
Leica DISTO™ A8
The original laser distance meter
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Οδηγίες χρήσης
Έκδοση 1.1
Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO™ της Leica.
Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις 
υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το 
προϊόν σε λειτουργία για πρώτη 
φορά, θα πρέπει να διαβάσετε πολύ 

καλά τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και τις οδηγίες 
χρήσης.
Υπόδειξη: Στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα των 
οδηγιών χρήσης υπάρχουν σκίτσα. Θα πρέπει να έχετε 
ανοιχτές αυτές τις σελίδες κατά την ανάγνωση. Τα 
γράμματα και οι αριθμοί σε {} αναφέρονται πάντα σε 
σκίτσα.
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Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση/αντικατάσταση 
μπαταριών
Βλέπε σκίτσο {C} - Ανοίξτε τη γωνία και σπρώξτε το 
μηχανισμό ασφάλισης προς τα εμπρός, για να τραβήξετε 
στη συνέχεια το τελικό εξάρτημα προς τα κάτω. 
Μετακινώντας τώρα τον πλέον ορατό κόκκινο μηχανισμό 
ασφάλισης μπορείτε να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών για 
να τοποθετήσετε τις μπαταρίες. Αφού κλείσετε τη θήκη 
μπαταριών, μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά το τελικό 
εξάρτημα και να κουμπώσετε το μηχανισμό ασφάλισης.
Το σύμβολο της μπαταρίας {B, 6} αναβοσβήνει 
αδιάκοπα στην οθόνη, όταν η τάση των μπαταριών είναι 
πολύ χαμηλή.
• Τοποθέτηση μπαταριών με τη σωστή πολικότητα
• Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν σκοπεύετε να μη 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (κίνδυνος διάβρωσης) 

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, διατηρούνται 
οι ρυθμίσεις και οι αποθηκευμένες τιμές. 

Τελικό εξάρτημα πολλαπλών 
λειτουργιών
Βλέπε σκίτσο {D}
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή για τις 
ακόλουθες καταστάσεις μέτρησης:
• Για μετρήσεις από ακμές, ανοίξτε τη γωνία μέχρι να 
1 Θέση σε λειτουργίαLeica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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κουμπώσει για πρώτη φορά. Βλέπε σκίτσο {Ε}. 
• Για μετρήσεις από κάποια γωνία, ανοίξτε τη γωνία 

μέχρι να κουμπώσει, σπρώξτε στη συνέχεια τη 
γωνία προς τη δεξιά πλευρά πιέζοντάς την ελαφρά, 
έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ανοίξετε τελείως τη 
γωνία - βλέπε σκίτσο {D και F}.

Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας αναγνωρίζει τη θέση 
της γωνίας και προσαρμόζει το μηδενικό σημείο της 
συσκευής.

Αλφάδι
Το ενσωματωμένο αλφάδι σας διευκολύνει στην 
οριζόντια ευθυγράμμιση της συσκευής.

Πληκτρολόγιο
Βλέπε σκίτσο {A}:
1 ON/DIST (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΡΗΣΗ) 
2 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΟΣΟΦΑΛΜΙΟ 
3 ΣΥΝ [+]
4 TIMER (αυτόματη ενεργοποίηση) 
5 ΙΣΟΝ [=] 
6 ΕΜΒΑΔΟΝ/ΟΓΚΟΣ
7 ΜΝΗΜΗ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
8 ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
9 CLEAR/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
10 ΚΛΙΣΗ 
11 ΠΛΗΝ [-]
12 ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ)
13 ΦΩΤΙΣΜΟΣ
14 ΜΕΝΟΥ

Ένδειξη
Βλέπε σκίτσο {Β}:
Η αντίθεση της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με 
τις προτιμήσεις του πελάτη και τις τρέχουσες συνθήκες 
φωτισμού.
Πατήστε τα πλήκτρα CLEAR {A, 9} και Πλην (A, 11) 
ταυτόχρονα. Σε κάθε πάτημα ακούγεται ένα μπιπ και η 
οθόνη σκουραίνει κατά μία βαθμίδα κάθε φορά.
Πατήστε τα πλήκτρα CLEAR {A, 9} και Συν (A, 3) 
ταυτόχρονα. Σε κάθε πάτημα ακούγεται ένα μπιπ και η 
φωτεινότητα της οθόνης αυξάνεται κατά μία βαθμίδα 
κάθε φορά.

