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Manual de Operação
Versão 1.0, Português

DISTO classic4 / lite4 Medidor de distânicas laser

Identificação do produto

Símbolos usados

Parabéns por adquirir um Disto!

Registar no Manual de Operação
a designação do modelo e o
número de série do aparelho e
fornecer sempre estas indicações,
quando for necessário contactar o
fabricante ou um centro de
assistência técnica.

Os símbolos indicados nesse
manual possuem os seguintes
significados:

Este manual contém
informações
importantes de segurança (consulte
o tópico "Instruções de segurança"),
assim como instruções para instalar
e operar o instrumento
adequadamente. Leica Geosystem
atentamente este manual antes de
utilizar o instrumento.

Português

PD-Z01

Os aparelhos Leica Geosystems
apresentam uma excelente
pt qualidade, em desempenho notável
e proporcionam um imbatível grau de
produtividade.

PERIGO:
Indica uma situação
iminentemente perigosa, que se não
for evitada, resultará em morte ou
ferimentos graves.

Modelo: DISTO

AVISO:
Indica uma situação
potencialmente perigosa ou uma
utilização inadequada do
instrumento, que se não for evitada,
poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO:
Indica uma situação
potencialmente perigosa ou uma
utilização inadequada do
instrumento, que se não for evitada,
poderá resultar em ferimentos
menores e moderados e/ou danos
materiais, financeiros e ao meio
ambiente.

No. de série:

Indica parágrafos
importantes que devem ser
seguidos na prática, pois garantem
que o produto seja usado correta e
eficientemente.
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Introdução

Características Especiais Aplicabilidade

Modos de operação

O DISTOTM pro4 e o DISTOTM pro4 a,
o topo da gama da nova série
DISTO, oferecem o máximo em
facilidade e conveniência em todos
os trabalhos de medição.

 Robustez e fiabilidade comprovada
em todos os trabalhos de
construção e obras públicas
 Visores iluminados e de muito fácil
leitura
 Teclado alfanumérico
 Calculadora com múltiplas funções,
especialmente adequadas para os
cálculos relacionados com
medições
 Menus de fácil utilização com teclas
de atalho
 Memória com capacidade para até
800 valores medidos
 Selecção do idioma do menu e das
unidades de medida
 Interface para transferência de
dados para computador
 DISTOTM pro4 a: o expoente máximo
em precisão de medida em toda a
série DISTO.

Modo normal

Estes aparelhos são perfeitamente
adequados para a rápida medição de
larguras e comprimentos, podendo
ainda efectuar cálculos de distâncias
parciais, áreas, volumes, etc.
Os três adaptadores fornecidos com
aparelho destinam-se à definição de
referências de medição (em cantos,
ângulos, cunhais, tripés, etc.).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Este manual pode ser utilizado para
ambos modelos, DISTOTM pro4 e
DISTOTM pro4 a.
As referências à designação DISTO
constantes deste manual são válidas
para ambos os tipos de aparelho.
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O aparelho encontra-se ligado, mas
o laser não se encontra em
funcionamento.
Este modo destina-se à entrada de
valores, execução de cálculos e
consulta e consulta de menus.
Modo de apontamento
O aparelho encontra-se ligado e o
laser encontra-se em funcionamento.
Neste modo, os objectos a medir
podem ser apontados com o laser.
pt
Modo de medição
O aparelho encontra-se ligado e
pode efectuar medições singulares
ou contínuas (por exemplo, medição
contínua mínima e máxima,
estaqueamentos, etc.).

Português

Descrição do aparelho
PD-Z03

Equipamento de série
2

1

3

pt
7

4

1 Estojo de transporte com presilha
para cinto na retaguarda
2 Cinto de transporte
3 DISTOTM pro4 / DISTOTM pro4 a
4 Adaptador com pé articulado
5 Adaptador com suporte de
posicionamento/traçador
6 Adaptador
7 CD-ROM com software de
ligação a computador e
documentação on-line
8 Manual de Operação
9 Guia Rápido
10 Baterias (4 x 1,5V, tamanho AAA)
Para mais informações sobre outros
acessórios disponíveis, consultar o
capítulo Informação para o
Utilizador

5

6
10

Português

9

8
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PD-Z02

Aparelho básico

1
2

10
3
4

1 Teclado alfanumérico
2 Visor de díodos
electroluminescentes (LED)
3 Óptica de medição
4 Saída do raio laser
5 Ligação para tripé ou suporte
6 Botão de libertação do adaptador
7 Tampa do compartimento das
baterias
8 Sensores para reconhecimento
automático do adaptador
instalado
9 Platina magnética para fixação
de acessórios
10 Tampa da porta da interface

5
6

9
7
8
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Português

pt

1

6

2

3

4

PD-Z04

Visor
5

7

Símbolos especiais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pt
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

12

13
17

Português

14

15

Adição / subtracção de desvios
Iluminação
Comando da medição retardada
Aviso acústico on / off
Indicador de carga da bateria
Laser activado
Referência para medição
(traseira, suporte, frente)
DISTO sem adaptador detectado
DISTO sem adaptador (definição
por menu)
Adaptador com pé articulado
Adaptador com suporte de
posicionamento/traçador
Adaptador sem acessórios
Adaptador com suporte
Adaptador com extremidade livre
Adaptador com suporte curto
(723775)
Adaptador com suporte longo
(723776)
Contactar o Centro de
Assistência Técnica
Mensagem erro

16

18
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Teclado
Tabela de caracteres
PD-Z05

Apresentação geral

1

Tecla

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

2
3
4

7
8

5

g

h

i

4

5

J

K

L

5

j

k

l

5

6

M

N

O

6

Ö

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ø

ñ

ò

ó

ô

õ

ø
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6 Tecla de adição / navegação, para
cima
7 Tecla de subtracção / navegação,
para baixo
8 Tecla de resultado / confirmação
de dados (Enter)

pt

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 Tecla de menu
2 Tecla para ligação do aparelho e
execução das medições
3 Multiplicação, medição automática
4 Tecla de apagamento de dados
5 Teclado alfanumérico com teclas
0-9 com caracteres pré-definidos

Caracteres pré-definidos

Nesta tabela estão indicados todos
os caracteres visualizáveis no visor
que podem ser seleccionados
através do teclado.
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Devido à falta de espaço, os
símbolos gravados nas
teclas são apenas os de utilização
mais comum.

Português

Teclado, cont.
Tecla de menu
Para visualização do menu principal.
Após a entrada de um valor
numérico através do teclado, o
accionamento múltiplo desta tecla
permite adicionar ao valor a unidade
desejada (por exemplo, m, m2, m3).
Ligação do aparelho e tecla
de medição
Premir a tecla de ligação e de
medição em modo Normal, para ligar
pt
o laser em operação permanente
(1.4.2).
Premir a tecla de ligação e de
medição no modo de Apontamento,
para iniciar a medição contínua
(Medição Contínua 1.5.1) ou, se
forem usadas determinadas funções
de menu, a medição contínua
máxima (4.1) ou mínima (4.2).
Uma saliência na zona
central das teclas facilita o
uso correcto do teclado, mesmo em
locais sem iluminação.

Português

Multiplicação, medição
automática

Premir mais
prolongadamente a tecla de
apagamento para abandonar a
secção do menu e regressar aos
ajustes básicos no modo Normal.

Para efectuar a multiplicação de dois
ou mais valores numéricos (ver o
capítulo Cálculos simples).

Teclado alfanumérico 0-9

O accionamento desta tecla por breves
momentos no modo de Apontamento
permite accionar a medição retardada;
o accionamento prolongado permite
aumentar a período de retardamento.
O temporizador é accionado após a
libertação da tecla.

A tecla 0 permite a entrada de um
espaço em branco.
As teclas 1-9 representam
caracteres (ver a Tabela de
Caracteres).

Para mudar entre maiúsculas e
minúsculas (e vice-versa) durante a
entrada de texto.

O acesso a estes caracteres
depende da função seleccionada.
Entrada de números

Tecla de apagamento
Premir por breves momentos esta tecla
para apagar o último valor entrado ou
o valor intermédio de um cálculo.

O acesso aos caracteres de texto
das teclas fica inibido.

Durante os cálculos com uma
função do menu ou durante a
selecção de um parâmetro de menu, o
último valor visualizado ou entrado é
apagado, desde que a tecla de
resultado / entre não tenha sido
accionada.

Premir a tecla 1 duas vezes para
entrar:
- o símbolo menos como primeiro
caracter do número,
- um ponto decimal, após a entrada
de, pelo menos, um número.

Premir ligeiramente a tecla de
apagamento uma ou mais vezes para
retroceder nas selecções do menu.

O accionamento prolongado da tecla
0 permite chamar as diversas
posições de memória para os
valores entrados:
 Premir 0 até se ouvir um sinal
acústico (cerca de 1 seg.). Após a
libertação da tecla, é visualizado o
conteúdo da memória 1 do teclado.
 Premir 0 até se ouvirem 2 sinais
acústicos (cerca de 2 segundos).
Após a libertação da tecla, é
visualizado o conteúdo da primeira
posição da memória.
Para mais informações,
consultar o parágrafo
Memória nas funções do Menu.
Entrada de texto ou valores
numéricos na memória de dados
Premir repetidamente as teclas, para
visualizar os diversos caracteres
disponíveis em cada tecla.
Exemplo: 1 x tecla 2 = A / a
2 x tecla 2 = B / b, etc.
Premir cada tecla por breves
momentos para mudar de
maiúsculas para minúsculas.
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Utilização do instrumento

Tecla de Resultado (=) /
Confirmação de dados
(Enter)
Premir por breves momentos para:
- finalizar um cálculo e visualizar o
resultado.
- terminar uma função de menu e
visualizar o resultado.
- confirmar uma entrada de dados ou
a definição de parâmetro.
- confirmar uma medição singular na
função de menu.
- avançar do menu para o sub-menu
seleccionado.
Premir de modo prolongado
para guardar um valor na
memória de dados.
Com as funções de menu, todos os
resultados são guardados
sequencialmente na memória.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Tecla de subtracção /
navegação, para baixo

Este símbolo aparece no
visor, quando as baterias
estiverem sem carga e
necessitarem de ser
substituídas.

Premir brevemente estas teclas em
modo normal para:
- seleccionar uma adição ou
subtracção num cálculo
- avançar uma linha para cima ou
para baixo nos menus.

2. Premir ambas as patilhas de
fixação com a ponta dos dedos e
remover a tampa das baterias.

Após a substituição das
baterias, os parâmetros e
valores medidos memorizados
permanecem na memória de dados.

Em modo de Apontamento, premir
brevemente estas teclas para mudar
a referência da medição.

Instalação / substituição
das baterias

Premir ambas as teclas ao
mesmo tempo para desligar
o aparelho em modo Normal
ou de Apontamento.

1. Premir o botão de libertação do
adaptador e puxar este para fora
do aparelho.

Ou, em alternativa, premir de
modo prolongado uma
destas teclas e premir depois a
outra.
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3. Remover as baterias esgotadas,
se aplicável. Instalar as baterias
com a polaridade correcta.
PD-Z08

Se uma das teclas 0-9 forem
accionadas por um período
mais prolongado, o número
correspondente aparece no visor.

Antes da primeira utilização do
aparelho, instalar baterias novas no
aparelho (consultar as
características das baterias na folha
de características técnicas).

Tecla de adição /
navegação, para cima

PD-Z06

Após uma pausa longa ou o
accionamento de outra tecla, o
cursos muda para a posição
seguinte no visor.

PD-Z07

Teclado, cont.

Português

pt

Instalação / substituição das baterias, cont.
IMPORTANTE:

Ligação do DISTO

4. Instalar novamente o adaptador.

pt 5. Colocar o adaptador na ranhura e

1 Alemão
2 Inglês
3 Francês

Seleccionar o idioma
desejado com estas teclas.

Premir por breves momentos.
O aparelho encontra-se ligado em
modo Normal.
O visor indica os ajustes básicos e o
último valor medido.

O idioma seleccionado é indicado
pela barra horizontal.
Premir brevemente para
confirmar a selecção.
Após uma mensagem de Obrigado,
o visor indica os ajustes básicos.

3.504m
Ligação do aparelho pela
primeira vez
Quando é utilizado o procedimento
indicado, o visor começa por
apresentar o menu de selecção do
idioma.

Português

Consultar no CD-ROM as instruções
do Software DISTO.
Ligação do modo de Apontamento

PD-Z09

empurrar até ficar bem fixado.

Inglês

PD-Z10

 A posição correcta das baterias
encontra-se gravado no lado do
compartimento das baterias.
 Substituir sempre todas as baterias
ao mesmo tempo. Não utilizar ao
mesmo tempo baterias usadas e
novas.
 Não utilizar baterias de diferentes
fabricantes ou de tipo diferente.

Se for carregado um idioma adicional
(para além do 4º idioma), este
substitui automaticamente o 4º
idioma existente no aparelho.

O idioma seleccionado pode ser
alterado mais tarde através do menu
Língua (3.2).
Através da interface DISTO é
possível o carregamento de um
quarto idioma.
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Premir por breves momentos.
O aparelho muda do modo Normal
para o modo de Apontamento e o
laser é activado.
Este símbolo aparece no
visor de ajustes básicos
quando o laser se encontra
activado.
Se não for efectuada qualquer
medição num espaço de 30
segundos, o laser é desligado para
poupar as baterias.
O aparelho fica então novamente no
modo Normal.
Premir novamente para
activar o laser e colocar o
aparelho no modo de
Apontamento.
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Desligação do DISTO

Execução de medições

Utilização dos menus

Para poupar as baterias, o aparelho
desliga-se automaticamente após 90
segundos, se não for accionada
nenhuma tecla, quer esteja ou não no
modo Permanente.

Ligação do DISTO

A partir do menu principal, podem
ser chamados diversos sub-menus,
nos quais podem ser seleccionadas
as funções (consultar o índice de
atalhos).

O aparelho pode ser desligado de
diversas maneiras.
1. No modo Normal
Premir ambas as teclas ao
mesmo tempo ou manter uma
tecla accionada e premir
depois a segunda tecla
ou seleccionar a função de
menu Desligar (3.6):
Premir por breves momentos.
Entrada da tecla de atalho.
2. No modo de Apontamento, numa
função de menu, etc.:
Premir uma ou mais vezes, até
serem apresentados no visor
os ajustes básicos em modo
Normal.
Depois, premir ambas as
teclas ao mesmo tempo ou
manter uma accionada e
premir depois a segunda tecla.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Premir por breves momentos.
O aparelho encontra-se no modo
Normal.
Medição de distâncias

Selecção dos menus / funções de
menu

Premir brevemente para
activar o modo de
Apontamento.

Premir brevemente no modo
Normal para aceder ao menu
principal.

Apontar o aparelho ao objecto a ser
medido.

menu
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória
7 calculadora

menu
1 parâm. de medição
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória

Premir novamente para
efectuar a medição da
distância.
O resultado é visualizado
imediatamente na unidade
previamente seleccionada.

Premir repetidamente para
rolar o menu para cima e
para baixo e seleccionar os
items do menu.

A linha superior do menu principal
indica o item do menu seleccionado
e o número do atalho.
A barra horizontal preta marca o item
do menu seleccionado. Se todos os
menus não estiverem disponíveis
imediatamente, aparece uma barra
de rolamento vertical no lado direito,
indicando a disponibilidade dos
outros items do menu.
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Se desejado, premir
repetidamente para rolar o
menu para cima e regressar
aos items do menu.
Premir brevemente para
confirmar a selecção.
Aparece um sub-menu ou ouve-se
um sinal acústico e aparece por
breves momentos um menu de
confirmação.

