Leica DISTO™ A8
The original laser distance meter
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Használati útmutató
Verzió 1.1

Elemek behelyezése / cseréje

magyar

Lásd {C} ábra – Nyissa ki a pozicionáló támaszt. Oldja
fel a rögzítőzárat, és csúsztassa le a végdarabot. Csúsztassa a piros zárószerkezetet oldalra, és nyissa ki az
elemtartót. Helyezze be az új elemeket. Zárja be az
elemtartó fedelét, helyezze vissza a végdarabot, és
rögzítse a zárat.
Ha az elemek kezdenek kimerülni, akkor a kijelzőn
folyamatosan villog az elem szimbóluma {B, 6}. Ilyenkor
az elemeket minél előbb ki kell cserélni.
• Ügyeljen a helyes polaritásra.
• Alkáli elemeket használjon.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják,
akkor az elemeket távolítsa el (korrózióveszély).
Az elemek cseréjekor a beállítások és a memória
tartalma megőrződik.

Gratulálunk a Leica DISTO™ megvásárlásához!
A biztonsági előírásokat a jelen
használati útmutatóhoz tartozó külön
füzet tartalmazza. A termék
használata előtt figyelmesen olvassa
el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
Hasznos tanács: A kézikönyv olvasásakor a képeket
tartalmazó első és utolsó oldalt érdemes kihajtva tartani.
A kapcsos {} zárójelben feltüntetett betűk és számok az
ábrákra hivatkoznak.
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Kezdő lépések

Többfunkciós végdarab
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Lásd {D} ábra
Az eszköz különböző mérési helyzeteknél használható:
• Ha egy peremtől akar mérni, nyissa ki a pozicionáló
támaszt, amíg meg nem akad.
Lásd {E} ábra.
• Ha egy sarokból akar mérni, akkor nyissa ki a pozicionáló támaszt, amíg meg nem akad, majd enyhén
jobbra nyomva, hajtsa ki jobban. Lásd {D és F} ábra.
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Kezdő lépések

ROK
PL
H
RUS
CZ

d
GB
F

Beépített távcsöves kereső
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A készülék jobb oldalán található a távcsöves kereső. A
kereső elsősorban a távolabbi tárgyakra való célzásnál
jelent segítséget. A 2x-es nagyításnak köszönhetően a
keresőben a tárgyak jobban láthatók. A 30 m feletti
távolságoknál a lézerpont a célkereszt közepén látható,
a 30 m alattiaknál a célkereszt szélénél. Ez így normális.
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Vízszintező

E
P

S

13 MEGVILÁGÍTÁS
14 MENÜ

A beépített érzékelő automatikusan megállapítja a pozicionáló támasz állását, és ennek megfelelően számítja
ki a távolságot.

Kijelző
Lásd {B} ábra
A grafikus kijelzőn megjelenő érthető, nagy szimbólumok megkönnyítik a készülék használatát.
fényviszonyoknak megfelelően módosítható.
Nyomja le egyszerre a TÖRLÉS {A, 9} és a MÍNUSZ
(A, 11) gombot; mindegyik lenyomásnál egy hangjelzés
hallható, és a kijelző egy fokozattal sötétebb lesz.
Nyomja le egyszerre a TÖRLÉS {A, 9} és a PLUSZ
(A, 3) gombot; mindegyik lenyomásnál egy hangjelzés
hallható, és a kijelző egy fokozattal világosabb lesz.

A beépített buborékos vízszintező lehetővé teszi a
műszer egyszerű vízszintbe állítását.
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Billentyűzet
Lásd {A} ábra:
1 BE/MÉRÉS
2 DIGITÁLIS KERESŐ
3 PLUSZ
4 IDŐZÍTŐ
5 EGYENLŐ
6 TERÜLET/TÉRFOGAT
7 TÁROLÁS
8 VONATKOZTATÁSI PONT
9 TÖRLÉS/KI
10 HAJLÁS
11 MÍNUSZ
12 KÖZVETETT MÉRÉS

