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Bruksanvisning
Version 1.0, Svenska

DISTO classic4 / lite4 Hand-lasermätare

Produktidentifiering

Använda symboler

Vi gratulerar till Ert köp av DISTO.

Notera typbeteckning och
serienummer för denna
produkt i denna bruksanvisning och ange uppgifterna
vid kontakt med importör eller
serviceverkstad.

Symbolerna i denna handbok har
följande innebörd:
FARA:
Indikerar en farlig situation
vilken omedelbart resulterar i svåra
skador för användaren eller
användarens död.

Produkter från Leica Geosystems
är av toppkvalité, bästa effektivitet
och högsta produktivitet.

PD-Z01

sv

Typ: DISTO

VARNING:
Indikerar en potentiellt farlig
situation vil-ken, om den inte
undviks, kan resultera i svåra skador
för användaren eller användarens
död.
OBSERVERA:
Indikerar en potentiellt farlig
situation vilken, om den inte undviks,
kan resultera i mindre skador för
användaren, men avsevärd materiell
och finansiell skada samt
miljömässig påverkan.

Serie nr.:

Viktiga avsnitt, som bör följas
vid praktisk hantering, därför
att de möjliggör att produkten
används på ett tekniskt korrekt och
effektivt sätt.

Denna handbok
innehåller instruktioner
för instrumentets användning samt
viktiga säkerhetsföreskrifter (se
kapitel Säkerhetsföreskrifter).
Läs noggrant igenom
bruksanvisningen innan Ni startar
instrumentet.

Svenska
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Inledning

Särskilda egenskaper

Användningsområde

Arbetssätt

DISTOTM pro4 och DISTOTM pro4 a,
de nyaste modellerna i DISTO-serien
erbjuder högsta mätbekvämlighet.

 Robust utförande, lämpat för tuffa
byggnadsmiljöer
 Översiktlig, självlysande display
 Alfanumeriskt tangentbord
 Integrerade beräkningsfunktioner
 Användarvänligt menysystem med
snabbvalsmöjligheter
 Minne för upp till 800 mätningar
 Språkval och valbara måttenheter
 Integrerat interface för överföring av
data till PC
 DISTOTM pro4 a: Den absolut högsta
mätnoggrannheten i DISTO-serien

Denna bruksanvisning gäller
för instrumentmodellerna
DISTOTM pro4 och DISTOTM pro4 a.

Normalläge

Instrumenten gör snabba längdresp. distansmätningar med
beräkning av delmått, ytor, volymer
osv.
Tre medlevererade bakstycken
finns för olika mätsituationer
(hörn, vinklar, kanter, stativ osv.).

Denna bruksanvisning använder
produktnamnet DISTO i alla
beskrivningar som gäller båda
instrumentmodellerna.

DISTO är påslagen, men lasern är
inaktiv.
I detta läge kan inmatningar och
beräkningar utföras och menyn
visas.
Pointing-läge

sv

DISTO är påslagen och lasern är
aktiv.
Laserstrålen kan riktas mot objekt
som skall mätas.
Mätläge
DISTO är påslagen och utför
singelmätning eller kontinuerlig
mätning (t.ex. minimal- eller maximaltracking, utsättning, osv.).
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Instrumentbeskrivning
PD-Z03

I leveransen
2

1

3

sv

7

4

1 Väska med byxremsfäste på
baksidan
2 Bärrem
3 DISTOTM pro4 / DISTOTM pro4 a
4 Bakstycke med vridfot
5 Bakstycke med rikthjälpmedel /
mätstöd
6 Adapterbakstycke
7 CD-ROM med mjukvara och
Online-dokumentation
8 Bruksanvisning
9 Snabbruksanvisning
10 Batterier (4 x 1,5 V, Typ AAA)
Ytterligare tillbehör, se användarinformation.

5

6
10

Svenska

9

8
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PD-Z02

Grundinstrument

1
2

10

1 Alfanumeriskt tangentbord
2 Grafisk display med LED-belysning
3 Mätoptik
4 Laserstrålens öppning
5 Anslutning för stativ
6 Låsknapp för bakstycke
7 Batterilock
8 Sensorer för automatisk
avkänning av bakstycke
9 Magnetplatta för montering av
tillbehör
10 Kontakt för dataöverföringskabel

3
4
5
6

9
7
8
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Display
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6

2

4

5

Symboler
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Offset (addition / subtraktion)
Belysning
Självutlösare
Pip (på/av)
Batterikapacitet full / tom
Laser aktiv
Referensläge fram / stativ / bak
DISTO utan avkänt bakstycke
DISTO utan bakstycke (menyinställning)
10 Bakstycke med vridfot
11 Bakstycke med rikthjälpmedel /
mätstöd
12 Adapterbakstycke utan tillsats
13 Adapterbakstycke med stativ
14 Adapterbakstycke med fritt slut
15 Adapterbakstycke med kort
anhållsvinkel (723775)
16 Adapterbakstycke med lång
anhållsvinkel (723776)
17 Kontakta Leica-service
18 Felmeddelande

7

12
17

Svenska

3

PD-Z04

1

8

9

10

11

13

14

15

16

18
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Tangentbord
Teckentabell
Tangent

PD-Z05

Översikt
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Meny
Påslags- och mättangent
Multiplicera, självutlösare
Clear
Alfanumeriska tangenter 0-9
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Tillgängliga tecken

Denna tabell innehåller alla
tillgängliga tecken som kan
användas via tangentbordet.

6 PLUS / UPP
7 MINUS / NER
8 Resultat / ENTER
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Tecknen visar endast de
vanligaste
och mest använda tecknen p.g.a.
begränsat utrymme.

Svenska

Tangentbord, forts.
Meny
Hämtar huvudmenyn.

sv

När ett numeriskt värde angivits kan
önskad måttenhet (t.ex. m, m2, m3)
läggas till genom att trycka
upprepade gånger på Meny.
Påslags- och mättangent
En lång tryckning av på/mät i
normalläge aktiverar lasern till permanent drift (1.4.2).
En lång tryckning av på/mät i
Pointing-läge aktiverar kontinuerlig
mätning (Tracking, 1.5.1) eller vid
bestämda funktioner maximal- (4.1)
resp.minimaltracking (4.2).
Tangenten är upphöjd i
mitten för att underlätta
hantering i t.ex. mörker.

Multiplicera, självutlösare

Tryck Clear länge för att
lämna menyn och gå tillbaka
till grundbilden i normalläge.

Multiplicerar två eller flera mätresp. talvärden (se Beräkningar).

Alfanumeriska tangenter
0-9

En kort tryckning i Pointing-läge
aktiverar självutlösaren, en lång
tryckning ökar fördröjningstiden.
När tangenten släpps aktiveras
självutlösaren.

Tangent 0 är belagd med mellanslag.
Tangenterna 1-9 är belagda med
bokstäver och specialtecken (se
teckentabell).

Växla mellan små och stora bokstäver i text.

Möjligheten att nå dessa tecken
bestäms av aktuell funktion.

Clear

Inmatning av tal

En kort tryckning (Clear Entry) för att
radera inmatning eller delresultat i
en beräkning.

Texttangenterna är spärrade.
Med två snabba tryckningar på  1 
kan
- ett minustecken matas in
- en decimalpunkt mata in efter minst
ett annat tal matats in.

Om inte ENTER tryckts,
raderas varje meny vid
menyinställningar eller varje
inmatning vid beräkningar inom
en funktion.

 Tryck  0  tills (ca. 1 sek) ett pip
hörs. När tangenten släpps visas
innehållet för minnestangent  1 .
 Tryck  0  tills (ca. 2 sek) två pip
hörs. När tangenten släpps visas
den första minnesplatsen för
stacken.

Minne.

Ytterligare information finns i
kapitlet Menyfunktioner,

Text- eller datainmatning i minnet
Korta snabba tryckningar på en tangent visar beläggningen i tur och
ordning.
Exempel: 1 x tangent 2 = A / a
2 x tangent 2 = B / b o.s.v.
Tryck kort för att växla mellan
små och stora bokstäver.

Tryck Clear kort en eller flera
gånger för att gå bakåt i menyn.

Svenska

En lång tryckning på  0 
visar minnets innehåll för inmatning:
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Handhavande

Resultat- (=) / inmatningstangent (ENTER)
Tryck kort för att
- avsluta en beräkning och visa
resultatet,
- avsluta en funktion och visa
resultatet,
- bekräfta en inmatning eller ett val,
- bekräfta en singelmätning i en
funktion,
- gå till markerad undermeny.
En lång tryckning sparar ett
värde i minnet. Vid menyfunktioner sparas alla resultat efter
varandra i minnet.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Minus / Ner
Tryck kort på resp. tangent i
normalläge för att
- addera eller subtrahera i en beräkning,
- gå upp eller ner i menyn.
Tryck resp. tangent i Pointing-läge
för att ställa om referensläge.
Tryck båda tangenterna
samtidigt för stänga av
DISTO i normalläge och i
Pointing-läge.

Vid första användning skall nya
batterier läggas in i DISTO
(Batterityp, se Tekniska data).

2. Tryck ihop låsningen och dra bort
batterilocket.

Denna symbol visas i
displayen när batterierna är
tomma och behöver bytas.
Alla inställningar och sparade
mätvärden bibehålls när
batterierna byts.

sv

Sätta in/ersätta batterier
3. Ta ur det förbrukade batterierna
och lägg in nya. Kontrollera att
polerna ligger riktigt.

1. Tryck på låsknappen och ta bort
bakstycket.

Alternativt, håll PLUS
intryckt och tryck på MINUS
eller tvärt om.
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PD-Z08

Trycks en av tangenterna 0-9
länge, visas dess nummer i
displayen.

Plus / Upp

PD-Z06

Pekaren hoppar till nästa plats efter
en längre paus eller när en tangent
trycks.

PD-Z07

Tangentbord, forts.

Svenska

Sätta in/ersätta batterier, forts.
OBSERVERA:

4. Sätt tillbaka batterilocket.
5. Sätt tillbaka bakstycket i rätt läge
och skjut in det tills det låser.

Engelska

PD-Z10

 Korrekta batteripoler visas på
DISTO-husets sida.
 Byt alltid ut samtliga batterier,
blanda inte gamla och nya batterier
 Använd inte batterier från olika
tillverkare eller av olika typ.

PD-Z09

sv

Slå på DISTO
1 Tyska
2 Engelska
3 Franska

Varje ytterligare språk som laddas
ersätter det resp. fjärde språket
automatiskt.
Se dokumentation för DISTO Online
mjukvara på den medlevererade CDROM-skivan.
Aktivera Pointing-läge

Välj önskat språk.

Tryck kort.
DISTO slår på och står i normalläge.
Displayen visar grundbild med
senaste mätvärde.

En horisontal balk markerar valet.
Tryck kort för att bekräfta.
En tacktext i valt språk visas i
displayen och därefter grundbilden.
Inställningen kan ändras i menyn
Språk (3.2).

3.504m

Ytterligare ett språk kan laddas via
DISTOs interface.

Slå på DISTO första gången

Tryck kort.
DISTO växlar från normalläge till
Pointing-läge och lasern aktiveras.
Denna symbol visas i grundbilden när laser är aktiverad.
Utförs ingen distansmätning inom
30 sekunder, inaktiveras lasern
automatiskt för att skona batterierna.
DISTO återgår till normalläge.
Tryck igen för att aktivera
lasern och återgå till
Pointing-läge.

När DISTO slås på enligt ovan, visas
en språkmeny i displayen.

Svenska
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Menyhantering

Stänga av DISTO
DISTO slår av automatiskt efter
90 sekunder för att skona batterierna
om ingen tangent trycks eller lasern
används permanent.
DISTO kan stängas av manuellt på
olika sätt:
1. I normalläge
Tryck båda tangenter samtidigt resp. håll den ena intryckt och tryck på den andra
eller välj funktion Stänga
av (3.6):
Tryck kort.
Ange snabbval.
2. I Pointing-läge, i en funktion,
o.s.v.:
Tryck en eller flera gånger till
grundbilden i normalläge
visas.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Tryck därefter båda tangenterna samtidigt resp. håll den
ena intryckt och tryck på den
andra.

Utföra mätning

Under huvudmenyn finns flera
undermenyer med olika menyfunktioner (se Snabbvalslista).
Välj meny / funktion
Tryck kort i normalläge för
att visa huvudmenyn.

Slå på DISTO
Tryck kort.

meny

DISTO befinner sig i normalläge.

1 mätinställningar
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne

Distansmätning
Tryck kort igen för att aktivera
Pointing-läge.
Sikta mot objektet med lasern.
Tryck en gång till kort för att
utföra mätningen.
Resultatet visas i vald enhet.

Den översta raden (menyraden) visar
den markerade funktionen med
snabbval.

Tryck igen för att markera
funktioner (scrolla nedåt).
meny
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne
7 räknare

sv

Tryck igen om nödvändigt för
att markera (scrolla uppåt).
Tryck kort för att bekräfta.
En undermeny öppnas eller ett pip
hörs och valet bekräftas.

Den vågräta balken markerar vald
funktion. Får inte alla funktioner plats
i displayen visas en scrollningslist till
höger.
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Menyhantering, forts.

utfört
sv
Snabbval
Varje undermeny och varje funktion
har en sifferkod, den s.k. snabbvalskoden.
Med hjälp av snabbvalskoden kan en
undermeny eller funktion väljas
direkt.
Snabbvalskoderna står i
parentes i funktionernas
beskrivningar ( t.ex. 1.4.2). En
översikt finns i snabbvalslistan längst
bak och i snabbruksanvisningen.