Português

pt

Utilização dos menus, cont.

concluído
Atalho
Cada função do sub-menu tem um
código numérico, chamado número
pt de atalho.
Através da entrada do número de
menu, pode ser seleccionado
directamente um sub-menu ou uma
função de menu.
Os números de atalho
encontram-se indicados nos
menus ou funções de menu entre
parêntesis (por exemplo, 1.4.2).
Consultar a lista geral de números
de atalho no respectivo índice e no
Guia Rápido.

Português

Utilização dos adaptadores
Premir por breves momentos.

Reactivação das funções de menu

Entrar o número de atalho,
por exemplo, 1-4-2, para
seleccionar a operação
permanente do laser.

O comando Reset (3.4)
(Reactivação) permite fazer
regressar os parâmetros e funções
de menu a um estado básico prédefinido. Os ajustes básicos
encontram-se enumerados nas
funções de menu.

Os sub-menus aparecem passo a
passo, até à função de menu
desejada.
Após a conclusão da entrada do
número de atalho, a função de menu
e executada e o visor apresenta uma
breve mensagem de confirmação.

Abandonar menu

Os atalhos podem ser
usados para poupar tempo,
se for necessário chamar
frequentemente diversas funções de
menu.
Selecção correcta do menu

Premir prolongadamente,
para abandonar o menu e
visualizar os ajustes básicos
em modo Normal.

O aparelho é fornecido com o
adaptador com pé articulado já
instalado. Dois adaptadores
adicionais e acessórios, disponíveis
como opções, permitem a adaptação
dos aparelhos às diversas situações
de medida.
Reconhecimento automático do
adaptador instalado
Sensores magnéticos instalados na
traseira da aparelho permitem o
reconhecimento automático do
adaptador, se este estiver instalado
com pé articulado ou se tiver sido
instalado um suporte de
posicionamento/traçador. O símbolo
do instrumento no visor de ajustes
básicos inclui o símbolo do
adaptador detectado e a medição é
referenciada em conformidade.
Reconhecimento automático
do adaptador instalado
- não funciona com o adaptador,
- não altera a plano de medição
previamente definido.

Premir brevemente para
visualizar o menu anterior.

O reconhecimento automático do
adaptador pode ser desactivado com
a função de menu Desligado
(2.3.2).
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Mudança dos adaptadores
O procedimento para a mudança dos
adaptadores é o mesmo para qualquer tipo de adaptador.

Se a função do sub-menu sem
adaptador (2.1) não estiver
seleccionada, logo que for efectuada
uma medição sem adaptador, o visor
apresenta uma mensagem.

seleccionar
adaptador

DISTO

Com o adaptador provido de
suporte de posicionamento/
traçador, o botão de libertação é
apenas acessível através da
reentrância existente no adaptador.

Para medições sem adaptador,
seleccionar a função de menu sem
adaptador (2.1), após a remoção do
adaptador.

2. Seleccionar e instalar um
adaptador na ranhura da caixa,
empurrando-o até ficar bem
fixado.

Evitar a utilização do
aparelho sem adaptador, já
que a tampa das baterias fica
exposta e poderá ser danificada.
Medição a partir de superfícies
planas

1. Premir o botão de libertação e
puxar o adaptador para fora.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

3. O visor apresenta uma breve
conformação e o modo básico de
funcionamento fica activado. O
aparelho encontra-se pronto para
a execução de medições.
CUIDADO:
Erros das medições após a
mudança dos adaptadores.
Precauções:
Após a mudança dos adaptadores,
efectuar sempre uma medição de
controlo.

PD-Z09

CUIDADO:
Os campos magnéticos de
forte intensidade podem influenciar a
identificação do adaptador e
provocar erros de medição.
Precauções:
As medições efectuadas junto de
campos magnéticos, como, por
exemplo, ímans, electroímans e
transformadores, devem ser
efectuadas com o reconhecimento
automático desactivado e a medição
deverá ser controlada
cuidadosamente.

PD-Z23

Neste caso, o adaptador deve ser
seleccionado manualmente através
do sub-menu Adaptadores (2).

PD-Z06

Utilização dos adaptadores, cont.

Para uma medição estável, rodar
90° o pé articulado do adaptador.
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Português

pt

Durante a utilização do batente
auxiliar, deve ser utilizado o tripé
como referência da medição.

Medição a partir de cantos
Normalmente, utiliza-se o adaptador
equipado com suporte de
posicionamento / traçador.

PD-Z38

PD-Z12

Utilização dos adaptadores, cont.

Medição com o traçador
O aparelho é a solução ideal para
trabalhos de marcação. - como, por
exemplo, o estaqueamento de
distâncias.

PD-Z34

PD-Z82

Ou utilizar o adaptador com o
suporte de posicionamento / traçador
dobrado.

pt Medição as partir de cantos
interiores

PD-Z30

Como batente auxiliar, pode ser
utilizado o adaptador de fecho da
interface aberta.

Medição com tripé
PD-Z83

A medição exacta a partir de cantos
pode apenas ser efectuada com o
adaptador equipado com pé
articulado. Para tal, basta manter o
pé articulado na posição inicial (i.e.,
alinhado com o bordo do adaptador).

A utilização de um tripé elimina a
vibração do aparelho, durante os
trabalhos de medição de longas
distâncias.
Utiliza-se normalmente a ligação do
tripé situada na parte inferior da
caixa do aparelho.
A rosca do tripé não deve ter
um comprimento superior a
5,5 mm, de modo a não danificar a
caixa do aparelho.

Português
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Cálculos simples

Utilização dos adaptadores, cont.
Medição com acessórios

46

A1

mm

(2x

Premir brevemente para
apagar/repetir a última
entrada, um resultado
intermédio ou um valor
incorrectamente medido.

)

/4

PD-Z51

M4

Medidas correctivas

PD-Z31

O adaptador apresenta duas roscas,
para a instalação de acessórios
(como, por exemplo, adaptadores
especiais).

As medições sequenciais podem ser
ligadas entre si através de funções
matemáticas ou como valores
entrados.

Para utilização do aparelho
em locais elevados ou de
difícil acesso, fixar a vareta
telescópica à ligação do tripé.

As correcções apenas
podem ser efectuadas se a
tecla Result / Enter (Resultado /
Enter) não tiver sido accionada.

Comprimento
Acessórios de medição opcionais:
 Suporte curto (723775)
 Suporte longo (723776)

Altura total, distância total
Medida + medida = soma

Ler também as informações no
capítulo Acessórios.
O aparelho dispõe de funções de
menu especiais (2.2.2 e 2.2.3) para
definição das referências de
medição com estes acessórios
especiais.

Medição

Do mesmo modo, os valores
em cadeia (= qualquer valor
das medições de distâncias) e as
somas de área/volumes pode ser
adicionados.
Alturas parciais, valores em
cadeia
Medida - medida = diferença
Medição
Subtracção

pt

Medição
= Diferença
Duplicação de um valor medido
O instrumento permite a fácil
duplicação dos valores medidos,
como, por exemplo, o comprimento
das paredes de uma sala, para
determinar o seu perímetro.

Adição

Medição

Medição

Adição

= Soma

Medição
= Soma (metade do
comprimento das paredes)

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt
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Português

Comprimento, cont.
repetir, duplicando o valor
medido
= Soma (circunferência)

Volume

Funções de Menu

Medida x medida x medida =
Volume

As funções de menu são descritas
na ordem em que aprecem no visor
do aparelho, i.e., em ordem
ascendente dos respectivos números
de atalho.

Medição (por ex., 3.500m)
Multiplicação

Os números de atalho encontram-se
indicados entre parêntesis, atrás da
função de menu.

Medição (por ex., 8.375m)
PD-Z37

O modo de utilização dos menus é
explicado no capítulo Utilização dos
instrumentos, no parágrafo
Utilização dos menus.

Multiplicação
Medição (por ex., 2.285m)

Área
pt Medida x medida = área
Medição (por ex., 3.500m)

PD-Z40

= Volume (por ex.,
66.980m³)

Os números de atalho
facilitam a busca das funções
de menu.

Parâmetros de medição (1)

Multiplicação
Medição (por ex., 8.375m)

1

1 plano de medição
2 offset
3 temporizador
4 laser
5 rastreamento

Plano de medição (1.1)
plano de medição

1.1

1 à frente
2 tripé
3 atrás

menu

= Área (por ex., 29.313m²)
PD-Z39

parâm. de medição

1 parâm. de medição
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória

Após o cálculo de uma área
é possível efectuar o cálculo
de um volume.

Definir a plano de medição do
aparelho, de modo a indicar a partir
de onde as medições devem ser
efectuadas.
A plano de medição seleccionada é
utilizada para todas as medições
efectuadas, até ser novamente
alterada.
Parâmetro básico: Atrás (1.1.3)

Português

200

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Parâmetros de medição, cont.

No modo de Apontamento, a
plano de medição pode ser
alterada com as teclas de navegação
(+/-). A medição seguinte é
efectuada a partir da nova
referência, e depois disso, a partir da
referência pré-definida.
Frente (1.1.1)
Medição a partir da frente do
aparelho (óptica de
medição).
Tripé (1.1.2)
Medição a partir do tripé
ligado à traseira do aparelho.
Esta montagem é também utilizada,
quando o adaptador da porta de
interface funciona como batente
auxiliar.
Atrás (1.1.3)
Medições a partir do bordo
traseiro do adaptador.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Entrar Add (Adicionar) com o
teclado, chamá-lo a partir do
teclado ou da pilha de
memória.

O aparelho ajusta-se
automaticamente ao adaptador que
estiver instalado.
Para mais informações, consultar o
parágrafo Utilização do adaptador 
e a função de menu Ligado (2.3.1).
Após a selecção e a entrada de uma
plano de medição, aparece uma
breve mensagem de confirmação e o
menu é apagado.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.
Adição / Subtracção (1.2)
offset

1.2

1 adição
2 subtracção
3 desligado

PD-Z78

O símbolo da plano de medição no
modo básico é composto por uma
linha e uma seta.

Parâmetro normal: Desligado (1.2.3)
CUIDADO:
Após cada entrada ou
mudança no parâmetro de Adição /
Subtracção, efectuar uma medição
de controlo.
Memorizar com frequência as
funções de Adição / Subtracção
utilizadas na memória do teclado e
chamá-las novamente quando
necessário.
Adição (1.2.1)
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

Para efectuar adições e subtracções
nos valores medidos. As tolerâncias
podem ser também tomadas em
consideração, como, por exemplo,
as dimensões em tosco ou
acabadas.

adição

+
201

1.2.1

Premir brevemente para
visualizar as unidades da
função Add (Adicionar).
A unidade metros é
automaticamente adicionada,
sem necessidade de premir a tecla
de menu.
Premir brevemente para
confirmar a adição.
Premir brevemente
novamente para terminar a
função de menu.
O visor apresenta uma mensagem
de confirmação por breves
momentos.
O aparelho muda para o
modo Normal e apresenta na
linha superior do parâmetro
básico o símbolo da adição.

0.000m
Português

pt

Parâmetros de medição, cont.
Adicionar
- válido para todas as medições
seguintes,
- é automaticamente sugerido,
quando a função de menu seguinte
for consulta.
Subtracção (1.2.2)
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
subtracção

pt

1.2.2

-

0.000m

Entrar a subtracção com o
teclado ou chamá-la a partir
do teclado ou da pilha de
memória.
Não efectuar as subtracções
com o sinal menos (-).
Premir brevemente para
visualizar as unidades da
função de subtracção.

Português

A unidade metros é
automaticamente subtraída,
sem necessidade de premir a tecla
de menu.

O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.
Temporizador (1.3)

Premir brevemente para
confirmar a subtracção.

Regula o retardamento para 5 e 60
segundos, após o accionamento da
tecla de disparo, para início da
medição.

Premir brevemente
novamente para terminar a
função de menu.

temporizador

O visor apresenta uma breve
confirmação e o aparelho muda para
o modo Normal.

1.3

1 uma vez
2 permanente
3 desligado

A linha superior do
parâmetro básico apresenta
o símbolo de subtracção.
Parâmetro normal: Desligado (1.3.3)

Subtrair
- válido para todas as medições
seguintes,
- é automaticamente sugerido,
quando a função de menu seguinte
for consulta.

Esta função permite utilizar o
aparelho em situações de medição
em que o teclado seja de difícil
acesso.

Desligado (1.2.3)
Apagamento de uma adição ou
subtracção existente. Após um
accionamento breve na tecla Enter, o
visor apresenta uma mensagem de
confirmação e o menu é então
abandonado.
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Este símbolo aparece na
linha superior dos ajustes
básicos, quando o disparo
retardado estiver em
utilização.

Uma vez (1.3.1)
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
uma vez

1.3.1

10 sec
O retardamento sugerido é apenas
aplicável à medição seguinte e pode
ser alterado conforme indicado a
seguir:
Com as teclas de navegação.
Cada accionamento da tecla
aumenta ou diminui o tempo
de retardamento em 1
segundo.
Com uma entrada no teclado.
Manter esta tecla accionada
para aumentar o
retardamento, até ao máximo
de 60 segundos.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Parâmetros de medição, cont.
Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
mensagem de confirmação e o menu
é então abandonado.

Permanente (1.3.2)
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
permanente

O aparelho muda para o modo Normal e o visor apresenta o símbolo do
retardamento nos ajustes básicos.

1.3.2

Desligado (1.3.3)
Após o accionamento da tecla Enter,
o retardamento permanente é
apagado e a função de menu é
então abandonada.

O aparelho muda para o modo Normal e o visor apresenta o símbolo do
retardamento nos ajustes básicos.
O retardamento pode também ser
configurado com o aparelho em
modo de Apontamento.
Manter a tecla premida, até
ser atingido o retardamento
desejado.
A linha superior indica o símbolo de
retardamento com o valor por baixo.
Após a libertação da tecla, os
segundos remanescentes são
apresentados no visor (por exemplo,
59, 58, 57, ).
A contagem dos últimos 5 segundos
é acompanhada com a emissão de
um bip. Após o último bip é
efectuada a medição, sendo o valor
apresentado no visor.

10 sec

Laser (1.4)

O retardamento sugerido é aplicável a
todas as medições seguintes e pode
ser alterado conforme indicado a
seguir:
Com as teclas de navegação.
Cada accionamento da tecla
aumenta ou diminui o tempo
de retardamento em 1
segundo.

1.4
1 modo normal
2 permanente

Para definição do modo de
funcionamento do laser.

Com uma entrada no teclado.
Manter esta tecla accionada
para aumentar o
retardamento, até ao máximo
de 60 segundos.

Modo normal: O laser desliga-se
automaticamente após 30 segundos.

Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
mensagem de confirmação e a
função de menu é então abandonada.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

laser

Modo permanente: O laser
permanece ligado em Modo de
Apontamento, desde que o aparelho
se encontre ligado.

