων σε
οποιοδήποτε µέγεθος:

Κατάλληλες,
στρογγυλές επιφάνειες

Απσταση:

Παραγγελία:

µέχρι και 30m
(λευκς)

Scotch Cal*

30 - 100 m
(καφέ)

EngineeringGrade 3279
(7502 99 61 036)*

* Κατασκευαστής: 3MCompany

Μπορείτε να µετρήσετε αυτές
τις επιφάνειες µε την ακτίνα
λέιζερ.
Προϋπθεση: Πρέπει να
υπάρχει αρκετς χώρος στην
επιφάνεια στχευσης για την
κουκκίδα λέιζερ.

Υπαίθρια µέτρηση

Ρύθµιση τηλεσκοπικού
προσοφθαλµίου
1. Με τη λειτουργία µενού
«permanent» (1.4.2) ρυθµίστε
το DISTO σε πργραµµα
συνεχούς λειτουργίας
(Continuous).
2. SΤοποθετήστε το σε
εσωτερικ χώρο, σε
απσταση 5m, 10m ή 30m
απ ένα τοίχο.
3. Τοποθετήστε το βοηθητικ
εξάρτηµα ευθυγράµµισης για
τηλεσκοπικά προσοφθάλµια
στον τοίχο, πως φαίνεται
στην ακλουθη εικνα.
PD-Z56

Απσταση σκπευσης

PD-Z52

Πληροφορίες χρήστη

Τοποθετήστε το τηλεσκοπικ
προσοφθάλµιο και ελέγξτε εάν
κούµπωσε, πιέζοντάς το στο
πλάι.
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Υπαίθρια µέτρηση, συνέχεια

Αξεσουάρ

Αντιγράψτε το ακλουθο
διάγραµµα (1:1).

Αξεσουάρ για µετρήσεις

PD-Z57

PD-Z59

4. Ρυθµίστε την κουκκίδα
λέιζερ µε τις δύο βίδες
(πλευρά, ύψος).

el
Τηλεφακς

34 mm

Κεντράρετε την κουκκίδα
λέιζερ, ακριβώς δίπλα απ την
ένδειξη 5m. Bταν βρίσκεστε σε
εξωτερικ χώρο, ελέγχετε κατά
διαστήµατα τη ρύθµιση. (Στη
σκιά περ. 10-15m).

5. Ευθυγραµµίστε το
τηλεσκοπικ προσοφθάλµιο
µε την κουκκίδα λέιζερ
(πλευρά, ύψος).
Παράδειγµα: Βρίσκεστε σε
απσταση ακριβώς 5m απ
έναν τοίχο (περ. ± 0,5m).

PD-Z60

PD-Z61

Κουκίδα
λέιζερ

Ελληνικά
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Τηλεσκοπικ προσοφθάλµιο
(667478)
Για ευκολτερη στχευση στο
χώρο εργασιών. Για στχευση
υψηλής ακριβείας ταν
βρίσκεστε µακριά απ το
αντικείµενο (µεγέθυνση 4x).
Μεταφέρεται στη θήκη που
συνδέεται στη ζώνη σας.
Γυαλιά κουκκίδας λέιζερ
(723777)
Γυαλιά κκκινου φίλτρου για
αυξηµένη οραττητα σε
υπερφωτισµένα δωµάτια ή στο
χώρο εργασιών, για αποστάσεις
περ. 10 – 12 m.
Στχος 563875 (DIN C6)
Στχος 723385 (DIN A4)
Για επιφάνειες µικρής
αντανάκλασης. Λευκή πλευρά
για αποστάσεις έως και 40 – 50
m. Πέρα απ αυτή την
απσταση, χρησιµοποιείται η
καφέ πλευρά µε το ειδικ
φίλτρο ανάκλασης.
Πλάκα στχευσης (723774)
Για εργασίες σε εσωτερικούς
χώρους. Στερεώνεται (π.χ. µε
καρφί) ή κολλείται µε κλλα.
Μεγέθη πλάκας στχευσης:
73 x 98 mm / 147 x 98 mm
Αεροστάθµη (667158)
Για οριζντια και κάθετη
σκπευση, π.χ. ταν το δάπεδο
ή ο τοίχος έχει έντονα
ανώµαλη επιφάνεια.
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Αξεσουάρ, contd.
Η ακρίβεια στχευσης είναι 1° η
οποία αντιστοιχεί σε σφάλµα
µέτρησης µλις 5 m σε
απσταση 30 m.
Το DISTO µε αλφάδι δεν
αποτελεί αλφάδι µε
λέιζερ.

Υποδείξεις για την ασφάλεια
Καλώδιο δεδοµένων (708175)
Για σύνδεση µε palmtop µε
στάνταρντ καλώδιο (µήκους 30
cm µε καλώδιο µε υποδοχή
Lemo, 9-πολικ βύσµα D,
µεγέθους 0, µε επαφή στην
ακίδα).

Κοντοί βραχίονες (723775)
Μήκους 50 mm, για ράγες
σχήµατος U για
παραθυρφυλλα.

Για τη σύνδεση µε Η/Υ,
laptop, κ.λπ., απαιτείται
καλώδιο εµπορίου για modem).

Μακρείς βραχίονες (723776)
Μήκους 150 mm, για µέτρηση
απ ανοικτά παράθυρα.

Αξεσουάρ µεταφοράς

Προσαρµογέας τρίποδα (725286)
Για σωστές µετρήσεις (Pythagoras, ύψος) χρησιµοποιώντας
οποιοδήποτε τρίποδα φωτ/κής
µηχανής. Το DISTO
περιστρέφεται γύρω απ ένα
καθορισµένο γεωµετρικ
σηµείο.