Svenska

Bakstycken
Tryck kort.

Återställa funktioner

Ange snabbvalskod t.ex.
1-4-2 för permanent laser.

Med Återställ (3.4) kan förinställningar och funktioner återställas
till en definierad grundinställning.
Grundinställningarna visas i resp.
beskrivning av funktionen.

På displayen visas undermenyerna
efter varandra fram till önskad
funktion.

Avsluta meny

När snabbvalskoden angivits, utförs
funktionen och bekräftas kort..

Tryck länge för att lämna
menyn och återgå till normalläge.

Använd snabbvalet för att
hämta funktioner du
använder ofta.

DISTO levereras med bakstycke
med vridfot.
Ytterligare två medlevererade
bakstycken och tillbehör (tillval)
möjliggör anpassning till olika
mätsituationer.
Automatisk avkänning
Magnetsensorer i huset känner av
vilket bakstycke som monterats,
t.ex. vridfot eller rikthjälpmedel /
mätstöd. Resp. symbol visas i grundbilden och referenslägets avstånd
anpassas.
Den automatiska
avkänningen
- fungerar inte med adapterbakstycke
- ställer inte om valt referensläge.

Korrigera menyval
Tryck kort för att visa föregående meny.

Den automatiska avkänningen kan
stängas av med Avkänning av
(2.3.2).
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Bakstycken, forts.

Tillvägagångssättet för bytet är
identiskt för alla bakstycken.

OBSERVERA:
Kontrollera att inga
felmätningar görs efter byte av
bakstycke.
Motåtgärder:
Gör en kontrollmätning.

Välj bakstycke

DISTO

På bakstycke med
rikthjälpmedel / mätstöd är
låsknappen dold. Ta bort det andra
bakstycket först.

Används DISTO utan bakstycke
skall funktionen utan bakstycke
(2.1) aktiveras.

2. Sätt det nya bakstycket i rätt läge
och skjut in det tills det låser.

1. Tryck låsknappen och dra av
bakstycket.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

3. Displayen visar kort en bekräftelse
och sedan grundbilden. DISTO är
klar för mätning.

PD-Z09

Byta bakstycke

Är inte funktionen utan bakstycke
(2.1) aktiverad, visar displayen en
symbol om du försöker att göra en
mätning utan bakstycke.

PD-Z23

OBSERVERA:
Starka magnetfält i
omgivningen kan påverka den
automatiska avkänningen och
förorsaka mätfel.
Motåtgärder:
Vid mätningar i närheten av magnetiska fält (t.ex. magnet, transformatorer, ) bör avkänningen övervakas eller stängas av.

PD-Z06

I detta fall skall använt bakstycke
väljas manuellt i undermenyn
Bakstycke (2).

Använd om möjligt inte
DISTO utan bakstycke.
Batterilocket kan skadas.
Mätning på plan yta
Vridfoten kan ändras 90° för ökad
stabilitet.
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Aktivera då Referensläge, stativ
(1.1.2).

Mätning från kant
Normalt används bakstycke med
rikthjälpmedel / mätstöd till att mäta
från kant.

PD-Z38

PD-Z12

Bakstycken, forts.

Mätning med rikthjälpmedel
DISTO lämpar sig utmärkt för
markeringsmätning, t.ex. utsättning.
PD-Z82

sv
Använd alternativt bakstycket med
infällt rikthjälpmedel / mätstöd.
PD-Z34

Mätning från hörn
Använd bakstycke med vridfot när
du mäter från hörn.
Fäll in vridfoten.

Mätning med stativ
Användning av stativ underlättar
störningsfria mätningar vid långa
avstånd.

PD-Z83

PD-Z30

Använd locket till interfacekontakten
som stöd.

I normala fall används stativfästet på
undersidan av DISTO.
Stativets skruvgänga får inte
vara längre än 5,5 mm, en
längre gänga kan skada huset.

Svenska
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Beräkningar

Bakstycken, forts.
Skall DISTO användas på
högt liggande, svåråtkomliga
platser: Montera en utdragbar
teleskopstav i stativfästet på
undersidan.

Mätning med tillbehör

46

(2x

Tryck kort för att radera eller
upprepa den sista mätningen
eller en felaktig mätning.

)

A1
/
mm 4

tryckts.
PD-Z51

M4

Korrigera

PD-Z31

Adapterbakstycket har två gängor
för att montera tillbehör (t.ex.
kundens egna bakstycken).

Flera påföljande mätningar med
matematiska funktioner och
inmatade värden kan utföras.

Korrigeringen kan endast
göras så länge inte ENTER

Mätning - Mätning = Differens
Mätning
Subtraktion

= Differens

Mätning + Mätning = Summa
Mätning

Se Användarinformation, tillbehör.
DISTO har speciella funktioner
(2.2.2 och 2.2.3), för att ställa in
referensläge för dessa mätningar.

Delmått, Kedjemått

Mätning

Längd
Totalhöjd, totalsträcka

Möjliga tillval:
 Anhållsvinkel kort (723775)
 Anhållsvinkel lång (723776)

På samma sätt Kedjemått
(= fritt antal längdmätningar)
och summan av yta/volym
tillsammans.

Addition
Mätning
= Summa

Fördubbling av mätvärde
En fördubbling av mätvärdet är
enkelt, t.ex. vid mätning av
rumsomfånget:
Mätning
Addition
Mätning
= Summa
(halva omfånget)

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv
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Längd, forts.
Upprepa, fördubblat värde
= Summa (omfång)

Volym

Menyfunktioner

Mätning x Mätning x Mätning =
volym

Menyfunktionerna beskrivs i samma
följd som de visas på DISTO och
med stigande snabbvalskod.

Mätning (t.ex. 3.500m)

Snabbvalskoden anger i parentes
bakom funktionen.

Multiplikation
Mätning (t.ex. 8.375m)

sv
PD-Z37

Menyhanteringen finns i kapitlet
Handhavande, menyhantering.

Multiplikation

Snabbvalslistan underlättar
vid sökning av funktioner.

Mätning (t.ex. 2.285m)

Yta

= Volym (t.ex. 66.980m³)

Mätinställningar (1)

Mätning x Mätning = Yta

meny

Multiplikation

1 mätinställningar
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne

Mätning (t.ex. 8.375m)

PD-Z39

= Yta (t.ex. 29.313m²)
Volymberäkningen kan även
göras efter en ytberäkning.

1

1 referensläge
2 offset
3 självutlösare
4 laser
5 tracking

Referensläge (1.1)
referensläge

PD-Z40

Mätning (t.ex. 3.500m)

mätinställningar

1.1

1 fram
2 stativ
3 bak

Här bestäms ur vilket referensläge
DISTO skall mäta.
Referensläget gäller för alla påföljande mätningar tills ett annat
läge väljs.
Grundinställning: bak (1.1.3)

Svenska
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Mätinställningar, forts.

I Pointing-läge kan läget
ändras med PLUS/MINUStangenterna. Nästa mätning görs då i
det ändrade läget, därefter mäts med
aktiverat läge.
Fram (1.1.1)
Mätning från husets framsida
(mätoptiken).
Stativ (1.1.2)
Mätning från stativfästet på
husets baksida.
Denna inställning gäller även när
interfacelocket används som hjälpmedel.
Bak (1.1.3)
Mätning från bakstyckets
bakkant.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Ange additionen med tangenterna eller hämta från
minnestangent resp. stack.

DISTO kan anpassa det bakre
referensläget automatiskt till monterat bakstycke. Se kapitel Bakstycken och funktionen Avkänning
på (2.3.1).
När referensläge bestämts, bekräftas
detta kort i displayen och menyn
avslutas.
DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden.
Offset (1.2)
offset

1.2

1 addition
2 subtraktion
3 ingen

Tryck kort för att ange måttenheten för additionen.
PD-Z78

Grundbildens symbol visar
referensläget med en linje och en pil.

Grundinställning: Ingen (1.2.3)
OBSERVERA:
Gör alltid kontrollmätningar
efter en ändring av offset.
Spara offsetvärden som du behöver
ofta på minnestangenterna.
Addition (1.2.1)
Displayen visar:
addition

Här bestäms om offset skall
användas för en mätning. Man kan ta
hänsyn till differenser, t.ex mellan
råbygge och färdig konstruktion.

+
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1.2.1

Måttenheten meter anges
automatiskt. Bekräfta med
ENTER är inte nödvändigt.
Tryck kort för att bekräfta
additionen.
Tryck en gång till kort för att
avsluta funktionen.
Displayen visar bekräftelsen.
DISTO återgår till normalläge
och i grundbildens översta
rad visas symbolen för
addition.

0.000m
Svenska

sv

Mätinställningar, forts.
Additionen
- gäller för alla påföljande mätningar,
- visas automatiskt som förslag nästa
gång funktionen används.
Subtraktion (1.2.2)
Displayen visar:

sv

subtraktion

1.2.2

-

0.000m

Ange subtraktionen med
tangenterna eller hämta från
minnestangent resp. stack.
Ange ingen minustecken.
Tryck kort för att ange måttenheten för subtraktionen.

Svenska

Måttenheten meter anges
automatiskt. Bekräfta med
ENTER är inte nödvändigt.

DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden.
Självutlösare (1.3)

Tryck kort för att bekräfta
subtraktionen.

En gång (1.3.1)
Displayen visar:
en gång

1.3.1

Här bestäms fördröjningstiden (5 - 60
sek.) för tiden mellan tryckt
mättangent och aktiverad mätning.

Tryck en gång till kort för att
avsluta funktionen.

självutlösare

Displayen visar kort bekräftelse och
DISTO återgår till normalläge.

1.3

1 en gång
2 permanent
3 ingen

I grundbildens översta rad
visas symbolen för
subtraktion.
Subtraktionen
- gäller för alla påföljande mätningar,
- visas automatiskt som förslag nästa
gång funktionen används.

Grundinställning: ingen (1.3.3)
Självutlösaren underlättar mätningen
i situationer där tangentbordet inte
går att komma åt.

Ingen (1.2.3)
Raderar valt offset.
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.

Denna symbol visas i grundbildens översta rad när självutlösaren är aktiverad.

82

10 sec
Den föreslagna fördröjningstiden
gäller endast för nästa mätning och
kan ändras enligt följande:
Med PLUS/MINUS.
Varje tryckning ökar resp.
minskar fördröjningstiden
med 1 sek.
Ange med siffror.
Så länge denna tangent
trycks, ökar tiden upp till
maximalt 60 sek.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Mätinställningar, forts.
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår till normalläge och i
grundbilden visas symbolen för
självutlösare.

Permanent (1.3.2)
Displayen visar:
permanent

DISTO återgår till normalläge och i
grundbilden visas symbolen för
självutlösare.
1.3.2

Fördröjningstiden kan även ställas in
i Pointing-läge:
Håll tangenten intryckt tills
önskad tid uppnåtts.
I displayens översta rad visas symbolerna för självutlösare och fördröjningstiden i sekunder.
När tangenten släpps, räknar DISTO
ner sekunderna till mätningen (t.ex.
59, 58, 57, ...).
De sista 5 sekunderna räknas med
pip, mätningen utförs och värdet
visas i displayen.

10 sec

Ingen (1.3.3)
Med ENTER raderas den
permanenta fördröjningstiden och
menyn avslutas.
Laser (1.4)
laser

Den föreslagna fördröjningstiden
gäller för alla påföljande mätningar
och kan ändras enligt följande:

1 normal
2 permanent

Med PLUS/MINUS.
Varje tryckning ökar resp.
minskar fördröjningstiden
med 1 sek.

Normal (1.4.1)
Med ENTER lämnas menyn och
grundbilden visas.
Denna symbol visas endast i
grundbilden när lasern är
aktiv.
Permanent (1.4.2)
Med ENTER lämnas menyn,
grundbilden visas och permanent
arbetssätt startar.
Varje tryckning av PÅ/MÄT utlöser
en ny mätning.
Denna symbol visas ständigt
i grundbilden.

Här anges arbetssätt för lasern.

Ange med siffror.

Normal: Lasern slår automatiskt av
efter 30 sekunder.

Så länge denna tangent
trycks, ökar tiden upp till
maximalt 60 sek.

Använd endast permanent
laser vid behov för att skona
batterierna.

Permanent: Laser är aktiv i Pointingläge, tills DISTO slår av själv.

När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
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1.4

Grundinställning: normal (1.4.1)
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Mätinställningar, forts.
Tracking (1.5)
tracking

1.5
1 på
2 av

sv

I denna undermeny ställs DISTO in
för kontinuerlig mätning.
Med denna funktion kan rörliga
objekt mätas samt avstånd till
stillastående objekt sättas ut.
Grundinställning: Av (1.5.2)
På (1.5.1)
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden. I den översta
raden visas Track.

Svenska

Bakstycken (2)
Den kontinuerliga mätningen
aktiveras med två tryck av PÅ/MÄT.
I grundbildens understa rad visas
det löpande mätvärdet.

sänd

1.6
1 på
2 endast resultat
3 av

Ett kort tryck av PÅ/MÄT avbryter
den kontinuerliga mätningen. Det
senast visade värdet kan nu sparas
eller användas för beräkningar.
Långa kontinuerliga
mätningar påverkar
batteriernas livslängd.

, 1x
meny
1 mätinställningar
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne

Grundinställning: Av (1.6.3)
På (1.6.1)
Alla mätningar och beräkningar
sänds, interfacet arbetar
kontinuerligt.

Av (1.5.2)
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.

Endast resultat (1.6.2)
Endast resultat (t.ex. maximal- eller
minimaltracking ) sänds.

DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden.

Av (1.6.3)
Interfacet är inaktivt.

Sända (1.6)
I denna undermeny kan mät- och
beräkningsresultat sändas vidare till
en dator (Laptop) via interfacet.

Denna funktion beskrivs i
Online-dokumentationen på
den medlevererade CD-ROM skivan.

bakstycke

2

1 utan bakstycke
2 adapterbakstycke
3 kännetecken

Utan bakstycke (2.1)
Denna funktion möjliggör användningen av DISTO utan bakstycke.
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
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Bakstycken, forts.
DISTO återgår i normalläge
och visar grundbilden. Symbolen i grundbilden visas
utan bakstycke.
Använd om möjligt inte
DISTO utan bakstycke.
Batterilocket kan skadas.

När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår till normalläge
och symbolen i grundbilden
visas med adapterbakstycke.

Adapterbakstycke (2.2)
adapterbakstycke

Tillbehör 723776 (2.2.3)
Denna funktion ställer in det bakre
referensläget för adapterbakstycke
med optionen lång anhållsvinkel
(se Användarinformation, tillbehör).

Här bestäms vilket adapterbakstycke
som används. Uppgifterna
bestämmer bakre referensläge för
DISTO.
Grundinställning: Inga, d.v.s. efter en
återställning bibehålls valda
inställningar.

Tillbehör 723775 (2.2.2)
Denna funktion ställer in det bakre
referensläget för adapterbakstycke
med optionen kort anhållsvinkel
(se Användarinformation, tillbehör).
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår i normalläge
och visar grundbilden. Symbolen i grundbilden visas
med speciell adapter.

Displayen visar:
stativavstånd

2.2.4

När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår i normalläge
och visar grundbilden. Symbolen i grundbilden visas
med speciell adapter.

2.2

1 utan tillägg
2 tillbehör 723775
3 tillbehör 723776
4 stativavstånd
5 fritt slut

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Utan tillägg (2.2.1)
Denna funktion skall aktiveras när
adapterbakstycket används utan
ytterligare tillbehör.

Ange stativavstånd (2.2.4)
Denna funktion gäller för adapterbakstycke med stativ.
För anpassning av det bakre
referensläget skall avståndet mellan
adapterbakstyckets baksida och
stativets axel anges.
Stativ SLIK U9000 som rekommenderas med DISTO
har avståndet 0,054 m.
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sv

0.000m
Det senaste angivna avståndet
mellan adapterbakstycke och
stativaxel visas.
Ange det nya avståndet med
tangenterna eller hämta från
minnestangent resp. stack.
Tryck kort för att bekräfta
avståndet.
Tryck en gång till kort för att
avsluta funktionen.
Displayen visar kort bekräftelse och
DISTO återgår till normalläge.

Svenska

Bakstycken, forts.
Det angivna avståndet gäller
endast vid distansmätningar
när det bakre refererensläget är
inställt.
Fritt slut (2.2.5)
Denna funktion gäller för adapterbakstycke med kundens egna tillsv behör eller förlängt bakstycke.
För anpassning av det bakre
referensläget skall avståndet mellan
adapterbakstyckets baksida och
anläggsytan på tillbehöret anges.
Negativa värden kan anges.
Displayen visar:
fritt slut

2.2.5

Det senaste angivna avståndet
mellan adapterbakstycke och fritt slut
visas.

kännetecken
1 på
2 av

Ange det nya avståndet med
tangenterna eller hämta från
minnestangent resp. stack.
Tryck kort för att bekräfta
det nya avståndet.

Den automatiska
avkänningen fungerar endast
med bakstycken med vridfot och
rikthjälpmedel / mätstöd. Se
Bakstycken.

Tryck en gång till kort för att
avsluta funktionen.
Displayen visar kort bekräftelse och
DISTO återgår till normalläge.
Symbolen i grundbilden visar fritt
slut.
Det angivna avståndet gäller
endast vid distansmätningar
när det bakre refererensläget är
inställt.

Svenska

Av (2.3.2)
Inaktiverar den automatiska
avkänningen.
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden. Symbolen visar
senast avkända bakstycke resp.
angivet bakstycke.
Efter varje byte av bakstycke
skall motsvarande funktion
aktiveras.

Grundinställning: På (2.3.1)

Vridfot (2.4)

På (2.3.1)
Aktiverar den automatiska
avkänningen.

Denna funktion
- ställer in bakre referensläge för
DISTO med bakstycke med vridfot,
- visas endast när den automatiska
avkänningen är inaktiverad.

När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.

Avkänning (2.3)

0.000m

2.3

DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden. Symbolen visar
avkänt bakstycke.

I denna undermeny kan den automatiska avkänningen aktiveras eller
inaktiveras.
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Grundinställningar (3)
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden.
Symbolen i grundbilden visar
nu bakstycke med vridfot.

Här bestäms vilken enhet DISTO
skall visa för mät- och beräkningsresultat. Dessutom kan antal decimaler anges.

, 2x
meny
1 mätinställningar
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne

Grundinställning: 0,000 m (3.1.1)
0.000 m (3.1.1)
När denna funktion aktiverats
- lämnas menyn och grundbilden
visas,
- uppgifterna visas i meter med tre
decimalsiffror.

Rikthjälpmedel (2.5)
Denna funktion
- ställer in bakre referensläge för
DISTO med bakstycke med
rikthjälpmedel / mätstöd,
- visas endast när den automatiska
avkänningen är inaktiverad.
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.
DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden.
Symbolen i grundbilden visar
nu bakstycke med rikthjälpmedel / mätstöd.

grundinställningar

Enheter (3.1)
enheter

3.1

0.000 m
1
2
3
4

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

3

1 enheter
2 språk
3 pip
4 återställ
5 belysning
6 stänga av

0.00 m (3.1.2)
När denna funktion aktiverats
- lämnas menyn och grundbilden
visas,
- uppgifterna visas i meter med två
decimalsiffror.
0.00 ft (3.1.3)
När denna funktion aktiverats
- lämnas menyn och grundbilden
visas,
- uppgifterna visas i fot som decimalvärde.

0'/00"/32 (3.1.4)
När denna funktion aktiverats
- lämnas menyn och grundbilden
visas,
- uppgifterna visas i fot och inch.
Vid inch-värde visas decimalsiffrorna i 1/32.
Exempel: 8,5 inch = 8 in 16/32
0.0 in (3.1.5)
När denna funktion aktiverats
- lämnas menyn och grundbilden
visas,
- uppgifterna visas i inch med en
decimalsiffra.
0"/32 (3.1.6)
När denna funktion aktiverats
- lämnas menyn och grundbilden
visas,
- uppgifterna visas i inch.
Vid inch-värde visas decimalsiffrorna i 1/32.

0.000 m
0.00 m
0.00 feet
0'00"/32
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Grundinställningar, forts.
Språk (3.2)
språk

3.2

Engelska

sv

1 Tyska
2 Engelska
3 Franska

Ett fjärde språk kan laddas
via interfacet (se Onlinedokumentationen på den
medlevererade CD-ROM-skivan).

/

En av dessa symboler visas i displayen när DISTO slås på.
Symbolen Pip på slocknar men
symbolen Pip av syns när
funktionen är aktiv.

När ENTER tryckts, visas en kort
bekräftelse på resp. språk och
menyn avslutas.

Grundinställning: Per klickning
(3.3.2)

DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden i valt språk.
Här bestäms språket för DISTOs
inställningar och meddelanden.
Det först valda språket kan
ändras i denna undermeny.
Grundinställning: Inget

Mätning (3.3.1)
Vid varje mätning hörs ett pip.

Pip (3.3)
pip

Per klickning (3.3.2)
Vid varje klickning hörs ett pip.

3.3
1 mätning
2 per klickning
3 av

Tyska (3.2.1)

Franska (3.2.3)

Svenska

När ENTER tryckts
- aktiveras återställningen
omgående,
- en kort bekräftelse visas,
- menyn avslutas.
DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden.
Belysning (3.5)
belysning

3.5
1 på
2 av

av (3.3.3)
Pipet är inaktivt.

Möjliga språk:

Engelska (3.2.2)

Pip på / av

Här bestäms om ett pip ljuder varje
gång man trycker på en tangent eller
utför en mätning.
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Felmeddelanden och avstängning bekräftas alltid
med pip.

I denna undermeny kan displayens
belysning aktiveras eller inaktiveras.

Återställ (3.4)

Grundinställning: Av (3.5.2)

Denna funktioner återställer kundens
egna inställningar för DISTO till
grundinställningarna.

På (3.5.1)
Aktiverar displaybelysningen.
När ENTER tryckts, visas kort
bekräftelse och menyn avslutas.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Basfunktioner (4)
DISTO återgår till normalläge och
visar belyst grundbild.

, 3x

I grundbildens översta rad
visas denna symbol.

meny

Använd belysningen endast
vid behov eftersom
batteriernas livslängd påverkas.

Användningsexempel:
 Mäta diagonalmått.
 Mäta maximalmått över grov resp.
ojämn yta.
 Mäta maximalmått i stora hallar.
 Mäta taknocken längs fasaden.
 Vid dålig tillgänglighet resp. dålig
sikt (kanaler, schakt o.s.v.)

1 mätinställningar
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne

När denna funktion aktiverats
- arbetar lasern i Pointing-läge
- visas följande display.

Av (3.5.2)
Inaktiverar displaybelysningen.
När ENTER tryckts
- lämnas menyn,
- en bekräftelse visas,
- grundbilden visas.
Stänga av (3.6)
Denna funktioner stänger av DISTO.
Ett pip kvitterar ENTER och DISTO
stänger av.

maximumtrack

4

1 maximumtrack
2 minimumtrack
3 sätta ut
4 Pythagoras
5 höjder
6 precision

DISTO utför singelmätningar
under den kontinuerliga
mätningen.
På displayen visas löpande längsta
avstånd.

4.1

Tryck en gång till kort för att
avsluta mätningen.
DISTO återgår till normalläge och
visar maximalmåttet i grundbilden.

--.---m
Tryck kort för att aktivera en
kontinuerlig mätning.

Maximaltracking (4.1)
Här mäts maximalmåttet med en
kontinuerlig mätning.

Minimaltracking (4.2)
Här mäts minimalmåttet med en
kontinuerlig mätning.

PD-Z20

Under Stänga av DISTO
beskrivs ytterligare
möjligheter att stänga av.

basfunktioner

T.ex vid mätning av rumsdiagonal
- sikta med DISTO på en punkt på
sidan om det diagonala hörnet,
- låt laserpunkten gå långsamt över
hörnet.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv
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Svenska

sv

Basfunktioner, forts.
Användningsexempel:
 Mäta dagermått.
 Mäta minimalmått vid grov resp.
ojämn yta.
 Mäta rätvinkligt resp. horisontalt
utan stativ.

Sikta mot målet med DISTO.
Låt laserpunkten gå långsamt
över målet.
DISTO utför singelmätningar
under den kontinuerliga
mätningen.
PD-Z21

sv

I denna undermeny kan fasta eller
variabla avstånd för utsättning
bestämmas.
Värdena bibehålls efter en återställning.
Vid utsättning delas en sträcka i
bestämda avsnitt. DISTO visar
förbestämda avstånd, utgående från
en bestämd mätpunkt.
Dessa avstånd kan kontrolleras
sättas ut eller visas.

På displayen visas löpande kortaste
avstånd.
Tryck en gång till kort för att
avsluta mätningen.
DISTO återgår till normalläge och
visar minimalmåttet i grundbilden.

När denna funktion aktiverats
- arbetar lasern i Pointing-läge
- visas följande display.

Dessa användningsmöjligheter är till stor hjälp t.ex. vid
slutbesiktning.

Sätta ut (4.3)
4.2

sätta ut

PD-Z43

minimumtrack

Användningsexempel:
 Ange avståndet mellan sparre och
bjälke i DISTO. Byggelementen kan
exakt justera på plats med hjälp av
DISTO.
 Ange de olika avstånden för
väggarnas placering i DISTO och
kontrollera dessa på plats.
 Ange indelning och placering för
paneler på ytterfasaden i DISTO och
kontrollera på plats.

4.3

1 konstant
2 variabel

--.---m
Tryck kort för att aktivera en
kontinuerlig mätning.

Svenska
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Basfunktioner, forts.
Konstant (4.3.1)
För utsättning av konstanta avstånd.
Displayen visar:
konstant
a
x
x

4.3.1
a
x

0.000m
0.000m

Inmatningar:
a Avstånd från vilken utsättningen
börjar.
x Konstant avstånd vilket kan
sättas ut flera gånger.
Antalet utsatta avstånd
begränsas endast av den
maximala räckvidden.
Bokstaven a är redan markerad.
Det senaste använda avståndet
visas.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Ange nytt avstånd a med
tangenterna eller hämta
mätvärde ur minnestangent
resp. stack.
Tryck kort för att bekräfta.
Det angivna avståndet visas bredvid
a.
Tryck Minus/Ner för att
markera konstanten x
Ange konstanten x med tangenterna eller hämta
mätvärde ur minnestangent
resp. stack.
Det angivna avståndet visas bredvid
x.
Tryck kort för att gå till
mätläge och börja med
utsättningen.
Sikta mot målet med laserpunkten.

n: 01

n: 01

-0.125m

0.000m

I displayen visas
- numret för nästkommande
utsättningspunkt (n),
- en eller två pilar som rikthjälp,
- det aktuella avståndet mellan
DISTOs referensläge och utsättningspunkten.
Flytta DISTO långsamt och rakt i
utsättningsriktningen.
Pilen i displayen visar riktningen
för nästa utsättningspunkt.
Avståndet minskar så länge DISTO
flyttas i utsättningspunktens riktning.

sv

Utsättningspunkten visas i displayen
med två pilar och avståndet är lika
med noll.
När laserpunkten riktas mot ett annat
mål, visas nästa utsättningspunkt.
Tryck kort på en av dessa
tangenter för att avsluta utsättningen.
DISTO återgår till normalläge och
visar grundbilden.