203

Parâmetro normal: Modo normal
(1.4.1)
Modo normal (1.4.1)
Após o accionamento da tecla Enter,
a função de menu é abandonada e o
visor apresenta os ajustes básicos.
Este símbolo aparece no
visor de ajustes básicos
quando o laser se encontra
activado.
Permanente (1.4.2)
Após o accionamento da tecla Enter,
a função de menu é abandonada e o
visor apresenta os ajustes básicos e
iniciado o modo permanente.
De cada vez que a tecla On e a tecla
de medição são accionadas é
efectuada uma medição.
Este símbolo é apresentado
permanentemente nos
ajustes básicos.
Utilizar apenas o modo permanente do laser se
necessário, já que o consumo das
baterias neste modo de
funcionamento é muito rápido.

Português

pt

Parâmetros de medição, cont.
Rastreamento (1.5)
rastreamento

1.5

1 ligado
2 desligado

pt

A execução de medições contínuas
com o aparelho é seleccionável
neste sub-menu.
Esta função permite a medição de
objectos móveis e efectuar
estaqueamentos em relação a um
objecto fixo.
Parâmetro normal: Desligado (1.5.2)
Ligado (1.5.1)
Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
breve mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.
O aparelho muda para o modo Normal e o visor apresenta os ajustes
básicos, com a palavra Track na
linha superior.

Português

Adaptadores (2)

Para iniciar a medição contínua,
premir duas vezes a tecla de
disparo.
A linha inferior indica o valor medido
actualizado após cada medição.

transmitir
1 ligado
2 resultados
3 desligado

Para terminar a medição contínua,
premir brevemente a tecla de
disparo. O valor mais recente
medido pode então ser gravado ou
utilizado em cálculos.

Desligado (1.5.2)
Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
breve mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.

Este sub-menu permite efectuar a
transferência imediata da dados do
aparelho para um computador de
secretária ou portátil, através da
interface de transferência.

, 1x
menu
1 parâm. de medição
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória

Parâmetro normal: Desligado (1.6.3)

A utilização frequente ou
prolongada da função de
medição contínua provoca a
descarga acelerada das baterias.

Transmitir (1.6)

1.6

Ligado (1.6.1)
Todas as medições e cálculos
efectuados são transferidos; a
interface efectua a transferência dos
dados de modo contínuo.

adaptador

2

1 sem adaptador
2 com adaptador
3 reconhecimento

Resultados (1.6.2)
Para transferir apenas os resultados
das medições ou dos cálculos
efectuados (por exemplo, na
medição contínua máxima ou
mínima).

Sem adaptador (2.1)

Desligado (1.6.3)
A interface de transferência de
dados encontra-se desligada.

Esta função de menu permite a
utilização do aparelho sem
adaptador.

Estas funções de menu
encontram-se descritas na
documentação constante do CDROM fornecido com o aparelho.

Após o accionamento da tecla Enter,
o visor apresenta uma breve
mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.
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Adaptadores, cont.
O aparelho muda para modo
Normal e apresenta os
ajustes básicos. O símbolo
referente ao aparelho sem
adaptador aparece no visor.
Evitar a utilização do
aparelho sem adaptador, já
que a tampa das baterias fica
exposta e poderá ser danificada.
Com adaptador (2.2)
com adaptador
1
2
3
4
5

2.2

sem adaptador
acessório 723775
acessório 723776
distância ao pivô
extensão individual

Este menu permite definir o modo de
utilização do adaptador.
Estes parâmetros permitem definir a
referência traseira do aparelho.
Parâmetro normal: nenhum, o que
significa que, após uma reactivação,
todos os parâmetros são mantidos
inalterados.
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Sem adaptador (2.2.1)
Seleccionar esta função de menu,
quando o adaptador for utilizado sem
quaisquer adicionais.
Após o accionamento da tecla Enter,
o visor apresenta uma breve
mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.

Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
breve mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.

O aparelho muda para o
modo Normal e apresenta
nos ajustes básicos do visor
o símbolo do adaptador.
Acessório 723775 (2.2.2)
Esta função de menu permite regular
a plano de medição para o
adaptador com suporte curto
opcional (ler Informação para o
Utilizador, Acessórios).
Após o accionamento da tecla Enter,
o visor apresenta uma breve
mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.
O aparelho muda para modo
Normal e apresenta os
ajustes básicos. O símbolo
de adaptador especial
aparece no visor.

Acessório 723776 (2.2.3)
Esta função de menu permite regular
a plano de medição para o
adaptador com suporte longo
opcional (ler Informação para o
Utilizador, Acessórios).

O aparelho muda para modo
Normal e apresenta os
ajustes básicos. O símbolo
de adaptador especial
aparece no visor.
Distância ao pivô (2.2.4)
Definir a folga do eixo nesta função
de menu, quando estiver a ser
utilizada um tripé com adaptador.
Para ajustar a plano de medição
traseira, entrar a distância do lado
traseiro do adaptador até ao pivô de
rotação do tripé.
Para tripés SLIK U9000,
recomendados para
utilização com os aparelhos DISTO,
esta distância é de 0,054 m.
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Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
distância ao pivô

2.2.4

0.000m
O visor apresenta a última entrada
relativa à folga do eixo entre o
adaptador e o eixo de rotação do
tripé.
Entrar através do teclado a nova
folga do eixo ou chamar o valor
existente na memória do teclado ou
na pilha de memória.
Premir brevemente para
confirmar o valor entrado.
Premir novamente para
abandonar o menu.
O visor apresenta uma breve
confirmação e o aparelho muda para
o modo Normal.

Português

pt

Adaptadores, cont.
As distâncias entradas são
apenas tomadas em
consideração se a plano de medição
estiver regulada para a face traseira
do aparelho.
Extensão individual (2.2.5)
Função de menu para adicionais
específicos ou para extensões dos
adaptadores.

pt

Para ajustar a referência traseira,
entrar a distância desde o adaptador
até à superfície de localização do
adicional utilizado.
Podem ser utilizados valores
negativos.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
extensão individual

0.000m
Português

2.2.5

O visor apresenta a distância mais
recente entre o adaptador e a
extensão individual.

reconhecimento
1 ligado
2 desligado

Entrar através do teclado a nova
distância ou chamar o valor existente
na memória do teclado ou na pilha
de memória.
Premir brevemente para
confirmar o valor entrado.
Premir novamente para
abandonar a função de
menu.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.
O visor apresenta o símbolo da
extensão individual.
As distâncias entradas são
apenas tomadas em
consideração, se o plano de
medição estiver regulado para a face
traseira do aparelho.
Reconhecimento (2.3)
Este sub-menu permite activar ou
desactivar o reconhecimento
automático do adaptador.

2.3

O reconhecimento
automático apenas é
efectuado com adaptadores
equipados com pé rotativo ou
suporte de posicionamento/traçador.
Consultar o parágrafo Utilização dos
adaptadores.
Parâmetro normal: Ligado (2.3.1)
Ligado (2.3.1)
O reconhecimento automático está
activado.
Após o accionamento da tecla Enter,
o visor apresenta uma breve
mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.

Desligado (2.3.2)
Reconhecimento automático
desactivado.
Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
breve mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.
O visor apresenta o símbolo do
último adaptador identificado ou
entrada através do teclado.
Para cada adaptador novo
utilizado, é necessário entrar
a respectiva função de menu.
Pé rotativo (2.4)
Esta função de menu:
- define o plano de medição para o
adaptador com pé rotativo,
- apenas aparece, quando o
reconhecimento automático do
adaptador se encontra desactivado.

O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.
O visor apresenta o símbolo de
identificação do adaptador.
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Ajustes básicos (3)
Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
breve mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.
O símbolo nos ajustes
básicos é agora o adaptador
com pé rotativo.

Permite seleccionar as unidades de
medida para as medições e cálculos
efectuados pelo aparelho. Quando
for utilizado o sistema métrico,
permite ainda definir o número de
casas decimais.

, 2x
menu
1 parâm. de medição
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória

Parâmetro normal: 0.000 m (3.1.1)

Traçador (2.5)
Esta função de menu:
- define a plano de medição traseira
do aparelho para o adaptador com
suporte de posicionamento/traçador,
- apenas aparece, quando o
reconhecimento automático do
adaptador se encontra desactivado.
Após o accionamento da tecla Enter,
o visor apresenta uma breve
mensagem de confirmação e a
função de menu é então
abandonada.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.
O símbolo nos ajustes
básicos é agora o adaptador
com suporte de
posicionamento / traçador.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

ajustes básicos

3

1 unidades
2 língua
3 beep
4 reset
5 iluminação
6 desligar

0.00 m (3.1.2)
Após a selecção desta função de
menu:
- o menu é abandonado e o visor
apresenta os ajustes básicos.
- o visor apresenta o valor em metros
com uma precisão de 2 casas
decimais.

Unidades (3.1)
unidades

3.1

0.000 m
1
2
3
4

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

0.000 m (3.1.1)
Após a selecção desta função de
menu:
- o menu é abandonado e o visor
apresenta os ajustes básicos.
- o visor apresenta o valor em metros
com uma precisão de 3 casas
decimais.

0.00 ft (3.1.3)
Após a selecção desta função de
menu:
- o menu é abandonado e o visor
apresenta os ajustes básicos.
- os valores são então apresentados
em pés em formato decimal.
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0'/00"/32 (3.1.4)
Após a selecção desta função de
menu:
- o menu é abandonado e o visor
apresenta os ajustes básicos.
- os valores são então apresentados
em pés e polegadas.
Nos valores de polegadas, os
decimais são apresentados como
fracções de 1/32.
Exemplo: 8.5 polegadas = 8 in 16/32
0.0 in (3.1.5)
Após a selecção desta função de
menu:
- o menu é abandonado e o visor
apresenta os ajustes básicos.
- os valores são apresentados em
polegadas com uma precisão de
uma casa decimal.
0"/32 (3.1.6)
Após a selecção desta função de
menu:
- o menu é abandonado e o visor
apresenta os ajustes básicos.
- os valores são apresentados em
polegadas.
Nos valores de polegadas, os
decimais são apresentados como
fracções de 1/32.

Português

pt

Ajustes básicos, cont.
Língua (3.2)
língua

3.2

Inglês
1 Alemão
2 Inglês
3 Francês

pt

Através da interface DISTO é
possível o carregamento de
uma quarta língua (ler a
documentação constante do CDROM fornecido com o aparelho).
Após um accionamento breve na
tecla Enter, o visor apresenta uma
breve mensagem de confirmação no
idioma seleccionado e a função de
menu é então abandonada.

Para definição do idioma em que o
aparelho apresenta as mensagens,
os parâmetros, etc.

O aparelho muda para modo Normal
e apresenta o idioma seleccionado
nos ajustes básicos.

O idioma seleccionado pela
primeira vez pode depois ser
alterado através deste sub-menu.

Beep (Aviso acústico) (3.3)

Parâmetro normal: nenhum
Idiomas disponíveis para selecção:

beep

3.3
1 medição
2 tecla
3 desligado

Inglês (3.2.2)

Português

beep ligado / desligado

Um destes símbolos é apresentado
no visor, após a ligação do aparelho.
Quando símbolo de aviso acústico
activado desaparece do visor, o
símbolo de aviso acústico
desactivado permanece visível no
visor.
Parâmetro normal: Tecla (3.3.2)
Medição (3.3.1)
As medições efectuadas são
confirmadas com a emissão de um
aviso acústico (bip).

Após o accionamento da tecla Enter:
- a reactivação (reset) é imediatamente
efectuada,
- o visor apresenta uma mensagem de
confirmação por breves momentos,
- a função de menu é terminada.
O aparelho muda para modo Normal e
apresenta os ajustes básicos.
Iluminação (3.5)
lighting

3.5
1 ligado
2 desligado

Tecla (3.3.2)
Cada accionamento de tecla é
confirmado com a emissão de um
aviso acústico (bip).

Alemão (3.2.1)

Francês (3.2.3)

/

Para activação de um aviso acústico
aquando do accionamento das
teclas e/ou aquando a execução das
medições.

Desligado (3.3.3)
O aviso acústico está desligado.

Este sub-menu destina-se a ligar e a
desligar a iluminação do aparelho.

As mensagens de erro e a
desligação do aparelho são
sempre confirmadas com um aviso
acústico.

Parâmetro normal: Desligado (3.5.2)

Reset (3.4)
Para reactivação dos parâmetros
personalizados para os ajustes
básicos do aparelho.
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Ligado (3.5.1)
Para ligação da iluminação do visor.
Após o accionamento da tecla Enter, o
visor apresenta uma breve mensagem
de confirmação e a função de menu é
então abandonada.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Funções básicas (4)

Este símbolo aparece na
linha superior dos ajustes
básicos.
Ligar a iluminação apenas
quando necessário, já que a
sua activação reduz a duração das
baterias.
Desligado (3.5.2)
Para desligação da iluminação do
visor.
Após o accionamento da tecla Enter:
- a função de menu é terminada,
- o visor apresenta uma mensagem
de confirmação,
- o visor apresenta os ajustes
básicos.
Desligar (3.6)
Esta função de menu destina-se a
desligar o aparelho.
O accionamento da tecla Enter é
confirmado por um aviso acústico. O
aparelho é então desligado.
No parágrafo Desligação do
aparelho encontram-se
indicadas outros métodos para
desligar o aparelho.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Exemplos de aplicação:
 medição de diagonais de salas.
 medições máximas em pisos
irregulares ou ondulados.
 medições máximas em átrios de
grandes dimensões.
 alturas da cumeeiras de coberturas,
a partir da parte inferior da fachada.
 ou, em situações de difícil acesso
ou reduzida iluminação (esgotos,
galerias, couretes, etc.).

, 3x
menu
1 parâm. de medição
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória

funções básicas
1
2
3
4
5
6

Após a selecção desta função de
menu:
- o laser acende-se no modo de
Apontamento,
- o visor apresenta o seguinte.

4

maximumtrac
minimumtrac
distância exigida
pitágoras
altura
precisão

maximumtrac

4.1

Maximumtrac (4.1)

--.---m

A medição da distância máxima é
efectuada através da medição
contínua máxima.
PD-Z20

O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos
iluminados.

209

Premir brevemente para
iniciar a medição contínua.

Para medição da diagonal de uma
sala:
- começar por apontar o aparelho
para um ponto próximo do canto
oposto,
- depois, mover o feixe lentamente
pelo canto.
Em modo de medição
contínua, o aparelho efectua
as medições simples de modo
contínuo.
A maior distância medida é
continuamente actualizada e
apresentada no visor.
Premir novamente para
terminar a medição contínua.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta o valor da medição
contínua máxima nos ajustes
básicos.
Minimumtrac (4.2)
A medição da distância mínima é
efectuada através da medição
contínua mínima.

Português

pt

Funções básicas, cont.
Apontar o aparelho para o
alvo. Mover o aparelho
lentamente e de modo franco
sobre o alvo.
Em modo de medição
contínua, o aparelho efectua
as medições simples de modo
contínuo.

Após a consulta desta função de
menu:
- o laser acende-se no modo de
Apontamento,
- o visor apresenta o seguinte:
minimumtrac

4.2

Premir novamente de modo
breve para terminar a
medição contínua.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta o valor da medição
contínua mínima nos ajustes
básicos.

Exemplos de aplicação:
 Guardar no aparelho as distâncias
entre as vigas e as madres. Depois,
estes componentes podem ser
exactamente posicionados em obra,
através do DISTO.
 Guardar as distâncias do
desenvolvimento total das paredes
no aparelho e verificá-las
posteriormente no local da obra.
 Guardar os tamanhos dos painéis
de revestimento no aparelho e
chamar novamente estes valores
durante a instalação dos painéis.
Estes exemplos mostram
também como podem ser
facilitados os procedimentos de
verificação da construção.