Τσάντα µεταφοράς (667169)
Με σπείρωµα στερέωσης για να
µην πέσει κάτω το DISTO ταν
το χρησιµοποιείτε.
Σακίδιο (667489)
Για τέλεια προστασία. Μπορεί
να φορεθεί στη ζώνη. (Για εκ
των υστέρων παραγγελία).

Συνιστάται ο τρίποδας
SLIK U9000:
• µεγάλη ακτίνα περιστροφής,
• δεν απαιτείται προσαρµογέας
τρίποδα.

Ιµάντας καρπού (667491)
Με σπείρωµα στερέωσης για να
ην πέσει κάτω ταν το
χρησιµοποιείτε.

Αξεσουάρ διασύνδεσης
δεδοµένων

Ιµάντας µεταφοράς (563879)
Ρυθµιζµενος µε σπείρωµα
στερέωσης.

Καλώδιο δεδοµένων GEV102-1
(725078)
Για σύνδεση µε Η/Υ ή laptop
(καλώδιο 2 m µε υποδοχή Lemo,
9-πολικ βύσµα D, µεγέθους 0,
µε επαφή στην υποδοχή).

DISTO-Clip (714871)
Για να µεταφέρετε το DISTO
επάνω σας προσαρµοσµένο µε
την ειδική βίδα.
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Αυτές οι υποδείξεις έχουν
σκοπ να παρέχουν στους
κατχους και τους χρήστες του
DISTO τη δυναττητα να
αναγνωρίζουν έγκαιρα κάθε
είδους κινδύνους που
προκαλούνται απ τη χρήση
και σο είναι δυνατ να τους
αποφεύγουν εκ των προτέρων.
Ο κάτοχος οφείλει να
βεβαιώνετε τι λοι οι χρήστες
έχουν κατανοήσει και
ακολουθούν αυτές τις
υποδείξεις.

Σκοπς χρήσης
Κατάλληλη χρήση
Η κατάλληλη χρήση του DISTO
περιλαµβάνει τις ακλουθες
εφαρµογές:
• Χρήση του προϊντος χωρίς
ενηµέρωση
• Χρήση εκτς των
προβλεπµενων ορίων
• Καταστροφή συστηµάτων
ασφαλείας και αποµάκρυνση
πινακίδων µε υποδείξεις και
προειδοποιήσεις
• Άνοιγµα του προϊντος µε
εργαλεία (κατσαβίδια κτλ.),
εφσον κάτι τέτοιο δεν
επιτρέπεται ρητά για
συγκεκριµένες περιπτώσεις
• Μετατροπές ή τροποποιήσεις
στο προϊν
• Λειτουργία µετά απ κλοπή
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• Χρήση αξεσουάρ άλλων
κατασκευαστών, τα οποία δεν
είναι ρητά εγκεκριµένα απ
την Leica Geosystems.
• Συνειδητές ή ασυνείδητες
ενέργειες επάνω σε
ικριώµατα, σε σκάλες, κατά τη
µέτρηση κοντά σε
µηχανήµατα που βρίσκονται
σε λειτουργία ή γυµνά
εξαρτήµατα µηχανηµάτων ή
σε εγκαταστάσεις
• Απευθείας σκπευση κντρα
στον ήλιο
• Σκπιµη θάµβωση τρίτων,
ακµη και στο σκοτάδι.
• Μη επαρκής ασφάλιση του
χώρου που γίνεται η
µέτρηση (π.χ. διεξαγωγή
µετρήσεων σε δρµους κτλ.).
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Σε περίπτωση
ακατάλληλης χρήσης, υπάρχει
η πιθαντητα τραυµατισµού,
σφάλµατος λειτουργίας και
πρκλησης υλικών ζηµιών.
Ο κάτοχος ενηµερώνει το
χρήστη για τους κινδύνους που
προκύπτουν απ τη χρήση του
εξοπλισµού και τα προληπτικά
µέτρα προστασίας. Το DISTO
πρέπει να τίθεται σε
λειτουργία µνο, εφσον έχει
προηγηθεί η ενηµέρωση του
χρήστη.
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Περιορισµοί χρήσης
Βλέπε κεφάλαιο
„Τεχνικά
χαρακτηριστικά“
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Περιβάλλον:
Κατάλληλο για χρήση σε
κατοικήσιµες περιοχές, δεν
µπορεί να χρησιµοποιείται σε
χώρους φύλαξης δραστικών ή
εκρηκτικών υλών. Επιτρέπεται
η χρονικά περιορισµένη χρήση
στη βροχή.

Έκταση ευθύνης
Έκταση ευθύνης του
κατασκευαστή του γνήσιου
εξοπλισµού Leica Geosystems
AG, CH-9435 Heerbrugg (εν
συντοµία Leica Geosystems):
H Leica Geosystems ευθύνεται
για την παράδοση του
προϊντος
(συµπεριλαµβανοµένου του
εγχειριδίου χρήσης και των
γνήσιων αξεσουάρ) σε τεχνικά
άρτια και ασφαλή για το
χρήστη κατάσταση.
Έκταση ευθύνης του
κατασκευαστή ξένων
αξεσουάρ:
Οι κατασκευαστές ξένων
αξεσουάρ για το DISTO
ευθύνονται για την
ανάπτυξη, τη µεταφορά και την
επικοινωνία στα πλαίσια των
προληπτικών µέτρων
προστασίας σε σχέση µε τα
προϊντα τους καθώς και τη
συµβατικτητά τους µε τα
προϊντα της Leica Geosystems.
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Έκταση ευθύνης του κατχου:

µπορεί να οδηγήσουν σε
λανθασµένους χειρισµούς ή σε
ακατάλληλη χρήση, προκαλώντας
ατυχήµατα µε σοβαρές
συνέπειες, πως σοβαρές
σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές,
καθώς και ζηµιές σε περιουσιακά
στοιχεία τρίτων ή στο
περιβάλλον.
Προληπτικά µέτρα:
Bλοι οι χρήστες υποχρεούνται να
ακολουθούν τις υποδείξεις του
κατασκευαστή για την ασφάλεια
και τις οδηγίες του κατχου.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο κάτοχος ευθύνεται για
την κατάλληλη χρήση του
εξοπλισµού, την επιλογή των
συνεργατών του, την
καθοδήγησή τους καθώς και
για την ασφάλεια λειτουργίας
του εξοπλισµού.
The person in charge of the
instrument has the following
duties:
• να κατανοεί τις πληροφορίες
για την ασφάλεια, που
αναφέρονται επάνω στο
προϊν, καθώς και τις οδηγίες
στο εγχειρίδιο χρήσης.
• να γνωρίζει τους τοπικά
ισχύοντες κανονισµούς
πρληψης ατυχηµάτων
• να ενηµερώνει τη Leica
Geosystems, σε περίπτωση
εντοπισµού επικίνδυνων για
την ασφάλεια ελαττωµάτων
στον εξοπλισµ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Λάβετε υπψη σας την
πιθαντητα λανθασµένων
µετρήσεων σε περίπτωση χρήσης
προϊντος που έχει υποστεί ζηµιά
µετά απ πτώση ή εξαιτίας άλλων
µη αποδεκτών καταπονήσεων ή
µετατροπών.(π.χ. αλλαγή του
τελικού εξαρτήµατος)
Προληπτικά µέτρα:
∆ιεξάγετε περιοδικά δοκιµαστικές
µετρήσεις. Ιδίως µετά απ έντονη
καταπνηση του προϊντος ή πριν
και µετά απ κρίσιµες µετρήσεις
καθώς και µετά την αλλαγή των
τελικών εξαρτηµάτων. Προσέχετε
επίσης την καθαριτητα του φακού
και τις τυχν µηχανικές ζηµιές των
αναστολέων του DISTO.

Κίνδυνοι απ τη χρήση
Σηµαντικοί κίνδυνοι απ τη
χρήση
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Η ελλιπής ενηµέρωση ή η
ανεπαρκής καθοδήγηση,
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προσέχετε ταν
σκοπεύετε µε το DISTO
απευθείας κντρα στον ήλιο. Ο
φακς λήψης δραπως ένας
µεγεθυντικς φακς και µπορεί
να προκαλέσει ζηµιά στο
εσωτερικ της συσκευής.
Προληπτικά µέτρα:
Μην σκοπεύετε µε το DISTO
απευθείας κντρα στον ήλιο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Η ανεπαρκής προστασία
ή/και σήµανση του σηµείου
διενέργειας της µέτρησης,
µπορεί να προκαλέσει
επικίνδυνες καταστάσεις στην
οδική κυκλοφορία, σε
εργοτάξια, σε βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις κτλ.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚά ΜέΤΡΑ:
Προσέχετε πάντοτε να
υπάρχει επαρκής σήµανση του
σηµείου διενέργειας της
µέτρησης. Λαµβάνετε υπψη
τους τοπικά ισχύοντες
κανονισµούς πρληψης
ατυχηµάτων και τον κώδικα
οδικής κυκλοφορίας.
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Κίνδυνοι απ τη χρήση, συνέχεια
Χρησιµοποιείτε τα προϊντα
µνο ως αισθητήρες µέτρησης
και χι ως ργανα ελέγχου. Το
σύστηµά σας πρέπει να είναι
τοποθετηµένο και να
λειτουργεί έτσι ώστε να είναι
διασφαλισµένο µε κατάλληλα
συστήµατα ασφαλείας (π.χ.
τελικς διακπτης ασφαλείας)
τι δεν θα προκληθούν ζηµιές
σε περίπτωση εσφαλµένης
µέτρησης, βλάβης του
προϊντος ή διακοπής παροχής
τάσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τυχν ισχυρά µαγνητικά
πεδία στο περιβάλλον
µέτρησης µπορεί να
επηρεάσουν τη λειτουργία
αυτµατης αναγνώρισης
τελικού εξαρτήµατος και να
προκαλέσουν σφάλµατα
µέτρησης.
Προληπτικά µέτρα:
Στη διάρκεια µετρήσεων κοντά
σε µαγνητικά πεδία (π.χ.
µαγνήτες, σταθµούς
µετασχηµατιστών, κ.λπ.), θα
πρέπει να παρακολουθείτε τη
λειτουργία αυτµατης
αναγνώρισης τελικού
εξαρτήµατος ή να την
απενεργοποιήσετε.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν χρησιµοποιείτε το
ργανο µε υπολογιστές οι
οποίοι δεν είναι εγκεκριµένοι
απ τον κατασκευαστή για
χρήση στο χώρο εργασιών,
υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
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Προληπτικά µέτρα:
Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή σχετικά µε τη
χρήση υπολογιστών στο χώρο
εργασιών µε τα συστήµατα της
Leica.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την αποστολή ή/και
τη διάθεση στα απορρίµµατα
µη αποφορτισµένων
µπαταριών, µπορεί να
προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς
σε περίπτωση ακατάλληλων
µηχανικών καταπονήσεων.
Προληπτικά µέτρα:
Κατά τη µεταφορά αφαιρείτε
τις µπαταρίες απ τη συσκευή.
∆ιαθέτετε στα απορρίµµατα
µνο τις άδειες µπαταρίες
(θέτετε τη συσκευή σε
λειτουργία συνεχούς µέτρησης
µέχρι να αδειάσουν οι
µπαταρίες).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Bταν δεν χρησιµοποιείτε
τον εξοπλισµ σας για µεγάλο
χρονικ διάστηµα, υπάρχει η
πιθαντητα να προκληθεί ζηµιά
στον εξοπλισµ απ διαρροή
της µπαταρίας.
Προληπτικά µέτρα:
Αποµακρύνετε τις µπαταρίες
ταν δεν χρησιµοποιείτε τον
εξοπλισµ για µεγαλύτερο
χρονικ διάστηµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα µέτρα ασφαλείας µπορεί
να καταστούν άχρηστα και να
προκληθούν τραυµατισµοί εάν η
χρήση του DISTO δεν είναι η
προβλεπµενη, π.χ. µπορεί να
υποστεί µηχανική βλάβη (εάν
πέσει κάτω ή εκσφενδονιστεί
προς άλλα αντικείµενα, κ.λπ.) ή να
υποστεί ζηµιά λγω λανθασµένης
τοποθέτησης των επιπρσθετων
προσαρτηµάτων και αξεσουάρ.
Προληπτικά µέτρα:
Βεβαιωθείτε τι τα αξεσουάρ (π.χ.
τηλεσκοπικ προσοφθάλµιο,
ιµάντας χειρς, ιµάντας
µεταφοράς, κ.λπ.) έχουν συνδεθεί
σωστά και έχουν ασφαλίσει στη
θέση τους. Προστατεύστε το
DISTO απ µηχανική βλάβη.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Σε περίπτωση
ακατάλληλης διάθεσης του
εξοπλισµού στα απορρίµµατα
µπορεί να συµβούν τα εξής:
• Κατά την καύση των
πλαστικών µερών
δηµιουργούνται βλαβερά για
την υγεία αέρια.
• Οι µπαταρίες µπορεί να
εκραγούν και να προκαλέσουν
δηλητηριάσεις, εγκαύµατα,
τραυµατισµούς ή µλυνση του
περιβάλλοντος, ταν υποστούν
ζηµιές ή θερµανθούν.
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• Σε περίπτωση που διαθέσετε
τη συσκευή στα κοινά
απορρίµµατα, δίνετε την
ευκαιρία σε αναρµδιους, να
χρησιµοποιήσουν µε
ακατάλληλο τρπο τη
συσκευή. Μπορεί να
προκαλέσουν τραυµατισµ
στους ίδιους ή σε τρίτους
καθώς και να µολύνουν το
περιβάλλον.
Προληπτικά µέτρα:
∆ιαθέστε τον εξοπλισµ στα
απορρίµµατα µε κατάλληλο
τρπο. Ακολουθήστε τους
τοπικά ισχύοντες κανονισµούς.
Στον εξοπλισµ δεν πρέπει να
έχουν πρσβαση αναρµδια
πρσωπα.

