

!

"

#

Gebruiksaanwijzing
Version 1.0, Nederlands

DISTOTMpro4 / pro4 a Hand-lasermeter

Productidentificatie

Gebruikte Symbolen

Gefeliciteerd met de aankoop van
uw DISTO!

Noteer het typenummer en het
serienummer in uw gebruiksaanwijzing en refereer aan deze
gegevens als u contact opneemt
met uw dealer of met het Technisch Service Centrum.

De symbolen, die in deze
gebruiksaanwijzing zijn gebruikt,
hebben de volgende betekenis:

Deze gebruiksaanwijzing bevat naast de
aanwijzingen voor het
gebruik ook belangrijke veiligheidstips (zie hoofdstuk Veiligheidsaanwijzingen).
Lees voor u het instrument in gebruik
neemt de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.

Nederlands

PD-Z01

Leica Geosystems producten bieden
u de hoogste kwaliteit, de beste
nl prestaties en de hoogste vorm van
productiviteit.

GEVAAR:
Direct gevaar bij gebruik, dat
beslist leidt tot ernstig
lichamelijk letsel of de dood.

Model: DISTO

WAARSCHUWING:
Gevaar bij gebruik of onjuist
gebruik, dat kan leiden tot
ernstig lichamelijk letsel of
de dood.
VOORZICHTIG:
Gevaar bij gebruik of onjuist
gebruik, dat tot gering
lichamelijk letsel en/of
aanzienlijke materiële,
financiële- of milieuschade
kan leiden.

Serienr.:

Gebruiksinformatie, welke
de gebruiker helpt om het
instrument technisch juist en
efficiënt toe te passen.

184

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Inhoud
Verwisselen eindsteunen ...................................................................................... 197
Metingen vanaf een plat referentievlak ................................................................ 197
Meten vanuit hoeken ............................................................................................. 198
Meten vanaf Kanten .............................................................................................. 198
Meten met Statief .................................................................................................. 198
Meten met de Uitlijngeleiding ............................................................................... 198
Meten met Toebehoren ........................................................................................ 199

Productidentificatie .................................................................................................... 184
Gebruikte Symbolen .................................................................................................. 184

Inleiding ........................................................................................................ 187
Speciale opties ........................................................................................................... 187
Toepassingsgebied .................................................................................................... 187
Diverse Modes ........................................................................................................... 187
Normale mode ....................................................................................................... 187
Richtmode .............................................................................................................. 187
Meetmode .............................................................................................................. 187

Eenvoudige Berekeningen ......................................................................... 199
Lengte ......................................................................................................................... 199
Totale Hoogte, Totale Afstand .............................................................................. 199
Gedeelde hoogtes, opvolgende waarden ............................................................ 199
Een gemeten waarde verdubbelen ...................................................................... 199
Oppervlakte ................................................................................................................ 200
Volume ........................................................................................................................ 200

Instrumentbeschrijving .............................................................................. 188
Basisuitrusting ............................................................................................................ 188
Basisinstrument .......................................................................................................... 189
Display ........................................................................................................................ 190
Speciale symbolen ................................................................................................ 190
Toetsenbord ............................................................................................................... 191
Overzicht ................................................................................................................ 191
Karaktertabel ......................................................................................................... 191
Plaatsen / Vervangen van de batterijen .................................................................... 193

Menu Functies ............................................................................................. 200 nl

Bediening van het instrument ................................................................... 193
Schakel de DISTO in ................................................................................................. 194
DISTO voor het eerst aanschakelen .................................................................... 194
Schakelen naar Richtmode .................................................................................. 194
DISTO uitschakelen ................................................................................................... 195
Meten .......................................................................................................................... 195
Gebruik van de menu's .............................................................................................. 195
Selecteren menu's / ............................................................................................. 195
menufuncties ......................................................................................................... 195
Sneltoetsen ............................................................................................................ 196
Herstellen menu selectie ...................................................................................... 196
Reset ten menufuncties ........................................................................................ 196
Verlaten menu ....................................................................................................... 196
Gebruik Eindsteun ..................................................................................................... 196
Automatische herkenning eindsteun .................................................................... 196

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

185

Meetinstellingen (1) ................................................................................................... 200
Meetreferentie (1.1) ............................................................................................... 200
Toevoegen/Aftrekken (1.2) ................................................................................... 201
Tijdsvertraging (1.3) .............................................................................................. 202
Laser (1.4) ............................................................................................................. 203
Tracking (1.5) ....................................................................................................... 204
Zenden (1.6) .......................................................................................................... 204
Eindsteun (2) .............................................................................................................. 204
Zonder Eindsteun (2.1) ......................................................................................... 204
Adapter Eindsteun (2.2) ........................................................................................ 205
Herkenning (2.3) ................................................................................................... 206
Roterende Voet (2.4) ............................................................................................. 206
Uitlijneinde (2.5) .................................................................................................... 207
Basisinstellingen (3) ................................................................................................... 207
Eenheden (3.1) ...................................................................................................... 207
Taal (3.2) ................................................................................................................ 208
Piep (3.3) ............................................................................................................... 208
Reset (3.4) ............................................................................................................. 208
Verlichting (3.5) ..................................................................................................... 208

Nederlands

Inhoud, vervolg

nl

Uitschakelen (3.6) ................................................................................................. 209
Basisfuncties (4) ........................................................................................................ 209
Maximum Tracking (4.1) ....................................................................................... 209
Minimum Tracking (4.2) ........................................................................................ 209
Gewenste Afstand (4.3) ........................................................................................ 210
Pythagoras (4.4) .................................................................................................... 213
Hoogte (4.5) ........................................................................................................... 215
Nauwkeurigheid (4.6) ............................................................................................ 216
Gemiddeld (4.7) ..................................................................................................... 216
Berekeningen (5) ....................................................................................................... 217
Driehoek ZZZ (5.1) ............................................................................................... 217
Driehoek ZH (5.2) .................................................................................................. 218
Trapeze HZH (5.3) ................................................................................................ 219
Trapeze HZD (5.4) ................................................................................................ 220
Geveltop Oppervlak (5.5) ..................................................................................... 221
Cirkel (5.6) ............................................................................................................. 222
Ruimte (5.7) ........................................................................................................... 223
Geheugen (6) ............................................................................................................. 224
Geheugentoets 1 - 9 (6.1) .................................................................................... 224
Oproeptoets 1-9 (6.2) ............................................................................................ 225
Stapelen (6.3) ........................................................................................................ 226
Data (6.4) ............................................................................................................... 227
Calculator (7) .............................................................................................................. 230
Verdeling (7.1) ....................................................................................................... 230
x2 (7.2) .................................................................................................................... 230
Wortel (7.3) ............................................................................................................ 230

Daglichtoculair instellen ........................................................................................ 231
Accessoires ................................................................................................................ 232
Meetaccessoires ................................................................................................... 232
Accessoires voor data-interface ........................................................................... 233
Transport accessoires ........................................................................................... 233

Veiligheidsvoorschriften ............................................................................ 233
Gebruiksdoel ......................................................................................................... 233
Gebruik conform de voorschriften ........................................................................ 233
Ondeskundig gebruik ............................................................................................ 233
Verantwoordelijkheidsgebied .................................................................................... 234
Grenzen voor gebruik ................................................................................................ 234
Belangrijke gebruiksrisico's .................................................................................. 234
Laserclassificatie ........................................................................................................ 235
Waarschuwings- en typeplaatjes .......................................................................... 236
DISTO met oculair .................................................................................................... 236
Elektromagnetische comptabiliteit (EMC) ................................................................ 236
FCC-aanwijzing (geldig in de VS) ............................................................................. 237

Onderhoud en opslag ................................................................................. 238
Onderhoud ................................................................................................................. 238
Reinigen en droogmaken ..................................................................................... 238
Opslag ........................................................................................................................ 238
Transport .................................................................................................................... 238
Verzending ................................................................................................................. 238

Technische Specificaties ........................................................................... 239
Opmerkingen met betrekking tot meetnauwkeurigheid ........................................... 240
Mogelijke berekeningen standaardafwijking s: .................................................... 240
Meetmiddelbewaking ................................................................................................. 240

Gebruikersinformatie .................................................................................. 231
Bereik .......................................................................................................................... 231
Ruwe oppervlakken ................................................................................................... 231
Transparante oppervlakken ....................................................................................... 231
Natte, gladde en glanzend gelakte oppervlakken .................................................... 231
Hellend, rond oppervlak ............................................................................................ 231
Meten in het veld ........................................................................................................ 231
Handvrij richten .......................................................................................................... 231

Nederlands

Foutcodes .................................................................................................... 241
Korte index ................................................................................................... 242

186

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Inleiding

Speciale opties

Toepassingsgebied

Diverse Modes

DISTOTM pro4 en DISTOTM pro4 a, de
top van de nieuwe DISTO-serie,
biedt u het grootste gemak bij het
meten.

 Robuust met bewezen
betrouwbaarheid op de bouwplaats
 Helder verlicht display
 Alfanumeriek toetsenbord
 Geïntegreerde zakrekenmachine
met uitgebreide rekenfuncties
 Gebruikersvriendelijk menu met
sneltoetsen
 Geheugentoewijzing tot 800
gemeten waarden
 Selectie voor taal en meeteenheden
 Geïntegreerde interface voor data
transfer naar een PC
 DISTOTM pro4 a: de top in meetnauwkeurigheid van de DISTOseries.

Deze gebruiksaanwijzing is geldig
voor beide types, DISTOTM pro4 en
DISTOTM pro4 a.

Normale mode

Deze instrumenten zijn perfect
uitgerust voor snelle breedte- en
afstandsmetingen, gevolgd door
berekeningen van gedeelde
afstanden, oppervlakten, volumes,
etc.
De drie verschillende leverbare
eindsteunen worden gebruikt om de
gewenste meetreferentie in te stellen
(b.v. voor hoeken, randen, statief
etc.)

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Verwijzingen in deze gebruiksaanwijzing naar de productnaam
DISTO, is geldig voor beide types.
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De DISTO staat aan, maar de laser
is niet actief.
Richtmode
De DISTO staat aan en de laser is
actief. De te meten objecten kunnen
in deze mode worden aangericht.
Meetmode
De DISTO staat aan en verricht
enkele of doorlopende metingen (b.v. nl
minimum en maximum volgen,
uitzetten, etc.).

Nederlands

Instrumentbeschrijving
PD-Z03

Basisuitrusting
2

1

3

nl
7

4

1 Draagtas met bevestigingsriem
aan de achterzijde
2 Heupriem
3 DISTOTM pro4 / DISTOTM pro4 a
4 Eindsteun met roterende voet
5 Eindsteun met positioneersteun
en uitlijngeleiding
6 Adapter eindsteun
7 CD-ROM met interface software
en online documentatie
8 Gebruiksaanwijzing
9 Verkorte gebruiksaanwijzing
10 Batterijen (4 x 1.5V, AAA)
Extra accessoires vindt u onder
Gebruikersinformatie.

5

6
10

Nederlands

9

8

188

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

PD-Z02

Basisinstrument

1
2

10
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Alfanumeriek toetsenbord
LED display
Meetoptiek
Uitgang laserstraal
Statiefaansluiting
Losmaakknop voor eindsteun
Afdekkap batterijcompartiment
Sensors voor automatische
herkenning van de eindsteun
9 Magnetische plaat voor
bevestiging accessoires
10 Afdekkap interface-aansluiting

nl

4

5
6

9
7
8
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1

6

2

3

4

PD-Z04

Display
5

7

nl

12
17

Nederlands

8

9

10

11

13

14

15

16

Speciale symbolen
1
2
3
4
5
6
7

Excentriciteit toevoegen/aftrekken
Verlichting
Tijdsvertraging
Piep Aan/Uit
Batterij vol / leeg
Laser actief
Meetreferentie (voorkant, statief,
achterkant)
8 DISTO eindsteun niet gevonden
9 DISTO eindsteun niet gevonden
(menu instelling)
10 Eindsteun met roterende voet
11 Eindsteun met positioneersteun
en uitlijngeleiding
12 Adapter eindsteun zonder
hulpstukken
13 Adapter eindstuk met statief
14 Adapter eindstuk met vrij einde
15 Adapter eindstuk met korte klem
(723775)
16 Adapter eindstuk met lange klem
(723776)
17 Neem contact op met het Technisch Service Centrum
18 Foutmelding

18
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Toetsenbord
Karaktertabel
PD-Z05

Overzicht

1

Toets

6

1

.

+

-

,

?

!

&

1

2

A

B

C

2

Ä

À

Á

Â

Ã

Å

Æ

Ç

a

b

c

2

ä

à

á

â

ã

å

æ

ç

3

D

E

F

3

É

È

E

Ë

d

e

f

3

é

è

ê

ë

4

G

H

I

4

Ì

Í

Î

Ï

ì

í

î

ï

Ö

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ø

ñ

ò

ó

ô

õ

ø

2
3
4

7
8

5

g

h

i

4

5

J

K

L

5

j

k

l

5

6

M

N

O

6

Menu toets
Aantoets en Meettoets
Vermenigvuldigen / tijdsvertraging
Wissen-toets
Alfanumeriek toetsenbord 0-9
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6 Plus / Besturingstoets,
naar boven
7 Minus / Besturingstoets,
naar beneden
8 Resultaat / Invoertoets

nl

m

n

o

6

ö

7

P

Q

R

S

7

p

q

r

s

7

8

T

U

V

8

Ü

Ù

Ú

Û

t

u

v

8

ü

ù

ú

û

W

X

Y

Z

9

w

x

y

z

9

9

1
2
3
4
5

Toegewezen karakters

Deze tabel bevat alle karakters, die
ingevoerd kunnen worden via het
toetsenbord.
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Wegens plaatsgebrek zijn de
symbolen op de toetsen
beperkt gehouden tot de meest
gebruikte karakters.

Nederlands

Toetsenbord, vervolg
Menutoets
Oproepen van het hoofdmenu.
Na ingave van een numerieke
waarde op het toetsenbord
(meerkeuze), voegt drukken op de
menutoets de gewenste eenheid toe
(b.v. m, m2, m3).
Aantoets en Meettoets
Door indrukken van de Aan-toets en
de Meettoets in Normale Mode treedt
nl
de laser in werking (1.4.2).
Indrukken van de Aan-toets en
Meettoets in Richtmode start een
doorlopende meting (Tracking, 1.5.1)
of, bij gebruik van bepaalde
menufuncties Maximum (4.1) of
Minimum Tracking(4.2).
Een voelbare verhoging in het
midden van het toetsenbord
maakt ook correcte ingave in
het donker eenvoudig.

Vermenigvuldigen /
tijdsvertraging

Druk lang op de Wissentoets
om het menu te verlaten en
terug te keren naar de basisinstellingen in Normale Mode

Voor het vermenigvuldigen van twee
of meer gemeten of numerieke
waarden (zie ook "Eenvoudige
Berekeningen").

Alphanumeriek
toetsenbord 0-9
De 0-toets geeft een spatie. De 1-9
toetsen vertegenwoordigen karakters
(zie ook de karaktertabel).

Kort drukken in Richtmode start de
tijdsvertraging; ingedrukt houden
verhoogt de tijdsvertraging. Na
loslaten start de timer.

De beschikbaarheid van de karakters
hangt af van de huidige gekozen
functie.

Wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters tijdens ingave.

Invoer van nummers

Wissen-toets

Toegewezen tekstkarakters van de
toetsen zijn geblokkeerd.

Kort indrukken (Wis invoer) wist de
laatst ingevoerde data of het
tussentijds resultaat van een
berekening
Bij berekeningen binnen een
menufunctie of bij het selecteren van
een menu-instelling zal de laatste
display of invoer worden gewist, als
de Resultaten/Invoertoets niet wordt
ingedrukt.

Toets1 tweemaal kort indrukken
start:
- een minus-teken voor invoer als het
eerste karakter
- na tenminste één nummer te
hebben ingevoerd, wordt hierachter
een decimale punt geplaatst.

Druk één of meerdere malen kort op
de Wissentoets om terug te lopen
door het menu.

Nederlands
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Lang drukken op de 0-toets roept de
geheugentoewijzing voor de
ingevoerde waarden op:
 Druk op 0 tot de piep klinkt (ca. 1
sec.). Na loslaten wordt de inhoud
van het toetsenbord-geheugen
getoond.
 Druk op 0 tot twee pieptonen klinken (ca. 2 sec). Na loslaten wordt
de eerste geheugenopslag van de
stapel getoond.
Meer informatie vindt u in
Hoofdstuk Menufuncties
onder "Geheugen".
Tekst of Data invoeren in het
geheugen
Herhaaldelijk kort drukken op de
toetsen toont de verschillende lagen
van de toegewezen karakters
Voorbeeld: 1 x toets 2 = A / a
2 x toets 2 = B / b, etc.
Kort indrukken voor wisselen
tussen hoofdletters en kleine
letters.
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Bediening van het instrument

Resultaten ( = ) / Invoertoets
Kort indrukken om:
- een berekening af te ronden en het
resultaat te tonen.
- een menufunctie te beëindigen en
het resultaat te tonen.
- een invoer of instelling te
bevestigen.
- een enkele meting in de
menufunctie uit te voeren.
- van het menu naar een submenu te
gaan.
Ingedrukt houden om de
waarde in het geheugen op
te slaan. Bij de menufuncties worden
alle resultaten in volgorde in het
geheugen opgeslagen.
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Minus / besturingstoets
(naar beneden)

Plaats nieuwe batterijen in de DISTO
als u deze voor het eerst gaat
gebruiken (zie voor het type
batterijen de Technische
Specificaties).
Dit symbool verschijnt in het
display als de batterijen leeg
zijn en vervangen dienen te
worden.