1 Λέιζερ ενεργό
2 Αναφορά (μπροστά)
3 Αναφορά (πίσω)
4 Αναφορά (γωνιακό τερματικό σημείο)
5 Μέτρηση με τη βάση
6 Κατάσταση μπαταρίας
7 Αποθήκευση τιμής σταθεράς
8 Κλήση τιμής σταθεράς
9 Μνήμη ιστορικού, κλήση τιμών
10 Κλίση
11 Εμβαδόν
12 Όγκος
13 Περίμετρος
14 Εμβαδόν τοίχου
15 Εμβαδόν οροφής
16 Μονή μέτρηση κλίσης
17 Διπλή μέτρηση κλίσης
2Θέση σε λειτουργία Leica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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18 Μονή Πυθαγορειανή μέτρηση
19 Διπλή Πυθαγορειανή μέτρηση
20 Μπιπ
21 Ρυθμίσεις μετατόπισης
22 Αναφορά (βάση)
23 Συνεχής λειτουργία λέιζερ

Λειτουργίες μενού

Ρυθμίσεις
Στο μενού μπορούν να τροποποιηθούν και να 
αποθηκευτούν μόνιμα ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις 
παραμένουν αποθηκευμένες μετά την απενεργοποίηση 
της συσκευής ή την αντικατάσταση των μπαταριών. 

Πλοήγηση στο μενού
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ 
{A, 14}, για να πλοηγηθείτε στις λειτουργίες του μενού.  
Όταν φτάσετε στην επιθυμητή λειτουργία μενού, 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο ΙΣΟΝ 
{A, 5}. Μέσα στις πιθανές ρυθμίσεις μετακινήστε με το 
πλήκτρο ΣΥΝ {A, 3} ή το πλήκτρο ΠΛΗΝ {A, 11} ενώ 
αποθηκεύετε τη ρύθμιση με το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}. 
Πατήστε το πλήκτρο CLEAR {A, 9} για να εγκαταλήψετε 
το μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Ορισμός μονάδας απόστασης
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "UNIT ?" και το 
σύμβολο DISTO με την ακτίνα λέιζερ {B, 1}.

Πιθανές μονάδες μέτρησης:

Ορισμός μονάδας κλίσης
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "UNIT ?" και το 
σύμβολο κλίσης {B, 10}.
Πιθανές μονάδες μέτρησης:

Μπιπ
Εμφανίζεται το σύμβολο Μπιπ. Μπορείτε να το 
ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

Απόσταση Εμβαδόν Όγκος
0.000 m 0.000 m² 0.000 m³

0.00 m 0.00 m² 0.00 m³

0 mm 0.000 m² 0.000 m³

0.00 ft 0.00 ft² 0.00 ft³

0.00 1/32
 ft in 0.00 ft² 0.00 ft³

0'00'' 1/32 0.00 ft² 0.00 ft³

0.0 in 0.00 ft² 0.00 ft³

0 1/32
 in 0.00 ft² 0.00 ft³

±90.00°
±180.00°

360.00°
0.00%

0.0 mm/m
0.00 in/ft
3 Λειτουργίες μενούLeica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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Μέτρηση με μετατόπιση (προσθήκη/
αφαίρεση ανοχής)
Ένα OFFSET προσθέτει ή αφαιρεί αυτόματα μια 
καθορισμένη τιμή από όλες τις μετρήσεις. Η λειτουργία 
αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ανοχές (π.χ. 
ακατέργαστη μάζα σε σχέση με έτοιμες μάζες).
Επιλέξτε τη λειτουργία μενού ΟΦΣΕΤ {B, 21} (στην 
οθόνη αναβοσβήνει OFFSET ), επιβεβαιώστε με το 
πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}.
Προσαρμόστε τώρα την τιμή με το πλήκτρο ΣΥΝ {A, 3} ή 
το πλήκτρο ΠΛΗΝ {A, 11}. Πατώντας παρατεταμένα τα 
πλήκτρα, οι τιμές αλλάζουν ανάλογα πιο γρήγορα.  Όταν 
φτάσετε στην επιθυμητή τιμή όφσετ, επιβεβαιώστε την 
με το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}. 
Όσο είναι επιλεγμένη κάποια τιμή ΟΦΣΕΤ {B, 21}, είναι 
ορατό το σύμβολο στην οθόνη. 