Κατηγοριοποίηση λέιζερ
To DISTO παράγει µία ορατή
ακτίνα λέιζερ, που εξέρχεται απ
την µπροστινή πλευρά της
συσκευής.
Το προϊν αντιστοιχεί στην
κατηγορία λέιζερ 2 σύµφωνα µε:
• IEC60825-1 : 1993 „Ασφάλεια
απ συστήµατα λέιζερ“
• EN60825-1 : 1994 „Ασφάλεια
απ συστήµατα λέιζερ“
Το προϊν αντιστοιχεί στην
κατηγορία λέιζερ ΙΙ σύµφωνα µε:
• FDA 21CFR Ch.I §1040 :
1988 (US Department of
Health and Human Service,
Code of Federal Regulations)
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Κατηγοριοποίηση λέιζερ, contd.
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Προϊντα κατηγορίας
λέιζερ 2 / ΙΙ:
Μην κοιτάτε απευθείας την
ακτίνα λέιζερ και µην την
κατευθύνεται άσκοπα επάνω
σε άλλα πρσωπα. Η προστασία
του µατιού επιτυγχάνεται µε
αποστροφή του βλέµµατος ή
αντανακλαστικ κλείσιµο των
βλεφάρων.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπάρχει κίνδυνος, ταν
κοιτάτε απευθείας την ακτίνα
µε βοηθητικά µέσα ρασης
(πως π.χ. κιάλια, τηλεφακούς).
Προληπτικά µέτρα:
Μην κοιτάτε την ακτίνα µε
βοηθητικά µέσα ρασης.

Σήµανση

Μέγ. ισχύς εξδου :

0.95mW

Μήκος κύµατος :

620-690nm
Εφαρµοσµένο πρτυπο :EN60825-1:1994
IEC60825-1 : 1993

0.16 x 0.6 mrad

∆ιάρκεια παλµού:

15 x 10 s

Μέγ. ισχύς
ακτινοβολίας:
* Ανακρίβεια
µέτρησης:

0.95 mW*
±5%

Μέγ. ισχύς
ακτινοβολίας ανά
παλµ:

8 mW

-9

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αναθέτετε την επισκευή των
προϊντων µνο σε
εξουσιοδοτηµένα απ την Leica
Geosystems τµήµατα Service.