Distância exigida (4.3)
distância exigida

--.---m

Após a reactivação do aparelho, os
valores definidos permanecem
inalterados.
Durante um estaqueamento, a
distância total é dividida em
segmentos.
O aparelho apresenta no visor as
distâncias pré-definidas, a partir de
um ponto conhecido já apontado.
Uma a uma, estas distâncias podem
ser verificadas, materializadas no
terreno (estaqueamento) ou
marcadas.

A menor distância medida é
continuamente actualizada e
apresentada no visor.

pt

Este sub-menu permite a selecção
de distâncias fixas ou variáveis para
trabalhos de estaqueamento.

PD-Z43

PD-Z21

Exemplos de aplicação:
 medição dos pé-direitos de salas.
 medição da distância mínima, em
caso de superfícies irregulares ou
onduladas.
 medição rectangular ou horizontal
sem tripé.

4.3

1 constante
2 variável

Premir brevemente para
iniciar a medição contínua.

Português
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Funções básicas, cont.
Constante (4.3.1)
Estaqueamento de distâncias
constantes.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
constante
a
x
x

a
x

4.3.1
0.000m
0.000m

Entrar com o teclado a nova
distância a e chamar depois
o valor da memória do
teclado ou da pilha de
memória.
Premir brevemente para
confirmar o valor entrado.
A distância entrada é apresentada
ao lado da letra a.
Premir a tecla de navegação
para marcar a constante x a
preto.

Caixas de entrada de dados:
a Distância onde é iniciado o
estaqueamento.
x Distância constante que pode ser
utilizada para efectuar o
estaqueamento, um a um,
diversas vezes.
O número de
estaqueamentos é apenas
limitado pelo alcance máximo da
medição total.
A letra a encontra-se já visualizada
a preto. Ao seu lado, é também
visualizado o valor mais recente da
distância utilizado (x).
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Entrar com o teclado a nova
distância x e chamar depois
o valor da memória do
teclado ou da pilha de
memória.
A distância entrada é apresentada
ao lado da letra x.
Premir brevemente, para
mudar para modo de
medição e iniciar o
estaqueamento.
Apontar o laser para o alvo.

n: 01

n: 01

-0.125m

0.000m

O visor apresenta:
- o número do ponto de
estaqueamento seguinte (n),
- uma ou duas setas para ajudar na
definição dos parâmetros,
- a distância actual entre a plano de
medição do aparelho e o ponto do
estaqueamento.
Mover depois o aparelho lentamente
e em linha recta, na direcção do
ponto de estaqueamento.
A seta no visor aponta na direcção do
ponto de estaqueamento seguinte.
A distância apresentada no visor
começa a reduzir, logo que o
aparelho é deslocado na direcção
correcta, no sentido do ponto de
estaqueamento seguinte.

O ponto de estaqueamento exacto é
marcado por duas setas e a
distância apresentada no visor é
zero.
Logo que o laser é apontado para
outro alvo, o visor apresenta o ponto
de estaqueamento seguinte.
Para terminar o processo de
estaqueamento, premir
brevemente uma das teclas.
O aparelho muda para modo Normal
e apresenta os ajustes básicos.

Quando junto do ponto de
estaqueamento, o aparelho emite um
breve sinal acústico (contínuo),
quando o ponto de estaqueamento
tiver sido atingido.
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Português

pt

Funções básicas, cont.
A distância entre os pontos
de estaqueamento é dividido
em campos de distâncias. Cada
ponto fica posicionado no meio do
respectivo campo de distância.

Logo que o aparelho é deslocado
entre dois pontos de estaqueamento,
para um novo campo de distância,
- o número (n) no visor muda,
- o sinal do valor medido apresentado
no visor muda também.

Variável (4.3.2)
Estaqueamento de distâncias
variáveis.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
variável

n

pt
n
1.5 m

03

02

1.5 m

01

1

0.000m

2
3

2

0.000m

3

0.000m

1.75 m

Caixas de entrada de dados:
1-20

n: 03
0.325m

Português

1.5 m

4.3.2

1

PD-Z43

Exemplo de estaqueamento:
Constante a ........................... 1.75 m
Constante x ............................. 1.5 m

n

Premir brevemente para
confirmar o valor entrado.

n: 02
0.000m

n: 01
-0.518m

Podem ser estaqueadas 20
distâncias variáveis, em
sequência contínua.

A primeira variável está já marcada a
preto no visor. Ao seu lado, é
também visualizado o valor mais
recente da distância utilizado.
Entrar com o teclado a nova
distância 1 e chamar depois
o valor da memória do
teclado ou da pilha de
memória.
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A distância entrada é apresentada
ao lado da letra 1.
Premir a tecla de navegação
para marcar a distância
variável 2 a preto.
Entrar a segunda e todas as
restantes variáveis do mesmo modo.
A primeira das variáveis que já não
sejam necessárias é definida como
0.
Premir brevemente, para
mudar para modo de
medição e iniciar o
estaqueamento.
Apontar o laser para o alvo.
Os procedimentos de
estaqueamento e os visores do
aparelho correspondem à função de
menu anteriormente descrita
Constante (4.3.1).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Funções básicas, cont.
Parâmetro normal: nenhum

Através desta função de menu,
podem ser indirectamente
calculadas as distâncias não
acessíveis ao aparelho.

As medições auxiliares exigem que:
 As direcções das medições sejam
respeitadas (triângulo).
 Os pontos de medição do laser
devem estar em linha num plano
horizontal ou vertical. As medições
efectuadas sobre elevações
conduzem a resultados incorrectos.
 A segunda medição auxiliar deve
ser perpendicular à distância
desejada.
 O segundo ponto de medição do
laser deve estar entre a distância do
comprimento desejado ou ser uma
das extremidades de tal
comprimento.
 Apenas se as distâncias medidas
forem curtas e se o aparelho puder
mantido com firmeza contra um
objecto, as medições poderão ser
efectuadas segurando o aparelho
na mão. As medições exactas
exigem a utilização de um tripé.

PD-Z27

O aparelho efectua o cálculo do
comprimento desejado, utilizando
duas ou três medições auxiliares,
com base no teorema de Pitágoras
(cuja função se encontra
memorizada no aparelho).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Para as medições verticais,
utilizar sempre a ligação do
tripé no adaptador do aparelho.
Apenas desta maneira se pode
garantir que o raio laser passa no
ponto de rotação do tripé.
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Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
pitágoras

4.4

1
2
3

O primeiro lado do triângulo a ser
medido e o correspondente número
1 são apresentados a preto.
Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Apontar o laser para o primeiro ponto
de medição.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.

PD-Z38

Exemplos:
 Medição da altura e largura de
edifícios efectuada à distância.
 Medição de partes inacessíveis de
fachadas.
 Medição fácil com o operador em pé
(sem necessidade de se dobrar) ou
sem utilizar acessórios, como as
placas-alvo.

Se o aparelho for utilizado com a
ligação do tripé na parte inferior da
caixa, o eixo do raio laser passa a
cerca de 70 a 100 mm acima do
ponto de rotação. Esta situação é
desprezável quando se efectuam
medições na horizontal, mas, na
vertical, os desvios podem conduzir
a erros de altura consideráveis.
PD-Z44

Pitágoras (4.4)

Sem um tripé, existe sempre
o risco de a medição ser
incorrecta, devido à vibração.
Depois, no modo de Apontamento:
- efectuar a medição com o
temporizador de disparo (tecla x)
- ou premir a tecla de disparo durante
um tempo suficiente para iniciar a
medição contínua máxima.

Português

pt

Funções básicas, cont.
Premir a tecla de disparo, logo que a
distância tiver sido medida no modo
de medição contínua máxima.
Premir brevemente para
confirmar a subtracção.
pitágoras

4.4
1

11.494m

2
3

pt

11.494m
Os primeiros valores medidos
aparecem no visor ao lado do 1
correspondente.
Ao mesmo tempo, o segundo lado
ou a altura do triângulo a ser medido
com o número correspondente 2é
apresentado a preto.
Alinhar o aparelho aproximadamente
a 90 graus com a referência
(parede).
Se os pontos medidos estiverem
dispostos na vertical, tal
corresponde à regulação horizontal
do aparelho.

Português

Se em vez da terceira
medição, for accionada a
tecla de resultado, o comprimento
desejado +e calculado através das
duas medições efectuadas; o
resultado é apresentado no visor.

Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Premir, até ser iniciada a
medição contínua mínima.

Caso seja desejado, efectuar a
terceira medição.

Premir brevemente para
terminar a medição contínua
mínima, logo que a distância
tenha sido determinada.

Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.

Premir brevemente para
confirmar a subtracção.
pitágoras

Apontar o laser para o terceiro ponto
medido.

4.4
1

11.494m

2

08.529m

Premir brevemente para
iniciar a medição ou manter a
tecla accionada, até se iniciar
a medição contínua máxima.

3

Premir brevemente para
confirmar o valor
apresentado no visor.

8.529m
O segundo valor medido aparece no
visor ao lado do 2 correspondente.
Ao mesmo tempo, o último lado do
triângulo a ser medido (com o
número 3) é apresentado a preto no
visor.

pitágoras

4.4

1

11.494m

2

08.529m

3

08.593m

8.593m
214

O terceiro valor medido aparece no
visor ao lado do número 3
correspondente.
Os 3 valores medidos podem
ser seleccionados
novamente com a tecla de
navegação e corrigidos por uma
nova medição.
Premir brevemente para
efectuar o cálculo e
apresentar no visor o
comprimento desejado.
pitágoras

4.4
1

08.751m

Premir novamente por
breves momentos para
abandonar o menu e
apresentar o resultado nos
ajustes básicos.
Se desejado, guardar o resultado
numa das memórias do teclado ou
na memória de dados.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Funções básicas, cont.
Altura (4.5)
Através desta função de menu,
podem ser indirectamente calculadas
as alturas parciais não acessíveis ao
aparelho.
Muitos dos exemplos dados para as
funções de cálculo de triângulos
rectângulos são aqui também
aplicáveis.

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
altura

Premir brevemente para
confirmar a subtracção.

4.5
1

altura

2

3

11.454m

Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

11.454m

2

O primeiro lado do triângulo a ser
medido e o correspondente número
1 são apresentados a preto.

Os requisitos para as medições
auxiliares são os mesmos que para o
cálculo de triângulos rectângulos,
mas com as seguintes excepções:

4.5
1

3

PD-Z32

O aparelho calcula os comprimentos
desejado com 3 medições auxiliares,
utilizando a fórmula do teorema de
Pitágoras.

Sem um tripé, existe sempre
o risco de a medição ser
incorrecta, devido à vibração.
Depois, no modo de Apontamento:
- efectuar a medição com o
temporizador de disparo (tecla x)
- ou premir a tecla de disparo durante
um tempo suficiente para iniciar a
medição contínua máxima.

 O segundo ponto auxiliar a medir
deve também ser a extremidade do
comprimento desejado.
 A terceira medição deve ser
efectuada a 90 graus do
comprimento desejado.

Apontar o laser para o primeiro ponto
de medição.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.

Os primeiros valores medidos
aparecem no visor ao lado do 1
correspondente.
Ao mesmo tempo, o segundo lado
ou a altura do triângulo a ser medido
com o número correspondente 2é
apresentado a preto.
Efectuar a segunda medição auxiliar,
conforme descrito anteriormente.
Premir e manter accionada a tecla
de disparo, para iniciar a medição
contínua.
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altura

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.762m
O segundo valor medido aparece no
visor ao lado do 2 correspondente.
Ao mesmo tempo, o último lado do
triângulo a ser medido (com o
número 3) é apresentado a preto no
visor.
Alinhar o aparelho aproximadamente
a 90 graus com a referência
(parede).
Se os pontos medidos estiverem
dispostos na vertical, tal corresponde
à regulação horizontal do aparelho.
Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Premir, até ser iniciada a
medição contínua mínima.
Mover o ponto de laser para cima e
para baixo e para os lados, ao longo
da extensão da distância desejada,
até ser determinada a distância
mínima.

Português

pt

Funções básicas, cont.
Premir brevemente para
terminar a medição contínua.
Premir brevemente para
confirmar o valor
apresentado no visor.
altura

pt

altura

A utilização desta função não
aumenta a precisão nominal
do aparelho.

4.5
1

05.595m

Esta função de menu não
pode ser definida
permanentemente.

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.515m

08.515m
O terceiro valor medido aparece no
visor ao lado do número
correspondente 3.
Os 3 valores apresentados
no visor podem ser
seleccionados novamente com a
tecla de navegação e corrigidos por
uma nova medição.
Premir brevemente para
efectuar o cálculo e
apresentar no visor o
comprimento desejado.

Português

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

Premir novamente por
breves momentos para
abandonar o menu e
apresentar o resultado nos
ajustes básicos.

precisão

Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.

4.6

--.---m

Precisão (4.6)

O laser acende-se no modo de
Apontamento.

Este menu permite calcular a média
dos valores de 10 medições
sequenciais.

Apontar o laser para o alvo.

Razões para utilização:
 Para obtenção de resultados mais
precisos, através da redução do
desvio entre os valores.
 Para compensar as medições
efectuadas com vibração, devido ao
aparelho ser mantido na mão.

Premir brevemente para
efectuar a medição.
O aparelho efectua 10 medições
simples e calcula depois a média
dos resultados obtidos. O laser é
desligado.
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precisão

4.6

n: 10
08.515m
Premir novamente por breves
momentos para abandonar o
menu e apresentar a média
nos ajustes básicos.
Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.
Média (4.7)
Esta função de menu permite
efectuar o cálculo da média
das medições efectuadas pelo
utilizador.
É possível calcular a média de até
30 medições.
Aplicação:
 Medições efectuadas em paredes e
tectos irregulares.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Funções básicas, cont.
Chamar a função de menu.
média

Cálculos (5)
média

4.7

n: ---.---m
Premir brevemente para ligar
o laser em modo de
Apontamento.
Apontar o laser para o alvo.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.
Premir e manter premida a tecla de
disparo para iniciar a medição
contínua.
Após a conclusão da medição,
premir novamente a tecla de disparo
por breves momentos.

n: 01
03.242m
03.242m

menu

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

1 parâm. de medição
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória

triângulo LLL
1
3

cálculos
1 triângulo LLL
2 triângulo LA
3 trapézio ALA
4 trapézio ALD
5 sup.empena
6 círculo

Efectuar todas as outras medições
conforme descrito anteriormente.
Premir novamente por breves
momentos para abandonar o
menu e apresentar a média
nos ajustes básicos.

5

Cálculo da circunferência, área e
volume de salas nesta função de
menu.
Triângulo LLL (5.1)
Após a medição dos três lados (LLL)
de um triângulo, esta função calcula:
- a altura do triângulo,

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

5.1

2

O visor apresenta:
- n: 01 para a primeira medição,
- a média calculada por baixo,
- e assim sucessivamente até ao
valor actualmente em utilização.

Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.

- o ângulo oposto ao lado maior do
triângulo,
- a área do triângulo.

, 4x

4.7
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pt
O primeiro lado do triângulo a ser
medido e o correspondente número
1 são apresentados a preto.
Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Alinhar o aparelho e apontar o laser
para o primeiro ponto a ser medido.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.
Premir e manter premida a tecla de
disparo e iniciar a medição contínua,
para cada um dos lados do triângulo.