Μέτρηση με τον τρίποδα 
Η χρήση του τρίποδα ελαχιστοποιεί το κούνημα κατά τη 
μέτρηση μεγάλων αποστάσεων. Στην πίσω πλευρά της 
συσκευής βρίσκεται ένα σπείρωμα τρίποδα Ό" για τη 
χρήση ενός τρίποδα φωτογραφικής μηχανής. Για να 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε σωστές μετρήσεις, 
πρέπει να προσαρμοστεί το επίπεδο μέτρησης. Επιλέξτε 
τη λειτουργία μενού TRIPOD {B, 22}. Για την 
επιβεβαίωση πατήστε το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}. Στην 
οθόνη εμφανίζεται συνεχώς το αντίστοιχο σύμβολο 
{B, 5}.

Συνεχής λειτουργία λέιζερ
Επιλέξτε τη λειτουργία μενού Συνεχής λειτουργία λέιζερ 
και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}. Το λέιζερ 
είναι πλέον μόνιμα ενεργοποιημένο, και κάθε φορά που 
πατάτε το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 1} πραγματοποιείται 
μια μέτρηση.
Το λέιζερ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 
λεπτά.

Μηδενισμός - επαναφορά στην 
εργοστασιακή ρύθμιση
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ (στην 
οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη RESET) και στη συνέχεια 
επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}, η συσκευή 
επανέρχεται ξανά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες οι ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει οι ίδιοι 
καθώς και οι αποθηκευμένες τιμές χάνονται. 

Χειρισμός

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ON {A, 1}. Το 
σύμβολο μπαταρίας εμφανίζεται μέχρι να 
πατήσετε το επόμενο πλήκτρο. 
4Χειρισμός Leica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CLEAR/
OFF {A, 9}. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας, απενεργοποιείται - εφόσον δεν 
πατήσετε κάποιο πλήκτρο - το λέιζερ μετά από 3 
min, η συσκευή μετά από 6 min.

Πλήκτρο CLEAR (διαγραφή)
Εάν πατήσετε το πλήκτρο CLEAR {A, 9}, διαγράφεται η 
τελευταία ενέργεια.
Ενώ πραγματοποιείτε μετρήσεις εμβαδού/όγκου ή 
έμμεσες μετρήσεις, μπορείτε να διαγράψετε κάθε μονή 
μέτρηση και να την επαναλάβετε.

Ψηφιακό προσοφθάλμιο μεγέθυνσης 
3x
Το όργανο διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα η οποία 
απεικονίζει το στόχο σε 16 διαβαθμίσεις του γκρι. Με το 
σταυρόνημα ενσωματωμένο, μπορείτε να στοχεύσετε το 
στόχο και να τον μετρήσετε με ακρίβεια, ακόμη κι όταν το 
λέιζερ δεν είναι ορατό. Ανατρέξτε στην εικόνα {G}.
Η ενσωματωμένη κάμερα αποτελεί σημαντικό βοήθημα 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε λειτουργία. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετρήσεις μεγάλων 
αποστάσεων και ακριβείς μετρήσεις σε μικρούς χώρους 
ακόμη και στο έντονο φως του ήλιου χωρίς προβλήματα. 
Το ζουμ 3x υποστηρίζει κάθε μεγέθυνση ξεχωριστά.
Εάν πατήσετε το πλήκτρο ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ {A, 2}, η κάμερα ενεργοποιείται. 
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ {A, 2} για εναλλαγή μεταξύ των 

μεγεθύνσεων 1x, 2x και 3x.
Με τα πλήκτρα ΣΥΝ {A, 3} και ΠΛΗΝ {A, 11} μπορείτε να 
ρυθμίσετε σε βαθμίδες 9-1 τη φωτεινότητα της κάμερας.
Κάθε φορά που ενεργοποιείται η μέτρηση μιας 
απόστασης, εμφανίζεται το σύμβολο της κλεψύδρας 
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης έως ότου η 
μέτρηση ολοκληρωθεί
Για μετρήσεις απόστασης μικρότερης των 5 μέτρων, δεν 
συνιστάται η χρήση του ψηφιακού προσοφθάλμιου διότι 
το λέιζερ δεν είναι κεντραρισμένο εξαιτίας της 
παράλλαξης.