Druk de respectievelijke toetsen kort
in om:
- op te tellen of af te trekken in een
berekening
- naar boven of naar beneden te
bewegen van het ene invoerveld
naar het volgende in het menu.

Als u de batterijen vervangt,
blijven de instellingen en
opgeslagen metingen ongewijzigd in
het geheugen opgeslagen.

Druk de respectievelijke toetsen kort
in om in Richtmode de
meetreferentie te wijzigen.

Plaatsen / Vervangen van
de batterijen

Druk beide toetsen gelijktijdig
in om de DISTO uit te
schakelen in Normale of
Richt Mode.

1. Druk op de clip en verwijder de
eindsteun van het instrument.

Of als alternatief, druk op één
van de toetsen, houdt deze
vast en druk dan op de andere.
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2. Druk beide clips met de
vingertoppen in en verwijder het
afdekkapje van de batterij.
PD-Z07

Als één van de 0-9 toetsen
voor langere tijd worden
ingedrukt, verschijnt het nummer op
het scherm.

Plus / besturingstoets (naar
boven)

3. Verwijder de lege batterijen. Plaats
de nieuwe batterijen zoals
getoond in onderstaande figuur.

PD-Z06

Na een lange pauze of door
indrukken van een andere toets gaat
de cursor naar het volgende display.

PD-Z08

Toetsenbord, vervolg

Nederlands
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Plaatsen / Vervangen van de batterijen, vervolg
BELANGRIJK:

Schakel de DISTO in

4. Plaats de afdekkap weer terug.
5. Plaats de eindsteun in het slot en
druk tot deze vastklikt.

1 Duits
2 Engels
3 Frans

Selecteer met deze toetsen
de gewenste taal.

Kort indrukken
De DISTO staat aan en in Normale
Mode. De display toont de
basisinstellingen met de laatst
gemeten waarden.

Een horizontale balk markeert de
selectie.
Kort indrukken bevestigt de
selectie.

PD-Z09

nl

Engels

PD-Z10

 De juiste manier van plaatsen van
de batterijen wordt getoond op de
zijkant van het batterijcompartiment.
 Plaats altijd een complete set
nieuwe batterijen. Gebruik geen
oude en nieuwe door elkaar.
 Gebruik nooit batterijen van
verschillende merken of types door
elkaar.

Na een "Dank u" tekst verschijnen de
basisinstellingen in het display.

3.504m
DISTO voor het eerst
aanschakelen

De taalinstelling kan op elk gewenst
moment worden gewijzigd in menu
"Taal" (3.2) .
Het is tevens mogelijk een vierde
taal via de DISTO interface te laden.

Elke verdere taal, die na de vierde
taal via de interface wordt geladen,
zal automatisch de vierde taal
vervangen.
Lees nauwkeurig de instructies voor
DISTO Online Software op de CDROM.
Schakelen naar Richtmode
Kort indrukken.
DISTO schakelt van Normale Mode
naar Richtmode en de laser licht op.
Dit symbool verschijnt in het
basisinstellingen-menu als de
laser aan staat.
Als na 30 seconden geen meting is
gestart, schakelt de laser automatisch uit om de batterijen te sparen.
DISTO is dan terug in Normale
Mode.
Opnieuw indrukken om de
laser te starten en te
schakelen naar Richtmode.

Als u de voorgeschreven procedure
volgt, wordt als eerste het
selectiemenu voor Taal getoond.

Nederlands
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DISTO uitschakelen

Meten

Gebruik van de menu's

Als na 90 seconden geen toets is
ingedrukt, zal de DISTO automatisch
uitschakelen (uitgezonderd in Permanent Mode).

Schakel de DISTO in

Vanuit het hoofdmenu kunnen diverse submenu's worden opgeroepen,
waarin de functies kunnen worden
geselecteerd (zie ook SneltoetsIndex).

De DISTO kan handmatige op diverse manieren worden uitgezet:
1. In Normale Mode
Beide toetsen gelijktijdig
indrukken of één toets
vasthouden en dan de
tweede toets indrukken.
of selecteer menufunctie
"Uitschakelen" (3.6) :
Kort indrukken.

Kort indrukken
DISTO is nu in Normale Mode.
Afstandmeting

Selecteren menu's /
menufuncties

Opnieuw kort indrukken om
Richtmode te activeren.

Kort indrukken in Normale
Mode om het Hoofdmenu te
tonen.

Richt op het te meten object.

menu

Opnieuw indrukken om een
afstandsmeting te starten.

1
2
3
4
5
6

Het resultaat wordt in de
geselecteerde eenheid getoond.

Invoer via Sneltoetsen
2. In Richtmode, in een menufunctie,
etc.:
Eén of meerdere keren
indrukken tot de basisinstellingen in Normale Mode
worden getoond.
Druk dan beide toetsen
gelijktijdig in of één toets
vasthouden en dan de
tweede toets indrukken.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

meetinstellingen
eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen

De bovenste regel van het
hoofdmenu toont het geselecteerde
menu item met de numerieke
sneltoets.

Herhaald indrukken scrollt
naar beneden en markeert de
verschillende menu items.
menu
2
3
4
5
6
7

eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen
calculator

Indien gewenst, herhaaldelijk nl
indrukken om naar boven te
scrollen en terug te keren
naar de individuele menu
items.
Kort indrukken bevestigt de
selectie.
Nu verschijnt een submenu of klinkt
een pieptoon, terwijl kort een
bevestiging wordt getoond.

De horizontale zwarte balk markeert
het geselecteerde menu item. Als
alle menu's niet in één keer getoond
kunnen worden, verschijnt aan de
rechterzijde een rolbalk met indicatie
over de beschikbaarheid van de
overige items.
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Gebruik van de menu's, vervolg

uitgevoerd
Sneltoetsen
Elke submenufunctie heeft een
numerieke code, het zgn. sneltoetsnl nummer.
Door ingave van dit sneltoetsnummer kan direct een submenu of
een menufunctie worden
geselecteerd.
Sneltoetsnummers worden
tussen haakjes getoond
(b.v.1.4.2). Een overzicht van de
sneltoetsennummers kunt u vinden in
de Sneltoets-index en in de Verkorte
Handleiding.

Gebruik Eindsteun
Kort indrukken

Reset ten menufuncties

Voer sneltoetsnummer in,
b.v.1-4-2 voor permanent
lasergebruik.

Het "Reset" commando (3.4) reset
instellings- en menufuncties naar
een vooraf gedefinieerde basisinstelling. De basisinstellingen worden getoond in de beschrijving van
de menufuncties.

Submenu's verschijnen stap voor
stap tot de gewenste menufunctie.
Na het invoeren van de sneltoetsnummers wordt de menufunctie
uitgevoerd en een korte bevestiging
getoond.

roepen.

Verlaten menu
Indrukken en vasthouden om
het menu te verlaten en de
basisinstellingen in Normale
Mode te tonen.

Gebruik de sneltoetsen om
vaak gebruikte menu's op te

Herstellen menu selectie
Kort indrukken om het vorige
menu te tonen.

De DISTO wordt geleverd met de
eindsteun met roterende ivoet reeds
gemonteerd. Twee extra eindsteunen
en accessoires, (leverbaar als
opties), maken het instrument
geschikt voor alle mogelijke
meetsituaties.
Automatische herkenning
eindsteun
Magnetische sensoren aan de
achterzijde van het instrument
maken het mogelijk te herkennen of
een eindsteun met roterende voet of
een positioneersteun/uitlijngeleiding
is gemonteerd.
Het instrumentsymbool in de
basisinstellingen bevat tevens het
symbool voor de gevonden
eindsteun en de referentie wordt
dienovereenkomstig ingestelt.
Automatische eindsteunherkenning
- werkt niet met de adapter afdekkap
- wijzigt niet de vooraf ingestelde
meetreferentie.
Automatische eindsteunherkenning
kan worden uitgeschakeld met
menufunctie "Herkenning Uit"
(2.3.2).

Nederlands
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WAARSCHUWING:
Sterke magnetische velden
kunnen de eindsteunherkenning
beïnvloeden en meetfouten
veroorzaken.
Tegenmaatregel:
Metingen in de buurt van magnetische velden, b.v. magneten,
transformators.... moeten uitgevoerd
worden met de automatische
eindsteunherkenning uitgeschakeld
en de metingen moeten zorgvuldig
gecontroleerd worden.

kies de
eindsteun

Als u de eindsteun met de
positioneersteun/uitlijngeleiding gebruikt, is het sluitklepje
alleen toegankelijk via de inkeping in
de eindsteun.
PD-Z23

Verwisselen eindsteunen
De procedure voor het wisselen van
de eindsteunen is voor ieder type
gelijk.

Als de menufunctie "Geen
Eindsteun" (2.2) niet is geselecteerd,
wordt een boodschap getoond, zodra
een meting zonder eindsteun wordt
uitgevoerd.

DISTO
2. Kies en plaats een eindsteun in de
gleuf van de behuizing en druk de
steun naar beneden tot deze
vastklikt.

1. Druk op het sluitklepje en
verwijder de eindsteun.
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3. Eerst wordt een korte bevestiging
getoond, daarna de Normale
Mode. De DISTO is nu gereed.
WAARSCHUWING:
Foutieve metingen na het
wisselen van de eindsteun
Tegenmaatregel:
Voer een controlemeting uit na het
wisselen van de eindsteun.
Voor metingen zonder eindsteun
voert u na het verwijderen van de
eindsteun de menufunctie "Geen
Eindsteun" in.

PD-Z09

In dit geval moet de eindsteun
handmatig in het submenu
"Eindsteun" (2) worden geselecteerd.

PD-Z06

Gebruik Eindsteun, vervolg

Vermijd het gebruik van de
DISTO zonder eindsteun,
aangezien het batterij-compartiment
dan niet beschermd is en mogelijk
kan worden beschadigd.
Metingen vanaf een plat
referentievlak
Voor een stabiele meting draait u de
roterende voet op de eindsteun 90°.
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Meten vanaf Kanten
Hiervoor wordt meestal de eindsteun
met positioneersteun/uitlijngeleiding
gebruikt.

Als dit hulpmiddel wordt gebruikt,
dient het statief als meetreferentie te
worden ingegeven.

PD-Z38

PD-Z12

Gebruik Eindsteun, vervolg

Meten met de Uitlijngeleiding
De DISTO is uitermate geschikt voor
het markeren van meetpunten, b.v.
bij het uitzetten van afstanden.

PD-Z34

Meten vanuit hoeken
De geopende afdekkap van de
interface-aansluiting kan hierbij als
hulpmiddel worden gebruikt.

Meten met Statief
PD-Z83

Nauwkeurige metingen vanuit
hoeken kunnen alleen uitgevoerd
worden met de eindsteun met
draaivoet. Houdt de roterende voet in
de beginpositie (uitgelijnd met de
hoek van de eindsteun).
PD-Z30

nl

PD-Z82

Of gebruik de eindsteun met
ingeklapte positioneersteun/uitlijngeleiding.

Door het gebruik van een statief
wordt trilling voorkomen bij het
meten over lange afstanden.
Meestal wordt de statiefaansluiting
aan de onderzijde van de DISTO
gebruikt.
De draad van het statief mag
niet langer zijn dan 5.5 mm,
daar anders de behuizing van de
DISTO beschadigd kan worden.

Nederlands
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Eenvoudige Berekeningen

Gebruik Eindsteun, vervolg
Om de DISTO voor hoge en
moeilijk bereikbare plaatsen
te gebruiken, dient u de uitschuifbare
baak op de statiefaansluiting aan te
brengen.

Meten met Toebehoren

46

(2x

Kort indrukken wist/herhaalt
de laatste invoer, een
gemiddeld resultaat of een
foutief gemeten waarde.

)

A1
/
mm 4

Optionele toebehoren:
 Korte klem (723775)
 Lange klem (723776)

PD-Z51

M4

Corrigeren van Metingen

PD-Z31

De adapter van de eindsteun is
uitgerust met twee soorten
schroefdraad (b.v. voor speciale
eindsteunen op klantspecificatie).

Opvolgende metingen kunnen met
gebruik van de mathematische
functies of ingegeven waarden
gekoppeld worden.

Correcties zijn alleen
mogelijk als de Resultaten/
Invoertoets niet is ingedrukt.

Lengte
Totale Hoogte, Totale Afstand
Meting + meting = som

Voor meer informatie zie
"Toebehoren"
De DISTO heeft speciale
menufuncties (2.2.2 en 2.2.3) om de
meetreferentie van deze optionele
toebehoren in te stellen.

Meting
Optellen

Geldt ook voor opvolgende
waarden (= elk aantal
afstandsmetingen) en de som van
oppervlakten/volumes kan worden
toegevoegd.
Gedeelde hoogtes, opvolgende
waarden
Meting - meting = verschil
Meting
Aftrekken

nl

Meting
= Verschil
Een gemeten waarde verdubbelen
Het is gemakkelijk om de gemeten
waarden te verdubbelen, b.v. om de
lengte van de muren in een ruimte
vast te stellen:

Meting

Meting

= Som

Optellen
Meting
= Som (=halve omtrek)
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Lengte, vervolg
herhalen, verdubbelen
gemeten waarde
(= omtrek)

Volume

Menu Functies

Meting x meting x meting = volume

De Menu Functies worden
beschreven in volgorde van het
verschijnen in het display van de
DISTO, d.w.z. in een opgaande
volgorde van de desbetreffende
sneltoetsen.

Meting (b.v. 3.500m)
Vermenigvuldiging
Meting (b.v. 8.375m)

De sneltoetsnummers worden tussen
haakjes vermeld achter de
menufunctie.

Vermenigvuldiging
PD-Z37

Meting (b.v. 2.285m)

Het gebruik van het menu wordt
vermeld in hoofdstuk "Gebruik van
het Instrument" onder "Gebruik van
Menu's".

= Volume (b.v. 66.980m³)

Oppervlakte

PD-Z40

nl Meting x meting = oppervlakte
Meting (b.v. 3.500m)
Vermenigvuldiging

De sneltoetsnummers
vergemakkelijken het zoeken
naar de menufuncties.

1

1 referentie
2 excentriciteit
3 timer
4 laser
5 tracking

Meetreferentie (1.1)
referentie

1.1

1 voorkant
2 statief
3 achterkant

Meetinstellingen (1)

Meting (b.v. 8.375m)

PD-Z39

= Oppervlakte (b.v.
29.313m²)

Nederlands

meetinstellingen

Het volume kan worden
berekend na een oppervlakte
berekening.
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menu
1
2
3
4
5
6

meetinstellingen
eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen

Instellen Meetreferentie voor de
DISTO toont waarvanuit de meting
wordt verricht.
De ingestelde meetreferentie geldt
voor alle volgende metingen, totdat
de meetreferentie wordt gewijzigd.
Basisinstelling: Achterkant (1.1.3)
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Meetinstellingen, vervolg

In Richt Mode kan de
meetreferentie gewijzigd
worden met de (+/-) besturingstoetsen. De volgende meting wordt
uitgevoerd vanaf de gewijzigde
referentie en daarna vanaf de vooraf
ingestelde referentie.
Voorkant(1.1.1)
Meting vanaf de voorkant van
het instrument (Meetoptiek).
Statief(1.1.2)
Meting vanaf het statief,
aangesloten aan de
achterkant van het
instrument.

Na selectie en invoer van een
meetreferentie verschijnt een korte
bevestiging en wordt het menu
afgesloten. De DISTO schakelt naar
Normale Mode en toont de
basisinstellingen.
Toevoegen/Aftrekken (1.2)
excentriciteit

1.2

1 toevoegen
2 aftrekken
3 geen
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Basisinstelling: Geen(1.2.3)
WAARSCHUWING:
Voer na iedere invoer of
wijziging in Toevoegen/Aftrekken een
controlemeting uit.
Sla regelmatig de Toevoegen/
Aftrekken functies in het geheugen
op en roep deze weer op wanneer
nodig.
Optellen (1.2.1)
Na oproepen van deze functie wordt
het volgende getoond:

Deze instelling wordt tevens gebruikt
als de afdekkap van de interface als
hulpmiddel wordt gebruikt.
Achterkant(1.1.3)
Meting vanaf de achterkant
van de eindsteun.

Voer Toevoegen in op het
toetsenbord, roep het weer
op vanuit het toetsenbord of
vanuit het stapelgeheugen.