Korta pip ljuder tills den exakta
utsättningspunkten hittats. Pipet
övergår då i fast ton.
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Svenska

Basfunktioner, forts.
Avståndet mellan utsättningspunkterna är indelat i
avståndsfält. Varje utsättningspunkt
ligger i mitten av fältet.

När DISTO flyttas mellan två utsättningspunkter i ett nytt avståndsfält ändrar sig
- utsättningspunktens nummer (n) i
displayen,
- förtecknet för visat mätvärde.

Variabel (4.3.2)
För utsättning av variabla avstånd.
Displayen visar:
variabel

sv

n
n
n
1.5 m

03

02

1.5 m

n: 03
0.325m

Svenska

1.5 m

01

1

1

0.000m

2
3

2

0.000m

3

0.000m

PD-Z43

Utsättningsexempel:
Konstant a ............................. 1,75 m
Konstant x ................................ 1,5 m

1.75 m

Inmatningar:
1-20

n: 02
0.000m

4.3.2

Maximalt 20 variabla avstånd
vilka kan sättas ut.

Den första variabeln är markerad.
Det senaste använda avståndet
visas.

n: 01
-0.518m

Tryck kort för att bekräfta.
Det angivna avståndet visas bredvid
1".
Tryck Minus/Ner för att
markera den andra variabeln
2".
Ange övriga variabler som ovan.
Ange övriga icke nödvändiga
variabler på 0.
Tryck kort för att gå till
mätläge och börja med
utsättningen.
Sikta mot målet med laserpunkten.
Tillvägagångssättet och displayen
är samma som i funktion Konstant
(4.3.1).

Ange avstånd 1 med tangenterna eller hämta
mätvärde ur minnestangent
resp. stack.
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Basfunktioner, forts.
Grundinställning: Ingen

I denna funktion kan mått
bestämmas indirekt när mätsträckan
inte är tillgänglig för DISTO.

För hjälpmätningarna gäller:
 Mätriktningarna i triangeln skall
hållas.
 Laserns mätpunkter måste ligga på
samma linje och samtidigt i
horisontal eller lodrät nivå  mätning
över avsatser ger felmätningar.
 Den andra hjälpmätningen skall
göras rätvinkligt till det sökta värdet.
 Den andra lasermätpunkten måste
ligga inom den sökta längden eller
bilda slutpunkt för densamma.
 Använd DISTO utan stativ endast
vid korta mätningar eller stadigt
underlag. Annars rekommenderas
att använda stativ.

Användningsexempel:
 Mätningar av byggnaders höjd eller
bredd på längre avstånd
 Mätning av otillgängliga fasader
 Obehindrad stående mätning utan
hjälpmedel, t.ex. måltavlor.

Displayen visar:
Pythagoras

4.4

1
2
3

sv
Den första av triangelns sidor och
dess nummer 1 är markerad.
Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Sikta med laserstrålen mot första
mätpunkt.

Använd alltid
stativanslutningen på
adapterbakstycket. Endast då
garanteras att laserstrålens axel går
genom stativets vridpunkt.

Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.
Om inget stativ används kan
mätningen bli ostadig.
Använd därför i Pointing-läge
antingen
- självutlösaren (x-tangenten)
- eller tryck på MÄT länge för att
aktivera maximaltracking.
PD-Z38

PD-Z27

DISTO beräknar värdet med hjälp av
två eller tre hjälpmätningar i en rätvinklig triangel och Pythagoras sats.

Används DISTO med
stativanslutningen på husets
undersida, ligger laserstrålens axel
c:a 70 till 100 mm över vridpunkten.
Vid vågräta mätningar har detta
ingen betydelse men kan resultera i
avsevärda höjdskillnader vid lodräta
mätningar.

PD-Z44

Pythagoras (4.4)

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv
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Svenska

Basfunktioner, forts.
Tryck på MÄT igen när maximaltrackingen är avslutad.
Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.
Pythagoras

sv

1

4.4
11.494m

2

Trycks ENTER beräknas
och visas resultatet ur två
mätningar.

Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Tryck länge för att aktivera
minimaltracking.

Utför den tredje mätningen:
Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.

Tryck kort för att avsluta
minimaltrackingen.

Sikta med laserstrålen mot den
tredje mätpunkten.

Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

3

11.494m
Det första mätta värdet visas bredvid
nummer 1.
Nästa triangelsida och tillhörande
nummer 2 är markerade.
Rikta nu DISTO rätvinkligt till
väggen.
Är mätpunkterna lodräta skall DISTO
riktas vågrätt.

Svenska

Pythagoras

Tryck kort för att aktivera
mätningen eller till maxitrackingen aktiveras.

4.4

1

11.494m

2

08.529m

Det tredje värdet visas bredvid
nummer 3.
Mätningarna kan visas med
hjälp av UPP/NERtangenterna och ev. korrigeras med
ny mätning.
Tryck kort för att beräkna och
och visa önskad sträcka.
Pythagoras
1

4.4
08.751m

Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

3

8.529m

Pythagoras

Det mätta värdet visas bredvid
nummer 2.
Nästa triangelsida och tillhörande
nummer 3 är markerade.

4.4

1

11.494m

2

08.529m

3

08.593m

8.593m

94

Tryck kort igen för att avsluta
funktionen och visa resultatet
i grundbilden.
Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.
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Basfunktioner, forts.
Höjder (4.5)
Denna funktion bestämmer en
delhöjd när denna är otillgänglig för
DISTO.
Samma användningsexempel gäller
som för Pythagoras.

Displayen visar:
höjder

Om inget stativ används kan
mätningen bli ostadig.
Använd därför i Pointing-läge
antingen
- självutlösaren (x-tangenten)
- eller tryck på MÄT länge för att
aktivera maximaltracking.

4.5

Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

1
2

höjder

3

Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Sikta med laserstrålen mot första
mätpunkt.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

11.454m

2
3

Den första av triangelns sidor och
dess nummer 1 är markerad.

För hjälpmätningarna gäller samma
sak som Pythagoras med följande
undantag:

4.5
1

PD-Z32

DISTO beräknar även här delhöjden
ur tre hjälpmätningar enligt
Pythagoras sats.

 Den andra mätpunkten är också
slutpunkt för den sökta delhöjden.
 Den tredje hjälpmätningen skall
göras rätvinkligt till det sökta värdet.

Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.

11.454m
Det första mätta värdet visas bredvid
nummer 1.
Nästa triangelsida och tillhörande
nummer 2 är markerade.
Utför den andra hjälpmätningen som
ovan.
En lång tryckning på MÄT aktiverar
den kontinuerliga mätningen.
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höjder

4.5
1

11.454m

2

08.762m

3

08.762m

sv

Det andra mätta värdet visas bredvid
nummer 2.
Nästa triangelsida och tillhörande
nummer 3 är markerade.
Rikta DISTO rätvinkligt mot väggen,
ställ DISTO vågrätt om mätpunkterna
ligger lodrätt.
Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Tryck länge för att aktivera
minimaltracking.
Flytta laserpunkten fram och tillbaka
längs den sökta delhöjden tills
minimalavståndet visas.

Svenska

Basfunktioner, forts.
Tryck kort för att avsluta
minimaltrackingen.
Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

sv

höjder

Denna funktion är inte
avsedd för att förbättra
DISTOs normala precision!

4.5
1

05.595m

1

11.454m

2

08.762m

3

08.515m

Det tredje värdet visas bredvid
nummer 3.
Mätningarna kan visas med
hjälp av UPP/NERtangenterna och ev. korrigeras med
ny mätning.
Tryck kort för att beräkna och
visa önskad sträcka.

precision

Funktionen kan inte ställas
in permanent.
Displayen visar:

4.5

08.515m

Svenska

höjder

precision

Tryck kort igen för att avsluta
funktionen och visa resultatet
i grundbilden.
Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.

4.6

--.---m

Precision (4.6)
Denna funktion beräknar medelvärdet ur 10 på varandra följande
distansmätningar.

Lasern aktiveras i Pointing-läge.

Användningsexempel:
 Exakta mätningar med liten
spridning.
 Kompensera ostadiga mätningar
om man mäter utan stativ.

Tryck kort för att aktivera
mätningarna.

Sikta mot målet med laserpunkten.

DISTO utför 10 singelmätningar och
visar det beräknade medelvärdet.
Laserstrålen inaktiveras.
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4.6

n: 10
08.515m
Tryck kort för att lämna
funktionen och visa medelvärdet i grundbilden.
Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.
Medelvärde (4.7)
Denna funktion beräknar
ur de genomförda distansmätningarna.
Beräkningen av medelvärde är
möjlig ur maximalt 30 mätningar.
Användningsexempel:
 Mätningar på ojämna väggar och
tak.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Basfunktioner, forts.

Beräkningar (5)

Hämta funktionen.
medelvärde

medelvärde
4.7

n: ---.---m
Tryck kort för att aktivera
lasern i Pointing-läge.
Sikta mot målet med laserpunkten.
Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.
En lång tryckning på MÄT aktiverar
den kontinuerliga mätningen.
När mätvärdet visas, tryck på MÄT
igen.

n: 01
03.242m
03.242m

meny

triangel SSS

5.1

1

sv

2
3

beräkningar

Utför ytterligare hjälpmätningar som
ovan.

5

1 triangel SSS
2 triangel SH
3 trapets HSH
4 trapets HSD
5 gavelyta
6 cirkel

Tryck kort för att lämna
funktionen och visa medelvärdet i grundbilden.

Här beräknas area, yta och volym
med olika funktioner.
Triangel SSS (5.1)
Denna funktion beräknar med en
triangels tre sidor (SSS)
- triangelns höjd,

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Displayen visar:

1 mätinställningar
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne

I displayen visas
- n: 01 för den första mätningen,
- det beräknade medelvärdet,
- det aktuella mätvärdet.

Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.

- vinkeln på triangelns längsta sida,
- triangelns yta.

, 4x

4.7

97

Den första av triangelns sidor och
dess nummer 1 är markerad.
Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Rikta DISTO och sikta med laserpunkten mot första mätpunkt.
Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.
En lång tryckning på MÄT aktiverar
en kontinuerlig mätning vid varje sida
av triangeln.

Svenska

Beräkningar, forts.
När mätvärdet visas, tryck på MÄT
igen.
Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.
triangel SSS
1

sv

5.1
3.118m

2
3

03.118m
Det första mätta värdet visas bredvid
nummer 1.
Nästa triangelsida och tillhörande
nummer 2 är markerade.
Mät den andra och den tredje sidan
som ovan angivet.
Mätningarna kan visas med
hjälp av UPP/NER
tangenterna och ev. korrigeras med
ny mätning.

Är den senaste mätningen
bekräftad, tryck kort för att
starta beräkningen.
triangel SSS
1
2
3

Funktionen avslutas och markerat
resultat visas i grundbilden.
Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.

5.1

Triangel SH (5.2)

02.379m

Denna funktion beräknar ytan av
en triangel med mätning av
basen och höjden (SH).

69.8°
04.003m2

Displayen visar:
triangel SH

Om alla resultat skall sparas i
minnet?

1
2

Spara med en lång tryckning.

5.2

Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Rikta DISTO och sikta med laserpunkten mot första mätpunkt.
Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.
En lång tryckning av MÄT aktiverar
minimaltrackingen. Tryck kort på
MÄT igen när värdet visas.
Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.
triangel SH
1

När uppgifterna sparats avslutas
funktionen och grundbilden visas.

5.2
03.147m

2

Om endast ett bestämt resultat skall
användas?

För den första mätningen är triangelns bas och tillhörande
nummer 1 markerade.

Välj önskat resultat med
PLUS/MINUS.

03.147m
Basens längd visas bredvid nummer
1.

Tryck kort för att bekräfta.

Svenska
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Beräkningar, forts.
Triangelns höjd och tillhörande
nummer 2 är markerade.
Mät triangelns höjd som ovan och
bekräfta med ENTER.
En lång tryckning av MÄT aktiverar
maximaltrackingen. Tryck kort på
MÄT igen när värdet visas.
Mätningarna kan visas med
hjälp av UPP/NERtangenterna och ev. korrigeras med
ny mätning.
Är den senaste mätningen
bekräftad, tryck kort för att
starta beräkningen.
5.2

1

03.439m2

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

Displayen visar:
trapets HSH

Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.

1

Trapets HSH (5.3)

3

5.3

2

Denna funktion beräknar med hjälp
av de båda höjderna och basen i en
trapets
- längden och lutningsvinkeln för den
lutande trapetssidan,
- trapetsens yta.
Användningsexempel:
 Bestämma taklutning.
 Beräkna gavelytan för en fasad
med pulpettak.

Den första höjden, hushöjden och
dess nummer 1 är markerad.
Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Sikta med laserstrålen mot första
mätpunkt.
Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.

PD-Z66

triangel SH

Tryck kort igen för att avsluta
funktionen och visa resultatet
i grundbilden.