Kezdő lépések
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Lézer bekapcsolva
Vonatkoztatási pont (elöl)
Vonatkoztatási pont (hátul)
Vonatkoztatási pont (sarok)
Mérés az állvánnyal
Elem állapota
Konstans mentése
Konstans behívása
Előző mérések tárolása, értékek behívása
Hajlás
Terület
Térfogat
Kerület
Fal területe
Mennyezet területe
Leica DISTO™ A8 1.1.0 h
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Egyszeri hajlásmérés
Kettős hajlásmérés
Egyszeri pitagoraszi mérés
Kettős pitagoraszi mérés
Hangjelzés
Eltolás beállítása
Vonatkoztatási pont (állvány)
Folyamatos lézer

Távolság
0.000 m

Menüfunkciók

0.000 m

d

Térfogat
2

0.000 m
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Előzetes beállítások

Terület
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A menü lehetővé teszi azoknak a beállításoknak a
kiválasztását, amelyek a készülék kikapcsolása után is
megőrződnek a memóriában.

Hajlás egységének beállítása

S

Navigálás a menüben

A képernyőn megjelenik a "UNIT ?" és a hajlás szimbóluma {B, 10}.

N

Nyomja meg a MENÜ gombot {A, 14} egymás után többször a lehetséges menüfunkciók megtekintéséhez.
Amikor megjelenik a kívánt menüpont, válassza ki az
EGYENLŐ gombbal {A, 5}, ezután görgesse végig a
lehetséges beállításokat a PLUSZ gombbal {A, 3}, illetve
a MÍNUSZ gombbal {A, 11}, majd a kiválasztott beállítást
mentse el az EGYENLŐ gombbal {A, 5}. A TÖRLÉS
gombbal {A, 9} úgy léphet ki a menüből, hogy nem menti
el a beállítás módosításait.
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±90.00°
±180.00°
360.00°
0.00%
0.0 mm/m
0.00 in/ft

CN
ROK
PL
H

Hangjelzés

Távolság egységének beállítása

Megjelenik a hangjelzés szimbóluma. A hangjelzés beés kikapcsolható.

A képernyőn megjelenik a "UNIT ?" és a lézersugár
szimbóluma {B, 1}.
Választható mértékegységek:
Leica DISTO™ A8 1.1.0 h
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Választható mértékegységek:
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folyamatosan működik, és valahányszor megnyomja a
MÉRÉS gombot {A, 1}, a készülék elvégez egy mérést.
A lézer 60 perc után automatikusan kikapcsol.

Mérés eltolással (eltérés hozzáadása/
kivonása)
Eltolási érték alkalmazása esetén az ÖSSZES mérés
értéke módosítva lesz ezzel az értékkel. Ezzel a
funkcióval figyelembe lehet venni a tűrés értékét, például
a nyers és végleges felület között.
Válassza az OFFSET menüfunkciót {B, 21} (az OFFSET
villog a kijelzőn), és erősítse meg az EGYENLŐ
gombbal {A, 5}. Módosítsa az OFFSET (eltolás) értékét
a PLUSZ {A, 3}, illetve a MÍNUSZ gombbal {A, 11}.
A gombot lenyomva tartva az érték gyorsabban csökken
vagy nő. A megfelelő eltolási érték megjelenítése után
mentse el az értéket az EGYENLŐ gombbal {A, 5}.
Amíg eltolási érték hozzáadására vagy levonására sor
kerül, addig az OFFSET {B, 21} szimbólum látható lesz
a kijelzőn.

Visszaállítás
Ha a RESET menüfunkciót választja (a RESET villog a
kijelzőn) és megnyomja az EGYENLŐ gombot {A, 5},
akkor a készülék visszaáll az eredeti gyári beállításokra.
FIGYELEM: Minden egyéni beállítás és tárolt érték
törölve lesz!

Kezelés
Bekapcsolás és kikapcsolás
BE:
KI:

Mérés állvánnyal
Állvány használatával kiküszöbölhető a nagyobb
távolságok mérését zavaró remegés hatása. A készülék
hátán szabványos ¼"-os menetes lyuk található a
fényképezőgép-állványra való rögzítéshez. A pontos
mérés érdekében be kell állítani a vonatkoztatási pontot.
Válassza az ÁLLVÁNY menüfunkciót {B, 22}. Erősítse
meg az EGYENLŐ gombbal {A, 5}. A kijelzőn tartósan
megjelenik a megfelelő szimbólum {B, 5}.