De DISTO stelt automatisch de
referentie voor de geplaatste
eindsteun in. Zie voor meer
informatie "Gebruik Einsteunen" en
menufunctie "Eindsteunherkenning
aan" (2.3.1)
PD-Z78

Het meetrefertentie-symbool in Normale Mode toont een referentielijn en
een pijl.

Toevoegen/Aftrekken van of tot
metingen. Toleranties kunnen in
aanmerking worden genomen, b.v.
tussen onbeëindigde en beëindigde
afmetingen.

toevoegen

+
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1.2.1

Kort indrukken om de
opteleenheid te tonen.
Meters worden automatisch
toegevoegd, zonder dat de
menutoets hoeft te worden ingedrukt.
Kort indrukken om de
ingevoerde toevoeging te
bevestigen.
Opnieuw kort indrukken om
de menufunctie te
beëindigen.
Een korte bevestiging wordt getoond.
DISTO schakelt naar
Normale Mode en toont in
de bovenste regel van de
basisinstellingen het
symbool Toevoegen.

0.000m
Nederlands

nl

Meetinstellingen, vervolg
Toevoegen
- is geldig voor alle volgende
metingen
- wordt automatisch aangegeven bij
de volgende oproep van de menufuncties.
Aftrekken (1.2.2)
Na het oproepen van deze functie
wordt het volgende getoond:
aftrekken

nl

1.2.2

-

0.000m

Voer Aftrekken in op het
toetsenbord of roep het op
vanaf het toetsenbord of uit
het stapelgeheugen.
Voer geen "minus" teken in
voor Aftrekken.
Kort indrukken om de aftrekeenheid te tonen.

Nederlands

Meters worden automatisch
afgetrokken zonder dat de
menutoets hoeft te worden ingedrukt.
Kort indrukken om de
ingevoerde aftrekking te
bevestigen.

De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstellingen.
Tijdsvertraging (1.3)
Stelt de tijdsvertraging in tussen 5 60 seconden na indrukken van de
starttoets bij het begin van de
meting.

Kort indrukken om de
menufunctie te beëindigen.

timer

Een korte bevestiging wordt getoond
en de DISTO schakelt naar Normale
Mode.

1 eenmalig
2 permanent
3 geen

De bovenste regel van de
basisinstellingen toont het
symbool Aftrekken.
Aftrekken
- is geldig voor alle volgende
metingen
- wordt automatisch aangegeven bij
de volgende oproep van de
menufuncties
Geen (1.2.3)
Wist een bestaande Toevoeging of
Aftrekking.
Na kort indrukken van de Invoertoets verschijnt een bevestiging en
wordt het menu verlaten.

1.3

Basisinstelling: Geen (1.3.3)
Met de Tijdsvertraging kunt u de
DISTO gebruiken in meetsituaties,
waar het toetsenbord moeilijk te
bereiken is.
Dit symbool verschijnt in de
bovenste regel van de
basisinstellingen, als de
Tijdsvertraging in gebruik is.
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Eenmalig (1.3.1)
Na het oproepen van deze functie
wordt het volgende getoond:
eenmalig

1.3.1

10 sec
De aangegeven vertraging geldt
alleen voor de volgende enkele
meting en kan als volgt worden
gewijzigd:
Met de besturingstoetsen.
Elke keer intoetsen verhoogt
of verlaagt de vertraging met
1 seconde.
Met een invoer op het
toetsenbord.
Zolang deze toets ingedrukt
wordt gehouden, verhoogt de
vertraging tot het maximum
van 60 seconden is bereikt.
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Meetinstellingen, vervolg
Na kort indrukken van de Invoertoets wordt een bevestiging getoond
en het menu afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont het symbool van de
tijdsvertraging in de basisinstellingen.
De tijdsvertraging kan ook worden
ingesteld in Richtmode:
Ingedrukt houden tot de
gewenste tijdsvertraging is
bereikt.
De bovenste regel toont het symbool
van de tijdsvertraging met de
vertraging daaronder vermeld.
Na loslaten wordt de resterende tijd
tot de meting getoond (b.v. 59, 58,
57,...).
De laatste 5 seconden worden
afgeteld met een pieptoon. Na de
laatste piep wordt de meting
uitgevoerd en de gemeten waarde
getoond.

Permanent (1.3.2)
Na oproepen van deze functie wordt
het volgende getoond:
permanent

De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont het symbool van de
tijdsvertraging in de basisinstellingen.

1.3.2

Geen (1.3.3)
Na indrukken van de invoertoets
wordt de tijdsvertraging gewist en de
menufunctie afgesloten.
Laser (1.4)

10 sec

laser

De aangegeven tijdsvertraging geldt
voor alle metingen en kan als volgt
worden gewijzigd:

1.4
1 normale mode
2 permanent

Met de besturingstoetsen.
Elke toetsdruk verhoogt resp.
verlaagt de vertraging met 1
seconde.
Invoer via het toetsenbord.
Zoalang deze toets
ingedrukt wordt gehouden,
verhoogt de vertraging tot het
maximum van 60 seconden
is bereikt.

Basisinstelling: normaal (1.4.1)
Normale Mode (1.4.1)
Na indrukken van de Invoertoets
wordt de menufunctie afgesloten en
de basisinstellingen getoond.
Dit symbool wordt getoond in
de basisinstellingen, zolang
de laser is ingeschakeld.
Permanent (1.4.2)
Na indrukken van de Invoertoets
wordt het menu afgesloten, de
basisinstellingen getoond en de
Permanente Mode gestart.
Iedere druk op de Aan- en Meettoets
start onmiddellijk een meting.

Hiermee wordt de operationele mode
van de laser ingesteld.
Normale Mode: de laser schakelt
automatisch uit na 30 seconden.
Permanente Mode: de laser blijft in
Richtmode, zolang de DISTO is
ingeschakeld.

Dit symbool wordt permanent
getoont in de basisinstellingen.
Activeer de Permanente
Mode van de laser alleen als
dit nodig is, aangezien anders de
batterijen snel leeg raken.

Na kort indrukken van de invoertoets
wordt een bevestiging getoond en de
menufunctie afgesloten.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl
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Meetinstellingen, vervolg
Tracking (1.5)
tracking

1.5
1 aan
2 uit

In dit submenu kan de functie
Tracking worden ingesteld.

nl Met deze functie kunnen bewegende
objecten worden gemeten en
uitzetgegevens naar een vast object
worden geplaatst.
Basisinstelling: uit (1.5.2)
Aan (1.5.1)
Na indrukken van de Invoertoets
wordt een korte bevestiging getoond
en de menufunctie afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basis-instellingen
met "Tracking" in de bovenste regel.

Nederlands

Eindsteun (2)
Tracking wordt gestart door het
tweemaal indrukken van de
meettoets.

zenden
1 aan
2 alleen resultaten
3 uit

Kort indrukken van de meettoets
beëindigd Tracking. De meest
recente gemeten waarde kan nu
worden opgeslagen of worden
gebruikt in een berekening.
Door veelvuldig en lang
gebruik van de functie
Tracking zullen de batterijen snel
leeg raken.
Uit (1.5.2)
Na het indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
wordt de menufunctie afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstellingen.
Zenden (1.6)
Met dit submenu kunt u direct de
data van de DISTO via de datainterface overbrengen naar een PC
of een Laptop.

1.6

, 1x
menu
1
2
3
4
5
6

meetinstellingen
eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen

Basisinstelling: uit (1.6.3)
Aan (1.6.1)
Alle metingen en berekeningen worden doorlopend overgebracht via de
data-interface.
Alleen Resultaten (1.6.2)
Alleen de resultaten van metingen of
berekeningen (b.v. maximum of
minimum Tracking) worden
overgebracht.
Uit (1.6.3)
De data-interface staat uit.
Deze functies worden
beschreven in de Onlinedocumentatie op de meegeleverde
CD-ROM.
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eindsteun

2

1 zonder eindsteun
2 adapter eindsteun
3 herkenning

Zonder Eindsteun (2.1)
Met deze menufunctie kunt u de
DISTO zonder eindsteun gebruiken.
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
wordt de menufunctie afgesloten.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Eindsteun, vervolg
DISTO schakelt naar Normale Mode en toont de
basisinstellingen.
Vermijd het gebruik van de
DISTO zonder eindsteun,
aangezien het batterij-compartiment
dan niet beschermd is en mogelijk
beschadigd kan worden.
Adapter Eindsteun (2.2)
adapter eindsteun
1
2
3
4
5

2.2

zonder toevoegen
accessoire 723775
accessoire 723776
statiefafstand
individuele extensie

Hier worden de instellingen voor het
gebruik van de Adapter Eindsteun
ingesteld. Deze instellingen bepalen
de achterste referentie van de
DISTO.
Basisinstelling: geen,
na een reset blijven alle instellingen
behouden.
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Zonder Toevoegen (2.2.1)
Selecteer dit menu als de Adapter
Eindsteun zonder toevoegingen
wordt gebruikt.
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
de menufunctie wordt afgesloten.
De DISTO schakelt naar
Normale Mode en toont het
symbool van de Adapter
Eindsteun in de
basisinstellingen.
Accessoire 723775 (2.2.2)
Deze menufunctie stelt de referentie
in op de achterkant van de Adapter
Eindsteun met de optionele korte
klem (zie ook Gebruikersinformatie,
Toebehoren).
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
wordt de menufunctie afgesloten.
De DISTO schakelt naar
Normale Mode en toont de
basisinstellingen. Het
symbool van de speciale
adapter wordt getoond.

Accessoire 723776 (2.2.3)
Deze menufunctie stelt de referentie
in op de achterkant van de Adapter
Eindsteun met de optionele lange
klem (zie ook Gebruikersinformatie,
Toebehoren).
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
de menufunctie wordt afgesloten.
De DISTO schakelt naar
Normale Mode en toont de
basisinstellingen. Het
symbool van de speciale
adapter wordt getoond.
Statiefafstand (2.2.4)
In deze menufunctie stelt u de
statiefafstand in, als u gebruik maakt
van een statief met de Adapter
Eindsteun.
Om de referentie van de achterkant
in te stellen, dient de afstand van de
achterzijde van de adapter eindsteun
tot de roterende as te worden
ingegeven.
Voor het aanbevolen statief
SLIK U9000, bedraagt de
afstand 0.054 m.

205

Na oproepen van de menufunctie
wordt het volgende getoond:
statiefafstand

2.2.4

0.000m
De laatste opgeslagen invoer voor
de statiefafstand en de Adapter
Eindsteun en de roterende as wordt
getoond.
Statiefafstand ingeven via het
toetsenbord, oproepen van de
waarde uit het geheugen of vanuit
het stapelgeheugen.
Kort indrukken bevestigt de
invoer.
Opnieuw indrukken verlaat
het menu.
Een korte bevestiging wordt getoond
en de DISTO schakelt naar Normale
Mode.

Nederlands

nl

Eindsteun, vervolg
Alleen als de meetreferentie
is ingesteld op de achterkant,
zullen de ingegeven afstanden in
aanmerking worden genomen.
Individuele Extensie (2.2.5)
Menufunctie voor verlengstukken op
gebruikersspecificatie of extensie
van de adapter eindsteun.

nl

Om de referentie van de achterkant
in te stellen dient de afstand vanaf
de adapter eindsteun tot het
oppervlak van het speciale
verlengstuk te worden ingegeven.
U kunt ook negatieve
waarden ingeven.
Na oproepen van de menufunctie
wordt het volgende getoond:
individuele extensie

2.2.5

De meest recente ingegeven afstand
tussen de adapter eindsteun en de
individuele extensie wordt getoond.

Kort indrukken om invoer te
bevestigen.

Nederlands

2.3

1 aan
2 uit

Nieuwe afstand ingeven via het
toetsenbord, oproepen vanuit het
toetsenbordgeheugen of vanuit het
stapelgeheugen.

Automatische Eindsteunherkenning werkt alleen voor
eindsteunen met draaivoet of
positioneersteun/uitlijngeleiding. Zie
ook "Gebruik Eindsteun".

Opnieuw indrukken om de
menufunctie te verlaten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstellingen.
Het symbool voor Individuele
Extensie verschijnt.

Basisinstelling: aan (2.3.1)

Alleen als de meetreferentie
is ingesteld op de achterkant,
zullen de ingegeven afstanden in
aanmerking worden genomen.
Herkenning (2.3)

0.000m

herkenning

In dit submenu wordt de Automatische Eindsteunherkenning Aan of Uit
geschakeld.

Aan (2.3.1)
Automatische Eindsteunherkenning
staat Aan.
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
de menufunctie wordt afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstelliingen.
Het symbool voor de gevonden
eindsteun wordt getoond.

206

Uit (2.3.2)
Schakelt de Automatische
Eindsteunherkenning uit.
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
de menufunctie wordt afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstelliingen.
Het symbool voor de meest recent
gevonden of ingegeven eindsteun
wordt getoond.
Voor elke nieuwe eindsteun
moet de betreffende
menufunctie worden ingegeven.
Roterende Voet (2.4)
Deze menufunctie
- stelt de referentie van de achterkant
in op de eindsteun met roterende
voet
- verschijnt alleen als de Automatische Eindsteunherkenning Uit staat.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Basisinstellingen (3)
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
de menufunctie wordt afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstellingen.
Het symbool voor de
eindsteun met roterende voet
wordt nu in de basisinstellingen getoond.

Stelt de eenheid in, waarin DISTO de
metingen toont en de resultaten
worden berekend. Tevens kan het
aantal decimalen worden ingesteld.

, 2x
menu
1
2
3
4
5
6

meetinstellingen
eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen

Basisinstelling: 0.000 m (3.1.1)
0.000 m (3.1.1)
Na selectie van deze menufunctie
- wordt het menu verlaten en de
basisinstellingen getoond
- toont het display meters, nauwkeurig
op drie decimalen.

Uitlijneinde (2.5)
Deze menufunctie
- stelt de referentie van de achterkant
in op de eindsteun met
positioneersteun/uitlijngeleiding
- verschijnt alleen als de Automatische Eindsteunherkenning is
uitgeschakeld.
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
de menufunctie wordt afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstellingen.
Het symbool voor de
eindsteun met
positioneersteun/uitlijngeleiding wordt nu in de
basisinstellingen getoond.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

basisinstellingen

3

1 eenheden
2 taal
3 piep
4 reset
5 verlichting
6 uitschakelen

Eenheden (3.1)
eenheden

3.1

0.00 m (3.1.2)
Na selectie van deze menufunctie
- wordt het menu verlaten en de
basisinstellingen getoond.
- toont het display meters, nauwkeurig
op twee decimalen.
0.00 ft (3.1.3)
Na selectie van deze menufunctie
- wordt het menu verlaten en de
basisinstellingen getoond.
- toont het display feet als decimalen.

0'/00"/32 (3.1.4)
Na selectie van deze menufunctie
- wordt de menufunctie afgesloten en
de basisinstellingen getoond.
- toont het display feet en inches
Bij inch-waarden worden decimalen
getoond als fracties van 1/32.
Voorbeeld: 8.5 inch = 8 in 16/32
0.0 in (3.1.5)
Na selectie van deze menufunctie
- wordt de menufunctie afgesloten en
de basisinstellingen getoond
- toont het display inches met 1
decimaal nauwkeurigheid.
0"/32 (3.1.6)
Na selectie van deze menufunctie
- wordt de menufunctie afgesloten en
de basisinstellingen getoond
- toont het display inches.
Bij inch-waarden worden decimalen
getoond als fractie van 1/32.

0.000 m
1
2
3
4

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

207

Nederlands

nl

Basisinstellingen, vervolg
Taal (3.2)
taal

3.2

Engels
1 Duits
2 Engels
3 Frans

Stelt de taal in voor meldingen,
instellingen e.d.

nl

De voor het eerste gebruik
geselecteerde taal kan in dit
submenu worden gewijzigd.
Basisinstelling: geen
Te selecteren talen:

Een vierde taal kan worden
geladen via de interface (zie
Online documentatie op de
meegeleverde CD-ROM).
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging in de
geselecteerde taal en de
menufunctie wordt afgesloten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de geselecteerde taal
in de basisinstellingen.
Piep (3.3)
piep

3.3
1 meten
2 toets
3 uit

Duits (3.2.1)
Engels (3.2.2)
Frans (3.2.3)

/

Stelt een pieptoon in voor
toetsbeweging en/of uitgevoerde
metingen.

Piep Aan/Uit

Als de DISTO wordt aangeschakeld
zal één van deze symbolen worden
getoond.
Het symbool voor "Piep Aan"
verschijnt naderhand, terwijl het
symbool voor "Piep Uit" doorlopend
wordt getoond.
Basisinstelling: toets (3.3.2)
Meten (3.3.1)
Elke meting wordt bevestigd met een
pieptoon.

De DISTO schakelt naar Normale
Mode en de basisinstellingen worden
getoond.
Verlichting (3.5)
verlichting

Uit (3.3.3)
De Piep is uitgeschakeld.
Foutmeldingen en het
uitschakelen van de DISTO
worden altijd gemeld door een
pieptoon.
Reset (3.4)
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3.5
1 aan
2 uit

Toets (3.3.2)
Elke toetsbeweging wordt akoestisch
bevestigd.