Finns risk för att mätningen
bli ostadig, använd då i
Pointing-läge antingen
- självutlösaren (x-tangenten)
- eller tryck på MÄT länge för att
aktivera kontinuerlig mätning.
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trapets HSH
1

5.3
03.739m

2
3

sv

03.739m
Det första mätta värdet visas bredvid
nummer 1.
Nästa baslängd med tillhörande
nummer 2 är markerade.
Mät trapetsens baslängd som ovan
och bekräfta med ENTER.
En lång tryckning på MÄT i
Pointing-läge aktiverar i denna
meny den kontinuerliga mätningen.
Det mätta värdet visas bredvid
nummer 2.

Svenska

Beräkningar, forts.
trapets HSH
1
trapets HSH

5.3

1

03.739m

2

02.665m

2
3

Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.

5.3
03.108m

02.665m
Mät trapetsens takåshöjd som ovan
och bekräfta med ENTER.
En lång tryckning på MÄT i
Pointing-läge aktiverar i denna meny
maximaltrackingen.
Mätningarna kan visas med
hjälp av UPP/NERtangenterna och ev. korrigeras med
ny mätning.
Är den senaste mätningen
bekräftad, tryck kort för att
starta beräkningen.

Svenska

trapets HSD

Trapets HSD (5.4)

31.0°

Om alla resultat skall sparas i
minnet?
Spara med en lång tryckning.

3

Den första höjden, hushöjden och
dess nummer 1 är markerad.

Sikta med laserstrålen mot första
mätpunkt.

Om endast ett bestämt resultat skall
användas?

Mät alltid den kortare av de
två trapetshöjderna.

Välj önskat resultat med
PLUS/MINUS.

Funktionen avslutas och markerat
resultat visas i grundbilden.

2

Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.

När uppgifterna sparats avslutas
funktionen och grundbilden visas.

Tryck kort för att bekräfta.

5.4

1

Denna funktion beräknar med hjälp
basen och diagonalen (HSD) i en
trapets
- längden och lutningsvinkeln för den
lutande trapetssidan,
- trapetsens yta.

12.096m2

3

sv

Displayen visar:

PD-Z67

Takåsens höjd och tillhörande
nummer 3 är markerade.

Fördelen med denna funktion ät att
alla mätningar kan utföras från
samma plats.
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Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Beräkningar, forts.

Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.
trapets HSD
1

5.4
03.516m

2
3

03.516m
Det första mätta värdet visas bredvid
nummer 1.
Nästa baslängd med tillhörande
nummer 2 är markerade.
Mät trapetsens baslängd som ovan
och bekräfta med ENTER.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

En lång tryckning på MÄT i
Pointing-läge aktiverar i denna
meny den kontinuerliga mätningen.
trapets HSD

Är den senaste mätningen
bekräftad, tryck kort för att
starta beräkningen.
trapets HSD

5.4

5.4

1

03.516m

1

2

05.373m

2

39.8°

3

30.932m2

3

05.373m
Det andra mätta värdet visas bredvid
nummer 2.
Diagonalen och tillhörande nummer
3 är markerade.
Mät diagonalen som ovan och
bekräfta med ENTER.
En lång tryckning på MÄT i
Pointing-läge aktiverar i denna meny
maximaltrackingen.

06.996m

Om alla resultat skall sparas i
minnet?

Funktionen avslutas och markerat
resultat visas i grundbilden.
Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.
Gavelyta (5.5)
Funktionen beräknar gavelytan på en sv
fasad med symmetriskt sadeltak.
Användningsexempel:
Med hjälp av gavelytan kan volymen
beräknas.
PD-Z68

Finns risk för att mätningen
bli ostadig, använd då i
Pointing-läge antingen
- självutlösaren (x-tangenten)
- eller tryck på MÄT länge för att
aktivera kontinuerlig mätning.

Spara med en lång tryckning.
När uppgifterna sparats avslutas
funktionen och grundbilden visas.
Om endast ett bestämt resultat skall
användas?
Välj önskat resultat med
PLUS/MINUS.

Mätningarna kan visas med
hjälp av UPP/NERtangenterna och ev. korrigeras med
ny mätning.

Tryck kort för att bekräfta.
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Displayen visar:

Svenska

Beräkningar, forts.
gavelyta

5.5

gavelyta

Det mätta värdet visas bredvid
nummer 2.
Takåsens höjd och tillhörande
nummer 3 är markerade.

5.5

1

1

2

2

3

3

03.547m

Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.

03.547m

sv
Den första höjden, hushöjden och
dess nummer 1 är markerad.
Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Sikta med laserstrålen mot första
mätpunkt.
Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.
Finns risk för att mätningen
bli ostadig, använd då i
Pointing-läge antingen
- självutlösaren (x-tangenten)
- eller tryck på MÄT länge för att
aktivera kontinuerlig mätning.
Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

Svenska

Det första mätta värdet visas bredvid
nummer 1.
Nästa gavelbredd med tillhörande
nummer 2 är markerade.
Mät gavel- resp. husbredden som
ovan och bekräfta med ENTER.
En lång tryckning på MÄT i
Pointing-läge aktiverar i denna meny
den kontinuerliga mätningen.
gavelyta
03.547m

2

09.812m

3

gavelyta

Rikta laserstrålen mot takåsens
undersida.

5.5

1

53.789m2

Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.
En lång tryckning på MÄT i
Pointing-läge aktiverar i denna meny
maximaltrackingen.
Tryck kort igen på MÄT när värdet
visas.
Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

5.5
1

Är den senaste mätningen
bekräftad, tryck kort för att
starta beräkningen.

Mätningarna kan visas med
hjälp av UPP/NERtangenterna och ev. korrigeras med
ny mätning.

Tryck kort igen för att avsluta
funktionen och visa resultatet
i grundbilden.
Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.
Cirkel (5.6)
Denna funktion beräknar cirkelns yta
med hjälp av diametern.

09.812m
102

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Beräkningar, forts.
Användningsexempel:
 Volymberäkningar av trädstammar
silos.
 Mått vid kanalarbeten.
Displayen visar:
cirkel

5.6
1

Cirkelns diameter och dess nummer
1 är markerad.
Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.

Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.

Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.

Finns risk för att mätningen
bli ostadig, använd då i
Pointing-läge antingen
- självutlösaren (x-tangenten)
- eller tryck på MÄT länge för att
aktivera maximaltrackingen.

Rumsvolym (5.7)
Denna funktion beräknar med hjälp
av längd-, bredd- och höjdmätningar
i ett rum
- golv resp. takytor,
- summan av väggarna (mantelyta)
- omkrets,
- rumsvolymer.

Tryck kort igen på MÄT när värdet
visas.
Tryck två gånger kort efter
varandra för att bekräfta det
visade mätvärdet och genomför beräkningen.
cirkel

Användningsexempel:
 Rumsvolymer är nödvändiga för
hantverkare (målning, rappning,
golvläggning).
Displayen visar:

5.6
1

rumsvolym

00.250m2

1

Placera DISTO med referensläge på
cirkellinje.
Sikta med laserpunkten på en motsvarande yta (t.ex. marken) som
berör cirkeln.
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För den första mätningen är rummets längd och tillhörande nummer
1 markerade.

2
3

5.7

Tryck kort för att aktivera
Pointing-läge.
Rikta DISTO och sikta med laserpunkten mot första mätpunkt.
Aktivera mätningen. Håll
DISTO stadig.
Finns risk för att mätningen
bli ostadig, använd då i
Pointing-läge antingen
- självutlösaren (x-tangenten)
- eller tryck på MÄT länge för att
aktivera minimaltrackingen.
Tryck kort igen på MÄT när värdet
visas.
Tryck kort för att bekräfta
visat mätvärde.

Tryck kort igen för att avsluta
funktionen och visa resultatet
i grundbilden.
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Svenska

sv

Beräkningar, forts.
rumsvolym
1

sv

5.7

rumsvolym
1

026.369m2

2

2

082.632m

3

3

020.684m

4

105.344m3

04.563m

04.563m

Om alla resultat skall sparas i
minnet?

Mät rummets bredd som ovan och
bekräfta med ENTER.
Mät sedan rummets höjd (nr. 3) och
bekräfta.

När uppgifterna sparats avslutas
funktionen och grundbilden visas.

Beräkningsresultaten förklaras med
grafik och löpande numrerade (1-4):
1 .................................. Tak- / golvyta
2 ........................................ Mantelyta
3 .......................................... Omkrets
4 .............................................. Volym

Svenska

Minnestangenter 1-9 (6.1)
Nio minnestangenter finns
tillgängliga för inmatnings- och
visningsmöjligheter, som t.ex. spara
eller hämta delresultat eller ofta
använda data (offset, stativavstånd,
o.s.v. )

, 5x

2

Rummets längd visas bredvid
nummer 1.
Rummets bredd och tillhörande
nummer 2 är markerade.

Tryck en gång till kort för att
starta beräkningen.

Minne (6)

5.7

meny
1 mätinställningar
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne

Denna funktion gäller endast för att
spara. Hämta data på en tangent
görs med funktion Hämta 1-9 (6.2).

Spara med en lång tryckning.
minne
1
2
3
4

Om endast ett bestämt resultat skall
användas?

6

minnestangent 1-9
funktionstang. 1-9
stack
data

Välj nummer på önskat
resultat med PLUS/MINUS.
Tryck kort för att bekräfta.
Funktionen avslutas och markerat
resultat visas i grundbilden.
Spara resultatet på en
minnestangent eller i minnet.

DISTO har olika möjligheter att spara
mätningar och beräkningsresultat.

Grundinställning: Efter en
återställning (3.4) är alla
minnestangenter raderade.
Under förutsättning att:
Mätningar eller beräkningar måste
visas i grundbilden för sparandet.
Inmatning via tangentbord måste
avslutas med ENTER.
Spara med meny
Displayen visar:

Den senaste visade mätningen, beräkningen eller inmatningen sparas
när DISTO stängs av och visas åter
i grundbilden när DISTO slås på
igen.
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Minne, forts.
minnestangent 1-9

6.1

Spara med snabbval
Tryck kort för att visa huvudmenyn.

1
0.000

5.125
Pilen symboliserar Spara, siffran
visar minnestangenten (1-9).
Under visas aktuellt innehåll på
tangenten i liten stil eller 0.000 om
minnestangenten är tom. Innehållet
skrivs över när nytt värde sparas.
Välj en (ledig) minnestangent
med UPP/NER eller mata in
via tangentbordet.
Tryck kort för att spara.
Grundbilden visas efter en kort
bekräftelse.

,

+

...

+

Ange snabbval för Minnestangent
(6.1) och siffran för den önskade
minnesplatsen (1-9).
Efter Spara visas en kort
bekräftelse och grundbilden.
Spara med tangentbord
Varje tangent från 1 till 9 har ett eget
minne.
Tryck t.ex. tangent 3 länge
för önskad minnestangent 3.
minnestangent 1-9

I displayen visas tillhörande minnesplats.

Under visas aktuellt innehåll eller
0.000" om minnestangenten är tom.

Tryck kort för att spara.
Grundbilden visas efter en kort
bekräftelse.

Välj minnestangent med
UPP/NER eller ange via
tangentbordet.

Hämta 1-9 (6.2)
Denna funktion gäller endast för att
hämta en av de nio minnestangenterna. Spara utförs med funktionen
Minnestangent 1-9" (6.1).
När innehåll hämtas ur en minnestangent, ersätts grundbilden av
önskad minnestangent.
Hämta med meny
Displayen visar:

6.1

funktionstang. 1-9

3

1

0.000

9.723
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Pilen symboliserar Hämta, siffran
visar minnestangenten (1-9).

Tryck kort för att hämta
innehållet.
Efter en kort bekräftelse visas
innehållet i grundbilden.
Hämta med snabbval
Tryck kort för att visa huvudmenyn.
,

6.2

+

...

+

Ange snabbval för Hämta 1-9)
(6.2) och siffran för den önskade
minnesplatsen (1-9).

0.000
105

Svenska

sv

Minne, forts.
Efter Spara visas en kort
bekräftelse och grundbilden.

Tryck kort för att hämta
innehållet.

Hämta med tangent 0
Tryck tangent (c:a 1 sek.) tills
ett pip hörs.

sv

Trycks tangenten för länge
visas istället Stack  (6.3).
funktionstang. 1-9

6.2

1

5.125
I displayen visas första minnestangent.
Välj minnestangent med
UPP/NER eller ange via
tangentbordet.

Svenska

stack

1

Efter en kort bekräftelse visas
innehållet i grundbilden.
Stack (6.3)
Stacken sparar de 15 senaste mätningarna, beräkningarna eller inmatningarna automatiskt i det löpande
minnet, d.v.s. värdena har ingen
speciellt minnesplats utan vandrar
genom stacken.
När alla 15 minnesplatserna är
belagda, raderas det äldsta värdet
och ersätts av det näst äldsta.
Grundinställning: Efter en
återställning (3.4) är stacken
raderad.

6.3

7.891
Pilen symboliserar Hämta i stacken,
siffran visar minnesplatsen (1-15) i
stacken.
Under visas aktuellt innehåll eller
0.000" om minnesplatsen i stacken
är tom.
Det senaste (aktuella) värdet finns
alltid på minnesplats 1, det näst
senaste på minnesplats 2, o.s.v.
Välj önskad minnesplats med
UPP/NER eller mata in via
tangentbordet.

Hämta med meny
Displayen visar:

Tryck kort för att hämta
innehållet.
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Efter en kort bekräftelse visas
innehållet i grundbilden.
Resultaten ur
singelmätningar i
basfunktionerna (Pythagoras, höjd)
eller beräkningar (triangel, trapets )
o.s.v. kan hämtas ur stacken och
användas igen.
Hämta med tangent 0
Tryck tangenten c:a 2 sek,
tills två pip hörs.

(6.2).