Οπή εξδου
ακτίνας έιζερ

DISTO µε Τηλεσκοπικ
Προσοφθάλµιο
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Η απευθείας παρατήρηση µε
το τηλεσκοπικ προσοφθάλµιο της
ανακλώµενης ακτίνας λέιζερ του
DISTO είναι επικίνδυνη για τα µάτια,
ταν σκοπεύετε επιφάνειες που
αντανακλούν πως ένας καθρέπτης
ή προκαλούν απρσµενες
αντανακλάσεις (π.χ. καθρέπτες,
µεταλλικές επιφάνειες, παράθυρα,
πρίσµατα).
Προληπτικά µέτρα:
Μην σκοπεύετε µε το τηλεσκοπικ
προσοφθάλµιο επιφάνειες, που
αντανακλούν πως ένας καθρέπτης
ή προκαλούν απρσµενες
αντανακλάσεις (π.χ. καθρέπτες,
µεταλλικές επιφάνειες, παράθυρα,
πρίσµατα).

PD-Z47

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το κοίταγµα της ακτίνας
λέιζερ, µπορεί να εγκυµονεί
κινδύνους για το µάτι.
Προληπτικά µέτρα:
Μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ.
Προσέχετε ώστε η ακτίνα
λέιζερ να διέρχεται επάνω ή
κάτω απ το ύψος των µατιών
(ειδικά στη σταθερή
τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις,
µηχανήµατα κτλ.).
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Απκλιση δέσµης:
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Ηλεκτροµαγνητική
συµβαττητα (EMV)
Με τον ρο ηλεκτροµαγνητική
συµβαττητα χαρακτηρίζουµε
την ικαντητα του DISTO να
λειτουργεί άριστα σε
περιβάλλον µε
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
και ηλεκτροστατικ φορτίο,
χωρίς να προκαλεί
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές
σε άλλες συσκευές.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Πιθαντητα πρκλησης
βλάβης άλλων συσκευών
απ ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία.
Παρλο που το DISTO πληροί τις
αυστηρές απαιτήσεις των
ισχυντων οδηγιών και
κανονισµών, η Leica Geosystems
δεν µπορεί να αποκλείσει
εντελώς την πιθαντητα
πρκλησης βλάβης σε άλλες
συσκευές.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μπορεί να προκληθούν
παρεµβολές σε άλλα
µηχανήµατα, εάν χρησιµοποιείτε
το DISTO σε συνδυασµ µε
συσκευές τρίτων
κατασκευαστών (π.χ.
υπολογιστής για υπαίθρια χρήση,
H/Y, διάφορα καλώδια, κ.λπ.).
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Ηλεκτροµαγνητική συµβαττητα (EMV), contd.
Προληπτικά µέτρα:
Χρησιµοποιείτε µνο
εξαρτήµατα και εξοπλισµ που
συνιστά η Leica. Πληρούν τις
αυστηρτερες προϋποθέσεις
και καννες σε συνδυασµ µε
το DISTO. Λάβετε υπψη σας
τις οδηγίες του κατασκευαστή
σχετικά µε την
ηλεκτροµαγνητική
συµβαττητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Υπάρχει η πιθαντητα
υπέρβασης των ανοχών των
µετρήσεων σε περίπτωση
πρκλησης βλάβης απ
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
Παρλο που το DISTO πληροί
τις αυστηρές απαιτήσεις των
ισχυντων οδηγιών και
κανονισµών, η Leica
Geosystems δεν µπορεί να
αποκλείσει εντελώς την
πιθαντητα πρκλησης βλάβης
στο DISTO εξαιτίας ιδιαίτερα
ισχυρής ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας, πως είναι π.χ. η
ακτινοβολία κοντά σε
σταθµούς εκποµπής
ραδιοσυχνοτήτων, συρµάτους,
γεννήτριες κτλ. Bταν
πραγµατοποιούνται µετρήσεις
µε τις παραπάνω συνθήκες,
ελέγχετε την αληθοφάνεια των
αποτελεσµάτων των ετρήσεων.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Η χρήση του DISTO µε
συνδεδεµένο µνο το ένα άκρο
καλωδίου (π.χ. εξωτερικ
καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο
διασύνδεσης, κ.λπ.), µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα
υπερβολική εκποµπή
ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας και, συνεπώς, τη
δηµιουργία παρεµβολών σε
άλλα ργανα.
Προληπτικά µέτρα:
While operating the DISTO,
cables must be connected at
both ends (e.g. instrument/
computer,...).

Υπδειξη FCC (ισχύει
στις ΗΠΑ)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά τον έλεγχο της
συσκευής δεν παρατηρήθηκε
σε καµία περίπτωση υπέρβαση
των οριακών τιµών, που
ορίζονται στο κεφάλαιο 15 των
κανονισµών FCC για ψηφιακές
συσκευές της κατηγορίας Β.
Σκοπς των οριακών τιµών που
αφορούν την εγκατάσταση σε
κατοικήσιµες περιοχές είναι η
παροχή επαρκούς προστασίας
απ βλαβερές ακτινοβολίες.
Τέτοιου είδους συσκευές