Português

Cálculos, cont.
Após a conclusão da medição em
modo de medição contínua, premir
novamente a tecla de disparo por
breves momentos.
Premir brevemente para
confirmar a subtracção.
triângulo LLL
1

5.1
3.118m

2

Após confirmar a última
medição, premir brevemente
para iniciar o cálculo.
triângulo LLL
1
2
3

A função de menu é terminada e o
resultado marcado é apresentado
nos ajustes básicos.
Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.

5.1
02.379m

Triângulo LA (5.2)

69.8°

Após a medição da base e da altura
(LH) de um triângulo, a função de
menu calcula a área do triângulo.

04.003m2

3

pt

03.118m
Os primeiros valores medidos
aparecem no visor ao lado do 1
correspondente. Ao mesmo tempo, o
segundo lado do triângulo a ser
medido (com o número 2) é
apresentado a preto no visor.
Medir o segundo e terceiro lado do
triângulo, conforme descrito
anteriormente.
Os 3 valores apresentados
no visor podem ser
seleccionados novamente com a
tecla de navegação e corrigidos por
uma nova medição.

Português

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

Memorizar todos os resultados na
memória de dados?

triângulo LA

Premir e manter a pressão
na tecla.

1
2

Após a gravação, a função de menu
é abandonada e o visor apresenta os
ajustes básicos.
Utilizar apenas um determinado
resultado?
Seleccionar o resultado
desejado com a tecla de
navegação.

5.2

Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Alinhar o aparelho e apontar o laser
para o primeiro ponto a ser medido.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.
Premir e manter premida a tecla de
disparo para iniciar a medição
contínua mínima.
Após a conclusão da medição,
premir novamente a tecla de disparo
por breves momentos.
Premir brevemente para
confirmar a subtracção.
triângulo LA
1

A primeira medição da base e o
correspondente número 1 são
apresentados a preto.

5.2
03.147m

2

03.147m
O comprimento da base do triângulo
é apresentado ao lado do número
correspondente 1.

Premir brevemente para
confirmar a selecção.
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DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Cálculos, cont.
Ao mesmo tempo, o altura seguinte
a ser medida (com o número 2) é
apresentada a preto no visor.

Premir novamente para
abandonar o menu e
regressar os ajustes básicos.

Medir a altura do triângulo conforme
descrito e confirmar com a tecla
Enter.

Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.

Premir e manter a pressão na tecla
para iniciar a medição contínua
máxima. Premir novamente por
breves momentos, quando a
medição estiver concluída.

Trapézio ALA (5.3)

Após confirmar a última
medição, premir brevemente
para iniciar o cálculo.
triângulo LA

1

5.2

03.439m2

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

trapézio ALA

5.3

1
2
3

Após a medição da altura e da base
(ALA) de um trapézio, a função de
menu calcula:
- o comprimento e a pendente dos
lados do trapézio,
- a área do trapézio,

A primeira altura a ser medida (altura
do algeroz) e o correspondente
número 1 são apresentados a
preto.

Aplicações:
 determinação de pendentes de
coberturas.
 determinação da área da empena
de uma parede com cobertura em
triângulo isósceles.

Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Apontar o laser para o primeiro ponto
de medição.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.

PD-Z66

Os valores apresentados no
visor podem ser
seleccionados novamente com a
tecla de navegação e corrigidos por
uma nova medição.

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

Se houver a possibilidade de
vibração do aparelho no
modo de Apontamento:
- efectuar a medição com o
temporizador de disparo (tecla x)
- ou premir a tecla de disparo durante
um tempo suficiente para iniciar a
medição contínua.
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Premir brevemente para
confirmar a subtracção.
trapézio ALA
1

5.3
03.739m

2
3

03.739m
Os primeiros valores medidos
aparecem no visor ao lado do 1
correspondente.
Ao mesmo tempo, a base do
trapézio a ser medida (com o
número 2) é apresentada a preto
no visor.
Medir a base do trapézio conforme
descrito anteriormente e confirmar
com a tecla Enter.
Premir e manter accionada a tecla
de disparo, para iniciar a medição
contínua.
O segundo valor medido aparece no
visor ao lado do número
correspondente 2.

Português

pt

Cálculos, cont.

trapézio ALA

5.3

1

03.739m

2

02.665m

3

pt Medir a altura da cumeeira da
cobertura conforme descrito e
confirmar com a tecla Enter.
Premir e manter a pressão na tecla
de medição em modo de
Apontamento para iniciar a medição
contínua máxima.
Os valores apresentados no
visor podem ser
seleccionados novamente com a
tecla de navegação e corrigidos por
uma nova medição.
Premir novamente por breves
momentos para iniciar o
cálculo, após a confirmação
da última medição.

Português

trapézio ALA
1
2
3

Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.

5.3
03.108m
31.0°
12.096m2

Após a medição da altura, do
comprimento da base e da diagonal
(ALD) de um trapézio, a função de
menu calcula:
- o comprimento e a pendente de um
lado do trapézio.
- a área do trapézio.

Memorizar todos os resultados na
memória de dados?
Premir e manter a pressão
na tecla.
Após a gravação, a função de menu
é abandonada e o visor apresenta os
ajustes básicos.

Premir brevemente para
confirmar a selecção.
A função de menu é terminada e o
resultado marcado é apresentado
nos ajustes básicos.

5.4

1
2
3

A primeira altura a ser medida (altura
do algeroz) e o correspondente
número 1 são apresentados a
preto.
Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.

Utilizar apenas um determinado
resultado?
Seleccionar o resultado
desejado com as teclas de
navegação.

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
trapézio ALD

Trapézio ALD (5.4)

PD-Z67

A altura seguinte a ser medida
(altura da cumeeira da cobertura)
aparece marcada a preto com o
número 3.

Apontar o laser para o primeiro ponto
de medição.
Esta função de menu tem a
vantagem de todas as medições
poderem ser efectuadas a partir do
mesmo local.
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Medir sempre o lado menor
do trapézio.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Cálculos, cont.

Premir brevemente para
confirmar a subtracção.
trapézio ALD
1

5.4
03.516m

2
3

03.516m
Os primeiros valores medidos
aparecem no visor ao lado do 1
correspondente.
Ao mesmo tempo, a base do
trapézio a ser medida (com o
número 2) é apresentada a preto
no visor.
Medir o comprimento da base do
trapézio conforme descrito
anteriormente e confirmar com a
tecla Enter.
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Premir e manter accionada a tecla de
disparo em modo de Apontamento,
para iniciar a medição contínua.
trapézio ALD

Premir novamente por breves
momentos para iniciar o
cálculo, após a confirmação
da última medição.

5.4

1

03.516m

2

05.373m

trapézio ALD
1

3

05.373m
O segundo valor medido aparece no
visor ao lado do 2 correspondente.
Ao mesmo tempo, a diagonal
seguinte a ser medida (com o número
3) é apresentada a preto no visor.
Medir o comprimento da diagonal do
trapézio conforme descrito
anteriormente e confirmar com a tecla
Enter.
Premir e manter accionada a tecla de
disparo em modo de Apontamento,
para iniciar a medição contínua.

5.4
06.996m

2

39.8°

3

30.932m2

Memorizar todos os resultados na
memória de dados?
Premir e manter a pressão
na tecla.

A função de menu é terminada e o
resultado marcado é apresentado
nos ajustes básicos.
Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.
Superfície empena (5.5)
Esta função de menu permite
calcular a área da empena de uma
fachada com cobertura em triângulo
isósceles.

pt

Aplicação:
Com a área da empena, a sala
modificada pode então ser
determinada.
PD-Z68

Se houver a possibilidade de
vibração do aparelho no
modo de Apontamento:
- efectuar a medição com o
temporizador de disparo (tecla x)
- ou premir a tecla de disparo durante
um tempo suficiente para iniciar a
medição contínua.

Após a gravação, a função de menu
é abandonada e o visor apresenta os
ajustes básicos.
Utilizar apenas um determinado
resultado?

Os valores medidos
apresentados no visor podem
ser seleccionados novamente com a
tecla de navegação e corrigidos com
novas medições.

Seleccionar o resultado
desejado com as teclas de
navegação.
Premir brevemente para
confirmar a selecção.
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Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

Português

Cálculos, cont.
sup.empena

5.5

sup.empena

1

1

2

2

3

3

O segundo valor medido aparece no
visor ao lado do 2 correspondente.
Ao mesmo tempo, a altura seguinte
a ser medida (cumeeira da
cobertura) é apresentada a preto no
visor.

5.5
03.547m

03.547m
A primeira altura a ser medida (altura
do algeroz) e o correspondente
número 1 são apresentados a preto.

pt

Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Apontar o laser para o primeiro ponto
de medição.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.
Se houver a possibilidade de
vibração do aparelho no modo
de Apontamento:
- efectuar a medição com o
temporizador de disparo (tecla x)
- ou premir a tecla de disparo durante
um tempo suficiente para iniciar a
medição contínua.
Premir brevemente para
confirmar a subtracção.

Português

Os primeiros valores medidos
aparecem no visor ao lado do 1
correspondente. Ao mesmo tempo, a
largura da empena seguinte a ser
medida (com o número 2) é
apresentada a preto no visor.
Medir a largura da empena ou do
edifício conforme descrito
anteriormente e confirmar com a
tecla Enter.
Premir e manter accionada a tecla
de disparo, para iniciar a medição
contínua.
sup.empena

Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.

03.547m

2

09.812m

3

09.812m

sup.empena

1

5.5

53.789m2

Apontar o laser para o primeiro lado
inferior.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.
Premir e manter accionada a tecla
de disparo em modo de
Apontamento, para iniciar a medição
contínua.
Premir novamente por breves
momentos, quando a medição
estiver concluída.
Premir brevemente para
confirmar a subtracção.

5.5

1

Após confirmar a última
medição, premir brevemente
para iniciar o cálculo.

Os valores apresentados no
visor podem ser
seleccionados novamente com a
tecla de navegação e corrigidos por
uma nova medição.
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Premir novamente por breves
momentos para abandonar o
menu e apresentar o
resultado nos ajustes
básicos.
Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.
Círculo (5.6)
Esta função de menu permite
calcular a área de um círculo,
através do conhecimento prévio do
diâmetro.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Cálculos, cont.
Aplicação:
 Cálculo do volume de árvores, silos,
etc.
 medições em sistemas de tubagem.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
círculo

5.6
1

O diâmetro do círculo e o
correspondente número 1 são
apresentados a preto.
Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Posicionar o aparelho sobre a
circunferência do círculo, como linha
de referência.
Apontar o ponto do laser para o
outro lado do círculo (por exemplo,
para o solo).
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.

Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.

Se houver a possibilidade de
vibração do aparelho no
modo de Apontamento:
- efectuar a medição com o
temporizador de disparo (tecla x)
- ou premir a tecla de disparo durante
um tempo suficiente para iniciar a
medição contínua máxima.
Premir novamente por breves
momentos, logo que o a medição
contínua máxima estiver concluída.
Premir duas vezes para
confirmar o valor medido e
iniciar o cálculo.
círculo

5.6
1

00.250m2

Superfícies (5.7)
Esta função de menu permite
calcular, a partir dos valores do
comprimento, largura e pé-direito de
uma sala:
- área do pavimento e do tecto,
- soma das áreas das paredes,
- circunferência,
- volume da sala.
Aplicação:
 As dimensões de um espaço
interior são valores necessários
para o cálculo de pinturas,
aplicação de rebocos ou de
carpetes, etc.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
superfícies
1
2

Premir novamente por
breves momentos para
abandonar o menu e
apresentar o resultado nos
ajustes básicos.

3
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5.7

A primeira medição do comprimento
da sala e o correspondente número
1 são apresentados a preto.
Premir brevemente para
mudar para modo de
Apontamento.
Alinhar o aparelho e apontar o laser
para o primeiro ponto a ser medido.
Disparar o comando de
medição. Manter o aparelho
imóvel.
Se houver a possibilidade de
vibração do aparelho no
modo de Apontamento:
- efectuar a medição com o
temporizador de disparo (tecla x)
- ou premir a tecla de disparo durante
um tempo suficiente para iniciar a
medição mínima.
Premir novamente por breves
momentos, logo que o a medição
contínua mínima estiver concluída.
Premir brevemente para
confirmar a subtracção.

Português

pt

Cálculos, cont.
superfícies
1

5.7

026.369m2

2

2

082.632m2

3

3

020.684m

4

105.344m3

O comprimento da sala é apresentado
ao lado do número correspondente 1.
Ao mesmo tempo, a largura seguinte a
ser medida (com o número 2) é
apresentada a preto no visor.
Medir a largura da sala conforme
descrito anteriormente e confirmar com
a tecla Enter.
Medir depois o pé-direito da sala (nº 3)
e confirmar a medição.
Premir novamente de modo
breve para terminar a
medição contínua.
Os resultados dos cálculos são
explicados através de gráficos e
numerados em sequência (1-4):
1 ......... área do tecto e do pavimento
2 ........................... área da superfície
3 ................................. circunferência
4 ............................................ volume

Português

Memória (6)

5.7

1

04.563m

04.563m

pt

superfícies

Tecla de memória 1 - 9 (6.1)
Nove posições de memória com
diversas possibilidade de gravação e
consulta dos dados, para gravação
de resultados intermédios ou
utilização de dados frequentes
(adição, subtracção, folga ao eixo,
etc.).

, 5x
menu
1 parâm. de medição
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória

Memorizar todos os resultados na
memória de dados?

A função de menu serve apenas
para efectuar a gravação dos dados.
A consulta dos dados gravados é
efectuada com a tecla da função de
menu (tecla de consulta 1-9 (6.2).

Premir e manter a pressão
na tecla.
Após a gravação, a função de menu
é abandonada e o visor apresenta os
ajustes básicos.

memória
1
2
3
4

Utilizar apenas um determinado
resultado?

6

tecla memória 1-9
tecla consulta 1-9
stack
dados

Seleccionar o resultado
desejado com as teclas de
navegação.
Premir brevemente para
confirmar a selecção.
A função de menu é terminada e o
resultado marcado é apresentado
nos ajustes básicos.
Se desejado, guardar o resultado na
memória do teclado ou na memória
de dados.

A aparelho DISTO pode efectuar a
gravação das medições e dos
cálculos de muitas maneiras.
A última medição, cálculo ou valor
entrado é gravada quando aparelho
é desligado, aparecendo nos ajustes
básicos quando o aparelho é
novamente ligado.
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Parâmetro normal: A reactivação do
aparelho (reset) provoca o
apagamento dos dados contidos nas
teclas de memória (3.4).
Pré-condição:
Antes da gravação dos dados
(medidos ou calculados), estes
devem ser apresentados nos ajustes
básicos. As entradas com o teclado
devem ser confirmadas com a tecla
Enter.
Gravação com o menu
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
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Memória, cont.
tecla memória 1-9

6.1

Premir brevemente para
chamar o menu principal.

1
0.000

5.125
A seta do símbolo significa gravação;
o número ao lado do símbolo indica a
tecla de memória utilizada para a
gravação (1-9).
Por baixo, em letra de corpo reduzido,
o conteúdo actual da memória é
apresentado como 0.000, se a tecla
de memória não tiver sido utilizada. O
conteúdo da memória actual é
substituído por novos dados, quando
estes forem gravados na respectiva
tecla de memória.
Seleccionar uma tecla de
memória (livre) com as teclas
de navegação ou entrando
directamente o número da
tecla de memória.
Premir por breves momentos
para memorizar os dados.
Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.
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O visor apresenta a tecla de
memória correspondente.

