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Használati útmutató
verzió 1.0, magyar

Termékazonosítás

Gratulálunk, hogy Ön a
DISTO-t választotta!

A Felhasználói útmutatóba írja be
a típus megjelölését és a gyári
számot, és ha kapcsolatba kell
lépnie a képviselettel vagy a
szervizzel
szervizzel, mindig adja meg
ezeket az adatokat.

A Leica Geosystems termékei
csúcsminőségűek, kiváló
teljesítményűek, és igen
hatékonyan működnek.

PD-Z01

DK

DISTOTMpro4 / pro4 a Kézi lézertávmérő

Típus: DISTO

Az Útmutatóban
használt jelek
Az Útmutatóban használt jelek a
következőket jelentik:
VESZÉL
Y:
VESZÉLY
Olyan veszélyhelyzetet
jelent, ami súlyos sérülést vagy
halált okoz.
FIGYELMEZTETÉS:
Olyan veszélyhelyzetet
jelent, ami ha nem vigyáz, súlyos
sérülést vagy halált okozhat.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelent, ami ha
nem vigyáz, közepesen súlyos
sérülést, anyagi vagy környezeti
károkat okozhat.
Olyan fontos tudnivaló,
aminek ismerete a műszer
szakszerű és biztonságos
kezeléséhez elengedhetetlen.

Gyári szám:
Ez az Útmutató
fontos biztonsági
előírásokat (lásd: Biztonsági
előírások) valamint ötleteket
tartalmaz a műszer kezeléséhez.
Olvassa át figyelmesen az
Útmutatót, mielőtt a műszert
használná.

Magyar
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Bevezetés

Jellemző tulajdonságok

Alkalmazási terület

Használati módok

A DISTOTM pro4 és a
DISTOTM pro4 a, az új DISTO
termékcsalád csúcsmodelljei
igen kényelmes mérést tesznek
lehetővé.

• Strapabíró: az építkezéseken is
kipróbáltan megbízhatóan
működik.
• Jól látható, megvilágított kijelző
• Alfanumerikus billentyűzet
• Beépített zsebszámológép,
széles körű számítási funkciók
• Felhasználóbarát menük
gyorsbillentyűkkel
• Memóriahely akár 800 mérési
eredmény számára
• Nyelvválasztás és választható
mértékegység
• Beépített interfész a PC-re való
adatátvitelhez
• DISTOTM pro4 a: a legnagyobb
mérési pontosság a DISTO
sorozat termékei közül

A jelen Felhasználói útmutató
mindkét típusra – a DISTOTM pro4re és a DISTOTM pro4 a-ra
egyaránt – érvényes.

Normál üzemmód

Ezek a műszerek tökéletesen
alkalmasak a gyors szélesség- és
távolságmérésekre, valamint az
azt követő résztávolság-, terület-,
térfogat- stb. számításokra.
A műszerrel szállított három
lezáró vég a kívánt vonatkoztatási
pont beállítására szolgál (sarkok,
szögek, élek, állvány stb.
esetén).

Ha tehát az Útmutatóban a
DISTO terméknévre hivatkozunk,
az mindkét készüléktípusra
vonatkozik.

A DISTO be van kapcsolva, de a
lézer nem működik.
Ebben az üzemmódban lehet
adatokat bevinni, számításokat
végezni és menüket indítani.

Irányzó mód
A DISTO be van kapcsolva, és a
lézer működik.
Ebben az üzemmódban lehet
megirányozni a mérendő
objektumokat.

Mérési üzemmód
A DISTO be van kapcsolva, és
egyedi vagy folyamatos méréseket
végez (pl. minimum- vagy
maximumtávolság-keresés,
kitűzés stb.).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu
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A műszer leírása
1

PD-Z03

Alapkészlet
2

3

DK

4
7

1 hordtáska, a hátoldalán
övhurokkal
2 hordszíj
3 DISTOTM pro4 / DISTOTM pro4 a
4 lezáró vég elforgatható talppal
5 lezáró vég előrajzoló éllel /
vonó véggel
6 adaptervég
7 az interfészszoftvert és on-line
dokumentációt tartalmazó
CD-ROM
8 Felhasználói útmutató
9 Rövid útmutató
10 elemek (4 db 1,5 V-os, AAA
típusú)
A további tartozékokat lásd a
„Felhasználói tájékoztató“ című
részben.

5

6
10

Magyar

9

8
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PD-Z02

Az alapműszer

1
2

10
3

1
2
3
4
5
6
7
8

alfanumerikus billentyűzet
LED kijelző
mérőoptika
a lézersugár kilépőnyílása
állványcsatlakozó
a lezáró vég kioldógombja
az elemtartó rekesz fedele
érzékelők a lezáró vég
automatikus felismeréséhez
9 mágneses lap tartozékok
csatlakoztatásához
10 az interfész csatlakozójának
fedele

4

5
6

9
7
8
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129

Magyar

DK

1

6

2

3

4

PD-Z04

Kijelző
5

7

DK

12
17

Magyar

8

9

10

11

13

14

15

16

Speciális szimbólumok
1
2
3
4
5
6
7

mérési hozzáadás/levonás
megvilágítás
időzített mérés
hangjelzés (be/ki)
elem feltöltött/üres
lézer aktív állapotban
vonatkoztatási pont (elöl /
állvány / hátul)
8 a DISTO-n lezáró vég nem
észlelhető
9 DISTO lezáró vég nélkül
(menübeállítás)
10 lezáró vég elforgatható talppal
11 lezáró vég előrajzoló éllel /
vonó véggel
12 adaptervég csatlakozó nélkül
13 adaptervég állványcsatlakozó
menettel
14 szabad végű adapterelem
15 adaptervég rövid kivitelű
hajlított ütközőlemezzel
(723775)
16 adaptervég hosszú kivitelű
hajlított ütközőlemezzel
(723776)
17 szervizigény kijelzése
18 hibaüzenet

18
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Billentyűzet
Karaktertábla
PD-Z05

Áttekintés

1
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Menügomb
Bekapcsoló és mérőgomb
Szorzás/Időzített mérés
Törlőgomb
Alfanumerikus billentyűzet 0–9-ig

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

6 Plusz / navigációs gomb,
felfelé
7 Mínusz / navigációs gomb,
lefelé
8 Eredmény / Enter gomb

Hozzár
endelt karakter
ek
Hozzárendelt
karakterek

A táblázat a billentyűzeten
bevihető és megjeleníthető
összes karaktert tartalmazza.
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A billentyűzet felirata
helyhiány miatt csak a
leggyakrabban használt
karakterekre korlátozódik.

Magyar

Billentyűzet, folyt.
Menügomb
A főmenü indítására szolgál.
Egy számérték billentyűzeten
történt bevitele után a
menügomb (többszöri)
megnyomásával hozzáfűzhetjük
a kívánt mértékegységet (pl. m,
m2, m3).

DK

Bekapcsoló és
mér
őgomb
mérőgomb
Ha normál üzemmódban
megnyomjuk a bekapcsoló- és
mérőgombot, a lézer folyamatos
üzemre vált (1.4.2).
Ha irányzó módban megnyomjuk
a bekapcsoló- és mérőgombot, a
műszer folyamatos mérésbe (ld.
tracking, 1.5.1), ill. bizonyos
menüfunkciók használata esetén
maximumtávolság-keresésbe
(4.1) vagy minimumtávolságkeresésbe (4.2) kezd.
A gombok közepén lévő
tapintható kiemelkedés
megkönnyíti a billentyűk helyes
működtetését pl. sötétben.

Magyar

Szorzás/Időzített mér
és
mérés
Két vagy három mérési
eredmény vagy egyéb számérték
összeszorzására szolgál (ld. az
„Egyszerű számítások“ című
fejezetet).
Ha irányzó módban röviden
megnyomjuk a gombot, beindul
a késleltetett mérés; ha
hosszabb ideig nyomjuk, és
nyomva tartjuk, a késleltetés
hosszabb lesz. A billentyű
elengedésekor indul az időzítőóra.
Szövegbevitelkor a nagy- és
kisbetűk közötti átváltásra szolgál.
Törlőgomb
Rövid megnyomására („bevitel
törlése“) törlődik a legutolsó
bevitel, illetve a számítás
részeredménye.
Menüfunkción belüli
számítási műveletek
közben vagy menübeállítás
kiválasztásakor a kijelzőn
megjelent vagy bevitt legutolsó
adat törlődik, feltéve ha az
„eredmény / Enter“ gombot nem
nyomták meg.

A törlőgomb egyszeri vagy
többszöri, rövid lenyomásával
lehet visszalépni a menüben.
A törlőgomb hosszabb
lenyomásával kiléphet a
menüből, és visszatérhet a
normál módba, az
alapbeállításhoz.
Alfanumerikus
billentyűzet 0–9-ig

A „0“ gomb hosszabb
lenyomásával a bevitelhez
előhívhatja az egyes
memóriahelyeken tárolt értékeket:
• Nyomja le a „0“-t, amíg
hangjelzést nem hall (kb. 1
másodperc). A gomb
elengedése után a kijelzőn
megjelenik az 1-es
billentyűmemória tartalma.

A „0“ gomb lenyomására szóköz
jelenik meg.
Az 1–9 gombokhoz különféle
karakterek tartoznak (ld. a
karaktertáblát).

• Nyomja le a „0“-t, amíg két
hangjelzést nem hall (kb. 2
másodperc). A gomb
elengedése után a kijelzőn
megjelenik a veremtár első
memóriahelyének tartalma.

Hogy e karakterek rendelkezésre
állnak-e, az az aktuálisan
kiválasztott funkciótól függ.

A részletes információkat
lásd a „Menüfunkciók“
fejezet „Memória“ című részében.

Számok bevitele

Szöveg- vagy adatbevitel az
adatmemóriába

Ilyenkor a billentyűkhöz rendelt
betűk és írásjelek nem érhetők el.
Ha az 1-es gombot kétszer
röviden megnyomja, azzal
- első karakterként mínuszjelet
írhat be, illetve
- legalább egy számjegy bevitele
után tizedespontot helyezhet el.
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A gombok rövid, ismételt
lenyomására egymás után
megjelennek a kijelzőn a
hozzárendelt karakterek.
Például: 2-es gomb 1-szer = A / a
2-es gomb 2-szer = B / b stb.
E gombot röviden
lenyomva átválthat a
nagy- és kisbetűk között.
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Hogyan használjuk a műszert?

Billentyűzet, folyt.

Er
edmény (=) / Enter
Eredmény
gomb
A gomb rövid lenyomásával
- lezárhat egy számítást, és
megjelentetheti az eredményt,
- befejezhet egy menüfunkciót, és
a kijelzőn megjelentetheti az
eredményét,
- megerősíthet egy bevitt adatot
vagy egy beállítást,
- megerősíthet valamely
menüfunkcióban egy egyedi
mérést,
- egy menüről a kiválasztott
almenüre ugorhat.
A gomb hosszabb idejű
lenyomásával elmenthet
egy értéket az adatmemóriába.
A menüfunkcióknál a gép
valamennyi eredményt sorban
elmenti az adatmemóriába.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

A megfelelő gomb normál
üzemmódban történő rövid
lenyomásával
- kivonást vagy összeadást vihet
be egy számítási művelet során,
- felfelé vagy lefelé mozoghat a
menük egyes pontjai közt.
A megfelelő gomb irányzó
módban történő rövid
lenyomásával vonatkoztatási
pontot változtathat.

PD-Z07

Mínusz / navigációs
gomb (lefelé)

2. Ujjai hegyével nyomja egymás
felé a két rögzítőfület, és húzza
ki az elemtartó fedelét.

Ez a szimbólum jelenik
meg a kijelzőn, ha az
elemek kezdenek
lemerülni, és ki kell
cserélni őket.
Elemcserekor a beállítások
és az elmentett mérési
eredmények megőrződnek.

Az elemek
behelyezése/kivétele

A két gomb egyidejű
lenyomásával normál vagy
irányzó üzemmódban
kikapcsolhatja a DISTO-t.

1. Nyomja meg a lezáró vég
kioldógombját, és húzza le a
műszerről a lezáró véget.

Erre a másik lehetőség az,
ha a gombok egyikét
lenyomva tartja, majd a másikat
is lenyomja.
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3. Ha vannak a gépben lemerült
elemek, távolítsa el őket, majd
helyezze be a megfelelő
elrendezésben az új elemeket.
PD-Z08

Ha a 0–9-es gombok
valamelyikét hosszabb
időre lenyomja, az annak
megfelelő szám jelenik meg a
kijelzőn.

Első használatkor helyezzen új
elemeket a DISTO-ba (az
elemtípust lásd a műszaki
adatlapon).

Plusz / navigációs gomb
(felfelé)

PD-Z06

Hosszabb szünet után vagy egy
másik gombot megnyomva a
kurzor a következő mezőre ugrik.

Magyar

Az elemek behelyezése/kivétele, folyt.
FONTOS:

4. Tegye vissza az elemtartó
fedelét.

E gombok segítségével
válassza ki a kívánt
nyelvet.
Vízszintes sáv mutatja a
választást.
E gomb rövid
lenyomásával erősítse
meg a választását.
Egy köszönő szöveg után
megjelenik az alapbeállítás
szerinti kijelző.
A kiválasztott nyelvet a
„language“ („nyelv“) menüben
(3.2) később bármikor meg lehet
változtatni.

3.504m
A DISTO bekapcsolása első
alkalommal
A leírt műveletsor elvégzése után
elsőként a nyelvválasztó menü
jelenik meg.

Magyar

1 Deutsch
2 English
3 Français

Röviden nyomja le ezt a
gombot.
A DISTO most bekapcsolt
állapotban, normál üzemmódban
van. A kijelzőn az alapbeállítás
jelenik meg és a legutolsó mérési
eredmény látható.

5. Illessze a lezáró véget a
vezetősínekre, és nyomja le,
amíg be nem kattan.

English

PD-Z10

• Az elemek behelyezésének
helyes módját az elemtartó
rekesz oldalán láthatja.
• Mindig cserélje ki az összes
elemet. Ne használjon keverve
új és régi elemeket.
• Ne használjon egyszerre
különböző gyártóktól származó
vagy különböző típusú
elemeket.

PD-Z09

DK

A DISTO bekapcsolása

A DISTO interfészen keresztül
egy további, negyedik nyelvet is
be lehet tölteni.
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A negyedik nyelv után betöltött
minden további nyelv
automatikusan felváltja a
korábban negyedikként betöltött
nyelvet.
Lásd a DISTO on-line szoftverének
a műszerrel szállított CD-ROMon található útmutatóját is.

Az irányzó mód bekapcsolása
Röviden nyomja le ezt a
gombot.
A DISTO normál üzemmódból
irányzó módba vált át, és a
kigyullad a lézerfény.
Ez a szimbólum jelenik
meg az alapbeállítás
szerinti kijelzőn, ha a lézer
be van kapcsolva.
Ha 30 másodpercen belül nem
kezdeményeznek mérést, a lézer
az elemek kímélése érdekében
automatikusan kikapcsol, és a
DISTO visszatér a normál
üzemmódba.
Ismét lenyomva újból
beindíthatja a lézert, és
átválthat az irányzó
módba.
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A DISTO kikapcsolása
Ha 90 másodpercig egyetlen
gombot sem nyomnak le, és a
DISTO nincs folyamatos
üzemmódban, a készülék az
elemek kímélése érdekében
automatikusan kikapcsol.
A DISTO emellett manuálisan is
többféle módon kikapcsolható.
1. Normál üzemmódban
Nyomja meg egyszerre a
két gombot, vagy tartsa
lenyomva az egyiket, és
nyomja meg a másikat;
vagy válassza a „switch off“ („a
készülék kikapcsolása“)
menüfunkciót (3.6):
Röviden nyomja le ezt a
gombot.
Üsse be a
gyorsbillentyűkódot.
2. Irányzó módban, menüfunkció
közben stb.:
Nyomja meg ezt a gombot
egyszer vagy többször,
amíg normál üzemmódban
az alapbeállítás szerinti
kijelzőkép meg nem jelenik.
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A menük használata
Ezután nyomja le a két
gombot egyszerre, vagy
tartsa lenyomva az
egyiket, és nyomja le a
másikat.

Mérés

A főmenüből különböző almenük
indíthatók, ezekből pedig
menüfunkciók választhatók (lásd
a Gyorsbillentyűk listáját).

Menük / menüfunkciók
kiválasztása
Ha normál üzemmódban
röviden lenyomja ezt a
gombot, megjelenik a
főmenü.

Kapcsolja be a DISTO
Röviden nyomja le ezt a
gombot.

menu

A DISTO most normál
üzemmódban van.

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

Távolságmér
és
ávolságmérés
Az irányzó mód
aktiválásához ismét
röviden nyomja le a
gombot.
Irányozzon a mérendő
objektumra.
A gomb ismételt
lenyomásával beindíthatja
a távmérést.
Megjelenik az eredmény, a
választott mértékegységben
kifejezve.

A főmenü felső sora mutatja a
választott menüpontot és a
hozzá tartozó gyorsbillentyűt.
Vízszintes fekete sáv jelzi a
választott menüpontot. Ha az
összes menüpont nem fér el
egyszerre a kijelzőn, akkor a jobb
oldalon függőleges görgetősáv
jelenik meg, jelezve, hogy más
pontok is rendelkezésre állnak.
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A gomb ismételt
lenyomásával lépkedhet
lefelé a menüben, és
jelölheti ki az egyes
menüpontokat.