Nyomja le röviden az BE gombot {A, 1}. A következő gomb lenyomásáig látható az elem jelzője.
Nyomja le, és tartsa lenyomva az KI gombot
{A, 9}. Az elem kímélése céljából a lézersugár
automatikusan kikapcsol, ha a készüléket 3
percig nem használják, és a készülék automatikusan kikapcsol, ha 6 percig nem használják.

TÖRLÉS gomb
A TÖRLÉS gomb {A, 9} törli az utolsó műveletet.
Terület/térfogat mérésekor vagy közvetett méréseknél a
külön elvégzett mérések törölhetők és megismételhetők.

Folyamatos lézer
Válassza a Folyamatos lézer menüfunkciót, és erősítse
meg az EGYENLŐ gombbal {A, 5}. A lézer ettől kezdve

Kezelés
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és megjelenik egy közbenső sorban. A hajlás mérése
független a távolságméréstől.
Ügyeljen arra, hogy a készülék a hajlás mérésekor
keresztirányban ne legyen megdöntve. Ha keresztirányban nagy a dőlés, akkor a hibás mérés elkerülése
érdekében megjelenik egy hibaüzenet. A mértékegységek a MENÜ alatt állíthatók be. Lásd {H} ábra. A ház
és a lézerpont közötti magasságkülönbséget figyelembe
kell venni, a hajlásnak a lézersugár segítségével történő
megjelölésével.

3-szoros nagyítású digitális kereső
A készülék beépített kamerája a célt 16 szürkeárnyalattal jeleníti meg. A célkereszt segítségével pontosan
rá lehet állni a célra, és pontosan lehet mérni akkor is, ha
a lézer nem látható. Lásd {G} ábra.
A beépített kamera nagy segítséget jelent a szabadban
történő méréskor, és az összes funkciónál használható.
Még erős napsütésben is gond nélkül mérhetők nagy
távolságok, és pontosan felmérhetők kisebb területek is.
A 3-szoros zoom lehetővé teszi a nagyítást.
A kamera aktiválásához nyomja meg a DIGITÁLIS
KERESŐ gombot {A, 2}. A DIGITÁLIS KERESŐ gomb
{A, 2} ismételt megnyomásával váltani lehet az egyszeres, kétszeres és háromszoros nagyítások között.
A PLUSZ {A, 3} és a MÍNUSZ {A, 11} gombokkal 9-1
lépésben állítani lehet a kamera fényerejét.
Távolságmérés közben a kijelző bal alsó sarkában
mindig megjelenik egy homokóra szimbólum, és ott is
marad, amíg a mérés be nem fejeződik.
Öt méternél rövidebb távolságok mérésekor a digitális
kereső használata nem ajánlott, mert a parallaxis miatt a
lézer nem kerül a középpontba.

Leica DISTO™ A8 1.1.0 h
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Az ILLUMINATION gomb {A, 13} lenyomásával bekapcsolható, illetve kikapcsolható a kijelző hátsó
megvilágítása.
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Ha a pozicionáló támasz ki van hajtva, akkor a készülék
érzékeli az állását, és annak megfelelően módosítja a
vonatkoztatási pontot és korrigálja a távolságot.
Az alapértelmezett vonatkoztatási pont a készülék hátsó
része. A VONATKOZTATÁSI PONT gombbal {A, 8} a
beállítás módosítható úgy, hogy a következő mérési
adat a készülék elejétől legyen számítva. Ezután a
vonatkoztatási pont automatikusan visszaáll, és ismét a
készülék hátsó része lesz. Lásd {G} ábra.
Nyomja le hosszan a VONATKOZTATÁSI PONT
gombot {A, 8}, ha azt szeretné, hogy a vonatkoztatási
pont a készülék eleje legyen. Újból nyomja le hosszan a
VONATKOZTATÁSI PONT gombot {A, 8}, ha azt