Gravação com tecla de atalho

,

+

...

Premir por breves momentos
para memorizar os dados.

+

Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.

Entrar o atalho da função de menu
"tecla de memória 1 - 9 (6.1) e
adicionar o número da posição de
memória desejada (1-9).

Gravação com a tecla de memória
Os dados são gravados em cada uma
das teclas de memória, de 1 a 9.

tecla memória 1-9

Por baixo, o conteúdo da memória é
apresentado ou 0.000, se a tecla de
memória não estiver a ser utilizada.
Seleccionar a tecla de
memória com as teclas de
navegação ou seleccionar
directamente, através da
entrada directa com o
teclado.

Tecla de consulta 1-9 (6.2)

Após a confirmação da gravação dos
dados, são apresentados no visor os
ajustes básicos.

Premir e manter a pressão
na tecla desejada, por
exemplo a tecla 3 para a
tecla de memória 3.

A seta do símbolo significa consulta;
o número ao lado do símbolo indica
a tecla de memória utilizada para a
gravação (1-9).

Esta função de menu apenas serve
para consultar os dados gravados
em uma das nove teclas de
memória.
A gravação de dados numa tecla de
memória é efectuada na função de
menu Tecla de memória 1-9 (6.1).

Premir brevemente para
consultar o conteúdo da
memória.

Quando chamado, o valor presente
nos ajustes básicos é substituído
pelo conteúdo da tecla de memória.

Após uma breve mensagem de
confirmação, o conteúdo da memória
aparece nos ajustes básicos.

Consulta com o menu
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

Consulta com tecla de atalho

6.1

tecla consulta 1-9

3

1

0.000

9.723

0.000
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6.2

Premir brevemente para
chamar o menu principal.
,

+

...

+

Entrar o atalho para a tecla de
consulta 1-9 (6.2) e adicionar o
número da posição de memória
desejada (de 1 a 9).

Português
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Memória, cont.
Após uma breve mensagem de
confirmação, o conteúdo da memória
aparece nos ajustes básicos.
Consulta com a tecla 0
Premir até se ouvir um sinal
acústico (após cerca de 1
segundo).
Se a tecla for premida durante
um período de tempo
demasiado longo, o visor apresenta o
conteúdo da pilha de memória (6.3).

pt

tecla consulta 1-9

6.2

1

5.125
O visor apresenta a primeira tecla de
memória.
Seleccionar a tecla de
memória com as teclas de
navegação ou seleccionar
directamente, através da
entrada directa com o
teclado.

Português

Premir brevemente para
consultar o conteúdo da
memória.

stack

1

Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.

7.891

Stack (Pilha de Memória) (6.3)
A pilha de memória permite a
gravação automática das últimas 15
medições, cálculos ou entradas para
uma memória flutuante. Isto significa
que os valores não são gravados
numa posição fixa, flutuando através
da pilha de memória.
Quando todas as 15 posições de
memória estiverem ocupadas, cada
nova entrada apagará/substituirá a
última posição de memória ocupada.
Parâmetro normal: após a
reactivação do aparelho, a pilha de
memória é apagada (3.4)

6.3

A seta indica a consulta da pilha de
memória; o número ao lado da seta
indica a posição de memória na pilha
(1-15).
Por baixo, em letra de corpo reduzido,
o conteúdo actual da memória é
apresentado como 0.000, se a
posição de memória na pilha não tiver
sido utilizada.
A entrada mais recente (última)
encontra-se sempre na posição de
memória 1, a entrada anterior será
colocada na posição de memória 2,
etc.
Seleccionar a tecla de
memória com as teclas de
navegação ou seleccionar
directamente, através da
entrada directa com o teclado.

Consulta com o menu
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

Premir brevemente para
consultar o conteúdo da
memória.
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Após uma breve mensagem de
confirmação, o conteúdo da memória
aparece nos ajustes básicos.
Os resultados das medições
individuais para funções
básicas (triângulos rectângulos,
alturas) ou cálculos (triângulos,
trapézios, etc.) podem ser
consultados a partir da pilha e
utilizados para cálculos posteriores.
Consulta com a tecla 0
Premir e manter a pressão
na tecla durante cerca de 2
segundos, até se ouvirem
dois avisos acústicos.
Se a tecla for premida durante um período de tempo
insuficiente, a tecla de memória é
apresentada no visor (6.1).
stack

6.3

1

7.891
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0pt

O visor apresenta o conteúdo da
primeira posição da pilha (stack) de
memória.
Seleccionar a posição de
memória desejada com as
teclas de navegação ou
através de uma entrada
directa com o teclado.
Premir brevemente para
consultar o conteúdo da
memória.
Após uma breve mensagem de
confirmação, o conteúdo da memória
aparece nos ajustes básicos.
Dados (6.4)
dados

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta a posição
de memória seguinte livre.
Através do teclado, pode ser entrado
um máximo de 30 caracteres.
O texto é apresentado em 3 linhas,
sendo transmitido uma única linha
através da interface de dados.
texto

6.4
1 texto
2 memorizar
3 modificar
4 apagar
5 transmitir

Este sub-menu permite efectuar a
gestão da memória de dados.
Parâmetros normais: nenhum, o que
significa que a reactivação (3.4) não
provoca o apagamento da memória
de dados.
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Texto (6.4.1)
Esta função de menu é utilizada para
a entrada de texto na memória de
dados, por exemplo para
documentação das medições.

001

...

Memória, cont.
Premir repetidas vezes a
tecla correspondente para
chamar um caracter especial
desejado (conforme descrito
no parágrafo Teclado no
capítulo Entrada de texto e
dados).

Entrar a entrada seguinte,
depois do cursor se ter
movido para a posição seguinte.
Premir brevemente para a
entrada de um espaço.
Premir e manter a pressão
na tecla, para entrar o
número 0.

6.4.1

Premir brevemente, para
retroceder um espaço e
substituir o último caracter
entrado.
Repetir o processo anterior,
para apagar as entradas uma
a uma.

abc

Premir brevemente para
terminar e memorizar a
entrada de texto.

Premir a tecla brevemente
para mudar entre maiúsculas
e minúsculas.

Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.
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A função de menu Transmitir (6.4.5)
permite o envio dos dados gravados
para um computador e sua
visualização através de uma folha de
cálculos Excel.
Memorizar (6.4.2)
Função de menu para gravação dos
valores medidos e calculados na
memória de dados.
Memorização com o menu
Pré-condição: O valor a ser
memorizado deve estar visualizado
nos ajustes básicos.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta a posição
de memória seguinte livre.
memorizar
_>

002

6.4.2
abc

2.493
Podem também ser entradas 3
linhas de texto através do teclado
(máximo de 8 caracteres por linha).

Português
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Memória, cont.
Através de uma descrição
dos valores memorizados, os
erros e as dúvidas podem ser
evitados.
Entrar o texto conforme descrito na
função de menu (6.4.1).
Premir brevemente para
mover o cursor para a linha
de texto seguinte.

pt

Premir brevemente para
terminar e memorizar a
entrada de texto.
Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.
Como alternativa, a entrada de texto
pode ser efectuada através de uma
lista pré-definida.
Pré-condição: A lista deve já ter sido
carregada no aparelho (ler a
documentação do CD-ROM
fornecido com o aparelho).
Premir brevemente para
visualizar a lista dos textos
pré-definidos.

Português

memorizar
_>

002

Armazenamento com a tecla Enter
Quando se pretende armazenar um
valor visualizado nos ajustes básicos:

6.4.2
abc

Premir e manter a pressão na
tecla.

Hall
Duche
WC
C.banho

O visor apresenta:
 a posição de memória seguinte,
 um cursor para entrada de texto.

Seleccionar o texto desejado
da lista.

Se desejado, entrar o texto conforme
descrito anteriormente.
Premir brevemente para
armazenar os dados.

Premir brevemente para
confirmar o valor entrado.

Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.

Proceder de igual modo para entrar
outro texto da lista.

Se todos os resultados dos cálculos
tiverem que ser armazenados (por
exemplo, cálculos de triângulos
rectângulos, alturas, ) na memória
de dados:

Premir brevemente para
terminar e memorizar a
entrada de texto.

Premir e manter a pressão na
tecla, imediatamente após a
visualização dos resultados
dos cálculos.

Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.
Para armazenar o novo valor,
o aparelho utiliza
automaticamente as primeiras linhas
de texto da última posição de
memória.

O visor apresenta:
 a posição de memória seguinte,
 um cursor para entrada de texto.
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Se desejado, entrar o texto na
primeira linha conforme descrito
anteriormente.
Este texto é
automaticamente utilizado
para os resultados seguintes.
As outras duas linhas
 são reservadas para a entrada de
texto,
 contêm o texto pré-definido pela
função de cálculo.
Premir brevemente, para
memorizar os resultados, um
após o outro.
Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.
Modificar (6.4.3)
Através desta função de menu,
podem ser alterados os dados
memorizados.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
 o último valor memorizado,
 o número da posição de memória,
 o total de posições de memória
ocupadas e a percentagem de
ocupação da memória.
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Memória, cont.
modificar

200

:200
: 25%

6.4.3

5.125m
Seleccionar a posição de
memória desejada com as
teclas de navegação ou
através de uma entrada
directa com o teclado.
Se desejado, a posição de memória
seleccionada pode ser reservada
para transmitir os dados para um
computador.
Premir brevemente para
reservar a posição de
memória.
O visor apresenta este
símbolo.
A posição da memória e o
respectivo conteúdo
permanecem inalterados.
Premir novamente a tecla Clear
(Apagar) para libertar a posição de
memória para a transferência de
dados.
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Premir novamente para
começar a efectuar as
alterações.
Com as teclas de navegação,
colocar o cursor na linha a ser
modificada.

Apagar (6.4.4)
Esta função de menu destina-se a
apagar a totalidade da memória de
dados.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta um pedido.

Para apagar, premir
brevemente.

Apagar
todos os
dados?

Entrar através do teclado o novo texto
ou consultar o texto existente na
memória do teclado ou na pilha de
memória.
Premir e manter a pressão
conforme desejado.

Cancelar a função de menu?

Para adicionar uma unidade
de medição, premir (diversas
vezes).
Uma linha de texto pode ser
substituída por uma lista. Ler
a função de menu de Armazenamento
(6.4.2).
Premir brevemente para
armazenar as modificações.
Após uma breve mensagem de
confirmação, os ajustes básicos são
apresentados.

DISTO
Premir brevemente para
visualizar o sub-menu
Dados (6.4) ou premir e
manter a pressão na tecla
para visualizar os ajustes
básicos.
Apagar?
Premir por breves momentos.
Após o apagamento da memória de
dados, o visor apresenta uma
mensagem de confirmação e,
depois, os ajustes básicos.
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Transmitir (6.4.5)
transmitir

6.4.5
1 todos
2 posição

Este sub-menu permite efectuar a
transferência dos dados da memória
para um computador de secretária
ou portátil, através da interface de
transferência.
Todos (6.4.5.1)
Esta função de menu destina-se a
transmitir a totalidade da memória de
dados.
Durante a transmissão, o número da
posição da memória de dados a ser
transmitida é apresentado no visor.
No final da transmissão, o sub-menu
é novamente apresentado no visor.
Posição (6.4.5.2)
Esta função de menu permite
transmitir apenas algumas posições
da memória de dados.

Português
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Memória, cont.
Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:
posição

6.4.5.2

001->
200->

Durante a transmissão, o número da
posição da memória de dados a ser
transmitida é apresentado no visor.
No final da transmissão, o sub-menu
é novamente apresentado no visor.

Calculadora (7)
, 6x

A barra vertical apresenta a posição
pt da memória, desde a primeira, até à
última posição.
Selecção das posições de memória
a ser transmitidas:

menu
2 adaptador
3 ajustes básicos
4 funções básicas
5 cálculos
6 memória
7 calculadora

...

calculadora

Se forem usadas unidades
de medida incorrectas, o
visor apresenta a seguinte
mensagem de erro:
 Não é possível calcular o quadrado
das dimensões de área e volume.
 Não podem ser calculadas as raízes
quadradas de comprimento ou de
volume, etc.
Divisão (7.1)
Pré-condição: O primeiro valor a ser
utilizado no cálculo deve aparecer
nos ajustes básicos.
Cada entrada efectuada com o
teclado deve ser confirmada com a
tecla Enter.

Colocar uma seta na primeira
ou última posição da
memória.
Entrar a primeira e a última
posição de memória e,
depois, um a seguir ao outro,
os números da posição de
memória desejados.

As funções de cálculos disponíveis
neste sub-menu complementam as
quatro operações básicas, conforme
descrito no parágrafo Cálculos
simples.

7

Após a consulta desta função de
menu, o visor apresenta:

1 divisão
2 quadrado
3 raíz quadrada

/

Premir brevemente para
confirmar a selecção e iniciar
a transmissão de dados.

Português

13.510m

--.---m
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O primeiro valor a ser utilizado no
cálculo é apresentado em
minúsculas.
O segundo número pode ser:
 entrado com o teclado
 chamado da memória ou da pilha
(stack) de memória
 determinado através da medição de
uma distância.
Premir por breves momentos
para efectuar o cálculo.
O resultado é visualizado nos
ajustes básicos.
Quadrado (7.2)
Pré-condição: O primeiro valor a ser
utilizado no cálculo deve aparecer
nos ajustes básicos.
Após a consulta da função do menu
é cálculo é efectuado imediatamente
e o resultado é apresentado nos
ajustes básicos.
Raiz quadrada (7.3)
Pré-condição: O primeiro valor a ser
utilizado no cálculo deve aparecer
nos ajustes básicos.
Após a consulta da função do menu
é cálculo é efectuado imediatamente
e o resultado é apresentado nos
ajustes básicos.
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Informação para o utilização

Alcance reduzido:
O alcance de operação do DISTO
pode ser reduzido pelas superfícies
sem brilho (mate), verdes e azuis
(assim como pelas árvores ou
plantas).

Superfícies rugosas
Em superfícies rugosas (por ex., em
rebocos grosseiros) o instrumento
indica valores médios.
Para evitar que a medição seja
efectuada no fundo das juntas do
reboco:
Utilizar uma placa-alvo, um
autocolante 3M "Post-it" ou um
cartão.

Superfícies transparentes
Para evitar erros de medição, não
efectuar a medição sobre líquidos
incolores (como a água) ou vidro
(sem poeiras).
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Superfícies húmidas, lisas
ou de brilho elevado
1. O apontamento segundo um
ângulo pouco pronunciado
provoca a deflecção do raio laser.
Neste caso, o DISTO pode
receber um sinal demasiado fraco
(mensagem de erro E225).
2. Se o apontamento for efectuado
num ângulo recto, o DISTO pode
receber um sinal demasiado forte
(mensagem de erro E256).

Superfícies inclinadas e
redondas
Podem ser medidas com o laser.
Requisito: A superfície-alvo deve
dispor de uma área suficiente para o
ponto do laser.

PD-Z55

Alcances maiores:
À noite, ao lusco-fusco e quando o
alvo se encontra à sombra.

O apontamento do
instrumento para chapas de
vidro, ou se houver diversos objectos
na linha de visualização, pode
conduzir a medições erradas.