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

DK

Szükség esetén e gomb
lenyomásával léphet felfelé
egy menüponthoz.
A gomb rövid
lenyomásával erősítheti
meg választását.
Ekkor megjelenik egy almenü
vagy felhangzik egy hangjelzés,
és közben rövid időre nyugtázás
jelenik meg a kijelzőn.

Magyar

A menük használata, folyt.

done
DK

Röviden nyomja meg ezt a
gombot.

A menüfunkciók
alaphelyzetbe állítása

A lezáró vég automatikus
felismerése

Üsse be a
gyorsbillentyűkódot, pl. a
lézer folyamatos
üzemmódjának 1-4-2
kódját.

A „reset“ („alaphelyzetbe állítás“)
paranccsal (3.4) a beállításokat
és a menüfunkciókat
visszaállíthatja egy előre
meghatározott alapállapotba. Az
alapbeállítások a menüfunkciók
leírásánál szerepelnek.

A készülék hátoldalán lévő
mágneses érzékelők felismerik,
hogy a géphez elforgatható
talpas vagy előrajzoló éllel / vonó
véggel ellátott lezáró vég van-e
csatlakoztatva.
Az alapbeállítás szerinti kijelzőn
látható műszerszimbólum az
észlelt lezáró vég szimbólumával
kiegészítve jelenik meg, és a
műszer ennek megfelelő
vonatkoztatási ponttal végzi a
mérést.

Gyorsbillentyűk

Lépésről lépésre megjelennek az
almenük, s végül a kívánt
menüfunkció.

Minden almenüfunkciónak van
egy számkódja, egy úgynevezett
“gyorsbillentyűkódja”.

A gyorsbillentyűkód bevitele után
a menüfunkció végrehajtódik, és
rövid nyugtázás jelenik meg.

A gyorsbillentyűkód beütésével
az almenük vagy a menüfunkciók
közvetlenül is kiválaszthatók.

A gyakran használt
menüfunkcióknál a
gyorsbillentyűkódok
használatával időt takaríthat meg.

A gyorsbillentyűkódok a
menük vagy
menüfunkciók leírásánál
zárójelben szerepelnek (pl. 1.4.2);
áttekintésüket a Gyorsbillentyűk
listájában vagy a Rövid
útmutatóban találhatja meg.

Magyar

A menüválasztás
helyesbítése
A gombot röviden
megnyomva visszajuthat
az előző menühöz.

Menüből való kilépés
A gombot hosszabb ideig
lenyomva kiléphet a
menüből, és a normál
üzemmódban
megjelennek az
alapbeállítások.

Lezáró végek
használata
A DISTO-t úgy szállítjuk, hogy az
elforgatható talpas lezáró vég
már fel van rá szerelve.
Két további lezáró vég és
különféle opcionális tartozékok
segítségével a műszer a
különböző mérési helyzetekhez
adaptálható.
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A lezáró vég automatikus
felismerése
- nem működik az adaptervéggel,
és
- nem változtatja meg az előre
beállított vonatkoztatási pontot.
A lezáró vég automatikus
érzékelését a „recognition off“
(„felismerés ki“) menüfunkcióval
(2.3.2) ki lehet kapcsolni.
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ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Az erős mágneses terek
befolyásolhatják a lezáró vég
felismerését, és mérési hibákat
okozhatnak.
Megelőzés:
Mágneses terek, pl. mágnesek,
transzformátorok közelében a
lezáró vég automatikus
felismerését kikapcsolva kell a
méréseket végezni, és a mérést
gondosan nyomon kell követni.

A lezáró végek cseréje
A lezáró vég cseréjének menete
minden típus esetén azonos.

Ha a „without end cover“ („lezáró
vég nélkül“) menüfunkció (2.1)
nincs kiválasztva, akkor lezáró
vég nélküli mérés megkísérlése
esetén a kijelzőn megjelenik a
„choose the end cover“
(„Válassza ki a lezáró véget!“)
üzenet.

choose the
end cover
Ha előrajzoló éllel / vonó
véggel ellátott lezáró véget
használt, a kioldógomb csak a
lezáró vég mélyedésén keresztül
érhető el.
PD-Z23

Ebben az esetben a lezáró véget
manuálisan kell kijelölni az „end
cover“ („lezáró végek“) (2)
menüben.

PD-Z06

Lezáró végek használata, folyt.

ÓV
ATOSAN:
ÓVA
A lezáró vég cseréjét
követően hibás mérések
fordulhatnak elő.
Megelőzés:
Kérjük, hogy a lezáró vég cseréjét
követően mindig végezzen
DK
ellenőrző mérést.
A lezáró vég nélküli mérésekhez a
lezáró vég eltávolítása után a
„without end cover“ („lezáró vég
nélkül“) menüfunkciót (2.1)
válassza ki.

DISTO
2. Válasszon ki és helyezzen a
házon lévő vezetősínre egy
lezáró véget, majd nyomja le,
amíg be nem kattan.
PD-Z09

1. Nyomja meg a kioldógombot,
és húzza le a lezáró véget.

3. Rövid nyugtázás, majd az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, és a DISTO készen áll
a mérésre.

Lehetőleg ne használja a
DISTO-t lezáró vég nélkül,
mivel így szabadon marad és
könnyen megsérülhet az
elemtartó fedele.

Mérés sík felületekről
A stabil felfekvés érdekében
fordítsa el 90°-kal a lezáró vég
elforgatható talpát.
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Magyar

Mérés élekről
Ehhez általában az előrajzoló éllel
/ vonó véggel ellátott lezáró vég
használandó.

Ha ezt a kiegészítő pozicionáló
eszközt használjuk,
vonatkoztatási pontként az
állványt kell megadnunk.

PD-Z38

PD-Z12

Lezáró végek használata, folyt.

Mérés előrajzoló éllel
A DISTO kiválóan alkalmas
jelölések felrajzolására – pl.
távolságok kitűzésénél.

PD-Z34

PD-Z82

Használhatja az előrajzoló éllel /
DK vonó véggel ellátott lezáró véget
is, behajtott állapotban.

Mérés sarkokból
Kiegészítő megoldásként az
interfészcsatlakozó kinyitott
fedele is használható a műszer
pozicionálására.

Mérés állvánnyal
PD-Z83

PD-Z30

Sarkokból pontos méréseket
csak az elforgatható talpas lezáró
véggel lehet végezni. Egyszerűen
hagyja az elforgatható talpat az
eredeti helyzetében (a lezáró vég
éléhez illeszkedve).

Az állvány használatával
kiküszöbölhető az elmozdulás,
amikor nagy távolságot mérünk.
Rendszerint a DISTO házának
alján található állványcsatlakozást
kell használni.
Az állvány csavarmenete
nem lehet hosszabb, mint
5,5 mm, mert különben
károsíthatja a DISTO házát.

Magyar
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Egyszerű számítások

Lezáró végek használata, folyt.
Mérés tartozékokkal

A gomb rövid
lenyomására törlődik az
utolsó bevitel, egy
részeredmény vagy egy
hibás mérési eredmény, ill.
megismételhető a művelet.

(2x
)

A
46 4 1/
mm

Opcionális mérőtartozékok:
• hajlított ütközőlemez, rövid
kivitelű (723775)
• hajlított ütközőlemez, hosszú
kivitelű (723776)

PD-Z51

M4

A korrekció csak akkor
lehetséges, ha az
„eredmény / Enter“ gombot még
nem nyomták meg.

Résztávolság mérés, lánc
mérés
Mérés – Mérés = Különbség
Mérés

DK

Mínusz
Mérés
= Egyenlő különbség

Hossz

A mért értékek kétszerezése

Teljes magasság, teljes
távolság

Ezzel az eljárással
megkétszerezhetjük az
eredményeket, pl. egy szoba
kerületének kiszámításakor.

Mérés + Mérés = Távolság
Lásd még a „Tartozékok“
részben található felhasználói
információkat.
A DISTO-nak speciális
menüfunkciói (2.2.2 és 2.2.3)
vannak a vonatkoztatási pontok
beállítására az ilyen opcionális
eszközök esetén.
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Láncmérés
hasonlóképpen
A terület/térfogat összegek
kiegészíthetők további
mérésekkel.

Korr
ekciós lehetőség
Korrekciós

PD-Z31

Az adaptervégnek két
csavarmenete van a tartozékok
(pl. vevőspecifikus lezáró végek)
felerősítésére.

Az egymást követő mérések
matematikai funkciókkal vagy
bevitt értékekkel kapcsolhatók
össze egymással.

Ha nehezen elérhető,
magas helyeken kell
használnia a DISTO-t, egy
kitolható teleszkópos rudat
csatlakoztasson az
állványcsatlakozóhoz.
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Mérés

Mérés

Összeadás

Összeadás

Mérés

Mérés

= Egyenlő össztávolság

= Egyenlő össztávolság
(a szoba fél kerülete)

Magyar

Hossz, folyt.
Ismétlés, az eredmény
kétszerezése
= Egyenlő össztávolság
(kerület)

Térfogatszámítás

Menüfunkciók

Mérés x Mérés x Mérés =
Térfogat

A menüfunkciókat a DISTO
kijelzőjén való megjelenésük
sorrendjében, vagyis a
gyorsbillentyűkódok emelkedő
számsorrendjében írjuk le.

Mérés (pl. 3.500m)
Szorzás

A gyorsbillentyűkódokat a
menüfunkciók neve után
zárójelben tüntetjük fel.

Mérés (pl. 8.375m)
Szorzás
PD-Z37

Területszámítás

= Térfogat (pl. 66.980m3)

PD-Z40

Mérés x Mérés = Terület
Mérés (pl. 3.500m)

A menük használatának módját a
„Hogyan használjuk a műszert?“
fejezetben, „A menük
használata“ cím alatt találhatja
meg.
A gyorsbillentyűkódok
megkönnyítik a
menüfunkciók keresését.

Szorzás

Measure settings (1) –
mérési beállítások

Mérés (pl. 8.375m)

1

1 reference
2 offset
3 timer
4 laser
5 tracking

Reference (1.1) –
vonatkoztatási pont
reference

1.1

1 front
2 stand
3 rear

= Terület (pl. 29.313m2)

PD-Z39

DK

Mérés (pl. 2.285m)

measure settings

menu

A térfogatszámítás a
területszámítást követően
is lehetséges.

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

Itt állítható be a DISTO
vonatkoztatási pontja, vagyis az,
hogy a méréseket mely pontról
kiindulva végezzük. A műszer a
beállított vonatkoztatási pontot
használja a további mérésekhez
is, mindaddig, amíg azt meg nem
változtatják.
Alapértelmezett beállítás: hátul
(1.1.3).

Magyar
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Mérési beállítások, folyt.

Irányzó módban a
vonatkoztatási pont a (+/-)
navigációs gombokkal
megváltoztatható. A következő
mérés a módosított
vonatkoztatási pontról történik,
majd utána ismét az előre
beállított vonatkoztatási pontról
mér a műszer.
Fr
ont (1.1.1) – elöl
Front
Mérés a műszer elejétől
(mérőoptika).
Stand (1.1.2) – állvány
Mérés a műszer hátulján
lévő állványcsatlakozótól.

A vonatkoztatási pont
kiválasztása és megadása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menü lezárul.
A DISTO átvált normál
üzemmódba, és megjelenik az
alapbeállítás szerinti kijelzőkép.

Offset (1.2) – hozzáadás /
levonás
offset

1.2

1 addition
2 subtraction
3 none

Ez a beállítás szükséges akkor is,
ha az interfészcsatlakozó fedelét
használjuk kiegészítő pozicionáló
eszközként.
Rear (1.1.3) – hátul
Mérés a lezáró vég hátsó
szélétől.
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Írja be, ill. hívja elő a
billentyűmemóriából vagy
a veremtárból a
hozzáadandó értéket.

A DISTO a feltett lezáró végnek
megfelelően automatikusan
megváltoztatja a vonatkoztatási
pontot. Lásd még „Lezáró végek
használata“ című részben, illetve
a „recognition on“ (a lezáró vég
felismerésének bekapcsolása)
menüfunkciónál (2.3.1).

PD-Z78

Az alapbeállítás szerinti kijelző
műszerszimbólumán vonal és
egy nyíl jelzi a vonatkoztatási
pontot.

Alapértelmezett beállítás: none
(nincs, 1.2.3).
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
A hozzáadás vagy levonás
megadása vagy változtatása
után mindig végezzen ellenőrző
mérést.
A gyakran használt hozzáadásokat
vagy levonásokat mentse el a
billentyűmemóriában, és szükség
esetén hívja elő őket.
Addition (1.2.1) – hozzáadás
E menü indítása után a
következő kijelzőkép látható:

addition
E funkcióval egy mérési
eredményhez hozzáadhatunk,
vagy pedig kivonhatunk belőle.
Ezzel figyelembe vehetők az
eltérések, pl. a nyersfalazott és
kész épületek méretei között.

1.2.1

A gomb rövid
lenyomására megjelenik a
hozzáadandó érték
mértékegysége.
A méter a menügomb
megnyomása nélkül,
automatikusan hozzákapcsolódik DK
az értékhez.
E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
bevitt hozzáadást.
Ismét röviden lenyomva
zárja le a menüfunkciót.
A kijelzőn rövid nyugtázás jelenik
meg.
A DISTO átvált normál
üzemmódba, és az
alapbeállítás szerinti kijelző
legfelső sorában
megjelenik a hozzáadás
szimbóluma.

+

0.000m
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Magyar

Mérési beállítások, folyt.
A hozzáadás
- minden további mérésre
érvényes, és azt
- a menüfunkció következő
indításánál a gép automatikusan
felkínálja.
Subtraction (1.2.2) – levonás
E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

DK

subtraction

1.2.2

0.000m
Írja be, ill. hívja elő a
billentyűmemóriából vagy
a veremtárból a kivonandó
értéket.
A levonáshoz nem kell
mínuszjelet beírnia.
A gomb rövid
lenyomására megjelenik a
levonandó érték
mértékegysége.

Magyar

A méter a menügomb
megnyomása nélkül,
automatikusan hozzákapcsolódik
az értékhez.

A DISTO átvált normál
üzemmódba, és megjelenik az
alapbeállítás szerinti kijelzőkép.

Timer (1.3) – időzített mérés
E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
bevitt levonást.

E menüpontban állítható be a
mérőgomb megnyomása és a
mérés elindítása közötti
késleltetés, 5 és 60 másodperc
közé.

Ismét röviden lenyomva
zárja le a menüfunkciót.
A kijelzőn rövid nyugtázás jelenik
meg, és a DISTO átvált normál
üzemmódba.

timer
1 once
2 permanent
3 none

Az alapbeállítás szerinti
kijelző legfelső sorában
megjelenik a levonás
szimbóluma.
A levonás
- minden további mérésre
érvényes, és azt
- a menüfunkció következő
indításánál a gép automatikusan
felkínálja.
None (1.2.3) – nincs
E menüfunkcióval törölhető egy
meglévő hozzáadás vagy
levonás.
Az Enter gomb rövid lenyomása
után nyugtázás jelenik meg a
kijelzőn, és a menü lezárul.

1.3

Alapértelmezett beállítás: none
(nincs, 1.3.3).
A késleltetés lehetővé teszi a
DISTO használatát olyan mérési
helyzetekben is, amikor a
billentyűzet nehezen hozzáférhető.
Ha az időzített mérés be
van kapcsolva, ez a
szimbólum jelenik meg az
alapbeállítás szerinti kijelző
legfelső sorában.
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Once (1.3.1) – egyszeri
E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

once

1.3.1

10 sec
A felkínált késleltetés csak a
következő egyedi mérésre
érvényes, és a következőképpen
változtatható meg:
A navigációs gombokkal:
minden gombnyomás 1
másodperccel növeli, ill.
csökkenti a késleltetést.
A billentyűzeten történő
számbevitellel.
Amíg e gombot lenyomva
tartja, a késleltetés
növekszik, egészen a 60
másodperces maximumig.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

Mérési beállítások, folyt.
Az Enter gomb rövid lenyomása
után nyugtázás jelenik meg a
kijelzőn, és a menü lezárul.
A DISTO átvált normál
üzemmódba, és az alapbeállítás
szerinti kijelzőn megjelenik az
időzített mérés szimbóluma.
A késleltetést az irányzó módban
is be lehet állítani:
Tartsa lenyomva e
gombot, amíg a kívánt
késleltetést el nem éri.
A kijelző legfelső sorában
megjelenik az időzített mérés
szimbóluma, alatta pedig a
késleltetés értéke.
A gomb elengedése után a
kijelzőn a mérésig hátralévő
másodpercek jelennek meg (pl.
59, 58, 57...).
Az utolsó 5 másodperces
visszaszámlálást hangjelzés
kíséri. A legutolsó hangjel után
megtörténik a mérés, és a
kijelzőn megjelenik a mérési
eredmény.

Permanent (1.3.2) – állandó
E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

permanent

1.3.2

None (1.3.3) – nincs
Az Enter gomb lenyomása után
az állandó késleltetés törlődik, és
a menüfunkció lezárul.

Laser (1.4) – lézer

10 sec

laser

A navigációs gombokkal:
minden gombnyomás 1
másodperccel növeli, ill.
csökkenti a késleltetést.

1.4
1 normal mode
2 permanent

A felkínált késleltetés minden
további mérésre vonatkozik, és a
következőképpen változtatható
meg:

E menüpontban lehet beállítani a
lézer üzemmódját.