παράγουν, χρησιµοποιούν και
µπορούν να εκπέµπουν υψηλές
συχντητες. Για αυτ το λγο
µπορεί να προκαλέσουν
βλάβες στη λήψη
ραδιοσυχνοτήτων, εάν η
εγκατάσταση και η λειτουργία
τους δεν πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις οδηγίες.
∆εν είναι δυνατ να
αποκλειστεί εξ ολοκλήρου η
πιθαντητα πρκλησης βλαβών
σε ορισµένες εγκαταστάσεις.
Σε περίπτωση που η συσκευή
προκαλέσει βλάβες στη λήψη
ραδιοτηλεοπτικών σηµάτων,
πράγµα που µπορεί να
διαπιστωθεί, ανοίγοντας και
κλείνοντας τη συσκευή, ο
χρήστης είναι υποχρεωµένος,
να αποκαταστήσει τις βλάβες
µε τις ακλουθες ενέργειες:
• Να ευθυγραµµίσει ξανά ή να
µετακινήσει την κεραία
λήψης.
• Να αυξήσει την απσταση
µεταξύ συσκευής και δέκτη.
• Να συνδέσει τη συσκευή σε
πρίζα διαφορετικού
κυκλώµατος απ αυτ της
πρίζας του δέκτη.
• Απευθυνθείτε στον έµπορο ή
σε έναν έµπειρο τεχνικ
ραδιοφώνων και
τηλεοράσεων.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚά ΜέΤΡΑ:
Bταν χρησιµοποιείτε το
DISTO, τα διάφορα καλώδια
πρέπει να είναι συνδεδεµένα
και στα δύο άκρα τους (π.χ.
ργανο / υπολογιστής, κ.λπ.).

Επιγραφή στο προϊν:

PD-Z65

This device complies with part 15
of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two
conditions: (1) This device may
not cause harmful interference,
and (2) this device must accept
any interference received,
including interference that may
cause undesired operation.

Ελληνικά
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Φροντίδα και αποθήκευση

Καθαρισµς και
στέγνωµα

el

• Αποµακρύνετε τη σκνη απ
τους φακούς
• Μην ακουµπάτε το κρύσταλλο
µε τα δάκτυλα
• Καθαρίζετε µνο µε καθαρ
και µαλακ πανί. Εάν είναι
απαραίτητο, βρέχετε το πανί
λίγο µε καθαρ οινπνευµα.
Μην χρησιµοποιείτε άλλα υγρά,
διτι µπορεί να προκληθούν
φθορές στα πλαστικά µέρη.
Ξεπλένετε τους λεκέδες απ
µπετν και ασβέστη το
συντοµτερο δυνατν (µε
βρεγµένο πανί ή σφουγγάρι).
Περιποιηθείτε ιδιαίτερα τις
οπτικές επιφάνειες µε την ίδια
φροντίδα, µε την οποία
περιποιείστε τα γυαλιά, τη
φωτογραφική µηχανή και τα
κιάλια.
Αποθήκευση
Λαµβάνετε υπψη τις
οριακές τιµές της
θερµοκρασίας κατά την
αποθήκευση του εξοπλισµού σας,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι σε
περίπτωση φύλαξης του
εξοπλισµού σε εσωτερικ χώρο
οχήµατος.
(-40 C έως +70C / -40 F έως +158 F)

Ελληνικά

Αφαιρέστε απ τη
συσκευασία τα ργανα
και τα αξεσουάρ που έχουν
βραχεί. Στεγνώνετε (µέγ.
θερµοκρασία 40 C/108 F) και
καθαρίζετε το ργανο, την
τσάντα µεταφοράς και τα
αξεσουάρ. Τοποθετείτε τον
εξοπλισµ στη συσκευασία
µνο εφσον έχει στεγνώσει
πλήρως.

Μεταφορά
Η θήκη της Leica Geosystems
προστατεύει το DISTO απ τους
κραδασµούς, αλλά χι και απ
το νερ ή τη σκνη.
Συνιστάται να µεταφέρετε
πάντα το DISTO στη θήκη της
Leica Geosystems ή σε κάποια
αντίστοιχη προστατευτική θήκη
ή συσκευασία. Τοποθετήστε το
τελικ εξάρτηµα στη θήκη πως
φαίνεται την εικνα.

Μετά απ µεγάλης
διάρκειας αποθήκευση/
µεταφορά του εξοπλισµού,
πραγµατοποιείτε πριν απ τη
χρήση µία δοκιµαστική
µέτρηση.

PD-Z77

Φροντίδα

Τοποθετήστε το τελικ
εξάρτηµα µέσα στη θήκη, πως
φαίνεται στην ακλουθη
εικνα.

Αποστολή
Για την αποστολή της
συσκευής σας,
χρησιµοποιείτε πάντοτε τη
γνήσια συσκευασία της Leica
Geosystems (σακίδιο και
χαρτοκιβώτιο αποστολής).
Αφαιρείτε οπωσδήποτε τις
µπαταρίες, δηλ. αποστέλλετε
τη συσκευή πάντοτε χωρίς
µπαταρίες.

Σε περίπτωση έντονων
διαφορών εσωτερικής και
εξωτερικής θερµοκρασίας, θα
πρέπει να προβλέπετε ένα
λογικ χρονικ διάστηµα για
την προσαρµογή στην
εκάστοτε θερµοκρασία.
Το DISTO θαµπώνει, ταν το
µεταφέρετε απ
κλιµατιζµενους χώρους σε
υγρούς και ζεστούς χώρους.
Τυλίγετε το DISTO (σε
πετσέτα) και προσαρµστε το
σταδιακά στις εξωτερικές
συνθήκες (πως κάνετε για τη
φωτογραφική σας µηχανή ή τη
βιντεοκάµερα).