Κλίση
Το όργανο διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα 
κλίσης ακρίβειας ± 0,15° ως προς την ακτίνα λέιζερ. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα κλίσης με το 
πλήκτρο ΚΛΙΣΗ {A, 10}. Κατά τη μέτρηση, η κλίση 
εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά.
της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κρατήσετε το κέλυφος 
υπό κλίση. Πατώντας το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 1}, η 
κλίση σταθεροποιείται και εμφανίζεται στην ενδιάμεση 
σειρά. Η μέτρηση κλίσης λειτουργεί ανεξάρτητα από τη 
μέτρηση απόστασης.
Βεβαιωθείτε ότι το όργανο δεν βρίσκεται υπό εγκάρσια 
κλίση όταν πραγματοποιείται μέτρηση κλίσης. Εάν η 
εγκάρσια κλίση είναι πολύ μεγάλη, εμφανίζεται ένα 
μήνυμα σφάλματος για να αποτραπούν τυχόν σφάλματα 
μέτρησης. Μπορείτε να ορίσετε τις μονάδες από το 
ΜΕΝΟΥ. 
Ανατρέξτε στην εικόνα {H}. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας 
την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο κέλυφος και την 
5 ΧειρισμόςLeica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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κουκίδα λέιζερ, σημαδεύοντας την κλίση με τη βοήθεια 
της ακτίνας λέιζερ.

Φωτισμός
Πατήστε το πλήκτρο ΦΩΤΙΣΜΟΣ {A, 13} για να ανάψετε 
ή να σβήσετε το φωτισμό της οθόνης. 

Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης
Όταν είναι ανοιχτή η γωνία, η συσκευή αναγνωρίζει 
αυτόματα το επίπεδο μέτρησης, το προσαρμόζει και 
υπολογίζει τη σωστή απόσταση. Βλέπε σκίτσο {I}.
Η συσκευή μετράει κατά κανόνα από την πίσω ακμή. 
Πατήστε το πλήκτρο ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ {A, 8}, για 
να πραγματοποιήσετε μία φορά τη μέτρηση από την 
μπροστινή ακμή. Μετά από μια μέτρηση, το επίπεδο 
μέτρησης επανέρχεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη 
ρύθμιση (πίσω επίπεδο μέτρησης). 
Μπορείτε να μεταθέσετε το επίπεδο μέτρησης προς τα 
εμπρός, πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ {A, 8}. Για να μεταθέσετε ξανά προς τα 
πίσω το επίπεδο μέτρησης, πατήστε ξανά 
παρατεταμένα το πλήκτρο ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
{A, 8}.
Οι μετρήσεις από το μπροστινό άκρο επισημαίνονται με 
διαφορετικά "Μπιπ".
Βλέπε επίσης ενότητα "Μέτρηση με τον τρίποδα".

Μέτρηση

Μέτρηση απόστασης
Πατήστε το πλήκτρο DIST {A, 1} για να ενεργοποιήσετε 
το λέιζερ. Στοχεύστε τον επιθυμητό στόχο. Πατώντας 
δεύτερη φορά, πραγματοποιείται μέτρηση απόστασης. 
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται αμέσως στην επιλεγμένη 
μονάδα μέτρησης. 

Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης 
απόστασης
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
ελάχιστης ή/και μέγιστης απόστασης από ένα 
συγκεκριμένο σημείο μέτρησης καθώς και της αφαίρεση 
αποστάσεων. Βλέπε σκίτσο {J}. Ο υπολογισμός 
διαγωνίων δωματίων (μέγιστη τιμή) ή ακόμη και 
οριζόντιων αποστάσεων (ελάχιστη τιμή) είναι κάποιες 
εφαρμογές
Πατήστε το πλήκτρο DIST  {A, 1} και κρατήστε το 
πατημένο, μέχρι να ακουστεί "μπιπ". Μετακινήστε τότε 
την κουκίδα λέιζερ γύρω από το σημείο στόχευσης - 
βλέπε σκίτσα {K, L} -  (π.χ. τη γωνία σε ένα δωμάτιο). 
Πατήστε ξανά το πλήκτρο DIST {A, 1} για να 
σταματήσετε τη συνεχή μέτρηση. Οι αντίστοιχες μέγιστες 
και ελάχιστες τιμές εμφανίζονται στην οθόνη, καθώς και 
η τελευταία μετρημένη τιμή στην κύρια γραμμή.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Κλίσης, η τιμή 
κλίσης της ανώτατης μέτρησης εμφανίζεται στο 
παράθυρο.
6Μέτρηση Leica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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Συναρτήσεις

Πρόσθεση / αφαίρεση
Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μετρήσεις, 
ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 
Μέτρηση +/- Μέτρηση +/- Μέτρηση +/- …. = 
Αποτέλεσμα
Πατώντας το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5} τερματίζεται η 
ακολουθία των μετρήσεων και το αποτέλεσμα 
εμφανίζεται στην κύρια γραμμή. Οι εκάστοτε τιμές 
μέτρησης απεικονίζονται κατά αύξουσα σειρά στις 
πρόσθετες γραμμές. Πατήστε το πλήκτρο CLEAR {A, 9} 
για να ακυρώσετε το τελευταίο βήμα. 
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να προσθέτετε ή να 
αφαιρείτε εμβαδά και όγκους.