A billentyűzeten történő
számbevitellel.
Amíg e gombot lenyomva
tartja, a késleltetés
növekszik, egészen a 60
másodperces maximumig.
Az Enter gomb rövid lenyomása
után nyugtázás jelenik meg a
kijelzőn, és a menü lezárul.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

A DISTO átvált normál
üzemmódba, és az alapbeállítás
szerinti kijelzőn megjelenik az
időzített mérés szimbóluma.

Normál üzemmód: a lézer 30
másodperc után automatikusan
kikapcsol.
Folyamatos üzemmód: irányzó
módban a lézer működésben
marad, amíg a DISTO be van
kapcsolva.
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Alapértelmezett beállítás: normál
(1.4.1).
Normal mode (1.4.1) – normál
üzemmód
Az Enter gomb lenyomása után a
menüfunkció lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn.
Az alapbeállítás szerinti
kijelzőn a lézer működése
közben ez a szimbólum
látható.
Permanent (1.4.2) – folyamatos
üzemmód
Az Enter gomb lenyomása után a
menü lezárul, az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn, és beindul
a folyamatos üzemmód.
A bekapcsoló- és mérőgomb
minden egyes lenyomására
azonnal elindul a mérés.
Az alapbeállítás szerinti
kijelzőn folyamatosan ez a
szimbólum látható.
Mivel a folyamatos
lézerüzemmód nagyon
gyorsan lemeríti az elemeket,
csak akkor kapcsolja be, ha
valóban szükség van rá.

Magyar

DK

Mérési beállítások, folyt.
Tracking (1.5)
tracking

1.5
1 on
2 off

DK

A tracking a mérőgomb kétszeri
lenyomásával indítható el.
A kijelző legalsó sorában látható
a folyamatosan aktualizált mérési
eredmény.

Ez a funkció lehetővé teszi
mozgó tárgyak mérését, illetve fix
objektumhoz képest távolságok
kitűzését.

Of
Offf (1.5.2) – kikapcsolt
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.

Alapértelmezett beállítás: off
(kikapcsolt, 1.5.2).

A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn.

Magyar

1 on
2 only results
3 off

Alapértelmezett beállítás: off
(kikapcsolt, 1.6.3).

A DISTO ebben az almenüben
állítható tracking (folyamatos
kereső) mérésre.

A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn, a „Track“ szóval a
legfelső sorban.

1.6

A mérőgomb rövid lenyomására
a tracking befejeződik. A
legutolsó mérési eredmény
elmenthető vagy számítási
műveletekhez felhasználható.
A tracking gyakori és
hosszú ideig történő
használata nagyon gyorsan
lemeríti az elemeket.

On (1.5.1) – bekapcsolt
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.

send

On (1.6.1) – bekapcsolt
Valamennyi mérés és számítás
átkerül; az adatinterfész
folyamatosan viszi át az adatokat.
Only rresults
esults (1.6.2) – csak az
er
edmények
eredmények
Csak a mérési vagy számítási
eredmények kerülnek át (pl.
minimum- vagy
maximumtávolság-keresés
során).

Send (1.6) – adatátvitel
Ez az almenü azonnali
adatátvitelt tesz lehetővé a
DISTO-ról az adatinterfészen
keresztül PC-re vagy laptopra.

Of
Offf (1.6.3) – kikapcsolt
Az adatinterfész ki van kapcsolva.
E menüfunkciók részletes
leírását a műszerrel
szállított CD-ROM-on lévő on-line
dokumentációban találhatja meg.
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End cover (2) – Mérés
lezáró végekkel
, 1x

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

end cover

2

1 without end cover
2 adapter end cover
3 recognition

Without end cover (2.1) –
lezáró vég nélkül
Ez a menüfunkció lehetővé teszi
a DISTO lezáró vég nélküli
használatát.
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

Mérés lezáró végekkel, folyt.
A DISTO normál
üzemmódba vált át, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a lezáró vég nélküli
műszer szimbólumával.
Lehetőleg ne használja a
DISTO-t lezáró vég nélkül,
mivel így szabadon marad és
könnyen megsérülhet az
elemtartó fedele.

Adapter end cover (2.2) –
adaptervég
adapter end cover
1
2
3
4
5

2.2

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

Itt lehet beállítani az adaptervég
használatának módját. Ezek a
beállítások határozzák meg a
DISTO hátsó vonatkoztatási
pontját.
Alapértelmezett beállítás: none
(nincs), ami azt jelenti, hogy az
alaphelyzetbe állítás („reset“) után
valamennyi beállítás megmarad.
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W ithout add-on (2.2.1) –
csatlakozó nélkül
Akkor válassza ezt a
menüfunkciót, ha az
adaptervéget mindenfajta külön
szerelék nélkül használja.
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.
A DISTO átvált normál
üzemmódba, és az
alapbeállítás szerinti
kijelzőn az adaptervég
szimbóluma jelenik meg.
Accessory 723775 (2.2.2) –
723775-ös tartozék
Ez a menüfunkció a hátsó
vonatkoztatási pontot az
opcionális rövid kivitelű hajlított
ütközőlemezzel ellátott
adaptervégnek megfelelően állítja
át (lásd a „Felhasználói
tájékoztató“ című fejezet
„Tartozékok“ részét).
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.
A DISTO normál
üzemmódba vált át, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a speciális
adapter szimbólumával.

Accessory 723776 (2.2.3) –
723776-os tartozék
Ez a menüfunkció a hátsó
vonatkoztatási pontot az
opcionális hosszú kivitelű hajlított
ütközőlemezzel ellátott
adaptervégnek megfelelően állítja
át (lásd a „Felhasználói tájékoztató“
című fejezet „Tartozékok“ részét).

A menüfunkció indítása után a
következő kijelzőkép látható:

Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.

0.000m

A DISTO normál
üzemmódba vált át, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a speciális
adapter szimbólumával.
Pivot gap (2.2.4) –
állványtávolság
Ha az adaptervéggel állványt
használ, akkor ebben a
menüfunkcióban állítsa be az
állvány távolságát.
A hátsó vonatkoztatási pont
beállításához az adaptervég
hátsó oldalának és az állvány
forgástengelyének a távolságát
kell beírni.
A DISTO-hoz ajánlott SLIK
U9000 állvány esetében
ez a távolság 0,054 m.
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pivot gap

2.2.4

DK

Az adaptervég és az állvány
forgástengelye közti távolság
legutoljára bevitt és elmentett
értéke jelenik meg a kijelzőn.
Írja be a billentyűzeten az új
állványtávolságot, illetve hívja be
az értéket a billentyűmemóriából
vagy a veremtárból.
E gomb rövid
megnyomásával erősítse
meg a bevitt értéket.
A gombot újra
megnyomva kiléphet a
menüből.
A kijelzőn rövid nyugtázás jelenik
meg, és a DISTO átvált normál
üzemmódba.

Magyar

Mérés lezáró végekkel, folyt.
A bevitt távolságokat csak
akkor veszi figyelembe a
gép, ha a vonatkoztatási pont
hátsóra (rear) van állítva.
Individual extension (2.2.5) –
szabad vég
Ez a menüfunkció
vevőspecifikációk szerinti
szerelékek vagy az adaptervég
bővítései esetében használandó.

DK A hátsó vonatkoztatási pont
beállításához az adaptervég
hátsó oldalának és a
vevőspecifikációk szerinti
szerelék bázisfelületének a
távolságát kell beírni.

Negatív értékeket is be
lehet írni.
A menüfunkció indítása után a
következő kijelzőkép látható:

individual extension

2.2.5

Az adaptervég és a szabad vég
távolságának legutoljára bevitt
értéke jelenik meg a kijelzőn.

E gomb rövid
megnyomásával erősítse
meg a bevitt értéket.

Magyar

A lezáró vég automatikus
felismerése csak az
elforgatható talpas és az
előrajzoló éllel / vonó véggel
ellátott lezáró véggel működik
(lásd „A lezáró végek használata“
című részt).

A gombot újra
megnyomva kiléphet a
menüből.
A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn, a szabad vég
szimbólumával.

Alapértelmezett beállítás: on (be,
2.3.1).

A bevitt távolságokat csak
akkor veszi figyelembe a
gép, ha a vonatkoztatási pont
hátsóra (rear) van állítva.

Ebben az almenüben a lezáró
vég automatikus felismerését
lehet be- és kikapcsolni.

2.3

1 on
2 off

Írja be a billentyűzeten az új
távolságot, illetve hívja be az
értéket a billentyűmemóriából
vagy a veremtárból.

Recognition (2.3) –
felismerés

0.000m

recognition

On (2.3.1) – be
Bekapcsolja a lezáró vég
automatikus felismerését.
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.

Of
Offf (2.3.2) – ki
Kikapcsolja az automatikus
felismerést.
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.
A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn, a legutoljára
észlelt vagy a megadott lezáró
vég szimbólumával.
A lezáró vég minden
cseréje után a lezáró
végnek megfelelő menüfunkciót
kell megadni.

Rotating foot (2.4) –
elforgatható talp
Ez a menüfunkció
- a hátsó vonatkoztatási pontot
az elforgatható talpas lezáró
végnek megfelelően állítja be, és
- csak akkor jelenik meg, ha a
lezáró vég automatikus
felismerése ki van kapcsolva.

A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn, az észlelt lezáró
vég szimbólumával.
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Mérés lezáró végekkel,
folyt.
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul. A DISTO
normál üzemmódba vált át, és az
alapbeállítás jelenik meg a kijelzőn.
Az alapbeállítás szerinti
kijelzőn most az
elforgatható talpas lezáró
vég szimbóluma látható.

Aligning end (2.5) –
előrajzoló él
Ez a menüfunkció
- a DISTO hátsó vonatkoztatási
pontját az előrajzoló éllel / vonó
véggel ellátott lezáró végnek
megfelelően állítja be, és
- csak akkor jelenik meg, ha a
lezáró vég automatikus
felismerése ki van kapcsolva.
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul. A DISTO
normál üzemmódba vált át, és az
alapbeállítás jelenik meg a kijelzőn.
Az alapbeállítás szerinti
kijelzőn most az előrajzoló
éllel / vonó véggel ellátott
lezáró vég szimbóluma
látható.
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Basic settings (3) – alapbeállítások
Itt állítható be, hogy a DISTO
milyen mértékegységben jelezze
ki a mérési és számítási
eredményeket. Metrikus rendszer
használata esetén a
tizedesjegyek száma is beállítható.

, 2x

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

basic settings

Alapértelmezett beállítás:
0.000 m (3.1.1).
0.000 m (3.1.1)
E menüfunkció kiválasztása után
- a menü lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn;
- a kijelzőn ettől kezdve méterben,
három tizedes pontossággal
jelennek meg az adatok.

3

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

Units (3.1) – mértékegységek
units

3.1

0.000 m
1
2
3
4

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

0.00 m (3.1.2)
E menüfunkció kiválasztása után
- a menü lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn;
- a kijelzőn ettől kezdve méterben,
két tizedes pontossággal
jelennek meg az adatok.
0.00 ft (3.1.3)
E menüfunkció kiválasztása után
- a menü lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn;
- a kijelzőn ettől kezdve lábban,
tizedes törtként jelennek meg az
adatok.
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0'/00"/32 (3.1.4)
E menüfunkció kiválasztása után
- a menü lezárul, és az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn;
- a kijelzőn ettől kezdve lábban és
hüvelykben jelennek meg az
adatok.
Hüvelykértékek esetén a
tizedesek 1/32 többszöröseiként
jelennek meg.
Például:
8,5 hüvelyk = 8 hüvelyk

16/32

0.0 in (3.1.5)
E menüfunkció kiválasztása után
- a menü lezárul, és az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn;
- a kijelzőn ettől kezdve
hüvelykben, egy tizedes
pontossággal jelennek meg az
adatok.
0"/32 (3.1.6)
E menüfunkció kiválasztása után
- a menü lezárul, és az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn;
- a kijelzőn ettől kezdve
hüvelykben jelennek meg az
adatok.
Hüvelykértékek esetén a
tizedesek 1/32 többszöröseiként
jelennek meg.

Magyar

DK

Alapbeállítások, folyt.
Language (3.2) – nyelv
language

3.2

English
1 Deutsch
2 English
3 Français

DK

Itt állítható be, hogy a DISTO
milyen nyelven írja ki az
üzeneteket, beállításokat stb.
Az első
használatbavételkor
kiválasztott nyelv ebben az
almenüben változtatható meg.
Alapértelmezett beállítás: nincs.
Választható nyelvek:

A DISTO-ba az interfészen
keresztül egy további,
negyedik nyelvet is be lehet
tölteni (lásd a műszerrel szállított
CD-ROM-on lévő on-line
dokumentációt).
Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg a
kiválasztott nyelven, és a
menüfunkció lezárul.

Beep (3.3) – hangjelzés

Az Enter gomb lenyomása után
- az alaphelyzetbe állítás azonnal
megtörténik,
- a kijelzőn rövid nyugtázás jelenik
meg, és
- a menüfunkció lezárul.
A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn.

Lighting (3.5) – megvilágítás
lighting

3.5
1 on
2 off

Key (3.3.2) – billentyűlenyomás
esetén
Minden billentyűlenyomást
hangjelzés igazol vissza.

3.3
1 measure
2 key
3 off

Of
Offf (3.3.3) – kikapcsolva
A hangjelzés ki van kapcsolva.
A hibaüzeneteket és a
DISTO kikapcsolását
mindig hangjelzés kíséri.

English (3.2.2) – angol

Magyar

A DISTO bekapcsolása után e
két szimbólum egyike jelenik
meg. A „hangjelzés
bekapcsolva“szimbólum később
eltűnik, a „hangjelzés
kikapcsolva“ szimbólum ellenben
folyamatosan a kijelzőn marad.

Measur
e (3.3.1) – mér
és esetén
Measure
mérés
Minden elvégzett mérést
hangjelzés igazol vissza.

German (3.2.1) – német

Fr
ench (3.2.3) – francia
French

Hangjelzés bekapcsolva/
kikapcsolva

Alapértelmezett beállítás: key
(billentyűlenyomás esetén, 3.3.2).

A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn, a kiválasztott
nyelven.

beep

/

Itt állítható be, hogy a billentyűk
lenyomását és/vagy a méréseket
hangjelzés kísérje-e.

Ennen az almenüben lehet beés kikapcsolni a kijelző
megvilágítását.
Alapértelmezett beállítás: off
(kikapcsolva , 3.5.2).

Reset (3.4) – alaphelyzetbe
állítás

On (3.5.1) – bekapcsolva
Bekapcsolja a kijelző
megvilágítását.

A DISTO felhasználói beállításait
az alapértelmezett beállításokra
állítja vissza.

Az Enter gomb lenyomása után
rövid nyugtázás jelenik meg, és a
menüfunkció lezárul.
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Basic functions (4) – alapfunkciók
A DISTO normál üzemmódba vált
át, és az alapbeállítás szerinti,
megvilágított kijelző jelenik meg.
Az alapbeállítás szerinti
kijelző legfelső sorában ez
a szimbólum jelenik meg.
Csak akkor használjon
megvilágítást, ha
szükséges, mivel ez csökkenti az
elemek élettartamát.
Of
Offf (3.5.2) – kikapcsolva
Kikapcsolja a kijelző megvilágítását.
Az Enter gomb lenyomása után
- a menüfunkció lezárul,
- a kijelzőn nyugtázás jelenik meg,
és
- az alapbeállítás szerinti
kijelzőkép látható.

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

basic functions

4

E menüfunkció kiválasztása után
- az irányzó módban kigyullad a
lézer, és
- az alábbiak jelennek meg a
kijelzőn:

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

maximumtrac

Maximumtrac (4.1) –
maximumtávolság-keresés

Ez a menüfunkció kikapcsolja a
DISTO-t.
Az Enter gomb megnyomását
hangjelzés igazolja vissza, majd a
DISTO kikapcsol.

A maximális távolság mérését a
maximumtávolság-kereső
funkcióval lehet elvégezni.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

4.1

Ha például helyiségek átlójáról
van szó,
- irányozzon a DISTO-val először
egy, az átellenes saroktól nem
messze lévő pontra, majd
- mozgassa a lézersugarat lassan
át a sarkon, a másik oldalra.
Tracking üzemmódban a
DISTO folyamatosan
egyedi méréseket végez.
A kijelzőn a folyamatosan
aktualizált legnagyobb távolság
látható.
A tracking befejezéséhez
ismét nyomja le ezt a
gombot.
A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás szerinti
kijelzőn megjelenik a mért
maximális érték.

Minimumtrac (4.2) –
minimumtávolság-keresés

--.---m

PD-Z20

Switch off (3.6) – a készülék
kikapcsolása

„A DISTO kikapcsolása“
című részben a DISTO
kikapcsolásának további
lehetőségeit is megtalálja.

Alkalmazási példák:
• helyiségek átlójának mérése
• maximális méretek
meghatározása egyenetlen vagy
hullámos talajon
• maximális méretek
meghatározása nagy
csarnokokban
• tetőgerinc-magasság mérése a
homlokzaton, lentről
• általánosságban: ahol nehéz a
hozzáférés vagy rossz a
megvilágítás (csatornák, aknák
stb.)

, 3x
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A minimális távolság mérését a
minimumtávolság-kereső
funkcióval lehet elvégezni.

E gombot röviden
lenyomva elindíthatja a
trackinget.

Magyar

DK

Alapfunkciók, folyt.

