
Leica DISTO™ A8
The original laser distance meter
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Uporabniški priročnik
Različica 1.1
Slovenščina

Čestitamo vam, da ste se odločili za nakup ročnega 
laserskega razdaljemera Leica DISTO™.

Varnostna navodila se nahajajo v 
ločenem dokumentu, ki je priložen 
Uporabniškemu priročniku.  Pred 
uporabo naprave pazljivo preberite 

Varnostna navodila in Uporabniški priročnik. 
Nasvet: Prva in zadnja stran priročnika vsebujeta slike, 
zato je priporočljivo, da ju razgrnete in imate pred seboj, 
medtem ko berete priročnik. Črke in številke v oklepajih 
{} se nanašajo na ilustracije. 

Vsebina
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Vsebina menija......................................................... 3
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Funkcije ..................................................................... 6
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Pred začetkom

Vstavljanje / zamenjava baterij
Glej sliko {C} - Odprite pozicionirno ročico. Odstranite 
zatič in potisnite pokrov navzdol. Potisnite rdeč meha-
nizem za zapiranje na stran in odprite razdelek za 
baterije. Vstavite nove oziroma zamenjajte uporabljene 
baterije. Zaprite pokrov ležišča za baterije, vstavite 
pokrov in namestite zatič.
Ko je napetost baterije prenizka, simbol baterije (B, 6) na 
zaslonu stalno utripa. Baterije morate čim prej zamenjati.  
• Pazite na pravilno polariteto. 
• Uporabljajte alkalne baterije.
• Če naprave dalj čase ne boste uporabljali, je 

priporočljivo, da baterije odstranite (nevarnost 
korozije). 

Pri menjavi baterij ostanejo nastavitve in vsebina 
pomnilnika nespremenjene. 

Večfunkcionalen končni del
Glejte sliko {D}
Napravo lahko uporabite za različne merilne situacije: 
• Za meritve od roba odprite pozicionirno ročico, 

dokler se ne zaskoči. 
Glejte sliko {E}.

• Za meritve iz kota odprite pozicionirno ročico, dokler 
se ne zaskoči; z rahlim pritiskom na desno jo lahko 
obrnete še bolj. Glejte sliko {D in F}
1 Pred začetkomLeica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Vgrajen senzor samodejno zazna orientacijo ročice za 
pozicioniranje in ustrezno popravi merilne rezultate.

Libela
Vgrajena libela vam omogoča enostavno horizontalno 
postavitev naprave.

Tipkovnica
Glejte sliko {A}:
1 vklop in merjenje 
2 digitalno iskalo 
3 seštevanje [+]
4 TIMER za časovnik 
5 enačaj [=]
6 merjenje površine in volumna
7 hramba
8 določitev izhodišča za merjenje
9 brisanje in izklop (CLEAR)
10 nagib 
11 odštevanje [-]
12 posredna meritev (pitagora)
13 osvetlitev
14 dostop do menija 

Zaslon
Glejte sliko {B}
Grafični zaslon prikazuje čiste, velike simbole, kar 
naredite uporabo vmesnika zelo enostavno.
Kontrast zaslona lahko prilagodite uporabnikovim 
potrebam in prevladujočim svetlobnim pogojem.

Hkrati pritisnite tipko CLEAR (brisanje in izklop) {A, 9} 
in tipko odštevanje [-] (A, 11); z vsakim pritiskom se 
oglasi pisk in zaslon se zatemni za eno stopnjo.
Hkrati pritisnite tipko CLEAR (brisanje in izklop) {A, 9} 
in tipko seštevanje [+] (A, 3); z vsakim pritiskom se 
oglasi pisk in zaslon se osvetli za eno stopnjo.

1 Laser aktiven
2 Referenca (spredaj)
3 Referenca (zadaj)
4 Referenca (kotno ustavljalo)
5 Merjenje s stojalom
6 Stanje baterije
7 Shrani konstantno vrednost
8 Prikliči konstantno vrednost
9 Zgodovinski spomin, priklicevanje vrednosti
10 Nagib
11 Površina
12 Prostornina
13 Obod
14 Površina zidu
15 Površina stropa
16 Meritev z enojnim nagibom
17 Meritev z dvojnim nagibom
18 Enojna pitagorejska meritev
19 Dvojna pitagorejska meritev
20 Pisk
21 Nastavitve odmika
22 Referenca (stojalo)
23 Nenehni laser
2Pred začetkom Leica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Vsebina menija

Prednastavitve
Meni omogoča izbiro nastavitev, ki ostanejo shranjene, 
tudi ko napravo izključite. 

Krmarjenje po meniju
Pritiskajte tipko MENU {A, 14}, da prikažete različne 
nastavitve iz menija.
Ko se prikaže želena nastavitev, jo izberete s tipko [=] 
{A, 5}, nato pa s tipkama [+] {A, 3} ali [-] {A, 11} izberete 
želeno vrednost in jo s tipko [=] {A, 5} potrdite. Da zapus-
tite meni brez shranjevanje nastavitev, pritisnite tipko 
CLEAR {A, 9}.

Nastavite enoto razdalje
Simbola "UNIT ?" in DISTO z laserskim žarkom 
{B, 1}.sta prikazana na zaslonu
Možne enote: 

Nastavite enoto nagiba
"UNIT ?" in simbol za nagib {B, 10} sta prikazana na 
zaslonu.
Možne enote:

Pisk
Prikazan je simbol za pisk. Lahko ga vključite ali izkl-
jučite.