Εμβαδόν/Όγκος
Πατήστε το πλήκτρο ΕΜΒΑΔΟΝ/ΟΓΚΟΣ {A, 6}. Στο 
σύμβολο {B, 11, 12}, επισημαίνεται η απόσταση που 
πρόκειται να μετρηθεί. Μόλις πραγματοποιήσετε τις δύο 
ή τρεις απαραίτητες μετρήσεις, το αποτέλεσμα θα 
εμφανιστεί στη γραμμή σύνοψης. Κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο ΕΜΒΑΔΟΝ/ΟΓΚΟΣ {A, 6} για να εμφανιστούν 
περισσότερες πληροφορίες {B, 13-15}. Κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο ΕΜΒΑΔΟΝ/ΟΓΚΟΣ {A, 6} ξανά 
για να επιστρέψετε στην τρέχουσα μέτρηση εμβαδού/
όγκου ή πατήστε στο στιγμιαία για να πραγματοποιήσετε 
την επόμενη μέτρηση εμβαδού/όγκου.

Ειδικές λειτουργίες: 
Εάν θέλετε, οι πλευρές του εμβαδού/όγκου μπορούν να 

αποτελούνται από διάφορα μερικά μήκη. Επιλέξτε τη 
λειτουργία Εμβαδόν/ Όγκος.
Πατήστε το πλήκτρο ΣΥΝ {A, 3} ή ΠΛΗΝ {A, 11}, πριν 
αρχίσετε τη μέτρηση του πρώτου τμηματικού μήκους. 
Στην οθόνη εμφανίζεται πριν από τη βοηθητική σειρά 
ένα σύμβολο πρόσθεσης ή αφαίρεσης. Κάντε την πρώτη 
τμηματική μέτρηση με το πλήκτρο DIST {A, 1}, πατήστε 
το πλήκτρο ΣΥΝ {A, 3} ή ΠΛΗΝ {A, 11} και κάντε τη 
δεύτερη τμηματική μέτρηση. Μπορείτε να προσθέσετε ή 
να αφαιρέσετε όσες τιμές θέλετε. Ο υπολογισμός των 
τμηματικών μηκών τερματίζεται με το πλήκτρο ΙΣΟΝ 
{A, 5}. Με την ίδια μέθοδο μπορείτε να προσθέσετε ή να 
αφαιρέσετε το επόμενο μήκος. Τερματίστε τις τμηματικές 
μετρήσεις ξανά με το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}. Το 
αποτέλεσμα του εμβαδού εμφανίζεται όπως συνήθως 
στην κύρια γραμμή.
Το αποτέλεσμα του υπολογισμού εμβαδού/όγκου 
εμφανίζεται ως συνήθως στη γραμμή σύνοψης.

Έμμεση μέτρηση
Το όργανο μπορεί να μετρήσει διαφορετικές κάθετες 
αποστάσεις με τον αισθητήρα κλίσης. Η διαδικασία αυτή 
είναι ιδιαίτερη χρήσιμη εάν το άνω στοχοθετημένο 
σημείο δεν ανακλά την ακτίνα λέιζερ. Μπορείτε να 
στοχεύσετε στο άνω στοχοθετημένο σημείο με το 
ψηφιακό προσοφθάλμιο. Για διπλή μέτρηση κλίσης, η 
πρώτη μέτρηση χρειάζεται απλώς μια μέτρηση κλίσης 
και όχι μέτρηση απόστασης. 
Στη συνέχεια, μπορείτε να υπολογίσετε την κάθετη και 
την οριζόντια απόσταση με το Πυθαγόρειο θεώρημα. 
Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική όταν η απόσταση που 
7 ΣυναρτήσειςLeica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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πρόκειται να μετρηθεί παρουσιάζει δυσκολίες 
πρόσβασης.
• Και οι δύο μέθοδοι προορίζονται για τον κατά 

προσέγγιση υπολογισμό αποστάσεων και δεν 
μπορούν υποκαταστήσουν μια ακριβή μέτρηση.

• Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την καθορισμένη σειρά των 
βημάτων μέτρησης.