Resetten van gebruikersinstellingen
naar de DISTO basisinstellingen.

Nederlands

Na indrukken van de Invoertoets
wordt
- onmiddellijk gereset
- een korte bevestiging getoond
- de menufunctie afgesloten.

Dit submenu wordt gebruikt om de
verlichting Aan of Uit te schakelen.
Basisinstelling: uit (3.5.2)
Aan (3.5.1)
Schakelt de displayverlichting Aan.
Na indrukken van de Invoertoets
verschijnt een korte bevestiging en
de menufunctie wordt afgesloten.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Basisfuncties (4)
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstelliingen.
Dit symbool verschijnt in de
bovenste regel van de
basisinstellingen.
Gebruik de verlichting alleen
als het nodig is (om de
batterijen te sparen).

Applicatie voorbeelden:
 meten van diagonalen van een
ruimte.
 maximum metingen op ruwe of
gegolfde ondergrond.
 maximum metingen in grote hallen.
 meten van dakranden vanaf de
gevel.
 in het algemeen wanneer de
bereikbaarheid moeilijk is of onder
slechte lichtcondities (drainages,
schachten e.d.)

, 3x
menu
1
2
3
4
5
6

meetinstellingen
eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen

Uit (3.5.2)
Schakelt de displayverlichting uit.
Na indrukken van de Invoertoets
wordt
- de menufunctie afgesloten
- een bevestiging getoond
- de basisinstellingen getoond.
Uitschakelen (3.6)

basisfuncties
1 maximum tracking
2 minimum tracking
3 gewenste afstand
4 pythagoras
5 hoogte
6 nauwkeurigheid

maximum tracking

Het drukken op de Invoertoets wordt
bevestigd met een pieptoon. De
DISTO schakelt uit.

Maximum afstandsmetingen worden
uitgevoerd met de functie Maximum
Tracking.

--.---m

PD-Z20

Maximum Tracking (4.1)
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4.1

In Tracking Mode voert de
DISTO doorlopend Enkele
Metingen uit.
De langste afstand wordt doorlopend
bijgewerkt en getoond.
Opnieuw indrukken om
Tracking te stoppen.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de Maximum Tracking
waarde in de basisinstellingen.
Minimum Tracking (4.2)

Deze menufunctie schakelt de
DISTO uit.

Onder "Uitschakelen van de
DISTO" worden meer
mogelijkheden beschreven.

Na selectie van deze menufunctie
- licht de laser op in Richtmode
- wordt het volgende getoond

4

Voor diagonalen van een ruimte
- richt de DISTO eerst op een punt
dichtbij de tegenoverliggende hoek
- beweeg dan de straal langzaam
door de hoek.
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Minimum afstandsmetingen worden
uitgevoerd met de functie Minimum
Tracking.

Kort indrukken om Tracking
te starten

Nederlands
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PD-Z21

Applicatie Voorbeelden:
 meten van plafonds
 minimum afstandsmeting van ruwe
of golvende oppervlakken
 Hoek- of horizontale metingen
zonder statief

Richt de DISTO op het
richtpunt. Beweeg de DISTO
langzaam over het richtpunt.
In Tracking Mode voert de
DISTO doorlopend een
Enkele Meting uit.

De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de Minimum Tracking
waarde in de basisinstellingen.

Na oproepen van deze functie
- licht de laser op in Richtmode
- wordt het volgende getoond:

Bij Uitzetten is een afstand
opgedeeld in segmenten.
De DISTO toont vooraf ingevoerde
afstanden, beginnend bij een bekend
punt.
Deze afstanden kunnen één voor
één worden gecontroleerd, uitgezet
of gemarkeerd.

Gewenste Afstand (4.3)
4.2

gewenste afstand

Applicatie Voorbeelden:
 Opslag van de afstand tussen
daksparren en houten balken in de
DISTO. De onderdelen kunnen nu
nauwkeurig gepositioneerd worden.
 Opslag van afstanden van complete
wanden in de DISTO en controleren
op de bouwplaats.
 Opslag van de maat van panelen en
deze oproepen bij het uitvoeren van
het werk.
Deze voorbeelden laten ook
zien hoe u de procedures
voor controle van constructies kunt
vereenvoudigen.

PD-Z43

minimum tracking

Na een reset blijven de ingevoerde
waarden ongewijzigd.

De kortste afstand wordt voortdurend
bijgewerkt en getoond.
Opnieuw kort indrukken om
Tracking te beëindigen.

nl

In dit submenu kunnen vaste of
variabele afstanden voor uitzetten
worden geselecteerd.

4.3

1 constante
2 variabel

--.---m
Kort indrukken om Tracking
te starten.

Nederlands
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Constante (4.3.1)
Voor het uitzetten van constante
afstanden.
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
constante
a
x
x

a
x

4.3.1
0.000m
0.000m

Invoervelden:
a Afstand waarop het uitzetten
begint
x Constante afstand, die meerdere
malen één voor één kan worden
gebruikt voor het uitzetten.
Het aantal uitzetpunten wordt
enkel gelimiteerd door het
maximale bereik.
De letter "a" wordt reeds getoond in
zwart. Daarnaast wordt de meest
recent gebruikte afstandswaarde
("x") getoond.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Voer nieuwe afstand "a" in op
het toetsenbord, roep de
waarde op uit het toetsenbordgeheugen of uit het
stapelgeheugen.
Kort indrukken om de invoer
te bevestigen.
De ingevoerde afstand wordt naast
de "a" getoond.
Druk op de besturingstoets
om de constante "x" zwart te
markeren.
Voer de constante "x" in op
het toetsenbord, roep de
waarde op uit het toetsenbordgeheugen of uit het
stapelgeheugen.
De ingevoerde afstand wordt naast
de "x" getoond.
Kort indrukken om naar
Meetmode te schakelen en
het uitzetten te starten.
Richt de laser op het richtpunt.

n: 01

n: 01

-0.125m

0.000m

Het display toont:
- het nummer van het volgende
uitzetpunt (n)
- één of meer pijlen, die helpen bij het
instellen
- de huidige afstand tussen het
referentiepunt van de DISTO en het
uitzetpunt.
Beweeg nu de DISTO langzaam en
in een rechte lijn naar het uitzetpunt.
De pijl in het display wijst in de
richting van het nieuwe uitzetpunt.
De getoonde afstand vermindert,
zodra de DISTO wordt bewogen in
de juiste richting van het uitzetpunt.

Het exacte uitzetpunt is gemarkeerd
door twee pijlen en de getoonde
afstand is 0.
Zodra de laser wordt gericht op een
ander richtpunt, wordt het volgende
uitzetpunt getoond.
Druk kort op één van deze
toetsen om Uitzetten af te
sluiten.
De DISTO schakelt naar Normale
Mode en toont de basisinstellingen.

Als het uitzetpunt bijna is bereikt,
klinken korte pieptonen. Deze gaan
over in een doorlopende toon als het
uitzetpunt is bereikt.
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De afstand tussen de
uitzetpunten is verdeeld in
afstandsvelden. Elk uitzetpunt ligt in
het midden van de betreffende
afstandsvelden.

Zodra de DISTO wordt bewogen
tussen twee uitzetpunten naar een
nieuw afstandsveld
- verandert het nummer in het display
(n)
- verandert het teken van de getoonde
gemeten waarden.

Variabel (4.3.2)
Voor het uitzetten van variabele
afstanden.
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
variabel

n
n

nl
n
1.5 m

03

02

1.5 m

1.5 m

01

PD-Z43

Voorbeeld Uitzetten:
Constante a ........................... 1.75 m
Constante x ............................. 1.5 m

1.75 m

1

1

0.000m

2
3

2

0.000m

3

0.000m

Invoervelden:
1-20

n: 03
0.325m

Nederlands

4.3.2

n: 02
0.000m

n: 01
-0.518m

Er kunnen maximaal 20
variabele afstanden na elkaar
worden uitgezet.

De eerste variabele is reeds in zwart
gemarkeerd op het display.
Daarnaast wordt de meest recent
gebruikte afstandswaarde getoond.

Kort indrukken om de invoer
te bevestigen.
De ingevoerde afstand wordt naast
de "1" getoond.
Druk op de besturingstoets
om de "2" variabele afstand
te markeren.
Voer de twee en alle overige
variabelen in zoals beschreven. De
eerste van de volgende variabelen,
die niet meer nodig zijn moet op "0"
worden gezet.
Kort indrukken om te
schakelen naar Meetmode en
het uitzetten te starten.
Richt de laser op het richtpunt.
Uitzetprocedures en displays van de
DISTO komen overeen met de
eerder beschreven menufunctie
"Constante" (4.3.1).

Voer de variabele afstand "1"
in op het toetsenbord, roep
de waarde op uit het toetsenbordgeheugen of uit het
stapelgeheugen.
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Basisinstelling: geen

Met deze functie kunnen afstanden,
die niet bereikbaar zijn met de
DISTO indirect worden berekend.

De extra metingen vereisen dat:
 de vooraf ingestelde meetrichting
(driehoek) aangehouden wordt.
 de meetpunten van de laser in één
lijn liggen in een horizontaal of
verticaal vlak. Metingen over
hoogten geven een foutief resultaat.
 de tweede extra meting moet
uitgevoerd worden loodrecht op de
gewenste lengte.
 het tweede meetpunt van de laser
moet binnen de afstand van de
gewenste lengte liggen of het
eindpunt van die lengte zijn.
 de gemeten afstanden kort zijn en
de DISTO geplaatst kan worden
tegen een object. Nauwkeurige
metingen moeten uitgevoerd worden
met de DISTO op een statief.

Voorbeelden:
 Hoogte en breedte van gebouwen
vanaf afstand.
 Meten van moeilijk bereikbare
punten op een gevel.
 Comfortabel rechtopstaand meten,
zonder te hoeven bukken of gebruik
te maken van toebehoren zoals
richtmerken.
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Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
pythagoras

4.4

1
2
3

De eerste zijde van de te meten
driehoek en het corresponderende
nummer "1" worden in zwart
getoond.
Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.
Richt met de laser op het eerste
meetpunt.

Gebruik voor verticale
metingen altijd de
statiefverbinding op de adapter
eindsteun van de DISTO. Alleen op
deze manier loopt de as van de
laserstraal door het rotatiepunt van
het statief.

Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.

PD-Z38

PD-Z27

DISTO berekent de gewenste lengte
uit twee of drie extra metingen,
gebaseerd op een rechthoek door
middel van de Pythagoras-functie.

Als de DISTO wordt gebruikt met de
statiefverbinding op de onderkant
van de behuizing, loopt de as van de
laserstraal ca. 70 tot 100 mm over
het rotatiepunt. Dit is niet van belang
bij horizontale metingen, maar bij
verticale metingen kan dit tot grote
hoogteverschillen leiden.
PD-Z44

Pythagoras (4.4)
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Zonder statief bestaat de
mogelijkheid tot een foutieve
meting. Maak in de Richtmode
gebruik van:
- de tijdsvertraging (x-toets)
- of druk de Meettoets lang genoeg in
om Maximum Tracking te starten.

Nederlands

nl

Basisfuncties, vervolg
Druk op de Meettoets zodra de
afstand in Maximum Tracking Mode
is gemeten.
Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.
pythagoras
1

4.4
11.494m

2
3

nl

11.494m
De eerste gemeten waarde
verschijnt naast het correspon-derende nummer "1". Tegelijkertijd wordt
de tweede zijde van de te meten
driehoek of de hoogte van de
driehoek met het corresponderende
nummer "2" in zwart getoond.
Richt de DISTO bij benadering in
een rechte hoek met de referentie
(wand). Waar de gemeten punten
verticaal gerangschikt zijn, zal dit
corresponderen met de horizontale
instelling van de DISTO.

Nederlands

Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.
Ingedrukt houden tot Minimum Tracking start.
Kort indrukken om Minimum
Tracking te beëindigen, zodra
de minimum afstand is
bepaald.
Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.
pythagoras

Als de Resultatentoets wordt
ingedrukt i.p.v. het uitvoeren
van de derde meting, zal de
gewenste lengte uit de twee
uitgevoerde metingen worden
berekend en getoond.
Voer anders de derde meting uit:
Kort indrukken om naar
Richtmode te schakelen.
Richt de laser op het derde
meetpunt.
Kort indrukken om de meting
te starten of houdt de toets
ingedrukt tot Maximum
Tracking start.

4.4

1

11.494m

2

08.529m

3

De derde gemeten waarde wordt
getoond naast het corresponderende
nummer "3".
Elk van de drie gemeten
waarden kan opnieuw worden geselecteerd met de
besturingstoets en worden
gecorrigeerd door een nieuwe
meting.
Kort indrukken om de
gewenste lengte te
berekenen en te tonen.
pythagoras
1

4.4
08.751m

Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.

8.529m
De tweede gemeten waarde
verschijnt naast het correspon-derende nummer "2". Tegelijkertijd wordt
de laatste te meten zijde van de
driehoek met het correspon-derende
nummer "3" in zwart getoond.
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pythagoras

4.4

1

11.494m

2

08.529m

3

08.593m

8.593m

Opnieuw kort indrukken om
het menu te verlaten en de
resultaten in de basisinstellingen te tonen.
Sla, indien gewenst, de resultaten op
in het toetsenbordgeheugen of het
datageheugen.
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Hoogte (4.5)
Met deze menufunctie kunnen
gedeelde hoogtes, die niet
toegankelijk zijn voor de DISTO,
indirect worden berekend.
Veel van de applicatievoorbeelden
voor de Pythagoras functie, gelden
ook voor deze toepassing.

PD-Z32

DISTO berekent de gewenste
lengten uit drie extra metingen met
behulp van de Pythagorasfunctie.

 Het tweede extra gemeten punt is
tevens het eindpunt van de
gewenste lengte.
 De derde extra meting moet
uitgevoerd worden in een rechte
hoek op de gewenste lengte.

Zonder statief bestaat de
mogelijkheid tot instabiele
metingen. Gebruik dus in Richtmode:
- de tijdsvertraging (x-toets)
- of druk de Meettoets lang genoeg in
om Maximum Tracking te starten.

Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:

Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.

hoogte

1

3

2

11.454m

3

Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.
Richt met de laser op het eerste
meetpunt.
Start de meting. Houdt de
DISTO stabiel.
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4.5

2

De eerste zijde van de te meten
driehoek en het corresponderende
nummer "1" worden in zwart
getoond.
De eisen voor de extra metingen zijn
dezelfde als bij de Pythagorasfunctie, echter met de volgende
uitzonderingen:

hoogte

11.454m
De eerste gemeten waarde
verschijnt naast de corresponderende "1". Tegelijkertijd wordt de
tweede zijde van de te meten
driehoek of de hoogte van de
driehoek met het corresponderende
nummer "2" in zwart getoond.
Voer de tweede extra meting uit
zoals eerder beschreven. Ingedrukt
houden van de Meettoets start
Tracking.
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4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.762m

4.5
1

hoogte

De tweede gemeten waarde
verschijnt naast het corresponderende nummer "2". Tegelijkertijd
wordt de laatste te meten zijde van
de driehoek met het corresponderende nummer "3" in zwart getoond.
Richt de DISTO bij benadering in
een rechte hoek met de referentie
(wand). Waar de gemeten punten
verticaal gerangschikt zijn, zal dit
corresponderen met de horizontale
instelling van de DISTO.
Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.
Ingedrukt houden tot Minimum Tracking start.
Beweeg de laserspot naar boven,
beneden en kruislings over de lengte
van de gewenste afstand tot de Minimum Afstand kan worden bepaald.

Nederlands

nl

Basisfuncties, vervolg
Kort indrukken om Minimum
Tracking de beëindigen.
Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.
hoogte

nl

hoogte

Gebruik van deze functie
verhoogt niet de opgegeven
meetnauwkeurigheid van de DISTO!

4.5
1

05.595m

Deze menufunctie kan niet
permament worden ingesteld.
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.515m

08.515m
De derde gemeten waarde verschijnt
naast het corresponderende nummer
"3".
Elk van de drie getoonde
waarden kan opnieuw worden geselecteerd met de
besturingstoets en worden
gecorrigeerd door een nieuwe
meting.
Kort indrukken om de
gewenste afstand te
berekenen en te tonen.

Nederlands

Opnieuw kort indrukken om
het menu te verlaten en het
resultaat in de basisinstellingen te tonen.

nauwkeurigheid

Indien gewenst het resultaat opslaan
in het toetsenbordgeheugen of het
datageheugen.

--.---m

Nauwkeurigheid (4.6)
Deze menufunctie berekent de
gemiddelde waarde uit 10 opeenvolgende afstandsmetingen.
Waarom dit gebruiken:
 Om nauwkeuriger resultaten te
bereiken door vermindering van de
afwijking.
 Om te compenseren voor trillingen
bij de meting, als de DISTO in de
hand wordt gehouden.