Λάβετε υπψη σας τα ρια
θερµοκρασίας σον αφορά στη
λειτουργία και την αποθήκευση
του DISTO.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ακρίβεια µέτρησης
Μικρτερη µονάδα ένδειξης
Απσταση εστίασης

DISTO pro4

DISTO pro4 a

τυπ.: ± 3mm / µέγ.: ± 5mm *

τυπ.: ± 3mm / µέγ.: ± 5mm *

1 mm

1 mm
0.3m έως επάνω απ 100m **
0,16 … περ. 1 s
Πάνω απ 3000 µετρήσεις

Χρνος µέτρησης

dist

0.3m έως επάνω απ 100m **
0,5 … περ. 4 s

Χρνος µέτρησης

trc

0,16 … περ. 1 s

Ικαντητα µπαταριών, (4 x 1,5 V, τύπου ΑΑΑ)
λέιζερ

Ø κουκίδας λέιζερ ( Σε απσταση )
Υπαίθρια µέτρηση ( προσαρµογή για φακ )
Μέτρηση απστασης
Οθνη µε δύο σειρές (συνεχής µέτρηση)
Πολυλειτουργικ τελικ εξάρτηµα
Ελάχιστη/Μέγιστη συνεχής µέτρηση
Λειτουργία υπολογισµού (Pythagoras, εµβαδν, γωνίες, … )

Πάνω απ 3000 µετρήσεις
ορατ; 635nm

ορατ; 635nm

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

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

ü
ü
ü
ü
ü
14

ü
ü
ü
ü
ü
14

Χρονοκαθυστέρηση

ü

ü

Μνήµη δεδοµένων

800 τιµές µέτρησης

800 τιµές µέτρησης

9 σταθερές
15 πρσφατες τιµές

9 σταθερές
15 πρσφατες τιµές

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Πλήκτρο µνήµης για τιµές σταθεράς
Προσωρινή µνήµη (buffer)
Οθνη γραφικών, 4 γραµµές, µε ενδεικτική λυχνία
Αλφαριθµητικ πληκτρολγιο
∆ιασύνδεση (µεταφορά δεδοµένων)
Τελικ εξάρτηµα µε περιστρεφµενη βάση
Τελικ εξάρτηµα µε βραχίονα τοποθέτησης και
βοηθητικ εξάρτηµα ευθυγράµµισης
Προστατευτικ για νερ και σκνη
Τελικ εξάρτηµα προσαρµογής, βάρος
Περιοχή θερµοκρασιών

Αποθήκευση
Λειτουργία

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el
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0,5 … περ. 4 s

IP54 σύµφ. µε IEC529: ασφαλές στη βροχή, προστασία απ τη σκνη

IP54 σύµφ. µε IEC529: ασφαλές στη βροχή, προστασία απ τη σκνη

188 x 70 x 47 mm, 440 g

188 x 70 x 47 mm, 440 g

-40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F)
-10°C έως +50°C (-14°F έως +122°F)

-40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F)
-10°C έως +50°C (-14°F έως +122°F)
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Επιθεώρηση µέσων µέτρησης

Επεξήγηση για την ακρίβεια µέτρησης

el

Και οι δύο αναφορές
(*, **) αφορούν στα
τεχνικά χαρακτηριστικά στην
προηγούµενη σελίδα.
*Η ακρίβεια της µέτρησης
αναφέρεται σύµφωνα µε τη
σύσταση ISO/R 1938-1971 µε
στατιστική ασφάλεια 95% (δηλ.
± 2 x τυποποιηµένη απκλιση),
βλέπε σχετικά το διάγραµµα
συχντητας που ακολουθεί.
Η ακρίβεια µέτρησης δεν
ισχύει για
• τις βασικές λειτουργίες
(εκτς απ τη χάραξη) και
τους υπολογισµούς
• τον υπολογισµ,
• τη συνεχή µέτρηση (tracking).

** Σε µεγάλες αποστάσεις
εστίασης ± 30ppm (± 3mm/
100m) µε προσθήκη
λανθασµένου κοντινού πεδίου.
Η απσταση εστίασης
µεγαλώνει, σο καλύτερα
επιστρέφεται η ακτίνα λέιζερ
απ την επιφάνεια του στχου
(µε απκλιση, χι µε
αντανάκλαση) και σο πιο
φωτεινή είναι η κουκίδα λέιζερ
σε σχέση µε τη φωτειντητα
του περιβάλλοντος (εσωτερικοί
χώροι, σούρουπο). Για
αποστάσεις µεγαλύτερες απ
περ. 40-50m χρησιµοποιείτε
την καφέ πλευρά του στχου

Ισχύει ο τύπος για την
κανονική απκλιση s

Μπορείτε να προβείτε οι ίδιοι
στην επιθεώρηση του τηλέµετρου
DISTO, που απαιτείται στα πλαίσια
του ISO 900….
n ...
xi ...
...

Ελληνικά

Αριθµς των
µετρήσεων
Επιµέρους τιµή σειράς
µετρήσεων
Μέση τιµή σειράς
µετρήσεων

Υπολογισµς µε το πργραµµα
Excel:
Στο µενού „εισαγωγή“ επιλέξτε
το µενού „συναρτήσεις“. Στην
„υποστήριξη συναρτήσεων“
επιλέξτε την κατηγορία
„Στατιστική και συναρτήσεις:
STABW“.

∆υναττητα υπολογισµού της
τυποποιηµένης απκλισης s:

Το µέγιστο σφάλµα µέτρησης
δηµιουργείται σε κακές συνθήκες
µέτρησης, πως π.χ.:
• επιφάνειες µε έντονη
αντανάκλαση (π.χ.
ανακλαστικές µεµβράνες)
• λειτουργία σε θερµοκρασίες
στο ριο της επιτρεπµενης
περιοχής θερµοκρασιών σε
περίπτωση µη τήρησης του
χρνου προσαρµογής στη
θερµοκρασία (σελίδα 54)
• µεγάλη φωτειντητα
περιβάλλοντος, έντονο
„τρεµούλιασµα“ της
ατµσφαιρας, και µπορεί να
ανέλθει µέχρι και σε ± 5mm
(2 φορές την κανονική
απκλιση).