DK

E menüfunkció kiválasztása után
- az irányzó módban kigyullad a
lézer, és
- az alábbiak jelennek meg a
kijelzőn:

minimumtrac

4.2

Nagyjából irányozza meg
a DISTO-val a célpontot,
majd lassan és viszonylag
széles mozdulatokkal
mozgassa a műszert a cél
körül.
Tracking üzemmódban a
DISTO folyamatosan
egyedi méréseket végez.

A bevitt távolságadatok
alaphelyzetbe állítás után is
megmaradnak.
A kitűzésnél a távolság több,
adott hosszúságú szakaszra
oszlik.
A DISTO egy meghatározott,
megirányzott ponttól kiindulva
előre beállított távolságokat jelez
ki.
Ezek a távolságok sorban
egymás után ellenőrizhetők,
kitűzhetők vagy megjelölhetők.

A kijelzőn a folyamatosan
aktualizált legkisebb távolság
látható.
A tracking befejezéséhez
ismét nyomja le ezt a
gombot.
A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás szerinti
kijelzőn megjelenik a mért
minimális érték.

Kívánt távolság kitűzése (4.3)
required distance

--.---m

Ebben az almenüben fix vagy
változó kitűzendő távolságokat
lehet kiválasztani.

Alkalmazási példák
• Szarufák és fatartók közötti
távolságok elmentése a DISTOban. Így az egyes szerkezeti
elemek helye az építkezésen a
DISTO-t használva pontosan
meghatározható.
• Teljes falvonalak egyes
távolságainak egymás utáni
elmentése a DISTO-ban, majd
ezek helyszínen történő
ellenőrzése.
• Panelméretek elmentése a
DISTO-ban, majd az értékek
előhívása a panelek beépítése
során.
Ezek a példák azt is jól
mutatják, hogyan
könnyíthetők meg az építkezések
ellenőrzésének műveletei.
PD-Z43

PD-Z21

Alkalmazási példák
• helyiségek belmagasságának
mérése
• minimális távolság
meghatározása egyenetlen vagy
hullámos felületeknél
• derékszögű vagy vízszintes
mérés állvány nélkül

4.3

1 constant
2 variable

E gombot röviden
lenyomva elindíthatja a
trackinget.

Magyar
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Alapfunkciók, folyt.
Constant (4.3.1) – konstans
Konstans távolságok kitűzésére
szolgál.
E menüfunkció indítása után az
alábbiak láthatók a kijelzőn:

constant
a
x
x

4.3.1
a
x

0.000m
0.000m

Írja be a billentyűzeten, ill.
hívja elő a
billentyűmemóriából vagy
a veremtárból az „a“
távolság új értékét.
E gombot röviden
megnyomva erősítse meg
a bevitt értéket.
Az „a“ mellett megjelenik a bevitt
érték.
A navigációs gomb
lenyomásával vigye a
fekete kijelölést az „x“
konstansra.

Adatbeviteli mezők:
a A távolság, amelynél a kitűzés
kezdődik.
x Konstans távolság, amely
egymás után többször is
kitűzhető.
A kitűzések számát csak
a maximális mérési
tartomány korlátozza.
Az „a“ betű már fekete háttérrel
jelenik meg, és mellette a
legutóbb használt távolságérték
is megjelenik a kijelzőn.

Írja be a billentyűzeten, ill.
hívja elő a
billentyűmemóriából vagy
a veremtárból az „x“
konstanst.
Az „x“ mellett megjelenik a bevitt
érték.
E gomb rövid
lenyomásával váltson át
mérő üzemmódba, és
indítsa el a kitűzést.
A lézerrel irányozza meg a
célpontot.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

n: 01

n: 01

-0.125m

0.000m

A kijelzőn megjelenik
- a következő kitűzési pont száma
(„n“),
- egy vagy két nyíl, amely segít a
beigazításban,
- az aktuális távolság a DISTO
vonatkoztatási pontja és a
kitűzési pont között.
Most mozgassa a DISTO-t
lassan, egyenes vonalban a
kitűzési pont felé.
A kijelzőn látható nyíl a következő
kitűzési pont irányába mutat.
Amint a DISTO-t a helyes
irányba, a kitűzési pont felé
mozgatja, a kijelzőn látható
távolság csökkenni kezd.

A pontos kitűzési pontot két nyíl
jelzi; a kijelzőn megjelenő
távolság ekkor nulla.
Amint a lézer másik célpontra
mutat, a következő kitűzési pont
jelenik meg a kijelzőn.
A kitűzés befejezéséhez
röviden nyomja meg e két
gomb valamelyikét.
A DISTO normál üzemmódba
vált át, és az alapbeállítás szerinti
kijelzőkép látható.

A kitűzési pont közelébe érve a
gép rövid hangjelzéseket ad, ami
a kitűzési pontot elérve
folyamatos hangjelzésre vált át.
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Magyar

DK

Alapfunkciók, folyt.
A kitűzési pontok közötti
távolság távolságmezőkre
oszlik. Minden kitűzési pont a
hozzá tartozó távolságmező
közepén fekszik.

Amint a DISTO-t két kitűzési pont
között egy új távolságmezőbe
mozgatja át,
- a kijelzőn látható szám („n“)
megváltozik, és
- a kijelzett mérési eredmény
előjelet vált.

Variable (4.3.2) – változó
Ez a funkció változó távolságok
kitűzésére szolgál.

E gombot röviden
megnyomva erősítse meg
a bevitt értéket.

A menüfunkció indítása után az
alábbiak láthatók a kijelzőn:

Az 1-es szám mellett megjelenik
a bevitt érték.

variable

Példa egy kitűzésre:
„a“ konstans ................... 1.75 m
„x“ konstans ..................... 1.5 m

n
n
n

03

02

1.5 m

01

1.75

m

1. 5 m

1

0.000m

2
3

2

0.000m

3

0.000m

Adatbeviteli mezők:

1 .5 m

1-20 A maximálisan 20 db
változó távolság, amely
egymás után kitűzhető.

n: 03
0.325m

Magyar

1

PD-Z43

DK

4.3.2

n: 02
0.000m

n: 01
-0.518m

Az első változó távolság már
fekete háttérrel jelenik meg, és
mellette a legutóbb használt
távolságérték is megjelenik a
kijelzőn.
Írja be a billentyűzeten, ill.
hívja elő a
billentyűmemóriából vagy
a veremtárból az 1-es
számú változó távolságot.
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A navigációs gomb
lenyomásával vigye a
fekete kijelölést a 2-es
változó távolságra.
A leírtak szerint írja be a második
és a további változó távolságokat
is.
Az első olyan változó távolság
értékét, amelyre már nincs
szükség, nullára kell állítani.
E gomb rövid
lenyomásával váltson át
mérő üzemmódba, és
indítsa el a kitűzést.
A lézerrel irányozza meg a
célpontot.
A kitűzés menete és a DISTO
kijelzései megfelelnek az előzőleg
leírt „konstans“ (4.3.1)
menüfunkciónak.
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Alapfunkciók, folyt.

Példák:
• épületek magasságának és
szélességének távolabbról
történő mérése.
• homlokzatok nem hozzáférhető
részeinek mérése.
• álló helyzetben, lehajlás nélkül,
ill. kellékek (pl. céltáblák)
használata nélkül történő,
kényelmes mérés.

PD-Z27

A DISTO két vagy három
segédmérésből, a derékszögű
háromszögekre alkalmazott
Pitagorasz-tétel alapján
kiszámítja a keresett hosszat.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

A segédmérésekhez az
alábbiakra van szükség:
• Be kell tartani a kijelzőn
megadott mérési irányokat
(háromszög).
• A lézer mérőpontjainak egy
vonalban és egy vízszintes vagy
függőleges sík mentén kell
feküdniük. A fal bemélyedésein
át végzett mérések hibás
eredményt adnak.
• A második segédmérésnek a
keresett hosszra merőlegesen
kell történnie.
• A lézer második mérőpontjának
a keresett hosszon belül vagy
annak végpontjában kell lennie.
• Kézben tartott műszerrel csak
akkor mérjen, ha a mérendő
távolságok rövidek, és a DISTOt stabilan el tudja helyezni az
objektum irányába. Pontos
mérésekhez állvány szükséges.
Függőleges mérésekhez
mindig a DISTO
adaptervégének
állványcsatlakozó menetét
használja, mivel csak így
biztosítható, hogy a lézersugár
tengelye az állvány forgáspontján
essen át.
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A menüfunkció indítása után az
alábbiak láthatók a kijelzőn:

pythagoras

4.4

1
2
3

PD-Z44

E menüfunkció használatával a
DISTO számára nem
hozzáférhető távolságokat
közvetett módon ki lehet
számítani.

Ha a DISTO-t a ház alsó lapján
lévő állványcsatlakozóval
használja, akkor a lézersugár
tengelye mintegy 70-100 mm-rel
a forgáspont fölött fog elhaladni.
Vízszintes mérések esetén ennek
nincs jelentősége, de függőleges
mérések esetén jelentős
magasságeltérésekhez vezethet.

DK
A háromszög első mérendő oldala
és a hozzá tartozó 1-es szám
feketén jelenik meg a kijelzőn.
E gomb rövid
lenyomásával váltson át
irányzó módba.
A lézerrel irányozza meg az első
mérendő pontot.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.

PD-Z38

Alapértelmezett beállítás: nincs.

Pythagoras (4.4) –
Pitagorasz-tétel

Állvány nélkül a műszer
mérés közben
bemozdulhat, ezért irányzó módban
- vagy használja az időzített
mérést (X gomb),
- vagy a mérőgombot hosszan
lenyomva maximumtávolságkeresést indítson el.

Magyar

Alapfunkciók, folyt.
Amint a maximumtávolságkeresési módban megtörtént a
távolság meghatározása, nyomja
le a mérőgombot.
E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
mérési eredményt.

pythagoras
1

DK

4.4
11.494m

2
3

11.494m

Nyomja le, amíg el nem
indul a minimumtávolságkeresés.
A minimális távolság
meghatározása után e
gombot röviden lenyomva
állítsa le a minimumtávolságkeresést.

Most fordítsa a DISTO-t
nagyjából derékszögben a
mérendő sík (a falfelület) felé. Ha
a mérendő pontok függőleges
elrendezésűek, ez a DISTO
vízszintes beállításának felel
meg.

Magyar

Egyéb esetben végezze el a
harmadik mérést:
E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
A lézerrel irányozzon a harmadik
mérendő pontra.

E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
kijelzőn látható értéket.

pythagoras
A kijelzőn az 1-es szám mellett
megjelenik a hozzá tartozó, első
mérési eredmény. Ezzel
egyidejűleg a második mérendő
háromszögoldal, ill. a háromszög
magassága és az ennek
megfelelő 2-es szám jelenik meg
fekete kiemeléssel.

Ha a harmadik mérés
elvégzése helyett az
eredménygombot nyomja meg,
akkor a műszer a keresett
hosszat a két elvégzett mérés
alapján számolja ki, és a kijelzőn
megjelenik az eredmény.

E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.

E gombot röviden
lenyomva indítsa el a
mérést, vagy pedig tartsa
lenyomva a gombot, amíg
a maximumtávolságkeresés be nem indul.

4.4

1

11.494m

2

08.529m

E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
kijelzőn látható értéket.

3

8.529m

pythagoras

A 2-es szám mellett megjelenik a
hozzá tartozó, második mérési
eredmény. Ezzel egyidejűleg a
háromszög utolsó mérendő
oldala és a hozzá tartozó 3-as
szám jelenik meg fekete
kiemeléssel.
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4.4

1

11.494m

2

08.529m

3

08.593m

8.593m

A kijelzőn a 3-as szám mellett
megjelenik a hozzá tartozó,
harmadik mérési eredmény.
A navigációs gombokkal a
három mérési eredmény
mindegyikét újra ki lehet
választani, és új méréssel lehet
korrigálni.
E gomb rövid lenyomására
a gép kiszámítja a
keresett hosszt, és az
megjelenik a kijelzőn.

pythagoras

1

4.4

08.751m

A gomb újbóli, rövid
megnyomására a menü
lezárul, és az alapbeállítás
szerinti kijelzőn az
eredmény látható.
Ha kívánja, mentse el az
eredményt egy
billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.
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Alapfunkciók, folyt.

E menüfunkció használatával a
DISTO által nem hozzáférhető
részmagasságokat lehet
közvetett módon kiszámítani.

• A második segédmérés
célpontja egyben a keresett
hossz végpontja is.
• A harmadik segédmérést a
keresett hosszra merőlegesen
kell végezni.

A Pitagorasz-funkció alkalmazási
példáinak legtöbbje erre is
érvényes.

A menüfunkció indítása után a
kijelzőn az alábbiak jelennek
meg:

Height (4.5) – magasság

PD-Z32

A DISTO itt is három
segédmérésből, a Pitagorasztétel segítségével számítja ki a
keresett hosszat.

height

height

1

4.5

2

1

3

2

E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
A lézerrel irányozzon az első
mérendő pontra.

11.454m
A kijelzőn az 1-es szám mellett
megjelenik a hozzá tartozó, első
mérési eredmény. Ezzel
egyidejűleg a második mérendő
háromszögoldal és az ennek
megfelelő 2-es szám jelenik meg
fekete kiemeléssel.
Az előzőekben leírtak szerint
végezze el a második
segédmérést.
A mérőgomb hosszabb
lenyomására beindul a tracking.
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height

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.762m
A 2-es szám mellett megjelenik a
hozzá tartozó, második mérési
eredmény. Ezzel egyidejűleg az
utolsó mérendő háromszögoldal
és a hozzá tartozó 3-as szám
jelenik meg fekete kiemeléssel.

11.454m

3

A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.
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E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
kijelzőn látható értéket.

4.5

A háromszög első mérendő
oldala és a hozzá tartozó 1-es
szám fekete kiemeléssel jelenik
meg.

A segédmérések követelményei
ugyanazok, mint a Pitagoraszfunkciónál, az alábbi kivételekkel:

Állvány nélkül a műszer
mérés közben bemozdulhat,
ezért irányzó módban
- vagy használja az időzített
mérést (X gomb),
- vagy a mérőgombot hosszan
lenyomva maximumtávolságkeresést indítson el.

Most fordítsa a DISTO-t
nagyjából derékszögben a
mérendő sík (a falfelület) felé. Ha
a mérendő pontok függőleges
elrendezésűek, a DISTO-t
vízszintesre kell állítania.
E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
Nyomja le, amíg el nem
indul a minimumtávolságkeresés.
Mozgassa a lézerpontot a keresett
távolság meghosszabbítása
mentén felfelé és lefelé, illetve
keresztirányban, amíg a műszer
meg nem határozza a minimális
távolságot.

Magyar

DK

Alapfunkciók, folyt.
E gombot röviden
lenyomva zárja le a
minimumtávolságkeresést.

height

4.5
1

E menüfunkció használata
nem javítja a DISTO
specifikáció szerinti mérési
pontosságát!

05.595m

E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
kijelzőn látható értéket.

height

DK

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.515m

08.515m
A kijelzőn a 3-as szám mellett
megjelenik a hozzá tartozó,
harmadik mérési eredmény.
A navigációs gombokkal a
három kijelzett mérési
eredmény mindegyikét újra ki
lehet választani, és új méréssel
lehet korrigálni.
E gomb rövid
lenyomására a gép
kiszámítja a keresett
hosszt, és az megjelenik a
kijelzőn.

Magyar

Ezt a menüfunkciót nem
lehet állandóra beállítani.
A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:
A gomb újbóli, rövid
megnyomására a menü
lezárul, és az alapbeállítás
szerinti kijelzőn az
eredmény látható.

accuracy

Ha kívánja, mentse el az
eredményt egy
billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

Accuracy (4.6) – pontosság
Ez a menüfunkció 10 egymást
követő távolságmérésből számít
átlagértéket.
Alkalmazási példák:
• pontosabb eredmények elérése
a szórás csökkentésével
• a DISTO-val kézből történő
mérés esetén a bemozdult
mérések kiegyenlítése

4.6

--.---m
Az irányzó módban kigyullad a
lézer.
A lézerrel irányozza meg a
célpontot.
A méréssorozat
indításához röviden
nyomja meg ezt a gombot.
A DISTO 10 egyedi mérést
végez, majd kijelzi a mérések
kiszámított átlagát, és a lézer
kikapcsol.
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accuracy

4.6

n: 10
08.515m
A gomb rövid
megnyomására a menü
lezárul, és az alapbeállítás
szerinti kijelzőn az
átlagérték látható.
Ha kívánja, mentse el az eredményt
egy billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

Average value (4.7) –
átlagérték
Ez a menüfunkció a
használó által végzett
távolságmérések átlagértékét
számítja ki.
Maximálisan 30 mérésből lehet
átlagot számoltatni.
Alkalmazás:
• egyenetlen falakra vagy
mennyezetekre irányzott
méréseknél.
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Alapfunkciók, folyt.
Indítsa el a menüfunkciót.

average

Calculation (5) – számítások
average

4.7

n: ---.---m
E gombot röviden
lenyomva indítsa el
irányzó módban a lézert.
A lézerrel irányozza meg a
célpontot.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.
A tracking elindításához tartsa
hosszan lenyomva a
mérőgombot.
Ha a mérés megtörtént, ismét
nyomja le röviden a
mérőgombot.

4.7

n: 01
03.242m
03.242m

menu

triangle SSS
1

DK

3

calculation

5

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

Az ide tartozó különféle
menüfunkciókkal kerületet,
területet és helyiségtérfogatot
számíthat ki.