4.6

De laser licht op in Richtmode.
Richt met de laser op het richtpunt.
Kort indrukken om een
meting te starten.
De DISTO verricht 10 Enkele
Metingen en toont de berekende
gemiddelde waarde. De laser
schakelt uit.
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nauwkeurigheid

4.6

n: 10
08.515m
Kort indrukken om het menu
te verlaten. De display toont
de gemiddelde waarde in de
basisinstellingen.
Indien gewenst het resultaat opslaan
in het toetsenbordgeheugen of het
datageheugen.
Gemiddeld (4.7)
Deze menufunctie berekent
de gemiddelde waarde van
metingen, uitgevoerd door de
gebruiker.
Het is mogelijk de gemiddelde
waarde te berekenen uit 30
metingen.
Applicatie :
 Metingen uitgevoerd naar
ongelijkmatige muren en plafonds.
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Oproepen van de menufunctie.
gemiddeld

Berekeningen (5)
gemiddeld

4.7

n: ---.---m
Kort indrukken om de laser in
Richtmode te starten.
Richt met de laser op het richtpunt.
Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.
De trekkertoets ingedrukt houden om
Tracking te starten.
Als de meting is uitgevoerd, de
Meettoets opnieuw kort indrukken.

- de hoek tegenover de langste zijde
van de driehoek,
- de oppervlakte van de driehoek.

, 4x

4.7

n: 01
03.242m
03.242m

menu
1
2
3
4
5
6

Het display toont:
- n: 01 voor de eerste meting,
- daaronder de berekende
gemiddelde waarde,
- onderaan de huidige waarde.

Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:

meetinstellingen
eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen

driehoek ZZZ
1
2
3

berekeningen

5

1 driehoek ZZZ
2 driehoek ZH
3 trapeze HZH
4 trapeze HZD
5 geveltop oppervlak
6 cirkel

Voer de overige metingen uit zoals
eerder beschreven.
Kort indrukken om de
gemiddelde waarde in de
basisinstellingen te tonen.
Indien gewenst het resultaat opslaan
in het toetsenbordgeheugen of het
datageheugen.

Met deze functie berekent u de
omtrek, oppervlakte en volume van
een ruimte.
Driehoek ZZZ (5.1)
Na meting van de drie zijden van een
driehoek (ZZZ), berekent deze
menufunctie:
- de hoogte van de driehoek,
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5.1
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nl
De eerste te meten zijde en het
corresponderende nummer "1" worden gemarkeerd in zwart.
Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.
Positioneer de DISTO en richt met
de laser op het eerste te meten punt.
Start de meting. Houdt de
DISTO stabiel.
De Meettoets ingedrukt houden om
Tracking te starten voor elke zijde
van de driehoek.

Nederlands

Berekeningen, vervolg
Zodra de meting in Tracking Mode is
uitgevoerd, de Meettoets opnieuw
kort indrukken.
Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.
driehoek ZZZ
1

Na bevestiging van de laatste
meting kort indrukken om
Berekeningen te starten.
driehoek ZZZ
1

5.1
3.118m

2
3

5.1
02.379m
69.8°
04.003m2

2
3

nl

03.118m
De eerste gemeten waarde
verschijnt naast het corresponderende nummer "1". Tegelijkertijd wordt
de tweede te meten zijde van de
driehoek en het corresponderende
nummer "2" gemarkeerd in zwart.
Meet de tweede en derde zijde van
de driehoek zoals beschreven.
Elk van de getoonde
waarden kan opnieuw worden geselecteerd met de
besturingstoets en worden
gecorrigeerd door een nieuwe
meting.

Nederlands

Moeten alle resultaten worden
opgeslagen in het datageheugen?

De menufunctie wordt afgesloten en
de gemarkeerde resultaten in de
basisinstellingen getoond.
Indien gewenst het resultaat opslaan
in het toetsenbordgeheugen of het
datageheugen.
Driehoek ZH (5.2)

Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
driehoek ZH

5.2

1

Na opslag wordt de menufunctie
afgesloten en de basisinstellingen
getoond.

2

Moet alleen een bepaald resultaat
worden gebruikt?
Selecteer het gewenste
resultaat met de besturingstoets.

Positioneer de DISTO en richt met
de laser op het eerste te meten punt.
Start de meting. Houdt de
DISTO stabiel.
De Meettoets ingedrukt houden om
Minimum Tracking de starten.
Zodra de meting uitgevoerd is, de
Meettoets opnieuw kort indrukken.

Na meting van de basiszijde en
hoogte (ZH) van een driehoek
berekent deze menufunctie de
oppervlakte van de driehoek.

Ingedrukt houden.

Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.

Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.
driehoek ZH
1

5.2
03.147m

2

03.147m
Voor de eerste meting worden de
basiszijde en het corresponderende
nummer "1" gemarkeerd in zwart.

De basislengte wordt getoond naast
het corresponderende nummer "1".

Kort indrukken om de
selectie te bevestigen.
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Berekeningen, vervolg

Meet de hoogte van de driehoek
zoals beschreven en bevestig dit met
de Invoertoets.
Ingedrukt houden om Maximum
Tracking te starten. Opnieuw kort
indrukken als de meting is
uitgevoerd.
Elk van de getoonde
waarden kan worden
geselecteerd met de besturingstoets
en worden gecorrigeerd door een
nieuwe meting.
Na bevestigen van de laatste
meting kort indrukken om
Berekeningen te starten.
driehoek ZH

1

5.2

03.439m2
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Opnieuw indrukken om het
menu te verlaten en terug te
keren naar de basisinstellingen.

Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
trapeze HZH

Indien gewenst het resultaat opslaan
in het toetsenbordgeheugen of het
datageheugen.

5.3

1
2
3

Trapeze HZH (5.3)

Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.
trapeze HZH
1

5.3
03.739m

2
3

03.739m

Na meting van beide hoogtes en de
basiszijde (HZH) van een trapeze,
berekent deze menufunctie:
- de lengte en schuine afstand van
het trapeze
- de oppervlakte van het trapeze

De eerste te meten hoogte
(dakgoothoogte) en het
corresponderende nummer "1" worden gemarkeerd in zwart.

Applicaties:
 bepalen schuine afstand
 bepalen geveltop van een gevel met
een afdak
PD-Z66

Tegelijkertijd wordt de volgende te
meten hoogte in zwart gemarkeerd
met het corresponderende nummer
"2".

Kort indrukken om naar
Richtmode te schakelen.
Richt de laser op het eerste te meten
punt.
Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.
Als de mogelijkheid bestaat
tot instabiele metingen in
Richtmode:
- gebruik dan de tijdsvertraging (xtoets)
- of druk de Meettoets lang genoeg in
om Tracking te starten.
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De eerste gemeten waarde
verschijnt naast het corresponderende nummer "1". Tegelijkertijd wordt
de te meten basis van de trapeze
met het corresponderende nummer
"2" zwart gemarkeerd.
Meet de basis van de trapeze zoals
eerder beschreven en bevestig dit
met de Invoertoets.
Ingedrukt houden van de Meettoets
in Richtmode start Tracking.
De tweede gemeten waarde
verschijnt naast het corresponderende nummer "2".

Nederlands

nl

Berekeningen, vervolg

trapeze HZH

5.3

1

03.739m

2

02.665m

3

nl Meet de dakbalkhoogte zoals eerder
beschreven en bevestig dit met de
Invoertoets.
Meettoets ingedrukt houden om
Maximum Tracking te starten.
Elk van de getoonde
gemeten waarden kunnen
worden geselecteerd met de
besturingstoets en worden
gecorrigeerd door een nieuwe
meting.
Kort indrukken om
Berekeningen te starten na
bevestiging van de laatste
meting.

Nederlands

trapeze HZH
1

5.3
03.108m

2

31.0°

3

12.096m2

Moeten de resultaten worden
opgeslagen in het datageheugen?
Ingedrukt houden.

Indien gewenst, de resultaten
opslaan in het toetsenbordgeheugen
of in het datageheugen.

Na meting van de hoogte, de
basislengte en de diagonaal (HZD)
van een trapeze, berekent deze
menufunctie:
- de lengte en schuine afstand van
de trapeze
- de oppervlakte van de trapeze

Na opslag wordt de menufunctie
afgesloten en de basisinstellingen
getoond.

Kort indrukken om de
selectie te bevestigen.
De menufunctie is afgesloten en de
gemarkeerde resultaten worden
getoond in de basisinstellingen.

5.4

1
2
3

De eerste gemeten hoogte (dakgoothoogte) en het corresponderende
nummer "1" worden zwart
gemarkeerd.
Kort indrukken om naar
Richtmode te schakelen.

Moet alleen een bepaald resultaat
worden gebruikt?
Selecteer het gewenste
resultaat met de
besturingstoets

Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
trapeze HZD

Trapeze HZD (5.4)

PD-Z67

De volgende te meten hoogte
(hoogte dakbalk) is gemarkeerd in
zwart met nummer "3".

Richt de laser op het eerste te meten
punt.
Deze menufunctie heeft als voordeel,
dat alle metingen kunnen worden
uitgevoerd vanuit dezelfde
standplaats.
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Meet altijd de kortste van de
twee trapeze zijden.
Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.
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Berekeningen, vervolg

1

5.4

1

03.516m

2

05.373m

trapeze HZD
1

05.373m
5.4

03.516m

2
3

03.516m
De eerste gemeten waarde
verschijnt naast het corresponderende nummer "1". Tegelijkertijd is de
basiszijde van de te meten trapeze
gemarkeerd in zwart met het
corresponderende nummer "2".
Meet de basislengte van de trapeze
zoals eerder beschreven en bevestig
dit met de Invoertoets.
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trapeze HZD

3

Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.
trapeze HZD

Opnieuw kort indrukken start
Berekeningen na bevestiging
van de laatste meting.

Ingedrukt houden van de Meettoets
in Richtmode start Tracking.

De tweede gemeten waarde
verschijnt naast het corresponderende nummer "2". Tegelijkertijd wordt
de te meten diagonaal gemarkeerd in
zwart met het corresponderende
nummer "3".
Meet de diagonaal van de trapeze
zoals eerder beschreven en bevestig
dit met de Invoertoets.
Ingedrukt houden van de Meettoets
in Richtmode start Maximum
Tracking.

5.4
06.996m

2

39.8°

3

30.932m2

Moeten alle resultaten worden
opgeslagen in het datageheugen?
Ingedrukt houden.
Na opslag wordt de menufunctie
afgesloten en de basisinstellingen
getoond.

De menufunctie wordt afgesloten en
de gemarkeerde resultaten getoond
in de basisinstellingen.
Indien gewenst de resultaten
opslaan in het toetsenbordgeheugen
of in het datageheugen.
Geveltop Oppervlak (5.5)
Deze menufunctie berekent de
geveltop van een gevel met
symetrisch schuin dak.
Applicatie:
Met Geveltop Oppervlak kan de
gemodificeerde ruimte berekend
worden.

nl

PD-Z68

Als de mogelijkheid bestaat
tot instabiele metingen in
Richtmode:
- gebruik dan de tijdsvertraging (xtoets)
- of druk de Meettoets lang genoeg in
om Tracking te starten.

Moet alleen een bepaald resultaat
gebruikt worden?

Elk van de getoonde waarden
kan met de besturingstoets
opnieuw worden geselecteerd en
gecorrigeerd door een nieuwe
meting.
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Selecteer het gewenste
resultaat met de besturingstoets.
Kort indrukken om de selectie
te bevestigen.

Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:

Nederlands

Berekeningen, vervolg
geveltop oppervlak

5.5

geveltop oppervlak

1

1

2

2

3

3

De tweede gemeten waarde
verschijnt naast het corresponderende nummer "2". Tegelijkertijd
wordt de volgende te meten hoogte
(dakrand) gemarkeerd in zwart met
het corresponderende nummer "3".

5.5

03.547m

03.547m
De eerste te meten hoogte (dakgoothoogte) en het corresponderende
nummer "1" worden in zwart
gemarkeerd.

nl

Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.
Richt de laser op het eerste te meten
punt.
Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.
Als de mogelijkheid bestaat
tot instabiele metingen in
Richtmode:
- gebruik dan de tijdsvertraging (xtoets)
- of druk de Meettoets lang genoeg in
om Tracking te starten.
Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.

Nederlands

Meet de goot- of huisbreedte zoals
eerder beschreven en bevestig dit
met de Invoertoets.

03.547m

2

09.812m

3

5.5

1

5.5

53.789m2

Richt de laser op de eerste basislijn.
Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.
Ingedrukt houden van de Meettoets
in Richtmode start Maximum
Tracking. Druk de trekkertoets
opnieuw kort in als de meting is
uitgevoerd.

Ingedrukt houden van de Meettoets
in Richtmode start Tracking.

1

geveltop oppervlak

Kort indrukken om naar
Richtmode te schakelen.

De eerst gemeten waarde verschijnt
naast het corresponderende nummer
"1". Tegelijkertijd wordt de volgende
te meten dakgootbreedte
gemarkeerd met het corresponderende nummer "2".

geveltop oppervlak

Na bevestiging van de laatste
meting kort indrukken om
Berekeningen te starten.

Kort indrukken om getoonde
waarde te bevestigen.
Elk van de drie getoonde
gemeten waarden kan met
de besturingstoets opnieuw worden
geselecteerd en gecorrigeerd door
een nieuwe meting.

Opnieuw kort indrukken om
het menu te verlaten en de
gemarkeerde resultaten in de
basisinstellingen te tonen.
Indien gewenst, de resultaten
opslaan in het toetsenbordgeheugen
of in het datageheugen.
Cirkel (5.6)
Deze menufunctie berekent de
oppervlakte van een cirkel met
behulp van de diameter.

09.812m
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Berekeningen, vervolg
Applicatie:
 Voor volumes van bomen, silo's etc.
 toegevoegde metingen in buizen en
leidingen.
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
cirkel

5.6
1

De diameter van de cirkel en het
corresponderende nummer "1" worden gemarkeerd in zwart.
Kort indrukken om naar
Richtmode te schakelen.

Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.
Als de mogelijkheid bestaat
tot instabiele metingen in
Richtmode:
- gebruik dan de tijdsvertraging (xtoets)
- of druk de Meettoets lang genoeg in
om Tracking te starten.
Druk de Meettoets opnieuw kort in
als de meting in Maximum Tracking
uitgevoerd is.
Tweemaal indrukken om de
gemeten waarde te
bevestigen en Berekeningen
te starten.
cirkel

5.6

Indien gewenst, het resultaat
opslaan in het toetsenbordgeheugen
of het datageheugen.
Ruimte (5.7)
Dit menu berekent vanuit de lengte,
breedte en hoogte van een ruimte:
- vloer- en plafondoppervlakte,
- de som van de muren
- omtrek,
- volume van de ruimte.
Applicatie:
 Afmetingen van de ruimte, zoals
gebruikt door schilders, stucadoors,
decorateurs, etc.
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
ruimte

1

00.250m

2

Positioneer de DISTO op de omtrek
van de cirkel als referentie.
Richt de laserspot op een plaats aan
de andere kant van de cirkel (b.v. de
grond).
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5.7
1

2

3

Voor de eerste meting wordt de
lengte van de ruimte en het
corresponderende nummer "1"
gemarkeerd in zwart.
Kort indrukken om te
schakelen naar Richtmode.
Positioneer de DISTO en richt met
de laser op het eerste te meten punt.
Start een meting. Houdt de
DISTO stabiel.
Als de mogelijkheid bestaat
tot instabiele metingen in
Richtmode:
- gebruik dan de tijdsvertraging (xtoets)
- of druk de Meettoets lang genoeg in
om Tracking te starten.
Druk de Meettoets opnieuw kort in
als de meting in Maximum Tracking
uitgevoerd is.
Kort indrukken om de
getoonde waarde te
bevestigen.

Opnieuw kort indrukken om
het menu af te sluiten en het
resultaat te tonen in de
basisinstellingen.
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Nederlands

nl

Berekeningen, vervolg
ruimte

5.7
1

ruimte
1

026.369m2

2

2

082.632m

3

3

020.684m

4

105.344m3

04.563m

04.563m
De lengte van de ruimte wordt
getoond naast het corresponderende nummer "1". Tegelijkertijd wordt
de volgende te meten breedte zwart
gemarkeerd met het
nl corresponderende nummer "2".
Meet de breedte van de ruimte zoals
eerder beschreven en bevestig dit
met de Invoertoets. Meet dan de
hoogte van de ruimte (no. 3) en
bevestig dit.
Kort indrukken om
Berekeningen te starten.
De resultaten van de berekening
wordt grafisch getoond en zijn in
volgorde genummerd (1-4):
1 ................ plafond/vloeroppervlakte
2 ..................................... oppervlakte
3 ............................................. omtrek
4 ............................................ volume

Nederlands

Geheugen (6)

5.7

Geheugentoets 1 - 9 (6.1)
Er kunnen negen geheugenplaatsen
worden toegewezen met variabele
in- en uitvoermogelijkheden om
tussentijdse resultaten of veel
gebruikte data op te slaan (optellen,
aftrekken, etc.)

, 5x

2

menu
1
2
3
4
5
6

Moeten de resultaten worden
opgeslagen in het datageheugen?

meetinstellingen
eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen

De menufunctie heeft alleen
betrekking tot opgeslagen data.
Oproepen van de data gebeurt met
de menufunctie "Oproepen Toets
1-9" (6.2).