A készüléknek beépített hajlásérzékelője van, amelynek
pontossága ± 0,15° a lézersugárhoz viszonyítva. A
hajlásérzékelő a HAJLÁS gombbal {A, 10} aktiválható.
Mérés közben a hajlás értéke a kijelző jobb felső
sarkában látható. A ház megdöntve is tartható. A
MÉRÉS gomb {A, 1} lenyomásával a hajlás rögzíthető,
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Megvilágítás

Vonatkoztatási pont

Hajlás
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szeretné, hogy a vonatkoztatási pont ismét a készülék
hátulja legyen.
A készülék elejétől számított méréseket eltérő
hangjelzés kíséri.
Lásd még: "Mérés állvánnyal".

Ez a funkció lehetővé teszi annak megállapítását, hogy
egy adott ponttól milyen távol van a legközelebbi vagy a
legtávolabbi pont, illetve a térköz meghatározását – lásd
{J} ábra. Ezt rendszerint valamilyen átlós távolság
(maximális érték) vagy vízszintes távolság (minimális
érték) meghatározására használják.
Nyomja le és tartsa lenyomva a MÉRÉS gombot {A, 1},
amíg a megszólaló síphang nem jelzi, hogy az eszköz
átkapcsolt folyamatos mérési üzemmódba. Ezután
lassan pásztázza körül a célpontot oda-vissza, illetve felle irányban – lásd {K, L} ábra – (pl. a terem sarkát).
A folyamatos mérés leállításához nyomja meg ismét a
MÉRÉS gombot {A, 1}. A maximális és a minimális
távolság értéke megjelenik a kijelzőn, és az utoljára mért
érték a fő kijelzősorban látható.
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Két vagy több mérés összeadása és kivonása a következőképpen végezhető el:
Mérés +/- Mérés +/- Mérés +/- …. = EREDMÉNY
Az EGYENLŐ gomb {A, 5} hatására a készülék elvégzi
a számítást, és az eredmény megjelenik a fő kijelzősorban; a mérési eredmények eggyel felfelé gördülnek.
A TÖRLÉS gomb {A, 9} lenyomásával vissza lehet vonni
az utolsó műveletet.
A területek és a térfogatok ugyanígy összeadhatók és
kivonhatók.

A MÉRÉS gomb {A, 1} lenyomására bekapcsol a lézer.
Irányítsa a sugarat a célpontra, és nyomja le újra a
MÉRÉS gombot {A, 1}. A mért távolság azonnal megjelenik, a kiválasztott mértékegységben kifejezve.

Minimális/maximális távolság mérése

CN

Összeadás és kivonás

Egyszeri távolságmérés

N

J

Függvények

Mérés

S

FIN

A hajlásérzékelő aktiválása után a maximális mérés
hajlásának értéke megjelenik a keretben.

Mérés

Terület/térfogat
Nyomja meg a TERÜLET/TÉRFOGAT gombot {A, 6}. A
{B, 11, 12} szimbólumoknál a megmérendő távolság ki
van jelölve. Végezze el a szükséges két vagy három
mérést, és az eredmény megjelenik az összefoglaló
sorban. Nyomja meg a TERÜLET/TÉRFOGAT gombot
{A, 6} hosszabban, ha további adatokat is meg szeretne
jeleníteni {B, 13-15}. Nyomja meg a TERÜLET/
TÉRFOGAT gombot {A, 6} ismét hosszabban, ha vissza
akar térni az aktuális terület- vagy térfogatméréshez,
vagy nyomja meg röviden, ha el szeretné végezni a
következő terület/térfogatmérést.
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Különleges funkciók
Szükség esetén a terület/térfogatszámításhoz szükséges oldalak több részmérés eredményeként
határozhatók meg. Válassza a Terület/térfogat funkciót.
Az első részmérés elvégzése előtt nyomja meg a
PLUSZ gombot {A, 3} vagy a MÍNUSZ gombot {A, 11}.
A MÉRÉS gombbal {A, 1} kezdeményezze az első
mérést. A kijelzőn megjelenik az összeadás vagy a
kivonás szimbóluma. Végezze el az első részmérést,
nyomja meg a PLUSZ gombot {A, 3} vagy a MÍNUSZ
gombot {A, 11}, és végezze el a második részmérést.
Részmérések korlátlan számban összeadhatók, illetve
kivonhatók. A távolságmérés befejezéséhez nyomja
meg az EGYENLŐ gombot { A, 5}. A második távolság
szintén több részmérés eredményéből adható össze. A
terület értéke a szokott módon a fő kijelzősorban látható.
A terület/térfogatszámítás eredménye a szokott módon
az összefoglaló sorban jelenik meg.