Trycks tangenten för kort,
visas istället minnestangent

stack

6.3

1

7.891
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I displayen visas första minnesplats i stacken.
Välj önskad minnesplats med
UPP/NER eller mata in via
tangentbordet.
Tryck kort för att hämta
innehållet.

Hämtas funktionen visas nästa fria
minnesplats i displayen.

Data (6.4)
6.4
1 text
2 spara
3 ändra
4 radera
5 sänd

I denna undermeny förvaltas
dataminnet.

text

001

Tryck kort för att mata in ett
blanksteg.
Tryck länge för att mata in
0".

6.4.1

Tryck kort för att gå tillbaka
med pekaren ett steg och
radera den senaste inmatningen. Tryck kort flera
gånger för att radera inmatningen i steg.

abc

Tryck kort för att växla mellan
små och stora bokstäver.

Tryck kort för att avsluta textinmatningen och spara.
Efter en kort bekräftelse visas
grundbilden i displayen.

Grundinställning: Ingen, d.v.s. efter
en återställning (3.4) raderas inte
dataminnet.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Tryck resp. tangent kort för
att hämta önskat tecken resp.
önskad bokstav (se kapitel
Instrumentbeskrivning,
Tangentbord, Text- eller
datainmatning i minnet).
Vänta med nästa inmatning
tills pekaren gått vidare.

Via tangentbordet kan maximalt
30 tecken matas in.
Denna text visas i tre rader på
displayen men sänds som en rad via
interfacet.

Efter en kort bekräftelse visas
innehållet i grundbilden.

data

Text (6.4.1)
Denna funktion gäller för textinmatningar i dataminnet, t.ex. dokumentation av mätningar.

...

Minne, forts.
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Med funktionen Sända (6.4.5) kan
den sparade texten föras över till en
PC och skrivas ut som Excel-tabell.
Spara (6.4.2)
Denna funktion används för inmatning av mät- och beräkningsvärden i
dataminnet.
Spara med meny
Under förutsättning att: Värdet som
skall sparas står i grundbilden.
Hämtas funktionen visas nästa fria
minnesplats i displayen.
spara
_>

002

6.4.2
abc

2.493
En text med tre rader om maximalt
8 tecken per rad kan matas in via
tangentbordet.

Svenska

sv

Minne, forts.
Entydiga texter för de sparade värdena undviker
missförstånd och frågor.
Ange text som i funktion (6.4.1).
Tryck kort för att pekaren
skall hoppa till nästa rad.

sv
Tryck kort för att avsluta textinmatningen och spara.
Efter en kort bekräftelse visas
grundbilden i displayen.
Förutom text kan inmatningar ur
fördefinierade listor användas.
Under förutsättning att: Dessa listor
finns laddade i DISTO (se Onlinedokumentation på den medlevererade CD-ROM- skivan).
Tryck kort för att visa listan.

Svenska

spara
_>

002

Spara med ENTER
Skall ett visat värde i grundbilden
sparas i dataminnet:

6.4.2
abc

Spara med en lång tryckning.

hall
dusch
WC
bad

Displayen visar
- nästa lediga minnesplats,
- pekare för textinmatning.

2.493

Välj punkt ur listan.

Ange text som ovan.
Tryck kort för att spara.

Tryck kort för att bekräfta.
Välj ytterligare punkter i listan för
övriga textrader och bekräfta.
Tryck kort för att avsluta textinmatning och spara.
Efter en kort bekräftelse visas
grundbilden i displayen.
Nästa gång du sparar ett
singelvärde sparas DISTO
automatiskt de första båda
textraderna från senaste
minnesplats.

Ange text som ovan i första raden.
Denna text sparas
automatiskt för alla
efterföljande beräkningsresultat.
De andra båda raderna
- är spärrade för textinmatning,
- innehåller en fördefinierad text för
beräkningsfunktionen.
Tryck kort för att spara
resultaten efter varandra.

Efter en bekräftelse visas grundbilden.

Efter en bekräftelse visas grundbilden.

Skall alla resultat ur en beräkning
(t.ex. Pythagoras, triangel, höjd, )
sparas i dataminnet:

Ändra (6.4.3)
I denna funktion kan du ändra i
inmatningar i dataminnet.

Tryck länge direkt efter
resultatet visats.
Displayen visar
- nästa lediga minnesplats,
- pekare för textinmatning.
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När funktionen aktiverats visas i
displayen
- det senaste sparade värdet,
- minnesplatssiffra,
- antalet belagda minnesplatser och
minnet i procent.
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Minne, forts.
ändra

200

:200
: 25%

6.4.3

5.125m
Välj önskad minnesplatssiffra
med UPP/NER eller via
tangentbordet.
Minnesplatsen kan spärras för överföring till PC.
Tryck kort för att spärra.
Denna symbol visas på
displayen. Minnesplatsen och
innehållet förblir oförändrade.
Tryck på CLEAR om minnesplatsen
skall frigöras för överföring igen.

Tryck kort för att börja med
ändringar.
Använd UPP/NER för att
ställa pekaren på rätt rad.

Displayen visar en säkerhetsfråga:

Tryck flera gånger för att
radera.

Tryck tangenten tillräckligt
länge.
Tryck (flera) gånger för att
lägga till måttenhet.
Textraden kan ersättas av
punkt i lista, se funktion
Spara (6.4.2).
Tryck kort för att spara
ändringarna.

Sänd (6.4.5)
sänd

6.4.5
1 allt
2 position

Radera hela
minnet?

Ange ny text eller värde via tangentbordet eller hämta ur minnestangent
eller stacken:

Efter en bekräftelse visas grundbilden.
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Radera (6.4.4)
Denna funktion raderar hela
dataminnet.

DISTO
Avbryta funktionen:
Tryck kort för att visa undermeny Data (6.4) eller tryck
länge för att visa grundbilden.
Radera:
Tryck kort.
En bekräftelse visas och grundbilden.
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sv

I denna undermeny sänds innehållet
i dataminnet via interfacet till en PC
eller Laptop.
Allt (6.4.5.1)
Denna funktion överför hela
innehållet.
Under överföringen visas siffran för
den minnesplats som överförs i
displayen.
Efter överföringen visas undermenyn
igen.
Position (6.4.5.2)
Denna funktion överför en bestämd
position i dataminnet.

Svenska

Minne, forts.
Displayen visar:
position

6.4.5.2

001->
200->

sv

Under överföringen visas siffran för
den minnesplats som överförs i
displayen.

Dessa matematiska funktioner finns
förutom de normala räknesätten i
kapitlet Beräkningar.

Efter överföringen visas undermenyn
igen.

Används fel måttenhet visas
ett felmeddelande:
 Yta och volym går inte att kvadrera.
 Det går inte att dra roten ur
längdmått eller volym, o.s.v.

Räknare (7)
, 6x

Den vertikala balken visar första och
sista belagda minnesplatssiffra.
Ange vilka positioner som skall
överföras:

...

Placera pilen på första resp.
sista minnesplatssiffra.
Ange första och sista minnesplatssiffra efter varandra.
Tryck kort för att bekräfta och
starta överföringen.

Svenska

Division (7.1)
Under förutsättning att: Det första
räknevärdet måste visas i grundbilden.

meny
2 bakstycke
3 grundinställningar
4 basfunktioner
5 beräkningar
6 minne
7 räknare

räknare

Varje inmatning via tangentbordet
måste bekräftas med ENTER.

7
/

13.510m

--.---m
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Det andra räknevärdet:
- ange via tangentbordet,
- hämta ur minnestangent eller stack
- utför en avståndsmätning.
Tryck kort för att utföra
beräkningen.
Resultatet visas i grundbilden.
x2 (7.2)
Under förutsättning att: Det första
räknevärdet måste visas i grundbilden.
När funktionen aktiveras. utförs
beräkningen omedelbart och
resultatet visas i grundbilden.

Displayen visar:

1 division
2 x2
3 kvadratrot

Det första räknevärdet visas i liten
stil.

Kvadratrot (7.3)
Under förutsättning att: Det första
räknevärdet måste visas i grundbilden.
När funktionen aktiveras. utförs
beräkningen omedelbart och
resultatet visas i grundbilden.
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Användarinformation

Reducerad räckvidd:
Räckvidden för DISTO kan
reduceras vid matta, gröna elle blå
ytor samt mot träd eller buskar.

Grova ytor
På grova ytor ( t.ex. grov puts) mäts
mot mitten av den belysta ytan.
För att inte mäta in i fogar:
Använd måltavla, 3M "Post-it" eller
kartong.

Transparenta ytor
Mät inte mot färglösa vätskor (vatten)
eller glasskivor för att förhindra
felmätningar.
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Frihandsiktning

Blöta, glatta och blanklackade ytor
1. Inriktning med för flack vinkel, kan
spegla laserstrålen. DISTO kan då
få en för svag signal ( 255).
2. Vid vinkelrät inriktning kan DISTO
få en för starkt signal ( 256).

Lutande, runda ytor
Dessa ytor kan mätas med DISTO
under förutsättning att laserpunkten
får plats på ytan.

PD-Z55

Förbättrad räckvidd:
På natten, i skymningen och vid
skuggade målytor.

Felmätningar kan uppstå när
man riktar in genom glasskivor eller om flera objekt befinner sig
på mätlinjen.

(ca. 20 - 40 m):
Använd måltavlor 563875 (DIN C6)
resp. 723385 (DIN A4) eller:
Egen tillverkning:
Avstånd

Tillverkare

til 30 m (vitt)

Scotch Cal*

30 - 100 m
(braun)

Engineering-Grade 3279
(7502 99 61 036)*

* Tillverkare 3MCompany

Mätning utomhus

Inställning av kikarsökaren
1. Ställ in lasern på permanent
arbetssätt med funktionen Permanent (1.4.2)
2. Ställ upp inomhus 5 m, 10 m eller
30m framför en vägg.
3. Fäst inställningshjälpen för
kikarsökaren på väggen som
bilden visar.
PD-Z56

Arbeta alltid med en av lasersökarna
vid dagsljus. Vid behov, skugga
mätpunkten.

Vid okända material och vätskor skall
alltid en provmätning genomföras.

PD-Z52

Räckvidd

Montera kikarsökaren och kontrollera
dess fastsättning genom tryck från
sidan.
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Svenska
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Mätning utomhus, forts.
PD-Z59

4. Ställ in skärpan för trådkorset och
laserpunkten genom att sakta
vrida okularet.
PD-Z57

Kopiera inställningshjälpen i
samma storlek (1:1).

Tillbehör

sv

Kikarsökare (667478)
För enklare inriktning i fält. Ger högre
noggrannhet vid längre avstånd
(4 x zoom).
Med hölster för byxremmen.
Glasögon för laserpunkt (723777)
Glasögonen med rött glas underlättar
att se laserpunkten i ljusa rum eller
ute i det fria (c:a 10 -12 m).

34 mm

Sökkikare

5. Justera laserpunkten med båda
inställningsskruvarna (sida, höjd)
på kikarsökaren.

Måltavla 563875 (DIN C6)
Måltavla 723385 (DIN A4)
Används vid dåligt reflekterande ytor,
den vita sidan upp till c:a
40m - 50 m, över 50 m används den
bruna sidan med speciellt
reflektionskikt.

Kontrollera justeringen ibland vid
arbete utomhus. (I skugga ca. 10 15 m). Sikta både med och utan
rödfilter monterat (förbättrad sikt).

Sats med måltavlor (723774)
Används vid hantverk inomhus.
Tavlor kan sammanfogas och
fästas med häftmassa.
Storlekar:
73 x 98 mm / 147 x 98 mm

Exempel: Stå exakt 5 m framför en
vägg (ca. ± 0.5 m). Ställ in laserpunkten i mitten, bredvid markeringen 5 m.

PD-Z60

PD-Z61

Laserpunkt

Svenska

Mättillbehör
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Libell (667158)
Används vid vågräta eller lodräta
mål, t.ex. när marken eller väggen är
mycket ojämn.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Säkerhetsföreskrifter

Tillbehör, forts.
Noggrannheten är c:a 1°, detta
motsvarar ett mätfel på c:a 5 mm på
30 m.

pass!

DISTO med libell skall inte
användas som laservatten-

Anhållsvinkel, kort (723775)
50 mm lång för U-skena på
fönsterjalusier.
Anhållsvinkel, lång (723776)
150 mm lång för mätning av öppna
fönsterhalvor.
Stativadapter (725286)
För korrekta mätningar (Pythagoras,
höjd) med valfritt fotostativ.
DISTO rör sig omkring en definierad
geometrisk punkt.
Vi rekommenderar SLIK
U9000:
 Stort vridområde.
 Inte nödvändigt med stativadapter.
Tillbehör för interface
Datakabel GEV102-1 (725078)
För anslutning till en PC eller Laptop.
(2 m lång kabel med lemo-kontakt,
storlek 0 och 9-polig D-kontakt med
honkontakt)
DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Datakabel (708175)
För anslutning till en handdator med
standardkabel (30 cm lång kabel
med lemo-kontakt, storlek 0 och
9-polig D-kontakt med hankontakt)
För anslutning till PC,
Laptop, o.s.v. är dessutom ett
vanligt nollmodem nödvändigt.
Transporttillbehör
Väska (667169)
Svart väska till skydd för transport
eller damm. Fack för bruksanvisning,
datakabel, kikarsökare
och handdator.
Hölster (667489)
För optimalt skydd; för byxremmen.
Handrem (667491)
Med fäste för att inte tappa
instrumentet.
Bärrem (563879)
Justerbar med fäste.
DISTO-Clip (714871)
För att bära instrumentet mot
kroppen, med specialskruv.