Triangle SSS (5.1) –
háromszög OOO
E menüfunkció egy háromszög
három oldalának (O-O-O)
lemérése után kiszámítja
a háromszög magasságát,

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

5.1

2

A többi mérést is a fentiek szerint
végezze el.

Ha kívánja, mentse el az
eredményt egy
billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

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

A kijelzőn a következők jelennek
meg:
- „n: 01“, ami azt jelzi, hogy az
első mérésről van szó,
- alatta a számított átlagérték, és
- legalul az aktuális mérési
eredmény.

E gomb rövid
lenyomására az
alapbeállítás szerinti
kijelzőn megjelenik az
átlagérték.

- a háromszög leghosszabb
oldalával szemközti szöget, és
- a háromszög területét.

, 4x
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Az első mérendő oldal és az
ennek megfelelő 1-es szám
fekete kiemeléssel jelenik meg.
E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
Fordítsa a DISTO-t az első
mérendő pont felé, és irányozza
azt meg a lézerrel.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.
Ha a mérőgombot hosszabban
lenyomva tartja, az a háromszög
minden oldalánál tracking mérést
indít el.

Magyar

Számítások, folyt.
Ha a tracking üzemmódban
megtörtént a mérés, ismét nyomja
le röviden a mérőgombot.
A gomb rövid
lenyomásával erősítse
meg a kijelzőn látható
értéket.

triangle SSS
1

DK

5.1

Az utolsó mérés
megerősítése után e
gomb újbóli, rövid
lenyomásával indíthatja el
a számítást.

triangle SSS

A menüfunkció lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a kijelzőn,
a megjelölt eredménnyel.
Ha kívánja, mentse el az
eredményt egy
billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

5.1

1

02.379m

2

69.8°

2

3

04.003m2

Ez a menüfunkció a háromszög
alapjának és magasságának (AM) lemérése után kiszámítja a
háromszög területét.

3

03.118m
A kijelzőn az 1-es szám mellett
megjelenik a hozzá tartozó, első
mérési eredmény. Ezzel
egyidejűleg a háromszög
második mérendő oldala és az
ennek megfelelő 2-es szám
jelenik meg fekete kiemeléssel.
A leírtak szerint mérje le a
háromszög második és harmadik
oldalát is.
A navigációs gombokkal a
három mérési eredmény
mindegyikét újra ki lehet
választani, és új méréssel lehet
korrigálni.

Magyar

Valamennyi eredményt el kell
menteni az adatmemóriába?

E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

Tartsa lenyomva ezt a
gombot.

triangle SH

5.2

1

A mentés után a menüfunkció
lezárul, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn.

2

A választás
megerősítéséül röviden
nyomja le ezt a gombot.

A mérőgomb hosszabb
lenyomásával minimumtávolságkeresést indíthat el.
Ha a mérés megtörtént, ismét
nyomja le röviden a mérőgombot.
E gomb rövid
lenyomásával erősítse
meg a kijelzőn látható
értéket.

triangle SH
1

Csak egy bizonyos eredményt
kell felhasználni?
Válassza ki a kívánt
eredményt a navigációs
gombokkal.

Fordítsa a DISTO-t az első
mérendő pont felé, és irányozza
azt meg a lézerrel.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.

Triangle SH (5.2) –
háromszög AM

3.118m

E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.

5.2
03.147m

2

Az első mérés előtt a háromszög
alapja és az ennek megfelelő 1es szám jelenik meg fekete
kiemeléssel.
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03.147m
Az 1-es szám mellett megjelenik
a hozzá tartozó érték, a
háromszög alapjának hossza.
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Számítások, folyt.

A leírtak szerint mérje le a
háromszög magasságát, és
erősítse meg az eredményt az
Enter gombbal.
A mérőgomb hosszabb
lenyomásával maximumtávolságkeresést indíthat el. Ha a mérés
megtörtént, ismét nyomja le
röviden a mérőgombot.
A navigációs gombokkal a
kijelzőn megjelent mérési
eredmények mindegyikét újra ki
lehet választani, és új méréssel
lehet korrigálni.
Az utolsó mérés
megerősítése után e gomb
újbóli, rövid lenyomásával
indíthatja el a számítást.

triangle SH

1

5.2

03.439m2
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E gomb újbóli lenyomásával
léphet ki a menüből és
térhet vissza az alapbeállítás
szerinti kijelzőhöz.

E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

trapeze HSH

5.3

1

Ha kívánja, mentse el az eredményt
egy billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

E gomb rövid
lenyomásával erősítse
meg a kijelzőn látható
értéket.

trapeze HSH

2

1

3

2

Trapeze HSH (5.3) – trapéz
MAM

5.3
03.739m

3

E menüfunkció egy trapéz mindkét
magasságának és alapjának
(M-A-M) lemérése után kiszámítja
- a ferde trapézoldal hosszát és
lejtését, valamint
- a trapéz területét.
Alkalmazási területek:
• tető lejtésének meghatározása
• oromfalas homlokzat területének
meghatározása félnyeregtető
esetén

Az első mérendő magasság
(ereszmagasság) és az ennek
megfelelő 1-es szám jelenik meg
fekete kiemeléssel.
E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
Irányozza meg a lézerrel az első
mérendő pontot.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.

PD-Z66

Ezzel egyidejűleg a következő
mérendő érték, a háromszög
magassága és az ennek
megfelelő 2-es szám jelenik meg
fekete kiemeléssel.

Ha fennáll annak veszélye,
hogy a műszer mérés
közben bemozdul, az irányzó
módban
- vagy használja az időzített
mérést (X gomb),
- vagy a mérőgombot hosszan
lenyomva trackinget indítson el.
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03.739m

DK

Az 1-es szám mellett megjelenik
a hozzá tartozó első mérési
eredmény.
Ezzel egyidejűleg a következő
mérendő érték, a trapéz alapja,
és az ennek megfelelő 2-es
szám jelenik meg fekete
kiemeléssel.
A leírtak szerint mérje le a trapéz
alapját, és erősítse meg az
eredményt az Enter gombbal.
Ha irányzó módban hosszabb
ideig lenyomva tartja a
mérőgombot, trackinget indíthat
el.
A 2-es szám mellett megjelenik a
hozzá tartozó, második mérési
eredmény.

Magyar

Számítások, folyt.

trapeze HSH

5.3

1

03.739m

2

02.665m

3

DK

A leírtak szerint mérje le a
tetőgerinc magasságát, és
erősítse meg az eredményt az
Enter gombbal.
Ha irányzó módban hosszabb
ideig lenyomva tartja a
mérőgombot, maximumtávolságkeresést indíthat el.
A navigációs gombokkal a
kijelzőn megjelent mérési
eredmények mindegyikét újra ki
lehet választani, és új méréssel
lehet korrigálni.
Az utolsó mérés
megerősítése után e
gomb újbóli, rövid
lenyomásával indíthatja el
a számítást.

Magyar

trapeze HSH

Ha kívánja, mentse el az
eredményt egy
billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

5.3

1

03.108m

2

31.0°

3

12.096m2

Valamennyi eredményt el kell
menteni az adatmemóriába?
Tartsa lenyomva ezt a
gombot.

A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

trapeze HSD

Trapeze HSD (5.4) – trapéz
MAÁ

1

E menüfunkció a trapéz egyik
magasságának, alapjának és
átlójának (M-A-Á) lemérése után
kiszámítja
- a ferde trapézoldal hosszát és
lejtését, valamint,
- a trapéz területét.

3

A mentés után a menüfunkció
lezárul, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn.

Az első mérendő magasság (az
ereszmagasság) és az ennek
megfelelő 1-es szám jelenik meg
fekete kiemeléssel.
E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.

Csak egy bizonyos eredményt
kell felhasználni?

Irányozza meg a lézerrel az első
mérendő pontot.

Válassza ki a kívánt
eredményt a navigációs
gombokkal.
A választás
megerősítéséül röviden
nyomja le ezt a gombot.

5.4

2

PD-Z67

Ezzel egyidejűleg a következő
mérendő érték (a tetőgerinc
magassága) és a hozzá tartozó
3-as szám jelenik meg a kijelzőn
fekete kiemeléssel.

A trapéz két függőleges
oldala közül mindig a
rövidebbet mérje.
Ennek a menüfunkciónak az az
előnye, hogy minden mérés egy
helyről végezhető.

A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.

A menüfunkció lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a megjelölt
eredménnyel.
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Számítások, folyt.

E gomb rövid
lenyomásával erősítse
meg a kijelzőn látható
értéket.

trapeze HSD
1

5.4
03.516m

2
3

03.516m
Az 1-es szám mellett megjelenik
a hozzá tartozó, első mérési
eredmény. Ezzel egyidejűleg a
következő mérendő érték, a
trapéz alapja, és az ennek
megfelelő 2-es szám jelenik meg
fekete kiemeléssel.
A leírtak szerint mérje le a trapéz
alapját, és erősítse meg az
eredményt az Enter gombbal.
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Az utolsó mérés
megerősítése után e
gomb újbóli, rövid
lenyomásával indíthatja el
a számítást.

Ha irányzó módban hosszabb
ideig lenyomva tartja a
mérőgombot, trackinget indíthat el.

trapeze HSD

5.4

1

03.516m

2

05.373m

trapeze HSD

5.4

1

06.996m

2

39.8°

3

30.932m2

3

05.373m
A 2-es szám mellett megjelenik a
hozzá tartozó, második mérési
eredmény.
Ezzel egyidejűleg a következő
mérendő érték – az átló – és a
hozzá tartozó 3-as szám jelenik
meg a kijelzőn fekete kiemeléssel.

Valamennyi eredményt el kell
menteni az adatmemóriába?
Tartsa lenyomva ezt a
gombot.

A leírtak szerint mérje le a trapéz
átlóját, és erősítse meg az
eredményt az Enter gombbal.

A mentés után a menüfunkció
lezárul, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn.

Ha irányzó módban hosszabb
ideig lenyomva tartja a
mérőgombot, maximumtávolságkeresést indíthat el.

Csak egy bizonyos eredményt
kell felhasználni?

A navigációs gombokkal a
kijelzőn megjelent mérési
eredmények mindegyikét újra ki
lehet választani, és új méréssel
lehet korrigálni.
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A menüfunkció lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a megjelölt eredménnyel.
Ha kívánja, mentse el az eredményt
egy billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

Gable area (5.5) – oromfalas
homlokzat területe
Ez a menüfunkció szimmetrikus
nyeregtető esetén számítja ki egy DK
oromfalas homlokzat területét.
Alkalmazási példa:
Az oromfalas homlokzat
területéből kiszámítható a
beépített térfogat.
PD-Z68

Ha fennáll annak veszélye,
hogy a műszer mérés
közben bemozdul, az irányzó
módban
- vagy használja az időzített
mérést (X gomb),
- vagy a mérőgombot hosszan
lenyomva trackinget indítson el.

Válassza ki a kívánt
eredményt a navigációs
gombokkal.
A választás
megerősítéséül röviden
nyomja le ezt a gombot.

A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

Magyar

Számítások, folyt.
gable area

DK

5.5

1

1

2

2

3

3

Az első mérendő magasság
(ereszmagasság) és az ennek
megfelelő 1-es szám jelenik meg
fekete kiemeléssel.
E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
Irányozza meg a lézerrel az első
mérendő pontot.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.
Ha fennáll annak veszélye,
hogy a műszer mérés
közben bemozdul, az irányzó
módban
- vagy használja az időzített
mérést (X gomb),
- vagy a mérőgombot hosszan
lenyomva trackinget indítson el.
E gomb rövid
lenyomásával erősítse
meg a kijelzőn látható
értéket.

Magyar

gable area

A 2-es szám mellett megjelenik a
hozzá tartozó, második mérési
eredmény.
Ezzel egyidejűleg a következő
mérendő érték (a tetőgerinc
magassága) és a hozzá tartozó
3-as szám jelenik meg a kijelzőn
fekete kiemeléssel.

5.5
03.547m

03.547m
Az 1-es szám mellett megjelenik
a hozzá tartozó első mérési
eredmény. Ezzel egyidejűleg a
következő mérendő érték, az
oromfalas homlokzat szélessége,
és az ennek megfelelő 2-es szám
jelenik meg fekete kiemeléssel.
A leírtak szerint mérje le az
oromfalas homlokzat, illetve a
ház szélességét, és erősítse meg
az eredményt az Enter gombbal.
Ha irányzó módban hosszabb
ideig lenyomva tartja a
mérőgombot, trackinget indíthat el.

gable area

E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.

03.547m

2

09.812m

3

09.812m

gable area

1

5.5

53.789m2

Irányozza meg a lézerrel a
tetőgerinc alsó oldalát.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.
A mérőgombot irányzó módban
hosszan lenyomva
maximumtávolság-keresést
indíthat el.
Amint a maximumtávolságkeresési módban megtörtént a
távolság meghatározása, nyomja
le ismét röviden a mérőgombot.

5.5

1

Az utolsó mérés
megerősítése után e
gomb ismételt, rövid
lenyomásával indíthatja el
a számítást.

E gomb rövid lenyomásával
erősítse meg a kijelzőn
látható értéket.
A navigációs gombokkal a
kijelzőn megjelent három
mérési eredmény mindegyikét
újra ki lehet választani, és új
méréssel lehet korrigálni.
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A gomb újbóli, rövid
megnyomására a menü
lezárul, és az alapbeállítás
szerinti kijelzőn a megjelölt
eredmény látható.
Ha kívánja, mentse el az
eredményt egy
billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

Circle (5.6) – kör
Ezzel a menüfunkcióval kör
kerülete számítható ki a mért
átmérő alapján.
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Számítások, folyt.
Alkalmazási példák:
• fatörzsek, silók stb. térfogatának
kiszámítása
• csőrendszerek felmérése
A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

circle

5.6
1

A kör lemérendő átmérője és a
hozzá tartozó 1-es szám jelenik
meg fekete kiemeléssel.
E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
A DISTO vonatkoztatási pontját
illessze a kör kerületére.
Irányozza a lézerpontot egy
szemben fekvő felületre (pl. a
talajra), amely a kört érinti.
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A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.
Ha fennáll annak veszélye,
hogy a műszer mérés
közben bemozdul, az irányzó
módban
- vagy használja az időzített
mérést (X gomb),
- vagy a mérőgombot hosszan
lenyomva maximumtávolságkeresést indítson el.
Amint a maximumtávolságkeresési módban megtörtént a
távolság meghatározása, nyomja
le ismét röviden a mérőgombot.
A mérési eredmény
megerősítéséhez és a
számítás elindításához
nyomja le kétszer ezt a
gombot.

circle

Ha kívánja, mentse el az
eredményt egy
billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

Space (5.7) – térfogat
Ez a menüfunkció egy helyiség
hossza, szélessége és
magassága alapján kiszámítja
- padló és a mennyezet területét,
- a falfelületek összegét,
- a kerületet, és
- a helyiség térfogatát.
Alkalmazási példák:
• A helyiségek méreteire például a
festő, vakoló vagy padlóburkoló
iparosoknak van szükségük.
A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

5.6

space

5.7
1

1

Az első mérés előtt a helyiség
hossza és az ennek megfelelő 1es szám jelenik meg fekete
kiemeléssel.

00.250m2

2
3

A gombot még egyszer
röviden lenyomva kiléphet
a menüből, és az
alapbeállítás szerinti kijelzőn
megjelenik az eredmény.

E gombot röviden
lenyomva váltson át
irányzó módba.
Fordítsa a DISTO-t az első
mérendő pont felé, és irányozza
azt meg a lézerrel.
A műszert mozdulatlanul
tartva indítsa el a mérést.
Ha fennáll annak veszélye,
hogy a műszer mérés
közben bemozdul, az irányzó
módban
- vagy használja az időzített
mérést (X gomb),
- vagy a mérőgombot hosszan
lenyomva minimumtávolságkeresést indítson el.
Amint a minimumtávolságkeresési módban megtörtént a
távolság meghatározása, nyomja
le ismét röviden a mérőgombot.
E gombot röviden
lenyomva erősítse meg a
kijelzőn látható értéket.
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Magyar

DK

Számítások, folyt.
space

Memory (6) – memória
5.7

1

5.7
1

026.369m2

2

2

082.632m2

3

3

020.684m

4

105.344m3

04.563m

04.563m
Az 1-es szám mellett megjelenik
a hozzá tartozó eredmény, a
DK szoba hossza.
Ezzel egyidejűleg a következő
mérendő érték, a szélesség, és
az ennek megfelelő 2-es szám
jelenik meg fekete kiemeléssel.
A leírtak szerint mérje le a szoba
szélességét, és erősítse meg az
eredményt az Enter gombbal.
Ezután mérje le a szoba
magasságát (3. sz. adat), és ezt
is erősítse meg.
A számítás elindításához
nyomja le ismét röviden
ezt a gombot.
A számítások 1-4-es sorszámmal
jelzett eredményét grafikák teszik
egyértelművé:
1 ........ mennyezet/padló területe
2 ............................. falak felülete
3 ...................................... kerület
4 .................................... térfogat

Magyar

space

Memory key 1-9 (6.1) – az
1–9-es memóriabillentyűk

, 5x

menu

A részeredmények vagy a
gyakran használt adatok
(hozzáadandó vagy levonandó
érték, állványtávolság stb.)
tárolására kilenc memóriahely áll
rendelkezésre, különféle beviteli
és előhívási lehetőségekkel.