•
•
•
•

•

Közvetett egyszeri hajlásmérés - mindhárom
oldal és egy szög meghatározása 1 távolságméréssel

Közvetett mérés
A készülék a hajlásérzékelővel alkalmas függőleges
távolság mérésére. Ez az eljárás különösen akkor
hasznos, ha a felső célpont nem tükrözi vissza a lézert.
A felső célpontra ilyenkor rá lehet irányítani a digitális
keresőt. Kettős hajlásmérésnél az első mérés csak
hajlásmérés, nem távolságmérés.
A vízszintes és függőleges távolságokat ezután a Pitagorasz-tétel segítségével ki lehet számítani. Ez a
módszer ideális akkor, ha a megmérendő távolság
nehezen elérhető helyen van.

Leica DISTO™ A8 1.1.0 h

Mindkét módszer csak a távolság becslésére
használható, és nem helyettesíti a pontos mérést.
Ügyeljen arra, hogy pontosan betartsa a mérés előírt
menetét.
Az összes célpontnak egy egyenesen kell lennie a
falon. Lásd {N, P} ábra.
A legjobb eredményt úgy lehet elérni, ha a
készüléket egy rögzített pont körül forgatja el (pl. a
pozicionáló támaszt teljesen kihajtja, és a
készüléket a falnak támasztja)
Mindenképpen érdemes a "Minimális/maximális
távolság mérése" módszert használni, ehhez a
MÉRÉS gombot {A, 1} hosszabban kell lenyomni. A
minimális értéket fogja a másik mérés maximumához tartozó merőleges távolságnak venni.
Ezzel jelentősen növelhető a közvetett mérés
pontossága.

Lásd {M} ábra
Nyomja meg a KÖZVETETT MÉRÉS gombot {A, 12}. A
szimbólumnál a megmérendő távolság ki van jelölve.
Végezze el a szükséges távolságmérést. Az eredmény
az összefoglaló sorban látható, a mért távolság és a
szög a másodlagos sorban.
Nyomja meg a KÖZVETETT MÉRÉS gombot {A, 12}
hosszabban, ha további adatokat is meg szeretne
jeleníteni.
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Közvetett kettős hajlásmérés - az összes adat
meghatározása 1 hajlásméréssel és 1
távolságméréssel

Nyomja le a KÖZVETETT MÉRÉS gombot {A, 12}, amíg
a megfelelő szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn. A
szimbólumnál a megmérendő távolság sötét. Végezze
el a szükséges távolságméréseket. Az eredmény az
összefoglaló sorban látható. Nyomja meg a KÖZVETETT MÉRÉS gombot {A, 12} hosszabban, ha további
adatokat is meg szeretne jeleníteni.
Alkalmazási példák - a mérés menetének részletes
leírásával - megtalálhatók a honlapunkon:
www.disto.com.

Lásd {N} ábra
Nyomja meg kétszer a KÖZVETETT MÉRÉS gombot
{A, 12}. A szimbólumnál a megmérendő hajlás ki van
jelölve. Végezze el a szükséges hajlásmérést a 3-szoros
nagyítású digitális keresővel. Itt mérést végzünk a
MÉRÉS gombbal {A, 1}, egy hajlást, és nem a
távolságot. A szimbólumnál a megmérendő távolság ki
van jelölve. Végezze el a távolságmérést. Az eredmény
az összefoglaló sorban látható, a mért távolság és a
szögek a másodlagos sorban. Nyomja meg a KÖZVETETT MÉRÉS gombot {A, 12} hosszabban, ha további
adatokat is meg szeretne jeleníteni.
Ha a távolságmérés hajlása 0° felett van, akkor az eredmény automatikusan részmagasságként jelenik meg.