Apontamento com mão livre
(aproximadamente 20 a 40 m):
Utilizar a placa-alvo 563875 (DIN
C6) rsp. 723385 (DIN A4) ou:
Construir placas-alvo de quaisquer dimensões:
Distância:

Referência para
encom enda:

até 30 m
(b ranco )

Sc o tc h Cal*

30 a 100 m
(castanho )

Tip o e ng e nharia 3279
(7502 99 61 036)*

Regulação do visor telescópico
1. Com a função de menu Permanente (1.4.2), colocar o aparelho
em modo Contínuo.
2. Colocar no interior, a 5, 10 ou 30
m de uma parede.
3. Fixar o traçador para oculares
telescópicas à parede, conforme
indicado na figura.

* Fabricado pela 3M

Utilização no exterior

PD-Z56

Em condições de luz do dia (no
exterior), operar sempre com o visor
laser. Se necessário, sombrear o
alvo.

No caso de materiais e líquidos
desconhecidos, efectuar sempre
medições experimentais.

PD-Z52

Alcance de operação

Fixar o visor telescópico e verificar a
fixação, aplicando pressão no lado
do visor.
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Utilização no exterior, contd.

Acessórios

Copiar o diagrama seguinte (1:1).

Acessórios para medição

PD-Z57

PD-Z59

4. Rodar lentamente a ocular, até a
rectícula e o ponto laser ficarem
focados com nitidez.

34 mm

Centro do
visor
telescópico

pt

5. Alinhar a ocular telescópica com o
ponto de laser (lado, altura)

Em utilização exterior, verificar
periodicamente o ajustamento; (em
condições de meia sombra, cerca de
10 a 15 m). Apontar o instrumento com
e sem o filtro vermelho instalado (a
visibilidade é melhorada).

Exemplo: Posicionar o instrumento a
exactamente 5 m de uma parede (±
0.5m). O ponto de laser deve ficar
posicionado no centro, exactamente
ao lado da marca de 5 m.

PD-Z60

Português
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Óculos de protecção laser (723777)
Óculos de meio óptico vermelho para
uma melhor visibilidade em espaços
com elevada iluminação ou no exterior,
até distâncias entre 10 e 12 m.
Placa-alvo 563875 (DIN C6)
Placa-alvo 723385 (DIN A4)
Para superfícies de reflexão
reduzida, lado branco até 40 a 50 m.
Para distâncias superiores, lado
castanho com camada reflectora
especial.
Placa-alvo (723774)
Para trabalhos de medição em
interiores. A placa-alvo pode ser
fixada por pregos ou colagem.
Tamanhos disponíveis:
73 x 98 mm / 147 x 98 mm

PD-Z61

Ponto do
laser

Visor telescópico (667478)
Para um mais fácil apontamento
durante os trabalhos no exterior.
Para apontamentos de grande
precisão sobre alvos bastante
afastados. (ampliações de 4 vezes).
Transportar no coldre de fixação ao
cinto.

Nível (667158)
Para alinhamentos horizontais e
verticais, por exemplo, quando o
pavimento ou a parede apresentarem
grandes desnivelamentos.
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Instruções de Segurança

Acessórios, cont.
Precisão do apontamento de 1°,
correspondente a um erro de medição
de cerca de 5 mm em 30 m.
O DISTO equipado com este
nível não fica transformado
num nível de laser.
Suportes curtos (723775)
50 mm de comprimento; para perfis U
em persianas.
Suportes longos (723776)
150 mm de comprimento; para medição
a partir de janelas abertas.
Adaptador para tripé (725286)
Para maior precisão das medições
(cálculos de triângulos rectângulos,
alturas) com qualquer tripé para câmara
fotográfica. O aparelho roda em torno
de um ponto geométrico pré-definido.
Recomendamos a utilização de
tripés SLIK U9000:
 ampla gama de articulação.
 não necessitam de acessórios
adaptadores.
Acessórios para transmissão de
dados
Cabo para transferência de dados
GEV102-1 (725078)
Para ligação a computadores de
secretária ou portáteis. (cabo de 2 m
com ficha Lemo, calibre 0 e ficha D de 9
pinos com contacto de tomada).
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Cabo de transferência de dados
(708175)
Para ligação a computadores tipo
palmtop com cabo normal (cabo de 30
cm com ficha Lemo, calibre 0 e ficha D
de 9 pinos com contacto de pino).
Para ligação a computadores
de secretária, portáteis, etc., é
necessário utilizar um cabo de ligação a
modem, disponível em lojas de material
informático.
Acessórios para transporte

As instruções a seguir devem
permitir a pessoa responsável pelo
DISTO e a pessoa que geralmente
usa esse equipamento a antecipar e
evitar operações desastrosas.
A pessoa responsável pelo
equipamento deve certificar-se de
que todos os usuários entenderam
as instruções a seguir.

Uso do instrumento

Bolsa de transporte (667169)
Bolsa de transporte de grandes
dimensões para transporte e protecção
do instrumento; cor preta.
Compartimentos para o manual de
operação, cabo de ligação (dados),
visor telescópico e computador palmtop.

Uso permitido
O Disto pode ser usado nas
seguintes operações:
 Medição de distâncias
 Cálculo de áreas e volumes
 Armazenamento de medições

Coldre (667489)
Para máxima protecção do instrumento.
Fixação ao cinto

Uso não permitido
 Usar o instrumento sem nenhuma
instrução de como proceder
 Extrapolar os limites permitidos
 Desativar os sistemas de
segurança e remover as etiquetas
de explicação e aviso
 Abrir o instrumento usando
ferramentas (ex.: chaves de
fendas), exceto nos casos
especificados

Correia de pulso (667491)
Com olhal de fixação, para impedir a
queda do aparelho durante a utilização.
Alça de ombro (563879)
Ajustável através de olhal de fixação.
Mola DISTO (714871)
Para transporte do aparelho no corpo,
através de um parafuso especial.
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 Realizar modificações ou
conversões no produto
 Utilizar após apropriação indevida
 Utilizar acessórios de outros
fabricantes sem a aprovação
expressa da Leica Geosystems
 Comportamento deliberado ou
irresponsável em andaimes, ao
utilizar em escadas de pedreiro, ao
medir próximo a máquinas em
funcionamento ou próximo as
partes de máquinas ou instalações
desprotegidas
 Visar diretamente o sol
pt
 Provocar cegueira deliberada de
terceiros, mesmo no escuro
 Posicionamento do instrumento em
lugares inadequados (ex.: durante
levantamentos em rodovias, etc.).
AVISO:
O uso indevido pode causar
lesões, mau funcionamento e avaria
material.
É dever da pessoa responsável pelo
instrumento informar ao usuário
sobre os possíveis desastres e como
evitá-los.
O Disto não deve ser operado antes
do usuário receber instruções sobre
a sua operação.

Português

Limites de uso
Consulte "Dados Técnicos"
Ambiente:
O Disto é adequado para uso em um
ambiente apropriado para habitação
humana permanente. Ele não pode ser
usado em um ambiente agressivo ou
explosivo. A sua utilização sob chuva é
permitida para períodos limitados.

Áreas de responsabilidade
Responsabilidades do fabricante
do equipamento original Leica
Geosystems AG, CH-9435
Heerbrugg (aqui tratada como
pt Leica Geosystems):
A Leica Geosystems é responsável
pelo fornecimento do produto,
incluindo o manual do usuário e os
acessórios originais, em condições
absolutas de segurança.
Responsabilidades dos fabricantes
de acessórios que não sejam da
marca Leica Geosystems:
Os fabricantes de acessórios
para o DISTO que não sejam
da marca Leica Geosystems, são
responsáveis pelo desenvolvimento,
implementação e difusão dos
procedimentos para segurança de
seus produtos. Também são
responsáveis pela eficácia dos
procedimentos de segurança em
conjunto com os produtos da Leica
Geosystems.

Português

Responsabilidade da pessoa
responsável pelo instrumento:
AVISO:
A pessoa responsável pelo
instrumento deve certificar-se de que
o mesmo seja usado conforme as
instruções. Essa pessoa também é
responsável pelo treinamento e
seleção do pessoal que irá utilizar o
instrumento e pela segurança do
mesmo quando em uso. A pessoa
responsável pelo instrumento tem as
seguintes funções:
 Entender as instruções de
segurança do produto e as
instruções do manual do usuário;
 Estar familiarizado com os
regulamenos locais relacionados à
prevenção de acidentes.
 Informar imediatamente à Leica
Geosystems se o equipamento
tornar-se perigoso.

Riscos de uso
Principais riscos de uso
AVISO:
A falta de instrução ou a
instrução inadequada, pode levar a
usos incorretos ou adversos, o que
pode aumentar o risco de acidentes

com consequências humanas,
materiais, financeiras e ambientais.
Precauções:
Todos os utilizadores devem seguir
as instruções de segurança
fornecidas pelo fabricante, bem
como as instruções da pessoa
responsável pelo instrumento.
CUIDADO:
Cuidado com as medições
falsas de distâncias, caso o
instrumento esteja com defeito ou
caso ele tenha sofrido uma queda ou
usado de forma imprópria ou caso
tenha sido modificado (por exemplo,
para a mudança do adaptador).
Precauções:
Realize testes periódicos nas
medições. Especialmente quando o
instrumento tenha se sujeitado a uso
anormal, e antes, durante e após
medições importantes e após a
mudança dos adaptadores. Manter a
óptica limpa e verificar se o aparelho
apresenta danos.
CUIDADO:
Tome cuidado ao apontar o
Disto na direção do sol. As lentes do
receptor agem como uma lente
amplificadora e podem, portanto,
causar avarias nas partes internas do
instrumento.
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Precauções:
Não aponte o Disto diretamente para
o sol.
AVISO:
Uma marcação ou segurança
insuficiente na área a ser medida
pode levar a uma situação perigosa
em estradas, áreas em construções,
fábricas, etc.
Precauções:
Certifique-se sempre de que a área a
ser medida apresenta uma
segurança apropriada. Obedeça
sempre os regulamento de
prevenção à acidentes locais e as
normas de segurança em estradas.
CUIDADO:
Na utilização de instrumentos
de medição de distâncias ou
posicionamento de objectos móveis
(por ex., gruas, equipamento de
construção, plataformas, etc.), as
situações inesperadas podem
conduzir a medições erradas.
Precauções:
Este produto deve ser utilizado
exclusivamente como dispositivo de
medição e não como dispositivo de
controlo.
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Riscos de uso, contd.
O sistema deve ainda ser
configurado e operado, de modo a
impedir a ocorrência de danos, em
caso de erro da medição, avaria do
aparelho ou falha de corrente devido
os dispositivos de protecção
instalados (como, por exemplo,
interruptor de fim-de-curso).
CUIDADO:
Os campos magnéticos de
elevada intensidade existentes no
local de utilização do aparelho
podem influenciar o reconhecimento
automático do adaptador e conduzir
a erros durante a medição.
Precauções:
Durante a realização de medições
nas proximidades de campos
magnéticos (por exemplo, ímans,
electroímans, postos de
transformação, etc.). Verificar a
correcta identificação do adaptador
ou desactivar esta função.
AVISO:
Se o aparelho for utilizado
com computadores não aprovados
pelos respectivos fabricantes para
utilização no exterior, existe o risco
de choque eléctrico.
Precauções:
Observar as recomendações do
fabricante relativamente à utilização
do computador no exterior com os
sistemas Leica Geo.
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CUIDADO:
Ao transportar o instrumento
ou ao se desfazer de pilhas que não
estejam completamente
descarregadas, um tratamento
impróprio pode causar um incêndio.
Precauções:
Remova as pilhas de seu
compartimento antes de transportar
o instrumento. Jogue as pilhas
somente se elas estiverem
completamente descarregadas
(opere o instrumento no modo de
rastreamento, até que as pilhas se
esgotem).

Precauções:
Se os acessórios utilizados com o
instrumento não estiverem
adequadamente seguros e o
instrumento estiver sujeito a choques
mecânicos (e.x. batidas, quedas, etc.),
ele poderá ser danificado ou as
pessoas poderão se machucar.

CUIDADO:
Se o usuário não usar o seu
equipamento durante um período
prolongado, as pilhas podem vazar e
danificar o instrumento!
Precauções:
Remova as baterias caso não utilize
o instrumento durante um longo
período de tempo.
CUIDADO:
Ao instalar o instrumento,
certifique-se de que os acessórios
(ex. visor telescópico, correia de
pulso, alça de ombro, etc.) estão
corretamente adaptados, seguros,
ajustados e presos às suas
posições. Evite submeter o
instrumento a choques mecânicos.

CUIDADO:
Se o equipamento for
utilizado indevidamente, poderá
ocorrer o seguinte:
 Se as partes de polímero forem
queimadas, serão produzidos
gases venenosos, prejudiciais a
saúde.
 Se as baterias forem danificadas
ou super aquecidas, elas poderão
explodir causando envenenamento,
queimaduras, corrosões e
contaminação ambiental.
 O emprego irresponsável do
instrumento pode fazer com que
pessoas não autorizadas o utilizem,
expondo elas mesmas, além de
terceiros, a riscos de ferimentos
graves e contaminação do
ambiente.
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Precauções:
Utilize o equipamento
apropriadamente, de acordo com os
regulamentos do seu país. Dificulte
sempre o acesso ao equipamento
de pessoas não autorizadas.

Classificação do laser
O Disto produz um raio laser visível
que emerge da parte frontal do
instrumento.
Esse produto corresponde a um
produto a laser Classe 2, de acordo
com:
 IEC60825-1: 1993 "Proteção a
radiação de produtos a laser"
 EN60825-1: 1994 "Proteção a
radiação de produtos a laser"
Esse produto corresponde a um
produto a laser Classe II, de acordo
com:
 FDA 21CFR Ch.I §1040: 1988 (US
Department of Health and Human
Service, Code of Federal
Regulations)

Português

pt

Classificação do laser, cont.
Produtos a laser classe 2/II:
Não olhe diretamente para o raio e
nem aponte-o para outras pessoas
sem motivo. Normalmente os olhos
podem ser protegidos fechando-os
rapidamente ou virando-se o corpo.
AVISO:
Pode ser perigoso olhar
diretamente para o raio utilizando
equipamentos óticos (ex, binóculos e
lunetas).
Precauções:
pt Não olhe diretamente para o raio
utilizando equipamentos óticos.
CUIDADO:
Não olhar directamente para
o raio laser: Perigo grave de lesoes
oculares.
Precauções:
Não olhar directamente para o raio
laser. Verificar sempre se o raio se
encontra apontado para cima ou
para baixo do plano dos olhos
(especialmente com o aparelho em
instalações fixas em estaleiros de
construção, máquinas, etc.).

Português

Etiquetas

Potência máxima de saída:
Comprimento de onda:
Norma aplicável:

0.95mW
620-690nm
EN60825-1:1994
IEC60825-1 : 1993

Divergência do raio:

0.16 x 0.6 mrad

Duração do pulso:

15 x 10-9 s

Máxima potência de
saída:

0.95 mW

Máxima potência de
saída por pulso:

8 mW

Imprecisão na medida: ±5%

CUIDADO:
Permita somente que oficinas
autorizados da Leica Geosystems
consertem o seu instrumento.