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

Valamennyi eredményt el kell
menteni az adatmemóriába?
Tartsa lenyomva ezt a
gombot.

memory
1
2
3
4

A mentés után a menüfunkció
lezárul, és az alapbeállítás jelenik
meg a kijelzőn.

6

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

Csak egy bizonyos eredményt
kell felhasználni?
Válassza ki a kívánt
eredményt a navigációs
gombokkal.

A DISTO többféle lehetőséget
kínál a mérési és számítási
eredmények elmentésére.

A választás
megerősítéséül röviden
nyomja le ezt a gombot.
A menüfunkció lezárul, és az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a megjelölt eredménnyel.
Ha kívánja, mentse el az eredményt
egy billentyűmemóriába vagy az
adatmemóriába.

A DISTO kikapcsolásakor a
kijelzőn megjelent utolsó mérés
vagy számítás, illetve az utoljára
bevitt adat elmentődik, és a
műszer újbóli bekapcsolásakor
az alapbeállítás szerinti kijelzőn
újból megjelenik.
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Ez a menüfunkció csak adatok
elmentésére szolgál. Az
elmentett adatok előhívása a
„recall key 1-9“ („az 1–9-es
billentyű előhívása“)
menüfunkcióval (6.2) végezhető el.
Alapértelmezett beállítás: az
alaphelyzetbe állítás (3.4) után
valamennyi billentyűmemória
tartalma törlődik.
Előfeltétel:
A mentés előtt az adott mérési
vagy számítási eredménynek
meg kell jelennie az alapbeállítás
szerinti kijelzőn.
A billentyűzeten bevitt adatot az
Enter gombbal meg kell erősíteni.
Mentés a menü segítségével
A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:
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Memória, folyt.
memory key 1-9

6.1

Mentés gyorsbillentyűkkel
E gombot röviden
lenyomva indítsa el a
főmenüt.

1
0.000
,

5.125
A szimbólumhoz tartozó nyíl azt
jelzi, hogy mentésről van szó, a
mellette látható szám pedig a
hozzárendelt memóriabillentyű
száma (1–9-ig).
Alatta kis betűkkel jelenik meg a
memória aktuális tartalma; ha a
billentyűmemória még nem
foglalt, akkor ez a szám „0.000“.
Ha az adott memóriabillentyűhöz
új adatot rendelnek, a memória
aktuális tartalma felülíródik.
A navigációs gombokkal
válasszon ki egy (szabad)
memóriabillentyűt, vagy
írja be közvetlenül a
memóriabillentyű számát.
E gombot röviden lenyomva
mentse el az adatot.
Rövid nyugtázás után az
alapbeállítás jelenik meg a kijelzőn.
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A kijelzőn megjelenik a megfelelő
memóriabillentyű száma.

+

...

E gomb rövid lenyomásával
mentse el az adatot.
Rövid nyugtázás után az
alapbeállítás jelenik meg a kijelzőn.

+

Írja be a „memory key 1-9“ („az
1–9-es memóriabillentyűk“)
menüfunkció (6.1)
gyorsbillentyűkódját, és fűzze
hozzá a kívánt memóriahely
számát (1–9-ig).

Recall key 1-9 (6.2) – az
1–9-es billentyű előhívása

A mentés nyugtázása után az
alapbeállítás jelenik meg a kijelzőn.
Mentés a memóriabillentyűkkel
Minden memóriabillentyűhöz
(1–9-es gomb) adat rendelhető.
Tartsa lenyomva a kívánt
billentyűt, pl. a 3-as
billentyűmemóriához a 3as gombot.

memory key 1-9

A szimbólumhoz tartozó nyíl azt
jelzi, hogy előhívásról van szó; a
mellette látható szám pedig a
megfelelő billentyűmemória
száma (1–9-ig).
Alatta megjelenik a memória
aktuális tartalma, illetve „0.000”,
ha az adott billentyűmemória
nincs használatban.
A navigációs gombokkal
válassza ki a
billentyűmemóriát, vagy
írja be közvetlenül a számát.

Ez a menüfunkció csak a kilenc
billentyűmemóriában tárolt
adatok előhívására szolgál. Az
adatok billentyűmemóriába való
elmentése a „memory key 1-9“
(„az 1–9-es memóriabillentyűk“)
menüfunkcióval (6.1) végezhető el.
Előhíváskor az alapbeállítás
szerinti kijelzőn látható érték
helyére a billentyűmemória
tartalma kerül.

Rövid nyugtázás után az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a memória tartalmával.

Előhívás a menü segítségével
A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

6.1

recall key 1-9

3
0.000

0.000
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Előhívás gyorsbillentyűkkel
E gombot röviden
lenyomva indítsa el a
főmenüt.

6.2

1

9.723

E gombot röviden
lenyomva hívja elő a
memória tartalmát.

,

+

...

+

Írja be a „recall key 1-9“ („az 1–9es billentyű előhívása“)
menüfunkció (6.2)
gyorsbillentyűkódját, és fűzze
hozzá a kívánt memóriahely számát.

Magyar

DK

Memória, folyt.
A mentés után rövid nyugtázás,
majd az alapbeállítás szerinti
kijelzőkép jelenik meg.

E gombot röviden
lenyomva hívja elő a
memória tartalmát.

stack

6.3

Rövid nyugtázás után az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a memória tartalmával.

1
Előhívás a „0“ gombbal
Nyomja le, amíg
hangjelzést nem hall (kb.
1 másodperc).
Ha túl sokáig tartja
lenyomva a gombot,
DK akkor a gyorsmemória tatalma
jelenik meg (6.3).

recall key 1-9

6.2

1

5.125
Megjelenik az első
billentyűmemória tartalma.
A navigációs gombokkal
válassza ki a kívánt
billentyűmemóriát, vagy
írja be közvetlenül a
számát.

Magyar

Rövid nyugtázás után az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a memória tartalmával.

7.891

Stack (6.3) – gyorsmemória
A gyorsmemória automatikusan
eltárolja a legutolsó 15 mérést,
számítást vagy bevitt adatot egy
léptetőtárolóban. Ez azt jelenti,
hogy az elmentett értékeknek
nincs rögzített helyük, hanem
lépésről lépésre
„végigvándorolnak“ a
gyorsmemóriaban.

A szimbólumhoz tartozó nyíl azt
jelzi, hogy a gyorsmemóriaból
való előhívásról van szó; a
mellette látható szám pedig a
megfelelő gyorsmemóriahely
száma (1–15-ig).
Alatta a memória aktuális
tartalma látható, illetve „0.000“,
ha a gyorsmemória adott
memóriahelye üres.

Ha a gyorsmemória mind a 15
memóriahelye foglalttá válik,
akkor az új adat felülírja a
legutolsó memóriahely tartalmát.

A legutóbb bekerült (aktuális)
adat mindig az 1-es
memóriahelyen van, az az előtti a
2-esen és így tovább.

Alapértelmezett beállítás: az
alaphelyzetbe állítás (3.4) után a
gyorsmemória tartalma törlődik.
Előhívás a menü segítségével
A menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

A navigációs gombokkal
válassza ki a kívánt
tárhelyet, vagy írja be
közvetlenül a számát.
E gombot röviden
lenyomva hívja elő a
memória tartalmát.
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Az alapfunkciók
(Pitagorasz-tétel,
magasságok), illetve a
számítások (háromszög- és
trapézszámítások stb.) egyes
méréseinek eredményeit utólag
elő lehet hívni a
gyorsmemóriaból, és fel lehet
használni további
számításokhoz.
Előhívás a „0“ gombbal
Tartsa lenyomva a gombot
kb. 2 másodpercig, amíg
két egymást követő
hangjelzést nem hall.
Ha túl rövid ideig tartja
lenyomva a gombot,
akkor a billentyűmemória
tartalma jelenik meg (6.2).

stack

6.3

1

7.891
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Memória, folyt.

A navigációs gombokkal
válassza ki a kívánt
memóriahelyet, vagy írja
be közvetlenül a számát.
E gombot röviden
lenyomva hívja elő a
memória tartalmát.
Rövid nyugtázás után az
alapbeállítás jelenik meg a
kijelzőn, a memória tartalmával.

Text (6.4.1) – szöveg
E menüfunkció segítségével
szövegeket lehet bevinni az
adatmemóriába (pl. mérések
dokumentálására).

...

A kijelzőn megjelenik a veremtár
első memóriahelye.

A menüfunkció indítása után a
kijelzőn megjelenik a következő
szabad memóriahely.
A billentyűzeten ekkor beírhatunk
egy legfeljebb 30 karakter
hosszúságú szöveget.
A szöveg három sorban jelenik
meg, de az adatinterfészen át
egy sorként kerül átvitelre.

A következő karakter
bevitelével várja meg,
amíg a kurzor továbblép a
következő pozícióra.
E gomb rövid
lenyomásával szóközt,
hosszabb lenyomásával
nullát vihet be.

Data (6.4) – adatok
data

6.4
1 text
2 store
3 change
4 erase
5 send

Ez az almenü az adatmemóriát
kezeli.
Alapértelmezett beállítás: none
(nincs), ami azt jelenti, hogy az
alaphelyzetbe állítás (3.4) nem
törli az adatmemóriát.
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text

001

A megfelelő gomb ismételt,
rövid lenyomásával hívhatja
elő a kívánt betűket, illetve
speciális karaktereket
(ennek leírását lásd a “A
műszer leírása“ című
fejezet „Billentyűzet“
részében, „Szöveg- vagy
adatbevitel“ cím alatt).

6.4.1

E gomb rövid lenyomására
a kurzor egy pozícióval
visszaugrik, és az utolsó
bevitt karakter felülírható.
Ezt a lépést többször
ismételve lépésről lépésre
törölheti a bevitt
karaktereket.

abc

E gombot röviden
lenyomva válthat át a kisés nagybetűk között.

E gombot röviden
lenyomva befejezheti a
beírást, és elmentheti a
bevitt szöveget.
Nyugtázás után az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn.
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A „send“ („elküldés“)
menüfunkció (6.4.5) segítségével
az elmentett adatokat átviheti
egy PC-re, és Excel
munkalapként is megjelenítheti.
Stor
e (6.4.2) – elmentés
Store
Ez a menüfunkció a mérési és
számítási eredmények
adatmemóriába való eltárolására
szolgál.
Elmentés a menü segítségével
Előfeltétel: az eltárolandó
értéknek meg kell jelennie az
alapbeállítás szerinti kijelzőn.
A menüfunkció indítása után a
következő szabad memóriahely
jelenik meg a kijelzőn.

store
_>

002

6.4.2
abc

2.493
A billentyűzeten egy háromsoros,
soronként legfeljebb 8 karakteres
szöveg is bevihető.

Magyar

DK

Memória, folyt.
Az eltárolt értékek világos
leírásával félreértések és
visszakérdezések kerülhetők el.
A „text“ („szöveg“)
menüfunkcióban (6.4.1) leírtak
szerint vigye be a szöveget.
E gombok rövid
lenyomásával a kurzort
másik szövegsorra viheti.

DK

E gombot röviden
lenyomva befejezheti a
beírást, és elmentheti a
bevitt adatokat.
Nyugtázás után az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn.
A szövegbevitel előre
meghatározott listákról is
történhet.
Előfeltétel: előzőleg be kell tölteni
a DISTO-ba a listákat (lásd a
műszerrel szállított CD-ROM-on
lévő on-line dokumentációt).
E gomb rövid
lenyomására megjelenik
az adott szövegsorhoz
tartozó lista.

Magyar

store
_>

002

Elmentés az Enter gombbal
Ha az alapbeállítás szerinti kijelzőn
látható értéket szeretné elmenteni,
a következőképpen járjon el:

6.4.2
abc

Hallway
Shower
WC
Bath

Nyomja le hosszan ezt a
gombot.

2.493

A kijelzőn megjelenik
- a következő szabad
memóriahely, és
- egy kurzor a szöveg beviteléhez.

Válassza ki a listáról a
kívánt elemet.

Ha kívánja, vigyen be szöveget
az előzőek szerint.

E gomb rövid
lenyomásával erősítse
meg a választást.

E gomb rövid lenyomásával
elmentheti az adatokat.

A további szövegsorokhoz is
hasonlóan választhatja ki a
listaelemeket, és erősítheti meg
őket.

Nyugtázás után az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn.
Ha egy számítás (pl. Pitagorasztétel, háromszögek, magasságok)
valamennyi eredményét el akarja
menteni az adatmemóriába, a
következőképpen járjon el:

E gombot röviden
lenyomva befejezheti a
szövegbevitelt, és
elmentheti a bevitt
szövegeket.

Közvetlenül a számítási
eredmények megjelenése
után nyomja le hosszan
ezt a gombot.

Rövid nyugtázás után az
alapbeállítás jelenik meg a kijelzőn.
Egyazon érték újbóli
elmentésekor a DISTO
automatikusan átveszi a
legutóbbi memóriahelyről az első
két szövegsort.

A kijelzőn megjelenik
- a következő szabad
memóriahely, és
- egy kurzor a szöveg beviteléhez.
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Ha kívánja, az előzőekben leírtak
szerint vigyen be szöveget az
első sorba.
Ez a szöveg
automatikusan átkerül a
számítás minden további
eredményéhez is.
A két további sor
- le van zárva a szövegbevitel
elől, és
- az adott számítási funkció által
előre definiált szöveget
tartalmaz.
E gomb rövid
megnyomásával mentheti
el egymás után az egyes
eredményeket.
Nyugtázás után az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn.
Change (6.4.3) – módosítás
E menüfunkció segítségével az
adatmemóriában tárolt adatokat
lehet utólagosan megváltoztatni.
A menüfunkció indítása után a
kijelzőn megjelenik
- az utoljára eltárolt érték,
- a memóriahely száma,
- a foglalt memóriahelyek száma
és a memória százalékos
foglaltsága.
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Memória, folyt.
change

200

6.4.3
:200
: 25%

5.125m
A navigációs gombokkal
válassza ki vagy írja be
közvetlenül a kívánt
memóriahely számát.
Ha kívánja, a kiválasztott
memóriahelyet kizárhatja a PC-re
történő adatátvitelből.
A memóriahely
kizárásához röviden
nyomja le ezt a gombot.
A kijelzőn megjelenik az itt
látható szimbólum. A
memóriahely és tartalma
változatlan marad.
A törlőgomb újbóli
megnyomásával a memóriahelyet
ismét felszabadíthatja az
adatátvitel számára.

E gomb rövid
lenyomásával kezdhet
hozzá a módosításhoz.

Erase (6.4.4) – törlés
Ez a menüfunkció törli a teljes
adatmemóriát.

A navigációs gombokkal
vigye a kurzort a
változtatni kívánt sorra.

A menüfunkció indítása után
biztonsági kérdés jelenik meg a
kijelzőn: „erase entire memory?“
(„Törli a teljes memóriát?“).

send

6.4.5
1 all
2 position

A törléshez röviden nyomja
meg ezt a gombot.

erase
e
entire
entir
memory ?

A billentyűzeten írja be az új
szöveget vagy számadatot,
illetve hívja elő azt a
billentyűmemóriákból vagy a
veremtárból.

DISTO

A szükséges ideig nyomja
le ezt a gombot.

Kilép a menüfunkcióból?

E gomb (ismételt)
lenyomásával
mértékegységet fűzhet az
értékhez.

E gomb rövid
lenyomására a „data“
(„adatok“) almenü (6.4),
hosszabb lenyomására
pedig az alapbeállítás
szerinti kijelző jelenik meg.

Az egyik szövegsort lista
alapján is lecserélheti.
Lásd a „store“ („elmentés“)
menüfunkciót (6.4.2).

Ennek az almenünek a
segítségével lehet átküldeni az
adatmemória tartalmát az
adatinterfészen át egy PC-re
vagy laptopra.
All (6.4.5.1) – mindent
E menüfunkció segítségével az
adatmemória teljes tartalma
átküldhető.
Átvitel közben annak az
adatmemória-helynek a száma
jelenik meg a kijelzőn, ahonnét
éppen átvitel történik.

Törölni kíván?
Nyomja le röviden ezt a
gombot.

E gomb rövid lenyomásával
mentse el a változtatásokat.
Nyugtázás után az alapbeállítás
jelenik meg a kijelzőn.
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Send (6.4.5) – elküldés

Az adatmemória törlése után
nyugtázás, majd az alapbeállítás
szerinti kijelzőkép jelenik meg.
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Az átvitel végén újból ez az
almenü jelenik meg.
Position (6.4.5.2) – pozíciókat
E menüfunkció segítségével az
adatmemória meghatározott
területéről vihetők át adatok.

Magyar

DK

Memória, folyt.
E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

position

6.4.5.2

Átvitel közben annak az
adatmemória-helynek a száma
jelenik meg a kijelzőn, ahonnét
éppen átvitel történik.
Az átvitel végén ismét az almenü
jelenik meg.

-

001 >
200 >

DK

Calculator (7) –
számológép
, 6x

A függőleges sáv a
memóriahelyeket mutatja, az
elsőtől az utolsóig.
Az adatátvitelhez a
memóriaterületet a
következőképpen jelölheti ki:

...

Mozgassa a nyilat az első,
illetve az utolsó
memóriahelyre.
Írja be egymás után a
kijelölendő memóriaterület
első és utolsó
memóriahelyének számát.
A kijelölés megerősítéséül
és az adatátvitel
elindításához röviden
nyomja le ezt a gombot.