Konstansok tárolása/Memória
Konstans tárolása
Lehetőség van a gyakran használt konstansok, pl. a
szoba magasságának a tárolására és előhívására.
Mérje meg a távolságot, majd nyomja meg, és tartsa
lenyomva a TÁROLÁS gombot {A, 7}, amíg a készülék
síphanggal nem jelzi, hogy eltárolta az értéket.

Közvetett egyszeri pitagoraszi mérés - a táv
meghatározása 2 segédméréssel

Konstans visszahívása

Lásd {O} ábra
Nyomja meg háromszor a KÖZVETETT MÉRÉS
gombot {A, 12}. A szimbólumnál a megmérendő
távolság ki van jelölve. Végezze el a szükséges
távolságméréseket. Az eredmény az összefoglaló
sorban látható. Nyomja meg a KÖZVETETT MÉRÉS
gombot {A, 12} hosszabban, ha további adatokat is meg
szeretne jeleníteni.

A konstans visszahívásához nyomja le a TÁROLÁS
gombot {A, 7}, és az EGYENLŐ gomb {A, 5} lenyomása
után a konstans felhasználható a további számításokhoz.
Különleges funkció: a konstans módosítása
A mért érték módosítható. Ha lenyomja az EGYENLŐ
gombot {A, 5}, akkor az érték villogni kezd, és a PLUSZ
gomb {A, 3} vagy a MÍNUSZ gomb lenyomásával {A, 11}
módosítható. A módosítást az EGYENLŐ gomb {A, 5}
ismételt lenyomásával lehet megerősíteni. Az érték
ezután a szokott módon tárolható konstansként.

Közvetett kettős pitagoraszi mérés - a táv
meghatározása 3 segédméréssel
Lásd {N, P} ábra
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Előző mérések tárolása

InFo
206

Nyomja meg gyorsan kétszer a TÁROLÁS gombot
{A, 6}, és fordított sorrendben megjelenik az előző 30
mért vagy számított eredmény. A mérések között a
PLUSZ gomb {A, 3} és a MÍNUSZ gomb {A, 11}
segítségével lehet navigálni. Nyomja meg az EGYENLŐ
gombot {A, 5}, ha a memóriában levő eredményt fel
akarja használni további számításhoz.

252
253

Időzítő

255

Nyomja le, és tartsa lenyomva az IDŐZÍTŐ gombot
{A, 4}, amíg el nem éri a kívánt késleltetés értékét (5–60
másodperc). Nyomja meg a MÉRÉS gombot {A, 1}. A
gomb felengedése után a mérésig hátralevő másodpercek száma látható. Az utolsó öt másodpercben
hangjelzés kíséri a visszaszámlálást. A készülék az
utolsó síphang után elvégzi a mérést.

256
257
260

Függelék

Hiba

Üzenetkódok
Az üzenetkódok mindig az "InFo" vagy "Error" szöveggel
együtt jelennek meg.
A következő hibák kijavítására van mód:
InFo
154

Ok
Keresztirányú dőlés
< 20°

204

Számítási hiba

Leica DISTO™ A8 1.1.0 h

Teendő
A készüléket keresztirányú dőlés nélkül
tartsa
Ismételje meg az
eljárást

Ok
A végdarab nem
érzékelhető

Teendő
Csatlakoztassa
megfelelően a
végdarabot. Ha a hiba
továbbra is fennáll,
akkor cserélje ki a
végdarabot.
Hűtse le a műszert

A hőmérséklet túl
magas
A hőmérséklet túl
Melegítse fel a műszert
alacsony
A mérőjel túl gyenge, Használjon céltáblát
a mérési idő túl
hosszú, a távolság >
100 m
A mérőjel túl erős
Használjon céltáblát
(szürke oldal)
Hibás mérés, túl erős Használjon céltáblát
a háttérfény
(barna oldal)
A lézersugár megsza- Ismételje meg a mérést
kadt
Ok
Hardverhiba