Η επιθεώρηση µέσων µέτρησης
για χρήστες DISTO, που είναι
πιστοποιηµένα κατά ISO 900…
είναι:

Ανάλογα µε την έκδοση
του Excel και της
γλώσσας, µπορεί να διαφέρουν
οι ονοµασίες των µενού.

Εάν έχετε υπολογιστή µε
στατιστικές λειτουργίες ή
εργάζεστε µε το πργραµµα
Excel, υπολογίζετε τη µέση
τιµή
και την τυποποιηµένη
απκλιση s απευθείας απ τις
10 τιµές µέτρησης.

Για αυτ το σκοπ επιλέξτε µία
απσταση µέτρησης, που δεν
είναι σταθερή και στην οποία
έχετε εύκολη πρσβαση,
γνωστού µήκους απ περ. 1m έως
και 10m (άνοιγµα παραθύρου,
πλάτος δωµατίου) και
πραγµατοποιήστε 10 µετρήσεις.
Το µήκος αυτής της απστασης
µέτρησης πρέπει να είναι
καθορισµένο µε ένα µέσο
µέτρησης, που επιθεωρήθηκε απ
µία εθνικά πιστοποιηµένη
υπηρεσία βαθµονµησης
(επαλήθευση µε τα εθνικά
πρτυπα).
Καθορίστε την απκλιση των
τιµών µέτρησης ως προς την
ονοµαστική απσταση της
απστασης µέτρησης και
υπολογίστε την τυποποιηµένη
απκλιση.
Σηµειώστε αυτή την τιµή και
καθορίστε τη χρονική στιγµή του
επµενου ελέγχου.
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Επεξήγηση ενδείξεων
Επαναλάβετε αυτή τη
δοκιµαστική µέτρηση σε
τακτικά χρονικά διαστήµατα,
καθώς και πριν και µετά απ
κρίσιµες µετρήσεις.
Τοποθετήστε στο DISTO ένα
αυτοκλλητο επιθεώρησης
µέσων µέτρησης και
τεκµηριώστε ολκληρη την
πορεία της επιθεώρησης.
Το DISTO πληροί την
προκαθορισµένη ακρίβεια
µέτρησης, ταν η
τυποποιηµένη απκλιση
παραµένει µικρτερη ή ίση της
ονοµαστικής τιµής.
Ένα DISTO που έχει ελεγχθεί
στην προαναφερθείσα
δοκιµαστική απσταση,
λειτουργεί σε ολκληρο το
φάσµα µηκών και
θερµοκρασιών µε την ακρίβεια
που αναφέρεται στο εγχειρίδιο.
Παρακαλούµε λαµβάνετε
υπψη τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο
χρήσης καθώς και τις
επεξηγήσεις για την ακρίβεια
µέτρησης

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Αρ.
Σφάλµατος

Αιτία

Αντιµετώπιση

Λάθος στον υπολογισµ

Επανάληψη ενέργειας

E252

Πολύ υψηλή θερµοκρασία, επάνω απ 50 C
(µέτρηση)

Αφήστε να κρυώσει η συσκευή

E253

Πολύ χαµηλή θερµοκρασία, κάτω απ -10 C
(µέτρηση)

Θερµάνετε τη συσκευή

E255

Πολύ ασθενές σήµα λήψης, πολύ µεγάλος
χρνος µέτρησης, απσταση <250mm

Χρησιµοποιήστε στχο, χρνος
µέτρησης >10 δευτ.

E256

Πολύ ισχυρ σήµα λήψης

Χρησιµοποιήστε στχο (σωστή
πλευρά)

E257

Λανθασµένη µέτρηση, πολύ µεγάλος
φωτισµς φντου

Χρησιµοποιήστε στχο

E504

∆εν βρίσκεται στη µνήµη δεδοµένων

Μη διαθέσιµα δεδοµένα

E505

Πλήρης µνήµη δεδοµένων

∆ιαγραφή της θέσης µνήµης

E...

Bλες οι υπλοιπες ενδείξεις

Ενηµερώστε το Service, σύστηµα

E702 - E706

Bταν εµφανίζονται
µηνύµατα µε αυτ το
σύµβολο ακµα και ταν
το DISTO έχει ήδη
χρησιµοποιηθεί αρκετές
φορές, επικοινωνήστε µε
το Service και
αναφέρετε τον αριθµ
του µηνύµατος που
εµφανίζεται.

Πατήστε το µια φορά για
να επιβεβαιώσετε το
µήνυµα και να
επιστρέψετε στις
βασικές ρυθµίσεις.
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TQM

Ευρετήριο συντοµεύσεων
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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

Ελληνικά

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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Σύµφωνα µε πιστοποιητικ της
SQS, η Leica Geosystems AG,
Heerbrugg, διαθέτει σύστηµα
διασφάλισης ποιτητας, που
πληροί τα διεθνώς
αναγνωρισµένα πρτυπα για
συστήµατα διαχείρισης και
διασφάλισης ποιτητας (ISO
9001) και συστήµατα
περιβαλλοντολογικής
διαχείρισης (ISO 14001).

Total Quality Management η προσπάθειά µας για απλυτη
ικανοποίηση του πελάτη

Για περισστερες πληροφορίες
για το πργραµµα TQM
απευθυνθείτε στον τοπικ
αντιπρσωπο της
Leica Geosystems.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0el

Pat. No.
 US 5,815,251
 US 5,949,531
 EP 0738 899
 EP 0932 835

723892-1.0.0el/pl/hu/cs
Printed in Switzerland - Copyright Leica Geosystems
AG, Heerbrugg, Switzerland 2001
Original text (723885-1.0.0de)

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
Phone +41 71 727 31 31
Fax +41 71 727 46 73
www.leica-geosystems.com