Ingedrukt houden.
Na opslag wordt de menufunctie
afgesloten en de basisinstellingen
getoond.

geheugen
1
2
3
4

Moet alleen een bepaald resultaat
worden gebruikt?
Selecteer het gewenste
resultaat met de besturingstoets.
Kort indrukken om de
selectie te bevestigen.

geheugentoets 1-9
roproeptoets 1-9
stapelen
data

In de DISTO kunt u op diverse
manieren de metingen en
berekeningen opslaan.

De menufunctie is afgesloten en de
gemarkeerde resultaten worden
getoond in de basisinstelling.
Indien gewenst, het resultaat
opslaan in het toetsenbordgeheugen
of het datageheugen.

De laatste getoonde meting,
berekening of invoer wordt
opgeslagen als de DISTO wordt
uitgeschakeld. Deze verschijnen
weer in het display als de DISTO
ingeschakeld wordt.
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6

Basisinstelling: na resetten zijn alle
geheugentoetsen (3.4) gewist.
Voorwaarde:
Alvorens de betreffende gemeten of
berekende waarde op te slaan, moet
deze worden getoond in de
basisinstellingen. Invoer via het
toetsenbord moet worden bevestigd
met de Invoertoets.
Opslaan met Menu
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:
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Geheugen, vervolg
geheugentoets 1-9

6.1

Opslaan met Sneltoetsen
Kort indrukken voor oproepen
van het hoofdmenu.

1
0.000

5.125
De pijl in het symbool betekent
Opslaan; het nummer daarnaast is
van de toegewezen geheugentoets
(1-9).
Onderaan wordt in kleine letters de
huidige inhoud van het geheugen
getoond of "0.000" als de
geheugentoets niet is toegewezen.
De huidige inhoud van het geheugen
wordt overschreven, als nieuwe data
met deze geheugentoets wordt
opgeslagen.
Selecteer een (vrije)
geheugentoets met de
besturingstoets of direct door
invoer van het toetsnummer.
Kort indrukken voor opslaan.
Na een korte bevestiging wordt de
basisinstelling getoond.
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,

+

...

+

Voer het sneltoetsnummer in voor
"geheugentoets" (6.1) en voeg
hieraan het gewenste nummer van
de geheugenplaats (1-9) toe.
Na bevestiging van de opslag worden de basisinstellingen getoond.
Opslaan met Geheugentoets

Kort indrukken voor opslaan.
Na een korte bevestiging worden de
basisinstellingen getoond.
Oproeptoets 1-9 (6.2)

Gewenste toets ingedrukt
houden, b.v. toets 3 voor
geheugentoets 3.

De pijl in het symbool betekent
Oproepen; het nummer daarnaast is
van de toegewezen geheugentoets
(1-9).
Onderaan wordt de huidige inhoud
van het geheugen getoond of "0.000"
als de geheugentoets niet is
gebruikt.
Selecteer een geheugentoets
met de besturingstoets of
voer deze direct op het
toetsenbord in.

Deze menufunctie dient enkel voor
het oproepen van één van de negen
geheugentoetsen. Opslag van data in
een geheugentoets wordt gedaan in
de menufunctie "Geheugentoets 1-9".
Bij oproepen wordt de waarde in de
basisinstelling vervangen door de
inhoud van een geheugentoets.

Data is toegewezen aan iedere
geheugentoets van 1 tot 9.

geheugentoets 1-9

De betreffende geheugentoets wordt
getoond.

Oproepen met Menu
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond:

6.1

oproeptoets 1-9

3

1

0.000

9.723

0.000
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Kort indrukken om de inhoud
op te roepen.
Na een korte bevestiging wordt de
inhoud getoond in de basisinstellingen.
Oproepen met Sneltoetsen
Kort indrukken om het
hoofdmenu op te roepen.

6.2
,

+

...

+

Voer het sneltoetsnummer in voor
"oproepen toets 1-9" (6.2) en voeg
hieraan het gewenste nummer van
de geheugenplaats (1-9) toe.

Nederlands

nl

Geheugen, vervolg
Na opslag verschijnt een korte
bevestiging, waarna de basisinstellingen worden getoond.

Kort indrukken om de inhoud
te tonen.

Ca. 1 sec. indrukken tot u de
piep hoort.
Als de toets te lang wordt
ingedrukt, wordt de inhoud
van het stapelgeheugen getoond.

nl

6.2

1

5.125
De eerste geheugentoets wordt
getoond.
Selecteer een geheugentoets
met de besturingstoets of
voer deze direct op het
toetsenbord in.

Nederlands

Stapelen (6.3)
Het Stapelgeheugen slaat de laatste
15 metingen, berekeningen of invoer
automatisch op in een wisselend
register. Dit betekent, dat de
opgeslagen waarden geen vaste
plaats hebben, maar "wisselen" door
de stapel heen.
Als alle 15 geheugenplaatsen in de
stapel bezet zijn, zal iedere nieuwe
invoer de meest recente geheugenplaats wissen of overschrijven.
Basisinstelling: na resetten wordt de
stapel gewist (3.4).

6.3

1

Na een korte bevestiging worden de
basisinstellingen getoond.

Oproepen met de 0-toets

oproeptoets 1-9

stapelen

7.891
De pijl staat voor Oproepen van de
stapel; het nummer ernaast toont de
geheugenplaats in de stapel (1-15).
Onderaan wordt de huidige inhoud
van het geheugen getoond of
"0.0000" als de geheugenplaats in
de stapel leeg is.
De meest recente (huidige) invoer is
altijd in geheugenplaats 1, de invoer
daarvoor in geheugenplaats 2, enz.
Selecteer een geheugentoets
met de besturingstoets of
voer deze direct op het
toetsenbord in.

Oproepen met menu
Na oproepen van deze functie wordt
het volgende getoond:

Kort indrukken om de inhoud
te tonen.
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Na een korte bevestiging worden de
basisinstellingen getoond.
De resultaten van individuele
metingen voor basisfuncties
(Pythagoras, hoogte) of
berekeningen (driehoek, trapeze
etc.) kunnen vanuit de stapel worden
opgeroepen en voor verdere
berekeningen worden gebruikt.
Oproepen met de 0-toets
Toets ca. 2 seconden
ingedrukt houden tot twee
pieptonen klinken.
Als de toets te kort wordt
ingedrukt, wordt de
geheugentoets getoond (6.2)
stapelen

6.3

1

7.891
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Geheugen, vervolg

Selecteer de gewenste
geheugenplaats met de
besturingstoets of voer deze
in op het toetsenbord.
Kort indrukken om de
innhoud op te roepen.
Na een korte bevestiging wordt de
geheugeninhoud getoond in de
basisinstellingen.
Data (6.4)
data

6.4
1 tekst
2 opslaan
3 wijzigen
4 verwijderen
5 zenden

Dit submenu bewerkt het
datageheugen.
Basisinstelling: geen, dit houdt in,
dat een reset (3.4) het datageheugen
niet wist.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Tekst (6.4.1)
Deze menufunctie wordt gebruikt om
tekst in het datageheugen in te
voeren, b.v. om metingen te
documenteren.

...

De eerste geheugenplaats van de
stapel wordt getoond.

Na oproepen van deze menufunctie
wordt de eerstvolgende vrije
geheugenplaats getoond.
Op het toetsenbord kan een tekst tot
max. 30 karakters worden
ingegeven.
De tekst wordt getoond in 3 regels,
maar als 1 regel via de data-interface
verzonden.
tekst

001

Wacht met het invoeren van
het volgende karakter tot de
cursor een plaats is opgeschoven.
Kort indrukken voor "spatie".
Ingedrukt houden voor
invoer van cijfer "0".
Kort indrukken om een
plaats terug te gaan en de
laatste invoer te overschrijven.
Herhaal bovenvermelde
bewerking om de invoer
stap voor stap te wissen.

6.4.1
abc

Kort indrukken om tussen
hoofdletters en kleine letters
te wisselen.

Druk herhaaldelijk de
betreffende toets in om het
speciale karakter op te
roepen (beschreven in
hoofdstuk "Toetsenbord"
onder "Tekst en Data
Invoer").

Kort indrukken om invoer te
beëindigen en de tekst op te
slaan.
Na een bevestigen worden de
basisinstellingen getoond.
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Met de menufunctie Zenden (6.4.5.)
kunt u de opgeslagen data naar een
PC verzenden en tonen in een Excel
spreadsheet.
Opslaan (6.4.2)
Menufunctie voor het opslaan van
gemeten en berekende waarden in
het datageheugen.
Opslaan met menu
Voorwaarde: de waarde, die
opgeslagen moet worden, wordt
getoond in de basisinstellingen.
Na oproepen van de menufunctie
wordt de eerstvolgende vrije
geheugenplaats getoond.
opslaan
_>

002

6.4.2
abc

2.493
Bovendien kan een drieregelige tekst
met een maximum lengte van 8
karakters per regel met het
toetsenbord worden ingevoerd.

Nederlands
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Geheugen, vervolg
Door het duidelijk beschrijven
van opgeslagen waarden,
kunnen misverstanden en vragen
worden voorkomen.
Voer de tekst in zoals beschreven in
de menufunctie (6.4.1).
Kort indrukken om de cursor
naar de volgende regel te
brengen.
Kort indrukken om de invoer
te beëindigen en op te slaan.

nl

Na een bevestiging worden de
basisinstellingen getoond.
Als alternatief kan tekstinvoer ook
gedaan worden vanuit een voorgedefinieerde lijst.
Voorwaarde: de lijst moet vooraf in
de DISTO zijn geladen (zie Online
Documentatie op de meegeleverde
CD-ROM).
Kort indrukken om de lijst
met voorgedefinieerde tekst
te tonen.

Nederlands

opslaan
_>

002

Opslaan met Invoertoets
Als een in de basisinstellingen
getoonde waarde moet worden
opgeslagen:

6.4.2
abc

Hal
Douche
WC
Badkamer

Ingedrukt houden.

Selecteer de gewenste invoer
uit de lijst.
Kort indrukken om de invoer
te bevestigen.

Kort indrukken om de invoer
te beëindigen en op te slaan.

Bij opslag van een nieuwe
waarde gebruikt de DISTO
automatisch de eerste twee
tekstregels van de laatste
geheugenplaats.

Indien gewenst, tekst invoeren zoals
eerder beschreven.
Kort indrukken voor opslag.

Volg dezelfde procedure voor elke
volgende invoer uit de lijst.

Na een korte bevestiging worden de
basisinstellingen getoond.

Het display toont:
 de eerstvolgende vrije geheugenplaats,
 een cursor voor invoer van tekst.

Indien gewenst, voer de tekst in in
de eerste regel zoals eerder
beschreven.
Deze tekst wordt automatisch gebruikt voor de
eerstvolgende resultaten.
De andere twee regels:
 zijn gereserveerd voor tekstinvoer,
 bevatten door de berekeningsfunctie
voorgede-finieerde tekst
Kort indrukken om de
resultaten één voor één op te
slaan.

Na een bevestiging worden de
basisinstellingen getoond.

Na een bevestiging worden de
basisinstellingen getoond.

Indien alle resultaten van een
berekening moeten worden
opgeslagen in het datageheugen
(b.v. pythagoras, driehoeken,
hoogten, etc.):

Wijzigen (6.4.3)
Met deze functie kan de in het
geheugen opgeslagen data
naderhand worden gewijzigd.

Ingedrukt houden, direct
nadat de berekende waarden
worden getoond.
Het display toont:
 de eerstvolgende vrije geheugenplaats,
 een cursor voor invoer van tekst.
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Na oproepen van de menufunctie
toont het display:
 de laatste opgeslagen waarde,
 het nummer van de geheugenplaats
 het aantal bezette geheugenplaatsen en het percentage van de
bezetting van het geheugen.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Geheugen, vervolg
wijzigen

200

:200
: 25%

6.4.3

5.125m
Selecteer de gewenste
geheugenplaats met de
besturingstoets of invoer via
het toetsenbord.
Indien gewenst kan de geselecteerde geheugenplaats worden
gereserveerd voor verzending van
data naar een PC.
Kort indrukken om
geheugenplaats te
reserveren.
Dit symbool wordt getoond.
Geheugenplaats en inhoud
blijven ongewijzigd.
Druk de Wissen-toets in om de
geheugenplaats vrij te maken voor
dataverzending.
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Kort indrukken om met
wijzigen te beginnen.

Verwijderen (6.4.4)
Deze menufunctie verwijdert het
gehele datageheugen.

Plaats de cursor met de
besturingstoets op de te
wijzigen regel.

Na oproepen van deze menufunctie
wordt een vraag getoond.

Zenden (6.4.5)
zenden

6.4.5
1 alles
2 positie

Kort indrukken om te wissen.

Het hele
geheugen
wissen?

Voer nieuwe tekst of waarde in via
het toetsenbord of roep deze op met
de geheugentoetsen of vanuit het
stapelgeheugen.

DISTO

Naar keuze ingedrukt
houden.
Om een meting toe te voegen
herhaaldelijk indrukken.

Stoppen menufunctie?
Kort indrukken om het
submenu "data" (6.4) te
tonen of ingedrukt houden
om de basisinstellingen te
tonen.

Een tekstregel kan worden
vervangen door een lijst. Zie
menufunctie Opslaan (6.4.2).
Kort indrukken om de
wijzigingen op te slaan.

Wissen?

Na een bevestiging worden de basisinstellingen getoond.

Kort indrukken.
Na wissen van het datageheugen
wordt een bevestiging getoond en
daarna de basisinstellingen.
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In dit submenu wordt de inhoud van
het datageheugen via de datainterface naar een PC of laptop
verzonden.
Alles (6.4.5.1)
Deze menufunctie verzend de
gehele inhoud van het
datageheugen.
Tijdens de verzending wordt het
nummer getoond van de
geheugenplaats, waarvanuit
verzonden wordt.
Na de verzending wordt opnieuw het
submenu getoond.
Positie (6.4.5.2)
In dit menu worden bepaalde
locaties van het datageheugen
verzonden.

Nederlands
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Geheugen, vervolg
Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond.
positie

6.4.5.2

001->
200->

De calculatorfuncties in dit submenu
zijn een aanvulling op de vier
fundamentele rekenkundige regels,
zoals beschreven in hoofdstuk
"Eenvoudige Berekeningen".

Tijdens de verzending wordt het
nummer getoond van de
geheugenplaats, waarvanuit
verzonden wordt.
Na de verzending wordt opnieuw het
submenu getoond.

Calculator (7)
, 6x

De verticale balk toont de
nl geheugenplaats vanaf de eerste tot
de laatste plaats.
Selecteren geheugenplaats voor
data verzending:

menu
2
3
4
5
6
7

eindsteun
basisinstellingen
basisfuncties
berekeningen
geheugen
calculator

Verdeling (7.1)
Voorwaarde: de eerste te berekenen
waarde moet worden getoond in de
basisinstellingen. Elke invoer met het
toetsenbord moet worden bevestigd
met de Invoertoets.

...

Plaats de pijl op de eerste of
laatste geheugenplaats.
Voer de eerste en de laatste
geheugenplaats in en dan
één voor één de
geselecteerde geheugenplaatsnummers van het
geheugen.

calculator

Als een foutieve meeteenheid wordt gebruikt, worden
de volgende foutmeldingen getoond:
 Oppervlakte en volume afmetingen
kunnen niet in kwadraat worden
berekend
 Vanuit de lengte of volume
afmetingen kan de wortel niet worden berekend.

7

Na oproepen van deze menufunctie
wordt het volgende getoond.

1 verdeling
2 x2
3 wortel

/

--.---m

Kort indrukken om de selectie
te bevestigen en Zenden te
starten.

Nederlands

13.510m
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De eerste waarde, waarmee
berekent gaat worden, wordt in
kleine letters getoond.
Het tweede nummer mag:
 worden ingevoerd op het
toetsenbord
 worden opgeroepen met de
geheugentoets of vanuit de stapel
 worden bepaald door een afstandsmeting.
Kort indrukken om te
berekenen.
Het resultaat wordt getoond in de
basisinstellingen.
x2 (7.2)
Voorwaarde: de eerste te berekenen
waarde moet worden getoond in de
basisinstellingen.
Na oproepen van de menufunctie
wordt de berekening direct
uitgevoerd en de resultaten getoond
in de basisinstellingen.
Wortel (7.3)
Voorwaarde: de eerste te berekenen
waarde moet worden getoond in de
basisinstellingen.
Na oproepen van de menufunctie
wordt de berekening direct
uitgevoerd en de resultaten getoond
in de basisinstellingen.
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Gebruikersinformatie

Verminderd bereik:
Het bereik van de DISTO kan worden
verminderd door matte, groene of
blauwe oppervlakken (ook bij bomen
of planten).

Ruwe oppervlakken
Op ruwe oppervlakken (b.v. grof
stucwerk) wordt ten opzichte van het
midden van de verlichte oppervlakte
gemeten. Gebruik als richtmerk een
3M "Post-it" of een stuk karton.