Teendő
Kapcsolja ki és be az
eszközt párszor, és
figyelje meg, hogy
megjelenik-e újra a
szimbólum. Ha megjelenik a szimbólum,
akkor a márkakereskedőtől kérjen
segítséget.
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Konstans tárolása
Közvetett mérés a
hajlásérzékelővel
Közvetett mérések (Pitagorasz-tétel)
Terület/térfogat számítása
a helyiség adatainak
számításával
Összeadás és kivonás
Állványmenet
Elem élettartama,
AA típus, 2 x 1,5V
IP minősítés

Műszaki adatok
Power Range Technology™:
Tartomány (céltábla nélkül)
Tartomány (céltáblával)
Mérési pontosság 30 m-ig
(a szórás kétszerese)
Legkisebb kijelzett mennyiség
Lézerosztály
Lézertípus
lézerpont átmérője
(távolság esetén)
Lézer aut. kikapcsolása
Készülék aut. kikapcsolása
3-szoros nagyítású digitális
kereső
Kijelző megvilágítása
Integrált szintező
Többfunkciós végdarab
Időzítő
Egyszeri mérés
Hajlásérzékelő:
Pontosság
- lézersugárhoz
- házhoz
Maximum, minimum,
folyamatos mérés
Előző mérések tárolása

Függelék

100 m
200 m
tipikus: ± 1.5 mm*
1 mm
II.
635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
3 perc

Méretek
Súly (elemmel)
Hőmérsékleti határok:
Tárolás

6 perc
9
9
9
9
9
9

Üzemelés

9
9
9
9
9
9
5 000
mérésig
IP 54
freccsenő víz és por ellen
védett
148 x 64 x 36 mm
280 g
-25 °C-tól +70 °C-ig
(-13 °F-tól +158 °F-ig)
-10 °C-tól +50 °C-ig
(-14 °F-tól +122 °F-ig)

* a maximális eltérés kedvezőtlen körülmények esetén jelentkezik (pl. erős napsütés, gyengén visszatükröző felületek vagy
nagyon durva felületek). A 30 m-nél nagyobb távolságok esetén,
ha nem használnak céltáblát, a maximális eltérés ± 10 mm lehet.

± 0.15°
± 0.3°
9
30 érték
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Mérési feltételek

Garancia

d

A Leica DISTO™ A8 készülékre a Leica Geosystems
AG három* év garanciát vállal.
Bővebb tájékoztatás a következő webhelyen található:
www.disto.com

Mérési tartomány
Éjjel, szürkületkor vagy ha a cél árnyékban van, akkor
nagyobb a céltábla használata nélküli mérési tartomány.
Nappal vagy kedvezőtlen visszatükröződés esetén a
mérési tartomány növeléséhez használjon céltáblát.

Az ábrák, a leírások és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélkül, bármikor módosulhatnak.

Mérési felületek

GB
F
I
E
P

Színtelen folyadékokra (pl. víz) vagy pormentes üvegre,
polisztirénhabra vagy félig áteresztő felületekre irányuló
méréseknél mérési hibák jelentkezhetnek.
A tükörfényes felületek eltérítik a lézersugarat, és mérési
hibák jelentkezhetnek.
Nem tükröző és sötét felületeknél a mérési idő
megnövelhető.

DK

Karbantartás

FIN

NL

S
N

A készüléket tilos vízbe meríteni. A szennyeződést
nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon
agresszív tisztítószereket vagy oldatokat. Az optikai
felületeket ugyanúgy kezelje, mint a szemüveg vagy a
fényképezőgép lencséjét.

J
CN
ROK
PL
H
* A hároméves garancia érvényesítéséhez a terméket a vásárlást
követő nyolc héten belül regisztrálni kell a webhelyünkön, amelynek
címe: www.disto.com. Ha a terméket nem regisztrálják, akkor két év
garancia vonatkozik rá.

Leica DISTO™ A8 1.1.0 h

11

Függelék

RUS
CZ

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.
Printed in Switzerland - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg,
Switzerland 2007
Translation of original text (743367a)
Pat. No.: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,
US 5949531, EP 1195617, US 7030969, WO 03104748
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