Följande föreskrifter är avsedda att
underlätta för personal, ansvarig för
DISTO och de som använder
instrumentet, att undvika riskfyllda
arbetssätt. Personal med
instrumentansvar måste försäkra sig
om att alla användare förstår och
följer dessa föreskrifter.

Användningsområde
Tillåten användning
Avsedd användning för DISTO
innefattar följande
användningsområden:
 Mätning av avstånd
 Beräkning av ytor och volymer
 Lagring av mätdata
Otillåten användning
 Användande av DISTO utan
instruktion
 Användning utanför avsedda
gränser
 Deaktivering av säkerhetssystem
och borttagande av anvisnings- och
varningstexter
 Öppnande av instrumentet med
hjälp av verktyg (skruvmejsel o dyl),
såvida inte annat uttryckligen tillåts i
bestämda fall
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 Ombyggnad eller förändring av
instrumentet
 Användning efter stöld
 Användning av tillbehör från annan
tillverkare än Leica utan Leicas
Geosystems medgivande
 Idrifttagande efter stöld, medveten
eller lättsinnig hantering på
byggnadställningar, stegar, eller vid
mätning nära påslagna maskiner,
öppna maskinsektioner eller
anläggningar
 Direkt inriktning mot solen
 Avsiktligt bländande av tredje
person, även vid mörker
 Otillräcklig säkerhetsbevakning vid
uppställning av instrument (t ex vid
mätningar av vägar etc.)
VARNING:
Otillåten användning kan leda
till skada eller felfunktion.
Det åligger den instrumentansvarige
att informera användaren om risker
och hur man undviker dessa.
DISTO får endast brukas sedan
användaren instruerats.

Svenska

sv

Användningsbegränsningar

sv

Se "Tekniska data"

Instrumentansvariges åligganden:

Miljö:
Anpassad för användning i miljö
lämpad för människor. Användning ej
tillåten i aggresiv eller explosiv miljö.
Användning i regn är tillåten under
begränsad tid.

VARNING:
Instrumentansvarig måste
försäkra sig om att instrumentet
används i enlighet med
instruktionerna.
På instrumentansvarig åligger också
att träna och utbilda personal som
ska använda instrumentet samt
ansvara för intrumentets
driftssäkerhet.
Instrumentansvarig har följande
skyldigheter:
 Att förstå säkerhetsinstruktionerna
för produkten och instruktionerna i
handboken.
 Att känna till lokala
arbetarskyddsföreskrifter.
 Att informera Leica Geosystems
omedelbart om produkten skulle
vara behäftad med fel som kan
påverka säkerheten.

Ansvarsförhållanden
Ansvar hos tillverkaren av
originalutrustning:
Leica Geosystems AG,
CH-9435 Heerbrugg
(här: Leica Geosystems):
Leica Geosystems ansvarar för en
säkerhetsteknisk och felfri levererad
produkt, inklusive bruksanvisning
och originaltillbehör.
Ansvarsområde för annan
tillverkare av tilläggsutrustning:
Annan tillverkare av
tilläggsutrustning för DISTO
ät ansvarig för utveckling och
implementering samt information om
sina produkters säkerhet samt för
effektiviteten i dessa delar i
kombination med Leica Geosystemsprodukter.

Svenska

Faromoment
Fara vid användning
VARNING:
Utebliven eller ej komplett
instruktion kan leda till felaktig eller
otillåten användning.

Därmed ökas riskerna för svåra
olyckor med person-, sak-,
förmögenhets- och miljöskador som
följd.
Motåtgärder:
Alla användare måste följa
tillverkarens säkerhetsföreskrifter
och Instrumentansvariges
anvisningar.
OBSERVERA:
Se upp för felaktiga mätningar
om produkt är defekt efter fall eller
andra otillåtna påfrestningar resp.
förändringar av produkten (t.ex. byte
av bakstycke).
Motåtgärder:
Genomför periodiska
kontrollmätningar, särskilt efter
onormal påfrestning och före resp.
efter viktiga mätningar och efter ett
byte av bakstycke.
Kontrollera att optiken är rengjord
och att inga mekaniska skador finns
på DISTOs målytor.
OBSERVERA:
Var försiktig med att rikta
DISTO direkt mot solen. Linsen kan
påverkas som ett brännglas och
skada instrumentets inre.
Motåtgärder:
Rikta inte DISTO mot solen.
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VARNING:
Otillräckliga
säkerhetsåtgärder omkring
mätplatsen kan orsaka farliga
situationer, t.ex. i trafiken, på
byggplatser, inom industri etc.
Motåtgärder:
Se alltid till att mätplatsen är säkrad.
Förhör dig alltid om lokala regler
gällande arbetarskydd och trafik.
OBSERVERA:
Används instrumentet för
avståndsmätning eller för
positionering av rörliga objekt (t.ex.
kran, byggmaskiner, plattformar, )
kan felmätningar uppstå genom
oförutsedda omständigheter.
Motåtgärder:
Använd endast instrumentet som
mätsensor och inte som
styrinstrument. Ditt system måste
vara så konfigurerat och hanteras så
att inga skador uppstår vid en
felmätning, en störning av
instrumentet eller ett strömavbrott.
Systemet skall vara säkrat med
lämpliga säkerhetsanordningar (t.ex.
säkerhetsbrytare).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Faromoment, forts.
OBSERVERA:
Starka magnetfält i
omgivningen kan påverka den
automatiska avkänningen och
förorsaka mätfel.
Motåtgärder:
Vid mätningar i närheten av magnetiska fält (t.ex. magnet, transformatorer, ) bör avkänningen övervakas eller stängas av.
VARNING:
Vid användandet av
produkten tillsammans med datorer
som inte av tillverkaren specificerats
för fältbruk, finns risk för elektrisk
stöt.
Motåtgärder:
Följ alltid instruktionerna från
tillverkaren vid användning av dator i
fält, tillsammans med våra system.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Laserklassificering
OBSERVERA:
Under transport eller skrotning
av laddade batterier kan felaktig
mekanisk påverkan orsaka brandrisk.
Motåtgärder:
Innan Du transporterar eller gör Dig
av med utrustningen, se till att
batteriet är urladdat (exempelvis
genom att använda instrumentets
trackingläge tills batterierna är
urladdade).
OBSERVERA:
Används inte instrumentet
under en längre tid, kan batteriernas
urladdning leda till skador på
utrustningen.
Motåtgärder:
Om utrustningen inte används under
en längre tid, ta ur batterierna.
OBSERVERA:
Används utrustningen ej
ändamålsenligt kan, på grund av
mekanisk chock (t ex stötar, fall etc.)
eller felaktig montering av tillbehör,
utrustningen eller personal ta skada.
Motåtgärder:
När utrustningen ställs upp, försäkra
dig om att tillbehör (t.ex. kikarsökare,
handrem, axelrem, ...) är korrekt
anslutna, inpassade och låsta i sitt
riktiga läge. Skydda utrustningen mot
mekanisk chock.

VARNING:
Om utrustningen skrotas på
ett felaktigt sätt kan följande inträffa:
 Om plastdelar förbränns, kan giftiga
gaser bildas, vilka kan förorsaka
hälsorisker.
 Om batterier skadas eller
upphettas, kan de explodera och
förorsaka förgiftning, brand,
frätskador eller annan
miljöpåverkan.
 Genom att göra sig av med
utrustningen på ett oansvarigt sätt
möjliggörs för icke auktoriserad
person att använda den felaktigt
och på så sätt utsätta sig själv och
omgivningen för risker.
Motåtgärder:
Se till att utrustningen skrotas på ett
sådant sätt att lokala och nationella
regler efterlevs. Se alltid till att
obehöriga inte får tillgång till
utrustningen.
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DISTO skapar en synlig laserstråle
som lyser ur instrumentets front.
Produkten motsvarar laserklass 2
enligt:
 IEC60825-1 : 1993 "Säkerhet för
laserprodukter"
 EN60825-1 : 1994 "Säkerhet för
laserprodukter"
Produkten motsvarar laserklass II
enligt:
 FDA 21CFR Ch.I §1040 : 1988
(US Department of Health and
Human Service, Code of Federal
Regulations)

Svenska
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Laserklassificering, forts.
Laserklass 2/II produkter:
Se inte in i laserstrålen och rikta den
inte mot andra personer i onödan.
Skydd av ögat uppstår normalt
genom bortvändningsreaktioner och
ögonlockets reflexer.
VARNING:
Att titta rakt in i laserstrålen
sv
med optiska instrumentet (t.ex.
kikare) kan vara farligt.
Motåtgärder:
Titta inte in i laserstrålen med optiskt
instrument.
OBSERVERA:
Titta inte in i laserstrålen, det
kan vara farligt för ögonen.
Motåtgärder:
Kontrollera att laserstrålen löper
ovanför eller under ögonhöjd
(speciellt vid fasta installationer i
maskiner och anläggningar el.dyl.)

Svenska

Skyltar

Stråldivergens:

0.16 x 0.6 mrad

Impulslängd:

15 x 10-9 s

Max. strålningskapacitet 0.95 mW
Max. utgångseffekt:
Frekvens:
Använd norm:

0.95mW

Max. strålningskapacitet
per impuls
8 mW

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

Mätosäkerhet:

±5%

OBSERVERA:
Tillåt endast auktoriserad
Leica Geosystems-service att utföra
reparation.

Öppning för
utgående
laserstråle

DISTO med kikarsökare

PD-Z47

VARNING:
Att se in i laserstrålen med
kikarsökaren är skadligt för ögonen.
Se upp för reflexer och solkatter
(t.ex. i speglar, metallytor, fönster,
prismor) som oavsiktligt kan uppstå.
Motåtgärder:
Sikta aldrig med kikarsökare mot ytor
som kan reflektera. Se upp för
reflexer och solkatter.
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Elektromagnetisk
acceptans
Med begreppet elektromagnetisk
acceptans menas instrumentets
kapacitet att fungera i en omgivning,
där elektromagnetiska fält och
elektrostatiska urladdningar finns,
utan att ha elektromagnetisk
inverkan på annan utrustning.
VARNING:
Elektromagnetisk strålning
kan förorsaka störningar i annan
utrustning.
Trots att DISTO uppfyller gällande
regler och normer kan Leica
Geosystems inte utesluta
möjligheten för inverkan på annan
utrustning.
OBSERVERA:
Möjlighet finns att DISTO
störs av andra instrument när dessa
används i kombination (t.ex.
fältdator, PC, div. kablar,..).

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

Elektromagnetisk acceptans, forts.
Motåtgärder:
Använd endast den av Leica
rekommenderade utrustningen eller
tillbehör. Dessa uppfyller i
kombination med DISTO de höga
kraven för gällande regler och
normer. Kontrollera tillverkaren
uppgifter om den elektromagnetiska
acceptansen vid användning av
datorer.
OBSERVERA:
Störningar orsakade av
elektromagnetisk påverkan kan
resultera i att toleranser i
mätningarna överskrids.
Trots att DISTO uppfyller gällande
regler och normer, kan Leica
Geosystems inte utesluta
möjligheten att DISTO kan påverkas
av intensiv elektromagnetisk
strålning, ex.vis strålningen i
omedelbar närhet av radiosändare,
kom-radio, dieselgeneratorer etc.
Kontrollera rimligheten i resultat
erhållna under sådana förhållanden.

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

VARNING:
Används DISTO med ensidigt
kopplad kabel i instrumentet (t.ex.
extern kabel, interfacekabel ) kan de
elektromagnetiska strålningsvärdena
överskridas och ev. störa andra
instrument.
Motåtgärder:
Under användning måste kabeln
vara kopplad på båda sidor (t.ex.
instrument/dator).

FCC-anvisningar (gäller i
U.S.A.)
VARNING:
Detta instrument är testat och
motsvarar de gränsvärden som
fastställts i FCC-bestämmelserna för
digitala instrument, klass B, avsnitt
15.
Dessa gränsvärden erbjuder ett
tillräckligt skydd för störande
strålning vid installation i
bostadsområden.

Instrument av denna typ producerar
och använder höga frekvenser och
kan även utstråla desamma. Vid
inkorrekt installation och användning
kan därför störning av
radiomottagning förekomma.

VARNING:
Ändringar och modifikationer,
utan Leicas Geosystems uttryckliga
tillstånd, kan inskränka användarens
rätt att använda instrumentet.

Det kan inte garanteras att störning
ändå förekommer vid vissa
installationer.

Produktetikettering:

Skulle instrumentet orsaka störningar
vid radiomottagning, vilket man kan
konstatera genom att slå av och på
instrumentet, har användaren att
vidta följande åtgärder för att häva
störningen:
 Justera eller flytta
mottagningsantennen.
 Förstora avståndet mellan
instrument och mottagare
 Inte använda samma elektriska
uttag för instrument och mottagare
 Söka hjälp av radio- eller TVtekniker
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PD-Z65

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

Svenska

sv

Underhåll och lagring

Rengöring och torkning
 Blås damm från linser
 Rör aldrig glaset med fingrarna
 Använd en ren och mjuk bomullsduk
vid rengöring. Fukta duken vid
sv behov med ren sprit.
Använd inga andra
rengöringsvätskor. De kan skada
plastdelarna.
Tvätta genast bort betong- eller
kalkfläckar med vatten ( fuktig duk
eller svamp). Sköt de optiska ytorna
lika ordentligt som glasögon, kamera
eller kikare.

Lagring
Tänk alltid på gränsen för
lagringstemperatur när
utrustningen lagras i bilen, speciellt
under sommartid (- 40°C till + 70°C/
- 40°F till +158°F).