Saída do raio
laser

Disto com Visor
Telescópico
PD-Z47

AVISO:
Olhar direto para o raio laser
refletido de um Disto operado com o
visor telescópico pode ser perigoso
quando o usuário visa superfícies
reflexivas, como um espelho, ou que
emitam reflexões inesperadamente
(ex.: superfícies metálicas, janelas,
prismas, líquidos, etc.).
Precauções:
Ao utilizar um visor telescópico, não
aponte para superfícies reflexivas,
como um espelho, ou que possam
produzir reflexões inesperadas (ex.:
superfícies metálicas, janelas,
prismas, líquidos, etc.).
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Compatibilidade
Eletromagnética (EMC)
O termo " compatibilidade
eletromagnética" é usado para
definir a capacidade do Disto de
apresentar um bom funcionamento
em ambientes nos quais existam
radiações eletromagnéticas e
descargas elétricas, sem causar
interferências eletromagnéticas em
outros equipamentos.
AVISO:
As radiações
eletromagnéticas podem causar
interferências em outros
equipamentos.
Embora o Disto siga rigorosamente
as regulamentações e padrões que
tratam deste assunto, a Leica
Geosystems não pode excluir
completamente a possibilidade de
ocorrerem interferências em outros
equipamentos.
CAUTION:
Podem ser provocadas
interferências a outro equipamento,
se o aparelho for utilizado com
outros equipamentos (por exemplo,
computador de exterior,
computadores, cabos diversos, etc.).
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Compatibilidade Eletromagnética (EMC), contd.
Precauções:
Utilizar apenas o equipamento e
acessórios recomendados pela
Leica. O equipamento recomendado
satisfaz todos os requisitos e normas
relativos à utilização conjunta do
aparelho e do equipamento.
Tomar em consideração as
características do computador
relativas à compatibilidade
electromagnética.
CUIDADO:
As interferências causadas
por radiações eletromagnéticas
podem resultar em medições que
excedam os limites de tolerância.
Embora o Disto siga rigorosamente
as regulamentações e padrões que
tratam deste assunto, a Leica
Geosystems não pode excluir
completamente a possibilidade de
que ele possa vir a sofrer
interferências causadas por
radiações eletromagnéticas muito
intensas, como por exemplo,
próximo à transmissores de rádio,
walkie-talkies, geradores a diesel,
etc. Sob tais circunstâncias, verifique
a confiabilidade dos resultados
obtidos.
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AVISO:
A operação do aparelho com
uma extremidade do cabo ligada (por
exemplo, cabo de alimentação
exterior, cabo de interface, etc.),
pode conduzir à emissão de
radiações electromagnéticas, o que
poderá gerar interferências nos
outros aparelhos utilizados.
Precauções:
Durante a utilização do aparelho,
ligar sempre ambas as extremidades
do cabo (por exemplo, instrumentos/
computador, etc.).

Regulamento FCC
(aplicável ao U.S.A.)
AVISO:
Este equipamento foi testado
e classificado dentro dos limites para
os dispositivos digitais da Classe B,
de acordo com a cláusula 15 das leis
FCC.
Esses limites garantem uma
proteção razoável contra
interferências nocivas em
instalações residenciais. Este
equipamento gera, usa e pode
irradiar freqüências de energia de
rádio.

Se ele não for instalado e utilizado
de acordo com as instruções, poderá
causar interferências prejudiciais às
comunicações de rádio.
No entanto, não existe garantia de
que não ocorrerão interferências em
uma determinada instalação
Se este equipamento vier a causar
interferências nocivas às ondas de
rádio ou televisão, o que pode ser
evidenciado ao ligar e desligar o
equipamento, o usuário é encorajado
a corrigir essa interferência agindo
das seguintes maneiras.
 Oriente novamente a antena de
recebimento ou mude-a de posição.
 Aumente a separação entre o
equipamento e o receptor.
 Conecte o equipamento a uma
saída de circuito diferente daquela
no qual o receptor está conectado.
 Consulte o seu revendedor ou um
técnic experiente de rádio/TV para
obter auxílio.
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AVISO:
As alterações ou modificações
não aprovadas expressamente pela
Leica Geosystems, poderão invalidar a
autoridade do usuário na operação do
equipamento.
Informações (etiqueta do
equipamento):

PD-Z65

pt

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.

Português

Cuidados e Armazenamento

Limpeza e secagem
 Sopre a poeira das lentes.
 Nunca toque no vidro com os
dedos.
 Use somente panos limpos e
macios para a limpeza. Se
necessário, umedeça o pano com
álcool puro.
Não use quaisquer outros líquidos;
eles podem atacar as partes de
pt plástico do instrumento.
Retire rapidamente os resíduos de
concreto ou cimento, usando água
ou um pano ou uma esponja úmidos.
Cuide das superfícies óticas com o
mesmo cuidado dispensado a
câmaras, óculos etc.

Armazenamento
Respeite as temperaturas
limites de armazenagem,
principalmente durante o verão, ao
armazenar o equipamento no interior
de um veículo (-40ºC a +70ºC / -40ºF
a +158ºF).

Português

Desempacote os instrumentos
e acessórios que estiverem
úmidos. Seque o instrumento, o estojo
e os acessórios (no máximo a 40ºC /
108ºF) e limpe-os. Só empacote
novamente o equipamento quando ele
estiver completamente seco.the
equipment when it is completely dry.

Recomenda-se que o transporte do
aparelho seja sempre efectuado no
coldre Leica Geosystems ou outro
recipiente ou embalagem equivalente.
Colocar o adaptador no coldre,
conforme indicado na figura.

Após longos períodos de
armazenamento ou transporte,
faça uma medida de
verificação antes de usar o
equipamento.

PD-Z77

Cuidados

Se as temperaturas interna ou externa
forem muito diferentes, aguarde um
certo tempo para que o equipamento
se adapte.

Antes de embarcar em um vôo,
verifique se é possível carregar o
Disto como bagagem de mão.

Despacho
Use sempre o pacote de
embalagem original da Leica
Geosystems (estojo e caixa de
transporte) para despachar o
instrumento.
As baterias devem ser removidas do
instrumento (despache o instrumento
sem as baterias).

Se o Disto for removido de um cômodo
com ar condicionado e exposto a um
ambiente com ar quente e úmido, o
instrumento e as suas partes óticas
irão se embaçar. Para reduzir esse
efeito, cubra o instrumento com uma
capa e permita que ele se adapte
lentamente às novas condições, da
mesma maneira que seria feito com
câmeras ou vídeos.

Transporte
O estojo da Leica Geosystems protege
o Disto contra choques mecânicos,
mas não contra a água ou poeira.

Não exceda os limites de
temperatura.
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Dados Técnicos
Precisão da medida
Menor unidade exibida
Alcance
Tempo de medição, distance
Tempo de medição, tracking
Capacidade da bateria (4 x 1,5V, tipo AAA)
Laser
Ø Ponto laser ( na distância )
Medição ao ar livre ( com visor telescópico)
Medição de distâncias
Retardador de medição
Medição contínua
Medição contínua (distância mínima/máxima)
Função de cálculo (triângulos rectângulos, áreas, ângulos, )
Calculadora de bolso
Memória de dados
Tecla de memória
Pilha de memória (stacker)
Visor gráfico, 4 linhas, com LED
Teclado alfanumérico
Interface de dados
Tampa com pé articulado
Tampa com suporte de posicionamento e auxiliar de alinhamento

Tampa adaptadora
Classe de protecção (humidade e poeiras)
Dimensões e peso
Intervalo de temperatura
Armazenamento
Operação
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DISTO pro4

DISTO pro4 a

Típ.: ± 3mm / Máx.: ± 5mm *
1 mm
0.3m ou mais 100m**
0.5 ... approx.4 s
0.16 ...approx.1 s
Mais de 3000 medições
visível; 635 nm
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
ü
ü
ü
ü
ü

Típ.: ± 1.5 mm / Máx.: ± 2 mm *
1 mm
0.3m ou mais 100m**
0.5 ...approx.4 s
0.16 ... approx.1 s
Mais de 3000 medições
visível; 635 nm
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
ü
ü
ü
ü
ü

14
ü

14
ü

800 valores medidos
800 valores medidos
9 constantes
9 constantes
Últimos 15 valores
Últimos 15 valores
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
IP54 conforme IEC529: resistente aos salpicos e poeiras IP54 conforme IEC529: resistente aos salpicos e poeiras
188 x 70 x 47 mm, 440 g
188 x 70 x 47 mm, 440 g
-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
-10°C a +50°C (-14°F a +122°F)
-10°C a +50°C (-14°F a +122°F)
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Português

pt

Observações sobre a precisão das medidas
Ambas as referências (*, **)
referem-se às características
técnicas constantes da página
anterior.
*A precisão das medições satisfaz
as recomendações da ISO/R 19381971, com um grau de confiança
estatístico igual a 95% (ou seja, ±
duas vezes o desvio padrão). A
precisão típica de medição refere-se
a condições médias para medidas
dentro do intervalo especificado.

pt

** Para alcance longo ±30 ppm (±3
mm/100 m) mais erro de alcance
curto. Quanto maior a distância,
melhor a reflexão do raio laser a
partir da placa alvo (difuso, não
reflexivo), e mais brilhante o raio
laser, se comparado com a
luminosidade local (ambientes
internos).
Para distâncias de aprox. 40-50 m
use a placa alvo - lado marrom.

n ...
xi ...
...

número de medições
valor individual de um
conjunto de medições
média do conjunto de
medições

Cálculo usando o programa Excel:
No menu Inserir, escolha Função
Selecione a categoria: Estatística:
selecione o desvio padrão
adequado.
Os nomes dos menus e
funções podem variar,
conforme a versão do Excel e o
idioma utilizado.

O erro máximo de medição está
relacionado a condições desfavoráveis,
tais como:

Português

Fórmula para o desvio padrão s:

Método de cálculo possível para
o desvio padrão:

A precisão das medições não se
aplica a:
 funções básicas (excepto
estaqueamentos),
 cálculos,
 medições contínuas.

 superfícies muito reflexivas (ex.: painéis
refletores)
 operação nos limites do intervalo de
temperatura permitido; interrupção na
adaptação a temperatura ambiente
 luminosidade ambiente muito forte pode
alterar a precisão em até dois desvios
padrão.

Testes de Precisão
Testes de precisão no Disto para
usuários certificados com a ISO
900...
O usuário pode realizar os seus
próprios testes no Disto para que ele
satisfaça as exigências da ISO900...,
para equipamentos de medição.
Pegue uma distância fixa, invariável
e de fácil acesso, com
aproximadamente 1m a 10 m, como
por exemplo a largura de uma janela
aberta de um cômodo. Meça-a dez
vezes.
Determine a magnitude dessa
distância com um meio de medição
monitorado por um instituto de
calibração nacional credenciado.
Determine a variação das medições
em relação a distância nominal e
calcule o desvio padrão.
Grave o desvio padrão e indique
uma data para o próximo teste.
Repita esses testes em intervalos
regulares e freqüentes, inclusive
antes e depois de trabalhos de
medições importantes.

É possível calcular o valor médio
e o desvio padrão de 10 valores
medidos, utilizando um computador
com uma função estatística ou o
programa Excel.
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Mensagens codificadas
Fixe um adesivo no Disto para os
testes de precisão das medições do
equipamento e guarde um registro
detalhado dos procedimentos dos
testes.
O seu Disto satisfará a precisão
especificada se o desvio padrão
permanecer menor ou igual ao valor
típico especificado.
Um Disto cuja precisão na medição
tenha sido testada através de um
teste de distância, trabalha dentro da
tolerância especificada para toda a
distância e para o intervalo de
temperatura especificado no manual.
Por favor observe os dados técnicos
e a descrição da precisão da
distância indicadas nesse manual.

Código

Causa

Procedimento

Erro de cálculo

Repita o procedimento

E252

Temperatura acima de 50ºC (medição)

Esfrie o instrumento

E253

Temperatura abaixo de -10ºC (medição)

Aqueça o instrumento

E255

Recebimento de sinal muito fraco; Tempo de medição
muito longo Distância < 250 mm

Use a placa alvo de medição tempo > 10 seg.

E256

Recebimento de sinal muito forte

Use a placa alvo (lado correto)

E257

Medição errada; luminosidade ambiente muito alta

Use a placa alvo

E504

Não existe na memória de dados

Memória de dados cheia

E505

Dados não disponíveis

Apagar posição de memória

E...

Todas as outras mensagens

Contate o serviço técnico

E702 - E706

Quando o visor apresentar
mensagens com este
símbolo, mesmo depois de o
aparelho ter sido utilizado
diversas vezes, contactar o
centro de assistência técnica
e informar o técnico sobre o
número da mensagem
visualizado,

Premir brevemente para
confirmar a mensagem e
regressar aos ajustes
básicos.
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Índice de atalhos
1 parâm. de medição
1.1 plano de medição
1.1.1 à frente
1.1.2 tripé
1.1.3 atrás
1.2 offset
1.2.1 adição
1.2.2 subtracção
1.2.3 desligado
1.3 temporizador
1.3.1 uma vez
1.3.2 permanente
1.3.3 desligado
1.4 laser
pt
1.4.1 modo normal
1.4.2 permanente
1.5 rastreamento
1.5.1 ligado
1.5.2 desligado
1.6 transmitir
1.6.1 ligado
1.6.2 resultados
1.6.3 desligado
2 adaptador
2.1 sem adaptador
2.2 com adaptador
2.2.1 sem adaptador
2.2.2 acessório 723775
2.2.3 acessório 723776
2.2.4 distância ao pivô
2.2.5 extensão individual

Português

2.3 reconhecimento
2.3.1 ligado
2.3.2 desligado
(2.4 pé rotativo)
(2.5 traçador)
3 ajustes básicos
3.1 unidades
3.1.1 0.000 m
3.1.2 0.00 m
3.1.3 0.00 ft
3.1.4 0'00"/32
3.1.5 0.0 in
3.1.6 0"/32
3.2 língua
3.2.1 alemão
3.2.2 inglês
3.2.3 francês
3.3 beep
3.3.1 medição
3.3.2 tecla
3.3.3 desligado
3.4 reset
3.5 iluminação
3.5.1 ligado
3.5.2 desligado
3.6 desligar
4 funções básicas
4.1 maximumtrac
4.2 minimumtrac
4.3 distância exigida
4.3.1 constante
4.3.2 variável

4.4 pitágoras
4.5 altura
4.6 precisão
4.7 média
5 cálculos
5.1 triângulo LLL
5.2 triângulo LA
5.3 trapézio ALA
5.4 trapézio ALD
5.5 sup.empena
5.6 círculo
5.7 superfícies
6 memória
6.1 tecla memória 1-9
6.2 tecla consulta 1-9
6.3 stack
6.4 dados
6.4.1 texto
6.4.2 memorizar
6.4.3 modificar
6.4.4 apagar
6.4.5 transmitir
6.4.5.1 todos
6.4.5.2 posição
7 calculadora
7.1 divisão
7.2 quadrado
7.3 raíz quadrada
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A Leica Geosystems AG,
Heerbrugg, Suiça recebeu um
certificado por apresentar um
sistema de qualidade que satisfaz
aos Padrões de Qualidade
Internacionais de Gestão e
Sistemas de Qualidade (ISO
padrão 9001) e de Sistemas de
Gestão Ambiental (ISO padrão
14001).

Qualidade Total Nossa meta é a total satisfação do
cliente.
Solicite ao seu representante local
da Leica Geosystems por mais
informações sobre o nosso programa
TQM.
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