• Όλα τα στοχοθετημένα σημεία πρέπει να βρίσκονται 
σε ευθεία γραμμή ως προς την επιφάνεια του τοίχου. 
Βλ. εικόνα {N, P}

• Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, εάν 
περιστρέφετε τη συσκευή γύρω από ένα σταθερό 
σημείο (π.χ. γωνία τελείως ανοιχτή και συσκευή να 
εφαρμόζει σε τοίχο) 

• Για τις μετρήσεις συνιστούμε οπωσδήποτε να 
εμφανίζετε τη λειτουργία ελάχιστης/μέγιστης 
απόστασης πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 
DIST {A, 1}. Η ελάχιστη τιμή χρησιμοποιείται για 
μετρήσεις που πρέπει να βρίσκονται σε ορθή γωνία 
με το στόχο, ενώ η μέγιστη απόσταση 
χρησιμοποιείται σε όλες τις υπόλοιπες μετρήσεις. 
Έτσι αυξάνεται σημαντικά η ακρίβεια της μέτρησης.

Έμμεση μονή μέτρηση κλίσης - καθορίστε και 
τις 3 πλευρές και μια γωνία με 1 μέτρηση 
απόστασης
Βλ. εικόνα {M}
Πατήστε το πλήκτρο ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 12}. Στο 
σύμβολο, επισημαίνεται η απόσταση που πρόκειται να 
μετρηθεί. Πραγματοποιήστε τη μέτρηση απόστασης που 

επιθυμείτε. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στη γραμμή 
σύνοψης, ενώ η μετρηθείσα απόσταση και η γωνία στη 
δευτερεύουσα γραμμή. 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
{A, 12} για να εμφανιστούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Έμμεση διπλή μέτρηση κλίσης - εμφανίστε 
όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες με 1 
μέτρηση κλίσης και 1 μέτρηση απόστασης
Βλ. εικόνα {N}
Πατήστε το πλήκτρο ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 12} δύο 
φορές. Στο σύμβολο, επισημαίνεται η κλίση που 
πρόκειται να μετρηθεί. Πραγματοποιήστε την 
απαραίτητη μέτρηση κλίσης με το ψηφιακό 
προσοφθάλμιο μεγέθυνσης 3x. Εδώ θα μετρήσουμε με 
το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 1} μία κλίση, και όχι την 
απόσταση. Στο σύμβολο, επισημαίνεται η απόσταση 
που πρόκειται να μετρηθεί. Πραγματοποιήστε τη 
μέτρηση απόστασης. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στη 
γραμμή σύνοψης, ενώ η μετρηθείσα απόσταση και οι 
γωνίες στη δευτερεύουσα γραμμή. Κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 12} για να 
εμφανιστούν περισσότερες λεπτομέρειες. 
Εάν η κλίση της μετρηθείσας απόστασης είναι 
μεγαλύτερη από 0°, το αποτέλεσμα εμφανίζεται 
αυτόματα ως μερικό ύψος.

Έμμεση μονή Πυθαγορειανή μέτρηση - 
καθορίστε μια έκταση με 2 βοηθητικές 
μετρήσεις
Βλ. εικόνα {O}
Πατήστε το πλήκτρο ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 12} τρεις 
8Συναρτήσεις Leica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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φορές. Στο σύμβολο, επισημαίνεται η απόσταση που 
πρόκειται να μετρηθεί. Πραγματοποιήστε τις μετρήσεις 
απόστασης που επιθυμείτε. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται 
στη γραμμή σύνοψης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 12} για να εμφανιστούν 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Έμμεση διπλή Πυθαγορειανή μέτρηση - 
καθορίστε μια έκταση με 3 βοηθητικές 
μετρήσεις
Βλ. εικόνα {N, P}
Πατήστε το πλήκτρο ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 12} μέχρι 
να εμφανιστεί το αντίστοιχο σύμβολο. Στο σύμβολο, η 
απόσταση που πρόκειται να μετρηθεί είναι σκιασμένη. 
Πραγματοποιήστε τις μετρήσεις απόστασης που 
επιθυμείτε. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στη γραμμή 
σύνοψης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΜΜΕΣΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ {A, 12} για να εμφανιστούν περισσότερες 
λεπτομέρειες. 
Παραδείγματα εφαρμογών με λεπτομερείς διαδικασίες 
μέτρησης θα βρείτε στην αρχική μας σελίδα, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.disto.com.

Αποθήκευση μιας σταθεράς/
συγκεντρωτικής μνήμης
Αποθήκευση μιας σταθεράς
Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και τακτικής 
εμφάνισης μιας τιμής που χρησιμοποιείται συχνά, π.χ. 
το ύψος ενός δωματίου. Μετρήστε την επιθυμητή 
απόσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

ΜΝΗΜΗ {A, 7} μέχρι η συσκευή να αναγνωρίσει την 
αποθήκευση με ένα μπιπ.