Magyar

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

calculator

Ennek az almenünek a számítási
funkciói kiegészítik az “Egyszerű
számítások” fejezetben leírt
alapműveleteket.
Mértékegységek hibás
használata esetén például
az alábbi hibaüzenetek jelennek
meg:
• „Area and volume dimensions
cannot be squared“ („Terület- és
térfogatadatot nem lehet
négyzetre emelni.“).
• „From lengths or volume
dimensions no square roots can
be calculated.“ („Hosszból és
térfogatból nem lehet
négyzetgyököt vonni.“)

Division (7.1) – osztás
Előfeltétel: a művelet első
tagjának meg kell jelennie az
alapbeállítás szerinti kijelzőn.
A billentyűzetről történő minden
bevitelt meg kell erősíteni az
Enter gombbal.

7

E menüfunkció indítása után az
alábbiak jelennek meg a kijelzőn:

A művelet első tagja kis
számmérettel jelenik meg.
A második számot
- be lehet vinni a billentyűzetről,
- elő lehet hívni a
billentyűmemóriákból vagy a
veremtárból, illetve
- meg lehet határozni
távolságméréssel.
A számítás elvégzéséhez
röviden nyomja le ezt a
gombot.
Az alapbeállítás szerinti kijelzőn
megjelenik az eredmény.

x2 (7.2)
Előfeltétel: a művelet első
tagjának meg kell jelennie az
alapbeállítás szerinti kijelzőn.
A menüfunkció indítása után a
gép azonnal elvégzi a számítást,
és az eredmény megjelenik az
alapbeállítás szerinti kijelzőn.

Square root (7.3) –
négyzetgyök
Előfeltétel: a művelet első
tagjának meg kell jelennie az
alapbeállítás szerinti kijelzőn.

1 division
2 x2
3 square root

/

13.510m

--.---m
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A menüfunkció indítása után a
gép azonnal elvégzi a számítást,
és az eredmény megjelenik az
alapbeállítás szerinti kijelzőn.
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Nedves, sima és
fényes felületek

Hatótávolság csökkenés:
Fénytelen, kék és zöld
felületeknél (növényeknél) a
hatótávolság csökkenhet.

1. Lapos szögben irányozva a
lézersugár visszaverődhet. A
DISTO hibaüzenetet adhat
(E255, gyenge jel).
2. Merőleges beesésnél a DISTO
szintén hibaüzenetet adhat
(E256, erős jel).

Durva felületek
Durva felületeken (pl. durva
vakolatoknál) a felület
átlagtávolsága lesz
meghatározva.
A vakolat felszínének
megméréséhez illesszen egy 3M
céltáblát vagy egy karton lapot a
felületre.

Átlátszó felületek
A mérési hibák elkerülése
érdekében ne mérjen színtelen
folyadékokra (pl. víz) vagy
(pormentes) üvegre.
Az Ön számára ismeretlen
anyagoknál és folyadékoknál
végezzen próbamérést.
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Ferde és íves
felületek
Az ilyen felületek mérhetők a
lézerrel, feltéve hogy a
célfelületen van elég hely a
lézerpont számára.

PD-Z55

Hatótávolság növekedés:
Éjszaka, szürkületben, vagy ha a
célpont árnyékban van.

Szabad kezű mérés
(kb. 20 - 40 m):
Használjon céltáblát 563875 (DIN
C6) vagy 723385 (DIN A4), vagy:
készítsen magának céltáblákat,
bármilyen mér
etben:
méretben:
Távolság:

3M hivatkozás:

30 m-ig a fehér Scotch Cal*
oldalával
30 - 100 m-ig a Engineering-Grade 3279
barna oldalával (7502 99 61 036)*

* 3M gyártmány

Terepi mérés

Az irányzék igazítása

DK

1. A „permanent“ (folyamatos
üzemmód) menüfunkcióval
(1.4.2) állítsa a DISTO-t
folyamatos üzemmódba.
2. Állítsa fel a műszert beltéren 5
m-re, 10 m-re vagy 30 m-re a
faltól.
3. Az alábbi képen látható módon
rögzítse a falra a céltávcsőhöz
való beállítási segédeszközt.
PD-Z56

Nappal (kültéren) mindig
használja a dioptrát vagy a
céltávcsövet. Ha szükséges,
árnyékolja le a mérendő pontot.

Ha üvegen (ablakon)
keresztül méri a
távolságot, vagy ha a mérés
vonalában egyéb tárgyak
vannak, ez hibás méréshez
vezethet.

Hatótávolság

PD-Z52

Felhasználói tájékoztató

Helyezze fel a céltávcsövet a
DISTO oldalára és ellenőrizze a
biztos rögzítését.
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Magyar

Terepi mérés, folyt.
PD-Z59

4. Forgassa lassan a
szemcsövet, amíg a
szálkeresztet és a lézerpontot
élesen nem látja.
PD-Z57

Kérjük, másolja le 1:1
méretarányban az alábbi ábrát:

Tartozékok

Szálker
eszt
Szálkereszt

34 mm

DK

5. A céltávcső két
beállítócsavarjával (szélesség,
magasság) hozza fedésbe a
szálkeresztet a lézerponttal.

Magyar
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Céltávcső (667478)
A szabadban történő irányzás
megkönnyítésére szolgál, ha igen
pontos, nagy távolságra történő
irányzásra van szükség
(négyszeres nagyítás).
Övtáskában hordható.
Lézerpontnéző szemüveg
(723777)
A lézerpont láthatóságát javító,
vörösszűrős szemüveg világos
helyiségekbe vagy szabadtérre,
10-12 m-es távolságig.
Céltábla 563875 (DIN C6)
Céltábla 723385 (DIN A4)
Rossz visszaverőképességű
felületekhez, 40-50 m-ig a fehér,
efelett a speciális
visszaverőrétegű barna oldalával.
Céltábla (723774)
Iparosmunkákhoz, beltéri
használatra. Feltűzhető vagy
felragasztható. Céltáblaméretek:
73 × 98 mm / 147 × 98 mm.

Példa: Álljon pontosan 5m-re
(±0.5m) egy faltól . A
lézerpontnak pontosan középen,
az 5m-es távmérőjelek között kell
lennie.

PD-Z60

PD-Z61

Lézerpont

Szabadtéren az igazítást
ismételje meg 10-15 m-en ,
félárnyékban.
Az igazításnál szükség szerint
használja a vörös színszűrőt,
ahogy jobbak a látási viszonyok.

Mérési kellékek

Libella (667158)
Függőleges és vízszintes
irányzáshoz, pl. egyenetlen
falaknál és födémeknél.
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Biztonsági előírások

Tartozékok, folyt.
Az irányzási pontosság kb. 1°,
ami 30 méteres távolságon csak
mintegy 5 mm-es mérési hibának
felel meg.
A DISTO a libellával nem
válik lézerszintezővé!
Rövid kivitelű ütközőlemez
(723775)
50 mm hosszú, redőnyök Usíneihez való.
Hosszú kivitelű ütközőlemez
(723776)
150 mm hosszú, nyitott
ablakokból történő mérésre szolgál.
Állványadapter (725286)
Bármilyen fotóállványról történő
pontos mérésekhez (Pitagorasztétel, magasság). A DISTO
ilyenkor egy meghatározott
geometriai pont körül forog.
Állványként a SLIK U9000
típust ajánljuk, amely
• széles határok közt forgatható, és
• állványadaptert nem igényel.

Az adatinterfész tartozékai
GEV102-1 adatkábel (725078)
PC-vel vagy laptoppal való
összekötésre. (2 m-es kábel
nullás méretű Lemo
csatlakozóval és 9 pólusú D
aljzatcsatlakozóval.)
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Adatkábel (708175)
Palmtoppal, szabványos kábellel
való összekötésre. (30 cm
hosszú kábel nullás méretű Lemo
csatlakozóval és 9 pólusú D
dugós csatlakozóval.)
A PC-vel, laptoppal stb.
való összekötéshez a
kereskedelemben kapható
nullmodemkábel is szükséges.

Szállításra szolgáló
tartozékok
Szövet hor
dtáska (667169)
hordtáska
Nagy fekete szövet hordtáska a
szállítás alatti védelemhez.
Elfér benne a felhasználói
útmutató, a céltávcső és egy
palmtop számítógép is.
Övtáska (667489)
Az optimális védelemhez; övön
hordható.
Csuklószíj (667491)
Rögzítőelemmel a műszer
használat közbeni leesésének
megakadályozására.
Vállszíj (563879)
Állítható hosszúságú,
rögzítőelemmel.
DISTO-csat (714871)
A műszer ruházaton való
hordására, speciális csavarral.

Az alábbi útmutatások a DISTOért felelős és a DISTO-t használó
személyek számára lehetővé
teszik a működési kockázatok
mellőzését és elkerülését. A
DISTO-ért felelős személynek
biztosítani kell, hogy az összes
felhasználó megértse és betartsa
ezeket.

A DISTO
felhasználási célja
Megengedett használat
Megengedett használat:
• távolságmérés
• terület és térfogatszámítás
• a mért adatok tárolása

Tiltott használat
• útmutatás nélküli használat
• a megadott határokon túli
használat
• a biztonsági rendszerek, a
figyelmeztető matricák
eltávolítása, kiiktatása
• a műszer szerszámmal (pl.
csavarhúzóval) való kinyitása,
kivéve, ha ez bizonyos esetekre
nézve kifejezetten megengedett
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• a termék átalakítása,
módosítása
• a rendeltetésnek nem megfelelő
használat
• a Leica egyértelmű engedélye
nélkül más gyártótól származó
kiegészítők használata
• szándékos vagy felelőtlen
magatartás állványzaton, létrán,
burkolatlan működő gép vagy
géprész közelében
• a Napba történő célzás
DK
• mások szándékos elvakítása
• nem elég körültekintő használat
(pl. forgalmas úton történő
mérésnél).
FIGYELMEZTETÉS:
A tiltott használat
sérüléshez, anyagi kárhoz illetve
működési zavarhoz vezethet.
A műszerért felelős személy
feladata, hogy tájékoztassa a
felhasználókat a veszélyekről és
azok elhárításáról.
Tilos a DISTO-t használni az
utasítások ismerete nélkül.

Magyar

Használati körülmények
Lásd a „Műszaki adatok“
című fejezetet.
Kör
nyezet:
Környezet:
A műszer az emberi
tartózkodásra alkalmas
környezetben használható. Tilos
a használat agresszív és
robbanásveszélyes helyen.
Esőben korlátozott ideig
használható.

DK

Felelősségvállalás
A Leica Geosystems AG (CH9435 Heerbrugg, Svájc), mint
gyártó felelőssége az er
edeti
eredeti
műszer
ekért:
műszerekért:
A Leica felelős az általa gyártott
termékek biztonságos feltételek
melletti szállításáért, beleértve az
eredeti kiegészítőket és az
Útmutatót is.
A nem Leica gyártmányú
kiegészítők gyártóinak
felelőssége:
A gyártó felelős a termék
fejlesztéséért, a biztonsági
előírások elkészítéséért és
mellékeléséért. Ugyancsak felelős
a biztonsági előírások
hatékonyságáért a Leica
műszerekkel kombinált használat
esetén is.

Magyar

A műszer felügyeletével
megbízott személy felelőssége:
FIGYELMEZTETÉS:
Biztosnak kell lennie
abban, hogy a műszert az
előírásoknak megfelelően
használják. Ez a személy kérhető
számon a felhasználók
kiképzéséért és a műszer
használat közbeni megóvásáért
is.
A műszerért felelős személy
kötelessége:
• a termék biztonsági előírásainak
és használati utasításának
megértése
• a helyi balesetmegelőzési
szabályok tökéletes ismerete
• a Leica Geosystems AG
értesítése, ha a műszer
balesetveszélyessé válik.

Használat közbeni
veszélyek
Különös veszélyek használat
közben
FIGYELMEZTETÉS:
Az útmutatás nem
megfelelő továbbadása vagy el
nem mondása helytelen vagy
tiltott használatot eredményezhet

és felmerülhet balesetveszély,
ami anyagi, pénzügyi vagy
környezetvédelmi kárt okozhat.
Megelőzés:
Minden használónak be kell
tartani a gyártó előírásait és a
műszerért felelős személy
útmutatását.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Ha a műszer hibás, illetve
ha azt leejtették, nem
megfelelően használták vagy
átalakították (pl. kicserélték a
lezáró véget), akkor téves
távmérés történhet.
Megelőzés:
Végezzen időnként ellenőrző
méréseket, különösen a termék
fokozott igénybevételét
követően, fontos mérések előtt,
alatt és után, illetve a lezáró vég
cseréje után.
Győződjön meg róla, hogy az
optikai elemek tiszták és a
burkolaton nincs mechanikai
sérülés.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Óvakodjon attól, hogy a
DISTO-val közvetlenül a Napba
irányozzon. Az objektív összegyűjti
a napsugarakat, és kárt okozhat a
műszerben.
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Megelőzés:
Ne irányozzon közvetlenül a
Napba.
FIGYELMEZTETÉS:
A mérési terület nem
megfelelő kijelölése és
biztosítása veszélyes helyzetet
teremthet közúton, építési
területen, stb.
Megelőzés:
Mindig győződjön meg a mérési
terület biztosításáról. Tegyen
eleget a helyi balesetmegelőzési
előírásoknak és a közúti
szabályoknak.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Mozgó objektumok
mérésénél (emelőgépek,
építőgépek, állványok stb.) előre
nem látható okok miatt hibás
mérés következhet be.
Megelőzés:
Ezt a terméket csak mérésre és
ne vezérlésre használja! Az Ön
rendszerét olyan módon kell
kialakítani, hogy esetleges hibás
működés, téves mérés stb.
esetén se keletkezhessen ebből
származó kár vagy
meghibásodás.
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Használat közbeni veszélyek, folyt.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
A mérési környezetben
lévő erős mágneses terek
befolyásolhatják a lezáró vég
automatikus felismerését, és
ezáltal mérési hibákat
okozhatnak.
Megelőzés:
Mágneses terek (pl. mágnesek,
transzformátorállomások)
közelében történő méréskor
figyelni kell a DISTO automatikus
lezáróvég-felismerését, illetőleg ki
kell azt kapcsolni.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha a terméket a gyártó
által terepi alkalmazásra nem
engedélyezett számítógépekkel
használják együtt, fennáll az
áramütés veszélye.
Megelőzés:
A számítógépnek a mi
rendszerünkkel együttesen,
terepen történő használatára
vonatkozóan kövesse a gyártó
előírásait.
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Lézerosztály

ÓV
ATOSAN:
ÓVA
A nem teljesen kisült
elemek mechanikai sérülésekor
tűz keletkezhet.
Megelőzés:
Szállítás előtt vegye ki az
elemeket a műszerből. Mielőtt
kidobja azokat, teljesen süsse ki,
pl. a műszer „tracking“
üzemmódba való kapcsolásával.

hogy a tartozékai (céltávcső,
hordszíj stb.) biztonságosan és
rendeltetésszerűen rögzítve
vannak.
Óvni kell a felszerelést a
mechanikai hatásoktól.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
A műszer helytelen
kezelése esetén a következők
történhetnek:

ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Ha hosszabb ideig nem
használja a műszert, az elemek
önkisülés után szivároghatnak.
Ez kárt okozhat a műszerben.
Megelőzés:
Ha hosszabb ideig nem fogja
használni a műszert, távolítsa el
az elemeket, és tartsa külön
azokat.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Ha a felszerelést és annak
tartozékait nem kellő
körültekintéssel használják,
mechanikai sérülés következhet
be (felborulás, leesés), a készülék
vagy annak biztonsági elemei
meghibásodhatnak és/vagy
személyi sérülést okozhatnak.
Megelőzés:
Amikor használatba veszik a
műszert, meg kell győződni arról,

• ha a műanyag részek
megégnek, egészségre káros
gázok keletkezhetnek,
• ha az elemek megsérülnek
vagy túlmelegszenek, égést,
robbanást, korróziót vagy
környezetszennyezést
okozhatnak,
• ha a műszer használatára fel
nem jogosított személy a
műszert a szabályokat
megszegve használja, komoly
sérülést okozhat magának és
másoknak is, valamint a
környezet is károsíthatja.
Megelőzés:
A műszert az Ön országában
érvényben levő szabályoknak
megfelelően használja.
Feltétlenül kerülje el, hogy a
műszert illetéktelen személy
használhassa.

175

A DISTO látható lézersugarat
bocsát ki a műszer elején.
Ez a 2. lézerosztály megfelel az:
• IEC60825-1: 1993
„ézertermékek sugárvédelme“
• EN60825-1: 1994
„ézertermékek sugárvédelme“
A Class II lézertermékek
megfelelnek a következő
előírásnak:
DK
• FDA 21CFR Ch.I §1040: 1988
(US Department of Health and
Human Service, Code of Federal
Regulations)

Magyar

Lézerosztály, folyt.
Lézer 2/II osztály:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne
irányítsa más élőlények felé! A
szem védelme normális esetben
megoldott, például az ösztönös
pislogással.

Címkék

Maximális sugárteljesítmény:
Kisugárzott hullámhossz:

0.95mW

ÓV
ATOSAN:
ÓVA
A lézersugárba nézés
veszélyes lehet a szemre.
Megelőzés:
Ne nézzen a lézersugárba.
Győződjön meg arról, hogy a
lézernyaláb a szemmagasság
alatt vagy felett van (különösen
ha állványon, gépeken van
rögzítve a műszer).