Transparante
oppervlakken

Om meetfouten te voorkomen, meet
niet naar kleurloze vloeistoffen (zoals
water) of (stofvrij) glas. Voer bij
nieuwe materialen en vloeistoffen
altijd een proefmeting uit.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Natte, gladde en
glanzend gelakte
oppervlakken

Handvrij richten

1. Richten onder een "platte" hoek
buigt de laserstraal af. De DISTO
kan dan een te zwak signaal
ontvangen (foutmelding 255).
2. Bij het richten onder een rechte
hoek kan het ontvangen signaal te
sterk zijn voor de DISTO
(foutmelding 256)

Hellend, rond oppervlak
Kan met de laser worden gemeten.
Voorwaarde: er moet genoeg ruimte
op het oppervlak zijn voor de
laserspot.

PD-Z55

Verhoogd bereik:
Bij nacht, in de schemering en bij
een beschaduwd doelobject.

(ca. 20 - 40 m):
Gebruik richtmerk 563875 (DIN C6)
rsp. 723385 (DIN A4) of:
Maak uw eigen richtmerk op elke
grootte:
Afstand:

Fabrikant:

tot 30 m (wit) Scotch Cal*
30 - 100 m
(bruin)

Engineering-Grade 3279
(7502 99 61 036)*

* Fabrikant: 3MCompany

Meten in het veld

Daglichtoculair instellen
1. Zet de DISTO in Permanente
Mode (1.4.2) met de menufunctie
"Permanent".
2. Stel u binnenshuis op met een
afstand van 5m, 10m of 30m vanaf
een muur.
3. Bevestig de uitlijngeleiding voor
het daglichtoculair tegen de muur
zoals getoond in de illustratie.
PD-Z56

Werk bij daglicht (buiten) altijd met
een daglichtoculair. Scherm zonodig
het doelobject af.

Bij het richten door vensters
of glas, of als diverse
objecten in de vizierlijn staan,
kunnen fouten in een meting
optreden.

PD-Z52

Bereik

Plaats het daglichtoculair en druk er
zijdelings tegenaan om te
controleren of het goed vastzit.
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Meten in het veld, vervolg
PD-Z59

4. Draai langzaam aan het oculair,
tot de kruisdraad en de laserspot
scherp zijn gesteld.
PD-Z57

Kopieer onderstaand diagram (1:1).

Accessoires

Midden van
daglichtoculair

5. Lijn het daglichtoculair uit met de
laserspot (zijkant, hoogte).

Richtmerk 563875 (DIN C6)
Richtmerk 723385 (DIN A4)
Voor gebruik bij slecht reflecterende
oppervlakken; witte kant boven voor
40 - 50 m. Voor grotere afstanden
gebruikt u de bruine zijde met de
speciale reflectielaag.

Voorbeeld: u staat exact 5m voor een
muur ( ± 0.5 m), de laserspot moet
zich preceis in het midden bevinden,
exact naast het 5m merkteken.

Richtmerk (723774)
Voor snel werken binnenshuis. Het
richtmerk kan vastgeprikt of
opgelijmd worden.
Afmeting richtmerk:
73 x 98 mm / 147 x 98 mm
PD-Z60

PD-Z61

Laserspot

Nederlands
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Oculair (667478)
Voor snel uitrichten in het veld. Voor
zeer nauwkeurig richten op objecten,
die ver weg liggen (4-voudige
vergroting). Kan in holster aan de
riem gedragen worden.
Laser Bril (723777)
Bril met rood filter voor verbeterde
zichtbaarheid in lichte ruimtes of in
het veld voor afstanden van ca. 1012 m.

Bij werk in het veld: controleer de
aanpassingen van tijd tot tijd (in de
halfschaduw ca. 10-15m).
Richt met of zonder rood filter
(zichtbaarheid wordt vergroot).

34 mm

nl

Meetaccessoires

Waterpas (667158)
Voor horizontaal en verticaal richten,
b.v. als vloeren en wanden zeer
ongelijkmatig zijn.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Veiligheidsvoorschriften

Accessoires, vervolg
Richtnauwkeurigheid is ca. 1°, gelijk
aan een meetfout van slechts ca. 5
mm op een afstand van 30 m.
DISTO is met deze waterpas
geen laserwaterpasinstrument
Korte klem (723775)
50 mm lang: voor U-vorm rails voor
luiken.
Lange klem (723776)
150 mm lang: voor meten vanuit
open ramen.
Statiefadapter (725286)
Voor correcte metingen (Pythagoras,
hoogte) bij gebruik van een camerastatief. DISTO roteert rond een
gedefinieerd geometrisch punt.

Data kabel (708175)
Om een palmtop met een
standaardkabel te verbinden (30 cm
lange kabel met Lemo-plug, maat 0
en 9-polige D-plug met pincontact).

Deze aanwijzingen dienen om de
gebruikers van de DISTO in staat te
stellen om eventuele gevaren in het
gebruik van het apparaat tijdig te
ontdekken en waar mogelijk van te
voren te vermijden.

Om PC's, laptops, etc. aan te
sluiten is een overal
beschikbare 0-modem kabel nodig.

De gebruiker moet er op toezien, dat
alle overige medewerkers/gebruikers
deze aanwijzingen begrijpen en
opvolgen.

Transport accessoires
Draagtas (667169)
Grote, zwarte draagtas voor vervoer
en bescherming. Vakken voor
gebruiksaanwijzing, datakabel,
oculair en palmtop.
Hoster (667489)
Voor maximale bescherming. Kan
aan de broekriem bevestigd worden.

Aanbevolen statief SLIK
U9000:
 groot draaibereik
 geen statiefadapter nodig.

Polskoord (667491)
Met schroefdraadbevestiging om te
voorkomen, dat het instrument
tijdens het gebruik op de grond valt.

Accessoires voor data-interface

Schouderriem (563879)
Verstelbaar, met schroefdraadbevestiging.

Data kabel GEV102-1 (725078)
Voor aansluiting van een PC of
laptop (2m kabel met Lemo-plug,
maat 0 en 9-polige D-plug met
contactdoos).
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DISTO riemclip (714871)
Om het instrument met een speciale
bevestiging op uw lichaam te dragen.

Gebruiksdoel
Gebruik conform de voorschriften
Het gebruik conform de voorschriften
van de DISTO omvat de volgende
toepassingen:
 Meten van afstanden
 Berekenen met de menufuncties
 Opslaan van metingen
Ondeskundig gebruik
 Het gebruik van het instrument
zonder instructie.
 Toepassing buiten de
gebruiksgrenzen
 Het onklaar maken van
veiligheidsvoorzieningen en het
verwijderen van aanwijzings- en
waarschuwingsbordjes.
 Openmaken van het product met
gereedschap (schroevendraaier,
etc.), voor zover niet uitdrukkelijk
voor bepaalde gevallen toegestaan.
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 Ombouwen of wijzigen van het
product
 Gebruik na onrechtmatige toeeigening.
 Gebruik van toebehoren van andere
fabrikanten die niet uitdrukkelijk door
Leica Geosystems zijn goedgekeurd
 Ingebruikneming na ontvreemding,
bewust gevaarlijk of lichtzinnig
gebruik op steigers, bij het
beklimmen van ladders, bij het
meten in de buurt van draaiende
machines of geopende
machinedelen of installaties
 Direct richten naar de zon
(brandglas)
nl
 Opzettelijk verblinden van derden
 Onvoldoende beveiliging van de
plaats van de meetopstelling (bijv.
uitvoeren van metingen op wegen,
enz.).
WAARSCHUWING:
Bij ondeskundig gebruik
bestaat gevaar voor letsel, het nietfunctioneren of het ontstaan van
materiële schade.
De eigenaar informeert de gebruiker
omtrent gevaren bij gebruik van de
uitrusting en over de vereiste
tegenmaatregelen.
De DISTO mag pas in gebruik worden genomen, nadat de gebruiker
volledig geïnstrueerd is.

Nederlands

Grenzen voor gebruik
Zie "Technische gegevens"
Milieu:
Geschikt voor gebruik in voor permanente bewoning door mensen
geschikte atmosfeer. Niet geschikt voor
gebruik in agressieve of explosieve
omgevingen. Een qua tijd beperkt
gebruik bij regen is toegestaan.

Verantwoordelijkheidsgebied
Verantwoordelijkheidsgebied van
de fabrikant van de originele
uitrusting: Leica Geosystems AG,
nl CH-9435 Heerbrugg (kort Leica
Geosystems):
Leica Geosystems is verantwoordelijk voor de levering van het
product inclusief gebruiksaanwijzing
en originele accessoires in een
veiligheidstechnisch perfecte staat.
Verantwoordelijkheidsgebied van
de fabrikant van de niet-Leica
Geosystems accessoires:
Fabrikanten van niet-Leica
Geosystems accessoires
voor de DISTO zijn verantwoordelijk
voor het ontwikkelen, omzetten en
communiceren van veiligheidsconcepten voor hun producten en
voor het functioneren van hun
producten in combinatie met het
Leica Geosystems product.

Nederlands

Verantwoordelijkheidsgebied van
de gebruiker:
WAARSCHUWING:
De eigenaar is verantwoordelijk voor het gebruik volgens de
voorschriften van de uitrusting, het
gebruik ervan door zijn
medewerkers, hun instructie en de
gebruiksveiligheid van de
uitrusting.
Voor de gebruiker gelden de
volgende verplichtingen:
 Hij begrijpt de beschermingsinformatie op het product en de
instructies in de
gebruiksaanwijzing.
 Hij kent de ter plaatse
gebruikelijke, bedrijfsmatige
voorschriften met betrekking tot
het voorkomen van ongelukken.
 Hij stelt Leica Geosystems ervan
op de hoogte zodra
veiligheidstechnische gebreken
aan de uitrusting optreden.

Gebruiksrisico's
Belangrijke gebruiksrisico's
WAARSCHUWING:
Ontbrekende of onvolledige
instructies kunnen leiden tot een
onjuiste bediening of ondeskundig
gebruik. Daarbij kunnen zich

ongelukken voordoen met ernstig
lichamelijk letsel, aanzienlijke
materiële- en/of financiële schade of
schade aan het milieu.
Tegenmaatregelen:
Alle gebruikers volgen de
veiligheidsaanwijzingen van de
fabrikant en de instructies van de
eigenaar op.
VOORZICHTIG:
Pas op voor foutieve
metingen bij gebruik van een defect
instrument, na een val of andere
ongeoorloofde belasting resp.
veranderingen aan het instrument
(b.v. wijzigen van de eindsteun).
Tegenmaatregelen:
Voer regelmatig een testmeting uit.
Vooral na uitzonderlijke belasting
van het instrument en voor en na
belangrijke meettaken en na het
verwisselen van de eindsteun. Houdt
de optische lenzen schoon en
controlleer de DISTO op mechanische beschadigingen.
VOORZICHTIG:
Richt de DISTO niet direct in
de zon. De lens fungeert als een
vergrootglas en kan derhalve uw
ogen of het binnenwerk van de
DISTO beschadigen.
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Tegenmaatregelen:
De DISTO niet direct in de zon
richten.
WAARSCHUWING:
Onvoldoende bescherming
resp. markering van uw meetplaats
kan aanleiding geven tot
gevaarlijke situaties in het
wegverkeer, op bouwplaatsen,
industriële complexen enz.
Tegenmaatregelen:
Let altijd op voldoende beveiliging
van uw meetplaats. Neem de
regionale voorschriften voor het
voorkomen van ongelukken en
verkeersvoorschriften in acht.
WAARSCHUWING:
Bij gebruik van het
instrument voor afstandsmetingen
of voor positioneren van bewegende doelen (b.v. hijskranen,
bouwmachines, platforms, ....)
kunnen onvoorziene
omstandigheden foutieve metingen
veroorzaken.
Tegenmaatregelen:
Gebruik het instrument alleen als
een meetsensor en niet als een
controle-instrument.
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Gebruiksrisico's, vervolg
Uw meetsysteem dient op een
zodanige wijze uitgerust en gebruikt
te worden, dat het is beschermd (b.v.
veiligheidsschakelaar) tegen schade
tengevolge van meetfouten, defecten
aan het instrument of
stroomonderbrekingen.
VOORZICHTIG
Sterke magnetische velden in
de omgeving kunnen de automatische eindsteunherkenning
beïnvloeden en tot meetfouten leiden.
Tegenmaatregelen:
Bij metingen in de omgeving van
magnetische velden (b.v. magneten,
transformatorhuisjes,....) dient de
DISTO automatische eindsteunherkenning gecontroleerd en
uitgeschakeld te worden.
WAARSCHUWING:
Bij gebruik van computers
waarvan het gebruik niet door de
fabrikant is goedgekeurd, kunnen
gevaarlijke situaties door een elektrische schok ontstaan.
Tegenmaatregelen:
Let op de fabrikantspecifieke
aanduidingen voor gebruik in het veld
bij het systematisch gebruik van Leica
Geosystems apparaten.
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Laserclassificatie
Tegenmaatregelen:
Controleer of de accessoires (b.v.
daglichtoculair, schouderriem e.d.) op
de juiste wijze zijn aangebracht.
Bescherm uw instrument tegen mechanische schade.

VOORZICHTIG:
Bij het verzenden of
weggooien van geladen batterijen,
kan bij ondeskundige behandeling
brandgevaar ontstaan.
Tegenmaatregelen:
Verwijder de batterijen uit het
compartiment. Gooi de batterijen
alleen weg als deze volledig
ontladen zijn (het instrument in
Tracking Mode bedienen tot de
batterijen leeg zijn).
VOORZICHTIG:
Als het instrument lange tijd
niet gebruikt wordt, kunnen de
batterijen gaan lekken en schade
aan de uitrusting veroorzaken.
Tegenmaatregelen:
Verwijder de batterijen als u de
DISTO voor langere tijd niet gebruikt.
VOORZICHTIG:
Veiligheidsmaatregelen
kunnen teniet worden gedaan of
personen gewond raken als het
instrument wordt gebruikt voor niet
bedoelde taken (b.v. laten vallen op
andere objecten,...) of de DISTO
raakt beschadigd door het foutief
installeren van accessoires.

WAARSCHUWING:
Bij het ondeskundig
verwijderen van de uitrusting kunnen
zich de volgende verschijnselen
voordoen:
 Bij het verbranden van kunststof
onderdelen ontstaan giftige afvalgassen, waardoor personen ziek
kunnen worden.
 Accu's kunnen bij beschadiging of
sterk verwarmen exploderen en
daarbij vergiftiging, verbranding,
huidirritatie (corrosie) of milieuschade veroorzaken.
 Door onverantwoord afvoeren van
de uitrusting stelt u onbevoegden
in staat de uitrusting ondeskundig
te gebruiken. Daarbij kunnen
derden zwaar gewond raken en
het milieu vervuild raken.
Tegenmaatregelen:
Zorg voor deskundig verwijderen van
de uitrusting. Volg de specifieke
regionale voorschriften voor het
afvoeren van afval. Bescherm de
uitrusting te allen tijde tegen het zich
toeëigenen door onbevoegde
personen.
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De DISTO produceert een zichtbare
laserstraal, die uit de voorkant van
het apparaat gezonden wordt.
Het product voldoet aan de
specificaties voor laserklasse 2
volgens:
 IEC60825-1: 1993 "Veiligheid van
laserinstallaties".
 EN60825-1: 1994 "Veiligheid van
laserinstallaties".
Dit product is een klasse II
laserproduct in overeenstemming
met:
 FDA 21CFR Ch.I §1040: 1988 (US
Department of Health and Human
Service, Code of Federal
Regulations)

Nederlands

nl

Laserclassificatie, vervolg
Laser Klasse 2/II producten:
Kijk niet in de laserstraal of richt
deze niet op andere personen.
Oogbescherming wordt verkregen
door tegenreacties, zoals het
knipperen van de ogen.
WAARSCHUWING:
In de laserstraal kijken met
optische instrumenten (b.v.
verrekijkers, telescopen) kan zeer
gevaarlijk zijn.
Tegenmaatregelen:
nl Kijk niet in de laserstraal met optische instrumenten.
VOORZICHTIG:
In de laserstraal kijken kan
schade aan de ogen veroorzaken.
Tegenmaatregelen:
Kijk niet direct in de laserstraal. Zorg
ervoor, dat de laserstraal boven of
onder oogniveau wordt gericht (in het
bijzonder bij vaste installaties op de
bouwplaats, in machines e.d.).

Nederlands

Waarschuwings- en typeplaatjes

Max. uitgezonden vermogen :
Uitgezonden golflengte :
Toegepaste norm :

Straaldivergentie:

0.16 x 0.6 mrad

Impulsduur:

15 x 10-9 s

Gemiddeld
0.95 mW
uitgezonden vermogen

0.95mW

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

Maximaal uitgezonden
vermogen per pulse:

8 mW

Meetnauwkeurigheid:

±5%

VOORZICHTIG:
Laat het product uitsluitend
repareren door een door Leica
Geosystems geautoriseerde Technische Dienst.