Εμφάνιση μιας σταθεράς
Πατήστε το πλήκτρο ΜΝΗΜΗ {Α, 6} για να εμφανιστεί η 
σταθερά και επιβεβαιώστε την ενέργειά σας με το 
πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}.

Ειδική λειτουργία: προσαρμογή σταθεράς
Μπορείτε να προσαρμόσετε όπως θέλετε μια τιμή 
μέτρησης που εμφανίζεται στην οθόνη. Πατώντας το 
πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5}, η τιμή αναβοσβήνει και μπορεί να 
τροποποιηθεί με το πλήκτρο ΣΥΝ {A, 3} και το πλήκτρο 
ΠΛΗΝ {A, 11}. Πατώντας ξανά το πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5} 
αποδέχεστε την αλλαγή. Μπορείτε πλέον να 
αποθηκεύσετε την τιμή, όπως συνήθως, ως σταθερά.

Συγκεντρωτική μνήμη
Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ΜΝΗΜΗ {A, 7} για να 
δείτε με την αντίστροφη σειρά τις τελευταίες 30 
μετρημένες τιμές (μεμονωμένες αποστάσεις ή 
υπολογισμένα εμβαδά κτλ.). Χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο ΣΥΝ  {A, 3}  και το πλήκτρο ΠΛΗΝ {A, 11} για 
να πλοηγηθείτε στη μνήμη ιστορικού. Πατήστε το 
πλήκτρο ΙΣΟΝ {A, 5} για να χρησιμοποιήστε ένα 
αποτέλεσμα από την κύρια γραμμή για τη συνέχεια του 
υπολογισμού.

Timer (αυτόματη ενεργοποίηση)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TIMER {A, 
4}  μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος πριν από 
την ενεργοποίηση (5 - 60 δευτερόλεπτα). Πατήστε το 
πλήκτρο DIST {A, 1}. Αφού αφήσετε ελεύθερο το 
9 ΣυναρτήσειςLeica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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πλήκτρο, εμφανίζονται τα δευτερόλεπτα που απομένουν 
μέχρι τη μέτρηση. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα 
ακούγεται ένα "μπιπ".  Μετά το τελευταίο "μπιπ" 
εκτελείται η μέτρηση.

Παράρτημα

Υποδείξεις στην οθόνη
Όλες οι υποδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται είτε με 
"InFo" είτε με "Error". Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης 
των ακόλουθων σφαλμάτων:

InFo Αιτία Αντιμετώπιση
154 Εγκάρσια κλίση < 20° Κρατήστε το όργανο 

χωρίς εγκάρσια κλίση
204 Λάθος στον 

υπολογισμό
Επαναλάβετε τη 
διαδικασία

206 Δεν αναγνωρίζεται το 
τελικό εξάρτημα

Τοποθετήστε σωστά το 
τελικό εξάρτημα. Εάν 
εξακολουθεί να 
εμφανίζεται η βλάβη, 
αντικαταστήστε το 
τελικό εξάρτημα.

252 Θερμοκρασία πολύ 
υψηλή

Αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει

253 Θερμοκρασία πολύ 
χαμηλή

Ζεστάνετε τη συσκευή

255 Σήμα λήψης πολύ 
ασθενές, χρόνος 
μέτρησης πολύ 
μεγάλος, απόσταση 
> 100 m

Χρησιμοποιήστε 
πίνακα στόχευσης

256 Σήμα εισόδου πολύ 
υψηλό 

Χρησιμοποιήστε 
πίνακα στόχευσης (γκρι 
πλευρά)

257 Λανθασμένη 
μέτρηση, 
υπερβολικός 
φωτισμός φόντου

Χρησιμοποιήστε 
πίνακα στόχευσης 
(καφέ πλευρά)
10Παράρτημα Leica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

260 Η δέσμη λέιζερ 
διακόπηκε

Επαναλάβετε τη 
μέτρηση

Error Αιτία Αντιμετώπιση
Σφάλμα υλικού Εάν το μήνυμα 

εξακολουθεί να 
εμφανίζεται μετά από 
ενεργοποίηση της 
συσκευής πολλές 
φορές, η συσκευή σας 
έχει χαλάσει. Σε αυτήν 
την περίπτωση, 
απευθυνθείτε στον 
έμπορό σας. 