Svenska

Packa upp instrument som
blivit fuktiga eller blöta. Torka
och rengör instrument,
transportbehållare och tillbehör (inte
över 40°C/108°F värme). Packa inte
ner utrustningen förrän den är helt
torr.

Förvara alltid DISTO i original
förpackning, i Leica Geosystemshölstret eller likvärdig
skyddsbehållare eller förpackning.

Före en flygresa: Kontrollera att
DISTO får förvaras i handbagaget.

Förvara bakstyckena i hölstret
enligt bilden.

Använd originalförpackningen eller Leica
Geosystems- likvärdig förpackning
vid försändelse av DISTO.
Ta ur batterierna, d.v.s. sänd alltid
utan batterier.

Gör en kontrollmätning när
instrumentet transporterats
eller lagrats länge utan användning.

Försändelse

PD-Z77

Underhåll

Vid stora temperaturskillnader måste
instrumentet få tid att acklimatisera
sig till omgivningen.
Behandla DISTO på samma sätt som
t.ex. en kamera eller videoutrustning.
Håll instrumentet en stund under
jackan eller i uppvärmt fordon för att
jämna ut temperaturen.

Transport
Originalförpackningen är alltid ett
gott skydd för instrumentet. Det
skyddar även mot mekanisk
inverkan, dock ej mot vatten och
damm.

Överskrid inte temperaturgränserna.
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Tekniska data
Mätnoggrannhet
Minsta displayenhet
Räckvidd
Mättid, distans
Mättid, tracking
Batterikapacitet (4 x1,5V, Typ AAA)
Laser
Ø Laserpunkt ( I avstånd )
Mäta utomhus ( Adapter för kikarsökare )
Distansmätning
Självutlösare
Tracking (kontinuerlig)
Minimal/Maximal distanstracking
Beräkningsfunktioner (Pythagoras, ytor, vinklar, ...)
Räknare (mini)
Dataminne
Minnestangenter för konstanter
Stack (mellanminne)
Grafik display, fyra rader, med LED-belysning
Alfanumeriskt tangentbord
Interface
Bakstycke med vridfot
Bakstycke med mätstöd/rikthjälpmedel
Adapterbakstycke
Skydd mot vatten och damm
Mått, vikt
Temperaturområde
Lagring
.
Drift

DISTO pro4 / pro4 a-1.0.0sv

DISTO pro4

DISTO pro4 a

typ.: ± 3 mm / max.: ± 5 mm *
1 mm
0.3m till över 100m **
0.5 ... ca.4 s
0.16 ... ca.1 s
över 3000 mätningar
synlig; 635 nm
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)

typ.: ± 1.5 mm / max.: ± 2 mm *
1 mm
0.3m till över 100m **
0.5 ... ca.4 s
0.16 ... ca.1 s
över 3000 mätningar
synlig; 635 nm
6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)

ü
ü
ü
ü
ü
14

ü
ü
ü
ü
ü
14

ü
800 mätvärden
9 konstanter
15 senaste värden

ü
800 mätvärden
9 konstanter
15 senaste värden

ü
ü
ü
ü
ü
ü
IP54 enl. IEC529: Regnsäker, dammskyddad
188 x 70 x 47 mm, 440 g
-40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
-10°C till +50°C (-14°F till +122°F)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
IP54 enl. IEC529: Regnsäker, dammskyddad
188 x 70 x 47 mm, 440 g
-40°C till +70°C (-40°F till +158°F)
-10°C till +50°C (-14°F till +122°F)
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Svenska

Anmärkningar till mätnoggrannhet
De båda anmärkningarna
(*, **) gäller för tekniska data
på föregående sida.
* Mätnoggrannhet är angiven enligt
ISO-rekommendation ISO/R 19381971 med en statistisk säkerhet av
95% (d.v.s. +/- 2x
sv standardavvikelse).
Mätnoggrannheten gäller vid
genomsnittliga mätomständigheter
inom specificerad räckvidd.

Svenska

Följande formel gäller för
standardavvikelse s:

** Räckvidden blir större ju bättre
laserstrålen reflekterar på målytan.
(spridd, inte speglande) och ju
ljusare laserpunkten är i förhållande
till närområdets ljus (inomhus,
skymning).
Fr.o.m. c:a 40 - 50 meters avstånd,
använd måltavla med brun sida (se
tillbehör).

Kalibreringskontroll för användare
som är certifierade enligt ISO 900 :
Man kan själv utföra erforderlig
kalibreringskontroll enligt ISO 900..
för DISTO.

Beräkning av standardavvikelse s:

Mätnoggrannheten gäller inte för
- basfunktionerna (undantag:
utsättning),
- Beräkningar,
- kontinuerlig mätning (tracking).
Maximalt mätfel vid ogynnsamma
mätomständigheter, som t.ex:
 starkt reflekterande ytor (ex.
reflexfolie),
 användning vid temperaturer på
gränsen till tillåtet
temperaturområde, inte låtit
instrumentet acklimatisera sig vid
temperaturskillnader (sid. 66).
 för mycket ljus i närområdet, starkt
luftflimmer och kan uppgå till ± 5
mm (2 x standardavvikelse).

Kalibreringskontroll

n ...
xi ...
...

antal mätningar
enstaka värden ur ett
mätblock
medelvärde ur ett mätbloc

För detta ändamål behövs en stabil
och väl belägen mätsträcka med
kända mått. (C:a 1-5 meter, fönster
eller ett rum). Utför 10 mätningar.

eräkning med programmet Excel:
Aktivera "Funktion" i Infoga-menyn.
Välj i funktionskategori "Statistik" och
funktionsnamn "STDAVP".

Mätsträckans längd måste
bestämmas med hjälp av ett
mätinstrument, som kontrolleras av
en nationell kontrollinstans (med
referens till nationella standarder).

Olikheter i menyerna kan
förekomma, beroende på
Excel-version och språk.

Denna mätsträckas mått måste
motsvara nationella bestämmelser
eller standard.
Konstatera mätvärdenas avvikelse
gentemot mätsträckans längd och
beräkna standardavvikelsen ur detta.

Med hjälp av en räknare med
statistiska funktioner eller med
programmet Excel, beräknas
medelvärdet och standardavvikelsen s direkt ur de 10
mätvärdena.

Skriv in detta värde till protokollet
och bestäm tidpunkt för nästa
kontrollmätning Upprepa denna
kontroll regelbundet, liksom före och
efter viktiga mätningar.
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Displaymeddelanden
Dokumentera alltid samtliga
kontrollmätningar med resultat och
klistra en kontrolletikett på DISTO .
Er DISTO uppfyller den specifika
noggrannhet när standardavvikelsen
är mindre eller lika med
instrumentets angivna värde.
En kontrollerad DISTO arbetar med
den i bruksanvisningen angivna
noggrannhet inom hela det angivna
längd- och temperaturområdet.
Beakta "Tekniska data" och
kommentarerna till
"Mätnoggrannhet".

Meddelande Nr. Orsak
E702 - E706

Åtgärd

Fel i beräkning

Upprepa mätningen

E252

Temperatur för hög över 50°C (mätning)

Låt instrumentet kylas av

E253

Temperatur för låg under -10°C (mätning)

Värm instrumentet

E255

Signal för svag, Mättid för lång Avstånd < 250 mm

Använd måltavla mättid >10 sek.

E256

Signal för stark

Använd måltavla (rätt sida)

E257

Felmätning, för mycket bakgrundsljus

Använd måltavla

E504

Inte i dataminnet

Inga data tillgängliga

E505

Dataminnet fullt

Radera minnesplatser

E...

Alla andra felmeddelanden

Kontakta serviceverkstad "System"

Vid felmeddelande med
denna symbol, slå av och på
DISTO flera gånger och
kontrollera om
felmeddelandet återkommer.
Kontakta Leica-service och
ange siffran för
felmeddelandet.

Tryck kort för att kvittera
meddelandet och visa grundbilden.
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Svenska

TQM

Snabbvalsindex
1 mätinställningar
1.1 referensläge
1.1.1 fram
1.1.2 stativ
1.1.3 bak
1.2 offset
1.2.1 addition
1.2.2 subtraktion
sv
1.2.3 ingen
1.3 självutlösare
1.3.1 en gång
1.3.2 permanent
1.3.3 ingen
1.4 laser
1.4.1 normal
1.4.2 permanent
1.5 tracking
1.5.1 på
1.5.2 av
1.6 sänd
1.6.1 på
1.6.2 endast resultat
1.6.3 av
2 bakstycke
2.1 utan bakstycke
2.2 adapterbakstycke
2.2.1 utan tillägg
2.2.2 tillbehör 723775
2.2.3 tillbehör 723776
2.2.4 stativavstånd
2.2.5 fritt slut

Svenska

2.3 kännetecken
2.3.1 på
2.3.2 av
(2.4 vridfot)
(2.5 rikthjälpmedel)
3 grundinställningar
3.1 enheter
3.1.1 0.000 m
3.1.2 0.00 m
3.1.3 0.00 feet
3.1.4 0'00"/32
3.1.5 0.0 in
3.1.6 0"/32
3.2 språk
3.2.1 tyska
3.2.2 engelska
3.2.3 franska
3.3 pip
3.3.1 mätning
3.3.2 per klickning
3.3.3 av
3.4 återställ
3.5 belysning
3.5.1 på
3.5.2 av
3.6 stänga av
4 basfunktioner
4.1 maximumtrack
4.2 minimumtrack
4.3 sätta ut
4.3.1 konstant
4.3.2 variabel

4.4 Pythagoras
4.5 höjder
4.6 precision
4.7 medelvärde
5 beräkningar
5.1 triangel SSS
5.2 triangel SH
5.3 trapets HSH
5.4 trapets HSD
5.5 gavelyta
5.6 cirkel
5.7 rumsvolym
6 minne
6.1 minnestangent 1-9
6.2 funktionstang. 1-9
6.3 stack
6.4 data
6.4.1 text
6.4.2 spara
6.4.3 ändra
6.4.4 radera
6.4.5 sänd
6.4.5.1 allt
6.4.5.2 position
7 räknare
7.1 division
7.2 x2
7.3 kvadratrot
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Enligt SQS-certifikat förfogar
Leica Geosystems AG Heerbrugg
över ett kvalitetssystem som
svarar mot International Standard
of Quality Management and
Quality Systems (ISO standard
9001) samt Enviroment Management System (ISO14001).

Total Quality Management - vårt
åtagande för våra kunders
trygghet
Fråga din lokala Leica Geosystemskontakt efter mer information om vårt
TQM-program.
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TQM

Pikavalintakomennot
1 mittausasetukset
1.1 mittataso
1.1.1 julkisivu
1.1.2 jalusta
1.1.3 takaosa
1.2 siirtymä
1.2.1 yhteenlasku
1.2.2 vähennyslasku
1.2.3 ei yhtään
1.3 ajastin
1.3.1 kerran
1.3.2 jatkuva
1.3.3 ei yhtään
1.4 laser
fi
1.4.1 normaali moodi
1.4.2 jatkuva
1.5 jatkuva mittaus
1.5.1 päällä
1.5.2 pois
1.6 lähetä
1.6.1 päälle
1.6.2 vain tulokset
1.6.3 pois
2 päätykappale
2.1 ilman päätykappaletta
2.2 päätykappaleen liitin
2.2.1 ilman lisälaitetta
2.2.2 lisälaite 723775
2.2.3 lisälaite 723776
2.2.4 jalustan liikkumavara
2.2.5 erillinen lisäosa

Suomi

2.3 tunnistus
2.3.1 päälle
2.3.2 pois
(2.4 kääntöjalka)
(2.5 kohdistuspää)
3 perusasetukset
3.1 yksiköt
3.1.1 0.000 m
3.1.2 0.00 m
3.1.3 0.00 feet
3.1.4 0'00"/32
3.1.5 0.0 in
3.1.6 0"/32
3.2 kieli
3.2.1 saksa
3.2.2 englanti
3.2.3 ranska
3.3 piippaus
3.3.1 mittaus
3.3.2 painike
3.3.3 pois
3.4 reset
3.5 valaistus
3.5.1 päälle
3.5.2 pois
3.6 kytke pois päältä
4 perustoiminnot
4.1 maks.jatk. mittaus
4.2 min.jatk. mittaus
4.3 vaadittava etäisyys
4.3.1 Konstante
4.3.2 muuttuja

4.4 pythagoras
4.5 korkeus
4.6 tarkkuus
4.7 keskiarvo
5 laskutoimitus
5.1 kolmio SSS
5.2 kolmio SK
5.3 trapetsi KSK
5.4 trapetsi KSL
5.5 päätyala
5.6 ympyrä
5.7 tilavuus
6 muisti
6.1 muistipainikkeet 1-9
6.2 muistinkutsupain. 1-9
6.3 pino
6.4 tiedot
6.4.1 teksti
6.4.2 tallennus
6.4.3 vaihto
6.4.4 poista
6.4.5 lähetä
6.4.5.1 kaikki
6.4.5.2 paikka
7 laskin
7.1 jakolasku
7.2 x2
7.3 neliöjuuri
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Leica Geosystems AG, Heerbrugg,
Sveitsi on saanut
laatujärjestelmille myönnettävän
ISO 9001 -standardin sekä
ympäristöjärjestelmille
myönnettävän ISO 14001 standardin.

Total Quality Management
merkitsee sitoutumista
asiakastyytyväisyyteen.
Lisätietoja TQM-ohjelmasta on
saatavana Leica Geosystemsjälleenmyyjiltä.
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