Uittreedopening
laserstraal

DISTO met oculair
PD-Z47

WAARSCHUWING:
Het direct in de gereflecteerde
laserstraal van de DISTO kijken met
een oculair is gevaarlijk voor de
ogen, als de laserstraal op
oppervlakken wordt gericht, die als
een spiegel reflecteren of
onbedoelde reflecties veroorzaken
(b.v. spiegels, metalen oppervlakken,
ramen, prisma's).
Tegenmaatregelen:
Richt de laserstraal met een oculair
nooit op oppervlakken, die als een
spiegel reflecteren of onbedoelde
reflecties veroorzaken.
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Elektromagnetische
comptabiliteit (EMC)
Onder "Elektromagnetische
comptabiliteit" wordt verstaan de
mogelijkheid van de DISTO om
zonder problemen te functioneren in
een omgeving met elektro-magnetische straling en elektro-statische
ontlading, zonder daarbij storingen in
andere apparaten te veroorzaken.
WAARSCHUWING:
Elektromagnetische straling
kan mogelijke storing van andere
apparaten veroorzaken. Alhoewel de
DISTO voldoet aan de strenge eisen
van de van toepassing zijnde
richtlijnen en normen kan Leica
Geosystems mogelijke storingen van
andere apparaten niet volledig
uitsluiten.
VOORZICHTIG:
Interferentie in andere
apparaten kan worden veroorzaakt
als de DISTO wordt gebruikt in
combinatie met niet-Leica apparaten
(b.v. veldcomputer, PC, diverse
kabels etc.).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

Elektromagnetische comptabiliteit (EMC), vervolg
Tegenmaatregelen:
Gebruik alleen door Leica
aanbevolen apparatuur of
accessoires. Deze voldoen aan de
strengste eisen en normen in
combinatie met de DISTO. Let op de
computerfabrikant-specificaties met
betrekking tot EMC.
VOORZICHTIG:
Mogelijke tolerantieoverschrijding van metingen bij
storing door elektromagnetische
straling.
Alhoewel de DISTO voldoet aan de
strenge eisen van de van toepassing
zijnde richtlijnen en normen, kan
Leica Geosystems de mogelijkheid
niet volledig uitsluiten, dat de DISTO
gestoord wordt door zeer intensieve
elektromagnetische straling, b.v. in
de onmiddellijke nabijheid van
radiozenders, portofoons,
dieselgeneratoren, enz. Bij metingen
onder deze condities dient de
aannemelijkheid van het
meetresultaat te worden
gecontroleerd.
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WAARSCHUWING:
Gebruik van de DISTO met
één kant van de kabel aangesloten
(b.v. externe voedingkabel, interface
kabel, ...) kan leiden tot overschrijding van de elektromagnetische straling en daardoor
interferentie veroorzaken in andere
instrumenten.

Zij kunnen daarom, wanneer ze niet
overeenkomstig de aanwijzingen
geïnstalleerd en gebruikt worden,
storing aan radio- en TV-ontvangst
veroorzaken.
Er kan echter niet worden
gegarandeerd, dat bij bepaalde
installaties niet toch nog storingen
kunnen optreden.

Tegenmaatregelen:
Bij gebruik van de DISTO dienen de
kabels aan beide zijden te zijn
aangesloten (b.v. instrument/
computer, ...)

FCC-aanwijzing (geldig
in de VS)
WAARSCHUWING:
Dit apparaat heeft in tests de
grenswaarden aangehouden, die in
paragraaf 15 van de FCC-bepalingen
voor digitale apparaten uit de klasse
B gedefinieerd zijn. Deze grenswaarden garanderen, wat het gebruik
in woongebieden betreft, voldoende
bescherming tegen het uitzenden
van storende straling. Apparaten van
dit type produceren en gebruiken
hoogfrequente straling en kunnen
deze ook uitzenden.

Indien dit apparaat storingen in de
radio- en TV-ontvangst veroorzaakt,
hetgeen door het uit- en weer
inschakelen van het apparaat kan
worden nagegaan, dan is de
gebruiker verplicht de storingen door
middel van de volgende maatregelen
te verhelpen
 De ontvangstantenne opnieuw
richten of verplaatsen.
 De afstand tussen apparaat en
ontvanger vergroten.
 Het apparaat aansluiten op een
stopcontact van een andere
stroomkring dan die waarop de
ontvanger is aangesloten.
 Laat u helpen door uw dealer of een
ervaren radio- en TV-monteur.
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WAARSCHUWING:
Wijzigingen of modificaties die
niet uitdrukkelijk door Leica
Geosystems zijn toegestaan, kunnen
het recht van de gebruiker beperken
om het apparaat in gebruik te
nemen.
Sticker op het product:
PD-Z65

nl

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.

Nederlands

Onderhoud en opslag

Reinigen en droogmaken
 Blaas het stof van de lenzen weg.
 Raak het glas nooit met de vingers
aan.
 Gebruik uitsluitend een schone en
zachte doek. Bevochtig deze
zonodig met pure alcohol. Gebruik
geen andere vloeistoffen, daar deze
de kunststofdelen kunnen
aantasten.

nl Was beton- of kalkspatten zo snel

mogelijk weg met water (vochtige
doek of spons). Behandel met name
de optische oppervlakken met
dezelfde zorgvuldigheid waarmee u
een bril, fotocamera of verrekijker
behandelt.

Opslag
Let op de grenswaarden voor
de omgevingstemperatuur bij
het opslaan van uw uitrusting, met
name in de zomer wanneer u de
uitrusting in een voertuig bewaart
(-40°C tot +70°C / -40°F tot +158°F).

Nederlands

Pak instrument en
accessoires uit als deze nat
geworden zijn. Droog het instrument,
de koffer en de accessoires (op
maximum 40 ºC / 108 ºF) en maak
deze schoon. Pas weer opbergen als
de uitrusting helemaal droog is.
Voer na langdurige opslag of
transport van uw uitrusting
vóór gebruik een controlemeting uit.

Transporteer de DISTO altijd in de
originele Leica Geosystems
transportdoos, de holster of een
gelijkwaardige beschermende
houder of verpakking.

Informeer vóór een vliegreis bij de
luchtvaarmaatschappij of de DISTO
als handbagage mag worden
meegenomen.

Verzending

Verpak de eindsteun in de holster
zoals onderstaand getoond.
PD-Z77

Onderhoud

Bij grote verschillen tussen binnenen buitentemperaturen dient u het
apparaat gelegenheid te geven te
acclimatiseren.

Gebruik voor de verzending
van uw uitrusting hetzij de
originele Leica Geosystems
verpakking (verzenddoos) of een
gelijkwaardige verpakking.
Haal de batterijen er beslist van
tevoren uit, d.w.z. verstuur het
apparaat altijd zonder batterijen.

Wordt de DISTO vanuit een
geklimatiseerde ruimte in vochtige of
warme lucht gebracht, dan beslaan
het apparaat en de optiek.
Remedie: wikkel de DISTO in een
isolerende omhulling (b.v. handdoek)
en laat het langzaam aan de buitenomstandigheden wennen - zoals bij
een foto- of videocamera.

Transport
De Leica Geosystems holster biedt
voor de DISTO een goede
bescherming.

Houdt u aan de temperatuurgrenzen.
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Technische Specificaties
Meetnauwkeurigheid
Kleinste displayeenheid
Bereik
Meettijd, afstand
Meettijd, tracking
Batterijcapaciteit (4 x1,5V, AAA type)
Laser
Ø Laserspot (op afstand)
Metingen buitenshuis (aanpassing voor daglichtoculair)
Afstandsmeting
Timer
Tracking (doorlopende meting)
Minimum/maximum afstand, tracking
Berekeningsfuncties (Pythagoras, oppervlakte, hoeken,...)
Zakrekenmachine
Datageheugen
Geheugentoets voor constante waarden
Stapel (buffer)
Grafisch display, vier regels, met LED
Alfanumeriek toetsenbord
Data interface
Eindsteun met roterende voet
Eindsteun met positioneersteun en uitlijngeleiding
Adapter eindsteun
Spatwaterdicht, stofdicht
Afmeting, gewicht
Temperatuurbereik
opslag
gebruik
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DISTO pro4

DISTO pro4 a

typisch.: ± 3 mm / max.: ± 5 mm *
1 mm
0.3 m tot meer dan 100 m **
0.5 ... ca. 4 s
0.16 ...ca. 1 s
meer dan 3000 metingen
zichtbaar; 635 nm
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)

typisch.: ± 1.5 mm / max.: ± 2 mm *
1 mm
0.3 m tot meer dan100 m **
0.5 ...ca. 4 s
0.16 ... ca. 1 s
meer dan 3000 metingen
zichtbaar; 635 nm
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)

ü
ü
ü
ü
ü
14

ü
ü
ü
ü
ü
14

ü
800 gemeten waarden
9 constante
15 laatste waarden

ü
800 gemeten waarden
9 constante
15 laatste waarden

ü
ü
ü
ü
ü
ü
IP54 acc. IEC60529: spatwaterdicht, stofdicht
188 x 70 x 47 mm, 440 g
-40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F)
-10°C tot +50°C (-14°F tot +122°F)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
IP54 acc. IEC60529: spatwaterdicht, stofdicht
188 x 70 x 47 mm, 440 g
-40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F)
-10°C tot +50°C (-14°F tot +122°F)
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nl

Nederlands

Opmerkingen met betrekking tot meetnauwkeurigheid
Beide referenties (*, **)
hebben betrekking op de
technische specificaties op de vorige
pagina.
*De meetnauwkeurigheid is overeenkomstig de ISO-aanbevelingen ISO/
R 1938-1971 aangegeven met een
statistische zekerheid van 95%
(d.w.z. ± tweemaal de standaardafwijking). De (typische) meetnauwkeurigheid heeft betrekking op
gemiddelde meetcondities binnen
het meetbereik.

nl

** Op lange afstand ± 30 ppm (± 3
mm/100 m) plus korte afstandsfout.
Hoe beter het laserlicht wordt
gereflecteerd op het doel (diffuus,
niet spiegelend), hoe beter het
laserlicht wordt vergeleken met de
omgevings-lichtsterkte (binnenshuis,
dageraad).
Gebruik vanaf ca. 40-50m de bruine
zijde van het richtmerk.
Mogelijke berekeningen
standaardafwijking s:

Nederlands

Formule voor de standaardafwijking s:

n ...
xi ...
...

aantal metingen
waarde van een meting
gemiddelde van een reeks
metingen

Berekening met het programma
Excel:
 selecteer in het menu Invoegen de
optie Functie
 selecteer in de functiewizard de
functiecategorie: Statistisch en de
functienaam STDEV.

De meetnauwkeurigheid geldt niet
voor:
 basisfuncties (m.u.v. uitzetten),
 berekeningen,
 doorlopende metingen (tracking).
De maximale meetfout ontstaat bij
ongunstige meetcondities, zoals:
 sterk reflecterende oppervlakken
(b.v. reflecterende folie)
 gebruik bij temperaturen aan de
rand van het toelaatbare
temperatuurbereik, als aanpassing
aan de omgevingstemperatuur is
onderbroken (pagina 54)
 zeer heldere omgeving, sterke
hittetrillingen, kan oplopen tot ± 5
mm (tweemaal de standaardafwijking).

Meetmiddelbewaking

Afhankelijk van de Excelversie en de taal kunnen de
menuaanduidingen afwijken.
Wanneer u een rekenmachine met
statistische functies heeft of wanneer
u met het programma Excel werkt,
en de
berekent u het gemiddelde
standaardafwijking (standaarddeviatie) s direct uit de 10 meetwaarden.
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Meetmiddelbewaking voor de DISTO
voor gebruikers, die gecertificeerd
zijn volgens ISO 900...
U kunt de in het kader van ISO 900...
voorgeschreven
meetmiddelbewaking voor het
meetmiddel DISTO zelf uitvoeren.
Hiervoor kiest u een ook op de lange
duur onveranderlijke en
toegankelijke referentieafstand met
een bekende lengte van ca. 1-10 m
(raamopening, breedte van een
ruimte) en voert 10 metingen uit.
Bepaal deze afstand door middel van
een meting, die door een nationaal
geaccrediteerd kalibratie-instituut is
gecontroleerd (terug te voeren naar
nationale standaard).
Bepaal de afwijking van de
meetwaarde ten opzichte van de
bekende referentie-afstand en
bereken hieruit de standaardafwijking.
Noteer deze waarde in een logboek
en leg het tijdstip voor de volgende
controle vast.
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Foutcodes
Herhaal deze controlemetingen
periodiek en bovendien vóór en na
belangrijke meetwerkzaamheden.
Kenmerk de DISTO met een etiket
voor de meetmiddelbewaking en leg
de volledige bewakingsprocedure
vast.
Uw DISTO bereikt de gespecificeerde nauwkeurigheid als de
standaardafwijking kleiner of gelijk
blijft aan de typische gespecificeerde waarde.
Een aan de hand van de referentieafstand gecontroleerde DISTO
functioneert met de in deze
gebruiksaanwijzing genoemde
nauwkeurigheid binnen het volledige
lengte- en temperatuurbereik.
Zie hiervoor de technische gegevens
in deze gebruiksaanwijzing, evenals
de toelichting bij de meetnauwkeurigheid.
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Fout- code

Oorzaak

Oplossing

E702 - E706

Berekeningsfout error

Herhaal procedure

E252

Temperatuur te hoog boven 50 °C (meten)

laat apparaat afkoelen

E253

Temperatuur te laag onder -10 °C (meten)

verwarm apparaat

E255

ontvangstsignaal te zwak Meettijd te lang, Afstand < 250
mm

gebruik richtmerk Meettijd >10 sec.

E256

ontvangstsignaal te sterk

gebruik richtmerk (goede zijde)

E257

meetfout, te veel achtergrondlicht

gebruik richtmerk

E504

Niet in datageheugen

Geen data beschikbaar

E505

Datageheugen vol

Wis geheugenplaats

E...

alle overige meldingen

waarschuw serviceafdeling

nl

Als een melding met dit
symbool wordt getoond, zelfs
als de DISTO reeds
verschillende malen gebruikt
is, neemt u dan s.v.p. contact
op het het Technisch Service
Centrum en meld hen de
getoonde foutcode.

Kort indrukken om de
melding te bevestigen en
terug te keren naar de
basisinstellingen.
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Nederlands

TQM

Korte index
1 meetinstellingen
1.1 referentie
1.1.1 voorkant
1.1.2 statief
1.1.3 achterkant
1.2 excentriciteit
1.2.1 toevoegen
1.2.2 aftrekken
1.2.3 geen
1.3 timer
1.3.1 eenmalig
1.3.2 permanent
1.3.3 geen
1.4 laser
nl
1.4.1 normale mode
1.4.2 permanent
1.5 tracking
1.5.1 aan
1.5.2 uit
1.6 zenden
1.6.1 aan
1.6.2 alleen resultaten
1.6.3 uit
2 eindsteun
2.1 zonder eindsteun
2.2 adapter eindsteun
2.2.1 zonder toevoegen
2.2.2 accessoire 723775
2.2.3 accessoire 723776
2.2.4 statiefafstand
2.2.5 individuele extensie

Nederlands

2.3 herkenning
2.3.1 aan
2.3.2 uit
(2.4 roterende voet)
(2.5 uitlijn einde)
3 basisinstellingen
3.1 eenheden
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 taal
3.2.1 Duits
3.2.2 Engels
3.2.3 Frans
3.3 piep
3.3.1 meten
3.3.2 toets
3.3.3 uit
3.4 reset
3.5 verlichting
3.5.1 aan
3.5.2 uit
3.6 uitschakelen
4 basisfuncties
4.1 maximum tracking
4.2 minimum tracking
4.3 gewenste afstand
4.3.1 constante
4.3.2 variabel

4.4 pythagoras
4.5 hoogte
4.6 nauwkeurigheid
4.7 gemiddeld
5 berekeningen
5.1 driehoek ZZZ
5.2 driehoek ZH
5.3 trapeze HZH
5.4 trapeze HZD
5.5 geveltop oppervlak
5.6 cirkel
5.7 ruimte
6 geheugen
6.1 geheugentoets 1-9
6.2 oproeptoets 1-9
6.3 stapelen
6.4 data
6.4.1 tekst
6.4.2 opslaan
6.4.3 wijzigen
6.4.4 verwijderen
6.4.5 zenden
6.4.5.1 alles
6.4.5.2 positie
7 calculator
7.1 verdeling
7.2 x2
7.3 wortel
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Overeenkomstig het SQScertificaat, ISO norm 9001 en
Milieu Management Systeem (ISO
norm 14001, beschikt Leica
Geosystems AG, Heerbrugg,
Zwitserland, over een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de internationale standaard voor
kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen.

Total Quality Management Our commitment to total customer
satisfaction
Meer informatie over ons TQMprogramma ontvangt u van uw regionale Leica Geosystems dealer.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0nl

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

723885-1.0.0de/it/fr/nl
Printed in Switzerland - Copyright Leica Geosystems
AG, Heerbrugg, Switzerland 2001
Original text (723885-1.0.0de)

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