Τεχνολογία Power 
Range™:
Εμβέλεια (χωρίς πλάκα 
στόχευσης)
Εμβέλεια (με πλάκα 
στόχευσης)

100 m

200 m
Ακρίβεια μέτρησης έως 
30 m  (2 σ, τυποποιημένη 
απόκλιση)

τυπ.: ± 1.5 mm*

Μικρότερη μονάδα 
ένδειξης

1 mm

Κατηγορία λέιζερ II
Τύπος λέιζερ 635 nm, < 1 mW 
Ψ κουκίδας λέιζερ
(σε απόσταση)

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

Αυτομ. απενεργοποίηση 
του λέιζερ μετά από 3 min

InFo Αιτία Αντιμετώπιση Αυτομ. απενεργοποίηση 
της συσκευής μετά από 6 min
Ψηφιακό προσοφθάλμιο 
μεγέθυνσης 3x
Τοποθετημένο αλφάδι
Φωτισμός ενδείξεων
Τελικό εξάρτημα 
πολλαπλών λειτουργιών
Timer (αυτόματη 
ενεργοποίηση)
Μέτρηση απόστασης
Αισθητήρας κλίσης:
Ακρίβεια 
- έως την ακτίνα λέιζερ
- έως το κέλυφος

± 0,15°
± 0,3°

Μέτρηση ελάχιστης/
μέγιστης απόστασης, 
συνεχής μέτρηση
Μνήμη ιστορικού 30 τιμές
Αποθήκευση σταθεράς
Έμμεση μέτρηση με τον 
αισθητήρα κλίσης
Έμμεση μέτρηση μέσω 
πυθαγόρειου 
θεωρήματος
Υπολογισμός εμβαδού/
όγκου στοιχείων χώρου
Πρόσθεση / αφαίρεση
Σπείρωμα τρίποδα
Μπαταρία, τύπος AA, 
2 x 1,5V έως και 5 000 μετρήσεις
11 ΠαράρτημαLeica DISTO™ A8 1.1.0 gr
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* Η μέγιστη απόκλιση μπορεί να παρουσιαστεί σε δυσμενείς 
συνθήκες, όπως έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή επιφάνεια-στόχο 
με πολύ χαμηλή αντανάκλαση. Σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 
30 m μπορεί να αυξηθεί η μέγιστη απόκλιση στα 10 mm.

Συνθήκες μετρήσεων
Εμβέλεια
Τη νύχτα, το σούρουπο ή όταν ο στόχος βρίσκεται σε 
σκιά, αυξάνεται η εμβέλεια χωρίς τη χρήση πίνακα 
στόχευσης. Χρησιμοποιήστε πίνακα στόχευσης στο φως 
της ημέρας ή εάν ο στόχος έχει κακές ιδιότητες 
αντανάκλασης.

Επιφάνειες στόχων
Υπάρχει η πιθανότητα εσφαλμένων μετρήσεων όταν 
στοχεύετε άχρωμα υγρά (π.χ. νερό), τζάμια που δεν 
είναι σκονισμένα, styropor ή παρόμοιες ημιδιαφανείς 
επιφάνειες. 
Σε στόχους που έχουν πολύ μεγάλη αντανάκλαση, 
μπορεί να εκτραπεί η δέσμη λέιζερ και να 
παρουσιαστούν λάθη μέτρησης.

Φροντίδα
Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Σκουπίστε τη με 
ένα μαλακό βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά 
απορρυπαντικά ή διαλυτικά. Χειρίζεστε τη συσκευή με 
την ίδια προσοχή όπως τα κυάλια ή μια φωτογραφική 
μηχανή.

Εγγύηση
Η Leica Geosystems παρέχει για το DISTO™ A8 
εγγύηση τριών ετών*.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στο διαδ-
ίκτυο τη διεύθυνση: www.disto.com

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων (σκίτσα, 
περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά). 

* Για να λάβετε την εγγύηση τριών ετών πρέπει να δηλώσετε το 
προϊόν στην ιστοσελίδα μας www.disto.com εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν δεν 
είναι δηλωμένο, ισχύει εγγύηση δύο ετών.

Προστασία από νερό και 
σκόνη

IP 54 
προστασία από σκόνη, 
προστασία από ψεκασμό 

νερού
Διαστάσεις 148 x 64 x 36 mm
Βάρος (με μπαταρίες) 280 g
Εύρος θερμοκρασιών:
Αποθήκευση

Λειτουργία

-25° C έως +70° C
(-13° F έως +158° F)
-10° C έως +50° C

(-14° F έως +122° F)
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Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland has been certified as being equipped 
with a quality system which meets the International Standards of Quality 
Management and Quality Systems (ISO standard 9001) and Environmental 
Management Systems (ISO standard 14001).

Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask 
your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program.
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