Magyar

0.16 x 0.6 mrad

Impulzus idõtartam:

15 x 10-9 s

Kimenõ teljesítmény:

0.95 mW

Max. sugárteljesítmény
/ impulzus:
8 mW

620-690nm

Alkalmazott szabványok: EN60825-1:1994

Ingadozás:

IEC60825-1 : 1993

FIGYELMEZTETÉS:
Veszélyes lehet a
lézersugárba optikai eszközzel
(szemüveg, távcső) belenézni.
DK Megelőzés:
Ne nézzen optikai eszközzel a
lézersugárba!

Sugár divergencia:

±5%

ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Csak a Leica által
feljogosított szerviz javíthatja a
DISTO-t!

Lézerkilépőnyílás

Céltávcső használata

PD-Z47

FIGYELMEZTETÉS:
Veszélyes lehet a szemre,
ha a céltávcső használatakor
csillogó, tükröző felületet irányoz
meg (ablak, vízfelület, fémlemez
stb.).
Megelőzés:
Ne irányozzon távcsővel
fényvisszaverő felületekre!

Elektromágneses
összeférhetőség (EMC)
Az elektromágneses
összeférhetőség alatt a DISTO
azon képessége értendő, hogy
zavarmentesen működik olyan
környezetben is, ahol
elektromágneses sugárzás vagy
elektrosztatikus kisülések
vannak, és a DISTO nem
sugároz más műszerre káros
elektromágneses sugárzást.
FIGYELMEZTETÉS:
Az elektromágneses
sugárzás miatt fennáll más
műszerek zavarásának
lehetősége.
Bár a DISTO szigorúan megfelel
az érvényben levő szabályoknak
és törvényeknek, a Leica nem
zárja ki annak lehetőségét, hogy
a DISTO működés közben zavart
okozhat más készülékekben.,
illetve hibás mérés következhet
be ilyen környezetben.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
Ha a DISTO-t más
készülékekkel (pl. terepi
számítógépekkel, PC-vel,
különféle kábelekkel) együtt
használja, fennáll más eszközök
zavarásának veszélye.
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Elektromágneses összeférhetőség (EMC), folyt.
Megelőzés:
Csak a Leica által ajánlott
felszereléseket és tartozékokat
használja. Ezek a DISTO-val
együtt használva megfelelnek a
vonatkozó irányelvek és
szabványok szigorú
követelményeinek. Vegye
figyelembe a
számítógépgyártónak az
elektromágneses
összeférhetőséggel kapcsolatos
adatait is.
ÓV
ATOSAN:
ÓVA
A készüléket zavaró
elektromágneses sugárzás a
mérési tűréshatárok túllépését
eredményezheti.
Bár a DISTO megfelel a
vonatkozó irányelvek és
szabványok szigorú előírásainak,
a Leica Geosystems nem
zárhatja ki annak lehetőségét,
hogy az igen intenzív (pl.
rádióadók, kézi adó-vevők,
dízelgenerátorok stb. közvetlen
közelében tapasztalható)
elektromágneses sugárzás a
DISTO-t zavarja. Ha ilyen
körülmények közt mér,
ellenőrizze, hogy valószerű
mérési eredményeket kapott-e.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

FIGYELMEZTETÉS:
Ha a DISTO-t úgy
működteti, hogy ahhoz egy
kábelt (pl. külső tápkábelt,
interfészkábelt) egyik végével
csatlakoztat, az a megengedett
elektromágneses sugárzási
értékek túllépéséhez és ezáltal
más készülékek zavarásához
vezethet.

Ezek a műszerek
nagyfrekvenciával működnek, így
sugározhatnak, és ha nem az
előírások szerint üzemeltetik,
rádióvételi zavart okozhatnak.

Megelőzés:
A DISTO működtetése közben a
kábel mindkét végét
csatlakoztatni kell (műszerhez,
számítógéphez stb.).

Ha a műszer rádió és/vagy TV
vételi zavarokat okoz (ami ki/be
kapcsolásával állapítható meg), a
következő intézkedéseket
tehetjük:
• a vevőantennák áthelyezése
vagy igazítása,
• a műszer és a vevőkészülék
távolságának növelése,
• a műszer és a vevőkészülék
tápellátásának elkülönítése,
• tapasztalt rádió/TV szakértő
megkérdezése.

FCC nyilatkozat
(érvényes az Egyesült
Államokban)
FIGYELMEZTETÉS:
A tesztelések igazolták,
hogy ez a műszer megfelel az
FCC utasítás 15. fejezete szerinti
B osztályú digitális műszerekre
előírt határértékeknek.
A határértékeket úgy állapították
meg, hogy kielégítő védelmet
nyújtson a zavaró sugárzásokkal
szemben.

Emellett az sem garantálható,
hogy az előírások betartása
ellenére is semmiféle zavarás
nem lép fel.

FIGYELMEZTETÉS:
A műszerhasználó a Leica
előírásaitól eltérő módosításokat
nem végezhet a műszeren.
Jogosultsága kizárólag a
rendeltetésszerű használatra
terjed ki!
Címke felirat:

PD-Z65

DK

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.

177

Magyar

Karbantartás és tárolás

Tisztítás és szárítás
• fújja le a port a lencséről
• soha ne érintse a lencsét
közvetlenül az ujjaival
• tisztításhoz használjon puha,
szálmentes textilt, amit szükség
esetén mártson alkoholba.
Ne használjon más oldószert,
DK mert a műanyag részek
sérülhetnek!
Ha beton, habarcs stb. fröccsen
a műszerre, lehetőleg azonnal
mossa le vízzel, puha rongy vagy
szivacs segítségével. Ellenőrizze
az optikai részeket, és éppúgy
tartsa karban, mint egy
szemüveget, távcsövet vagy
kamerát.

Ha a készülék nedves
lesz, törölje le, és csak
akkor csomagolja el, ha teljesen
kiszáradt. Szárítási hőmérséklet:
legfeljebb +40°C.

Mindig használja az eredeti vagy
azzal egyenértékű csomagolást.
A lezáró végeket a
következőképpen helyezze be a
hordtáskába:

Hosszabb tárolás vagy
szállítás után végezzen
próbamérést!

PD-Z77

Karbantartás

Mindig várja meg, amíg a műszer
felveszi a környezet
hőmérsékletét.

Mielőtt repülőgépre ül,
érdeklődjön, felviheti-e a DISTO-t
kézipoggyászként a fedélzetre!

Szállítmányozás
Szállítmányozásnál mindig
használja az eredeti Leica
csomagolóanyagokat!
Szállítás előtt távolítsa el az
akkumulátort.
Mindig akkumulátor nélkül adja
fel a műszert!

Ha egy hideg helyről meleg
helyre viszi a DISTO-t,
bepárásodhat. Nem segít a pára
letörlése sem. Várja meg, amíg a
műszer felveszi a környezeti
hőmérsékletet, és csak ezután
használja (mint egy videónál vagy
kameránál).

Szállítás
Tárolás
Kérjük, tartsa be a
hőmérsékleti korlátokat,
különösen nyáron, jármű
belsejében!
(-40°C tól +70°C / -40°F tól
+158°F)

Magyar

A Leica hordtáskák megvédik a
DISTO-t az ütődéstől, de nem
védik meg a nedvességtől és a
portól.

Ne lépje túl a tárolási
hőmérsékleti határokat.
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Műszaki adatok
Pontosság
Legkisebb kijelzés
Hatótávolság
Mérési idő (távolságmérésnél)
Mérési idő (trackingnél)
Elemkapacitás (4 db 1,5 V-os, AAA típusú elem)
Lézer
Ø Lézerpont (átmérő)
Kültéri használat (céltávcsővel)
Távolságmérés
önkioldó
Tracking (folyamatos mérés)
Minimális/maximális távolság megkeresése
Számítási funkciók (Pitagorasz-tétel, területek, szögek stb.)

Zsebszámológép
Adatmemória
Memóriabillentyűk konstans értékekhez
Veremtár (puffermemória)
Grafikus kijelző (négysoros, LED-es)
Alfanumerikus billentyűzet
Adatinterfész
Lezáró vég elforgatható talppal
Lezáró vég előrajzoló éllel / vonó véggel
Adaptervég

DISTO pro4

DISTO pro4 a

tipikus: ± 3mm / max.: ± 5mm *

tipikus: ± 1.5mm / max.: ± 2mm *

1 mm

1 mm

0.3m - 100m **
0,5-től kb. 4 másodpercig

0.3m - 100m **

0,16-tól kb. 1 másodpercig

0,5-től kb. 4 másodpercig
0,16-tól kb. 1 másodpercig

több, mint 3000 mérés

több, mint 3000 mérés

Hullámhossz; 635nm

Hullámhossz; 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

ü

ü

800 mérési eredmény

800 mérési eredmény

9 konstans

9 konstans

15 pontos memória

15 pontos memória

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Víz és porállóság

IP54 az IEC60529: Víz és porállóság

Méretek és súly

188 x 70 x 47 mm, 440 g

Hőmérsékleti határok

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

Tárolás
Működés

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

IP54 az IEC60529: Víz és porállóság

188 x 70 x 47 mm, 440 g
-40°C tól +70°C (-40°F tól +158°F)
-10°C tól +50°C (-14°F tól +122°F)

Magyar

Megjegyzések a mérési pontosságról
A következő két
szövegrész az előző
oldalon szereplő műszaki adatok
utalásaihoz (*, **) kapcsolódik.

DK

* A mérési pontosság megfelel az
ISO/R 1938-1971 szerinti 95%os alulmaradási valószínűségnek
(kétszeres középhiba).
A tipikus mérési pontosság
átlagos körülményekre
vonatkozik.

Pontossági teszt

** nagy távolságú mérés (30ppm,
±3 mm/100m)
Növekedhet a távolság a
lézerfényt jól szétszóró, de nem
tükröző felületeknél.

n ...
xi ...
...

Egy lehetséges eljárás a
standard középhiba (s)
kiszámításához:

Magyar

a mérések száma
az egyes mérések értéke
a mérések átlaga

Számítások az Excel program
segítségével:
a „Beszúrás“ menüben válassza
a „Függvény...“ pontot, majd itt a
„Statisztikai“ kategóriából a
„SZÓRÁS“ függvénynevet.
A használt Excel-verziótól
és nyelvtől függően a
menünevek ettől eltérhetnek.

Mérési hibát okozhatnak a
következő kedvezőtlen körülmények:

A felhasználó által elvégezhető
ISO900… szerinti teszt:
Ön saját maga is elvégezheti a
DISTO ISO 900… előírásainak
megfelelő potossági tesztjét.

Kb. 40-50 m-re céltáblával, a
barna oldalát használva.

A mérési pontosság nem
érvényes
• az alapfunkciókra (kivéve a
kitűzéseket),
• a számításokra, és
• a folyamatos mérésekre
(tracking).

• tükröző felületek,
• szélsőséges hőmérsékleti
viszonyok,
• erős napfény, légrezgés
(akár ± 5mm hiba).

Képlet a standar
d középhiba
standard
meghatár
ozásához:
meghatározásához:

Ha számítógépet vagy az Excel
programot használja a
számításhoz, meghatározhatja pl.
10 mérés átlagát
és standard
s ).
középhibáját (s
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Jelöljön ki egy stabil, jól
megközelíthető
1-10 m közötti alapvonalat, pl.
egy ablak nyílásméretét. Mérje
meg tízszer.
Határozza meg a mérések
átlagának eltérését egy
akkreditált intézet nemzeti
etalonra visszavezetett
távméréséhez képest.
Számolja ki méréseinek standard
középhibáját.
Őrizze meg a standard
középhiba értékét és a mérés
idejét a következő tesztelésig.
Rendszeres időközönként és
fontos mérések előtt ismételje
meg ezt a vizsgálatot.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0hu

Üzenetkódok
Ragasszon egy címkét a DISTO
aljára a teszt eredményéről, és
készítsen egy részletes
feljegyzést is.
A Ön DISTO-ja megfelel a
specifikált pontosságnak, ha a
középhiba kisebb vagy egyenlő
mint a típusra gyárilag megadott
érték.
Egy DISTO, amely megfelelt a
mérési tesztnek, a használatra
engedélyezett hőmérsékleti
tartományon belül nagyobb
távolság mérése esetén is meg
fog felelni a pontossági
előírásoknak.
Kérjük tanulmányozza át a
műszaki adatokat.

Kód

Ok

Teendő

Számítási hiba

Ismételje meg az eljárást

E252

>50°C hőmérséklet

Hűtse le a műszert

E253

<-10°C hőmérséklet

Melegítse fel a műszert

E255

Mérőjel gyenge, mérési idő nagy, a távolság <250mm Használjon céltáblát

E256

Mérőjel túl erős

Használjon céltáblát

E257

Rossz mérés, erős háttérfény

Használjon céltáblát

E504

Nincs semmi az adatmemóriában.

Nem áll rendelkezésre adat.

E505

Az adatmemória megtelt.

Memóriahelyeket kell törölnie.

E...

Minden más esetben

Hívja a szervizt!

E702 - E706

Ha ilyen szimbólummal
kísért üzenet jelenik meg,
helyezze a DISTO-t
többször egymás után
üzembe, és figyelje, hogy
az üzenet újra megjelenike. Ha igen, akkor kérjük,
hívja fel a szervizt, és
közölje velük a kijelzőn
megjelent üzenet számát.

E gomb rövid
lenyomásával
nyugtázhatja az üzenetet,
és visszatérhet az
alapbeállítás szerinti
kijelzőhöz.
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TQM

Gyorsbillentyűk listája
1 measur
e settings (mér
ési
measure
(mérési
beállítások)

DK

1.1 reference (vonatkoztatási pont)
1.1.1 front (elöl)
1.1.2 stand (állvány)
1.1.3 rear (hátul)
1.2 offset (hozzáadás/levonás)
1.2.1 addition (hozzáadás)
1.2.2 subtraction (levonás)
1.2.3 none (nincs)
1.3 timer (időzített mérés)
1.3.1 once (egyszeri)
1.3.2 permanent (állandó)
1.3.3 none (nincs)
1.4 laser (lézer)
1.4.1 normal mode (normál
üzemmód)
1.4.2 permanent (folyamatos
üzemmód)
1.5 tracking
1.5.1 on (bekapcsolt)
1.5.2 off (kikapcsolt)
1.6 send (adatátvitel)
1.6.1 on (bekapcsolt)
1.6.2 only results (csak az
eredmények)
1.6.3 off (kikapcsolt)

2 end cover (mér
és lezár
ó
(mérés
lezáró
végekkel)
2.1 without end cover (lezáró vég
nélkül)
2.2 adapter end cover (adaptervég)
2.2.1 without add-on
(csatlakozó nélkül)
2.2.2 accessory 723775
(723775-ös tartozék)
2.2.3 accessory 723776
(723776-os tartozék)

Magyar

4.3 required distance (kívánt
távolság kitűzése)
4.3.1 constant (konstans)
4.3.2 variable (változó)
4.4 pythagoras (Pitagorasz-tétel)
4.5 height (magasság)
4.6 accuracy (pontosság)
4.7 average (átlagérték)

2.2.4 pivot gap
(állványtávolság)
2.2.5 individual extension
(szabad vég)
2.3 recognition (felismerés)
2.3.1 on (be)
2.3.2 off (ki)
(2.4 rotating foot)
(2.5 aligning end)

3 basic settings (alapbeállítások)
3.1 units (mértékegységek)
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 (nyelv)
3.2.1 German (német)
3.2.2 English (angol)
3.2.3 French (francia)
3.3 beep (hangjelzés)
3.3.1 measure (mérés esetén)
3.3.2 key (billentyűlenyomás
esetén)
3.3.3 off (kikapcsolva)
3.4 reset (alaphelyzetbe állítás)
3.5 lighting (megvilágítás)
3.5.1 on (bekapcsolva)
3.5.2 off (kikapcsolva)
3.6 switch off (a készülék
kikapcsolása)

5 calculation (számítások)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

triangle SSS (háromszög OOO)
triangle SH (háromszög AM)
trapeze HSH (trapéz MAM)
trapeze HSD (trapéz MAÁ)
gable area (oromfalas
homlokzat területe)
5.6 circle (kör)
5.7 space (térfogat)

6 memory (memória)
6.1 memory key 1-9 (az 1–9-es
memóriabillentyűk)
6.2 recall key 1-9 (az 1–9-es
billentyű előhívása)
6.3 stack (veremtár)
6.4 data (adatok)
6.4.1 text (szöveg)
6.4.2 store (elmentés)
6.4.3 change (módosítás)
6.4.4 erase (törlés)
6.4.5 send (elküldés)
6.4.5.1 all (mindent)
6.4.5.2 position
(pozíciókat)

4 basic functions (alapfunkciók)
4.1 maximumtrac
(maximumtávolság-keresés)
4.2 minimumtrac
(minimumtávolság-keresés)

Az SQS tanúsítványa szerint a
svájci, heerbruggi székhelyu
Leica Geosystems AG olyan
minoségügyi rendszerrel
rendelkezik, amely megfelel a
minoségirányítás, a minoségügyi
rendszerek (ISO 9001) és a
környezetirányítási rendszerek
(ISO 14001) nemzetközi
szabványainak.

Teljes köru minoségirányítás
(TQM) - elkötelezettségünk az
ügyfelek teljes elégedettségéért

TQM programunkról bovebb
felvilágosítást a Leica Geosystems
helyi képviselojétol kaphat.

7 calculator (számológép)
7.1 division (osztás)
7.2 x2
7.3 square root (négyzetgyök)
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