Meritev z odmikom (prištevanje/
odštevanje tolerance)
Vrednost odmika se samodejno prišteje ali odšteje od 
VSEH meritev. S to možnostjo lahko upoštevate toler-
ance npr.  med nedokončanimi in končanimi dimenzi-
jami.
Izberite menijsko funkcijo OFFSET {B, 21} (OFFSET na 
zaslonu bo utripal), potrdite s tipko EQUAL (ENAKO) 

Razdalja Površina Volumen
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' 0'' 1/32 0.00 ft2 0.00 ft3

0.00 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

Razdalja Površina Volumen
3 Vsebina menijaLeica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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(A,5). Želeni odmik nastavite s tipkama [+] {A, 3} in [-] 
{A, 13}.
Če tipko držite, se bo vrednost odmika spreminjala 
hitreje. Ko ste vnesli ustrezno vrednost odmika, ga 
potrdite s tipko [=] {A, 5}. Dokler se k meritvam prišteva/
odšteva vrednost odmika, je na zaslonu prikazan simbol 
{B, 21}.

Merjenje s stativa
Z uporabo stativa se izognete tresljajem pri merjenju 
dolgih razdalj. Na zadnji strani naprave se nahaja luknja 
s standardnim ¼ " navojem za pritrditev na fotografski 
stativ.  Za pravilne meritve morate ustrezno nastaviti 
izhodišče za merjenje. V meniju izberite funkcijo 
TRIPOD {B, 31}. Potrdite s tipko [=] {A, 5}. Prikaže se 
pripadajoči simbol {B, 5}.

Nenehni laser
V meniju izberite funkcijo Continuous laser in jo potrdite 
s tipko [=] {A, 5}. Laser bo sedaj nenehno vključen in 
kadarkoli boste pritisnili tipko DIST - {A, 1}, se bo izvedla 
meritev.
Laser se samodejno izključi po 60 minutah.

Ponastavitev
Ko iz menija izberete RESET (na zaslonu utripa napis 
RESET) in pritisnete tipko [=] {A, 5}, se bo
naprava ponastavila na tovarniške nastavitve.
POZOR: Vse nastavitve in shranjene vrednosti bodo 
izbrisane.

Delovanje

Vklop / izklop
VKLOP:Kratkopritisnite tipko ON {A, 1}. Indikator 

baterije bo prikazan na zaslonu dokler ne 
pritisnete naslednje tipke.

IZKLOP:Pritisnite in držite tipko OFF {A, 9}. Da varčuje z 
energijo, se laserski žarek samodejno izključi 
po 3 minutah nedelovanja, naprava pa se 
popolnoma izključi po 6 minutah nedelovanja.

Brisanje
Pritisk na tipko CLEAR - {A, 9} prekliče zadnje dejanje.
Med izvajanjem meritev površine/prostornine ali 
neposredne meritve, lahko posamezno meritev izbrišete 
in ponovno izvedete.

Iskalo s 3x digitalno povečavo
Instrument ima vgrajeno kamero, ki prikazuje cilj v 16 
odtenkih sive barve. S pomočjo merilcev lahko natančno 
namerite na tarčo in izvedete meritev, četudi laser ni 
viden. Glej sliko {G}.
Vgrajena kamera je v veliko pomoč pri delu odzunaj in 
uporabite jo lahko pri vsaki funkciji. Meritve oddaljenih 
ciljev in natančne meritve malih površin lahko izvedete 
celo v zelo sončnih pogojih brez kakršnihkoli težav. 3-
kratna povečava podpira posamezno povečevanje.
4Delovanje Leica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Pritisnite tipko DIGITALNO ISKALO - {A, 2} in kamera 
se aktivira. Večkrat pritisnite tipko DIGITALNO ISKALO 
- {A, 2} za preklop med 1-, 2- ali 3-kratno povečavo.
S tipkama in PLUS - {A, 3} in MINUS - {A, 11} v korakih 
9-1 nastavite svetlost kamere.
Zmeraj, ko aktivirate merjenje razdalje se na spodnjem, 
levem delu zaslona prikaže simbol peščene ure, ki je 
prikazan dokler meritev ni končana.
Uporaba digitalnega iskalnika ni priporočljiva pri 
merjenju manj kot 5 metrov, saj laser ni uravnovešen 
zaradi paralakse.

Nagib
Instrument ima vgrajen senzor nagiba z natančnostjo 
± 0.15° napram laserskemu žarku. Senzor nagiba aktivi-
rate s tipko NAGIB - {A, 10}. Med merjenjem je nagib 
prikazan v zgornjem desnem delu 
Zaslona. Tudi ohišje lahko držite v nagibu.  S pritiskom 
na tipko DIST - {A, 1} se nagib stabilizira in prikaže v 
sredinski vrstici. Meritev nagiba deluje neodvisno od 
meritev razdalje.
Pripričajte se, da instrumenta ne premikate, ko izvajate 
meritev nagiba. Če je premični nabig prevelik se bo 
prikazalo sporočilo z napako, ki bo preprečilo napačne 
meritve. Enote lahko nastavite pod MENU. Glej sliko {H}. 
Upoštevati morate višinsko razliko med ohišjem in 
lasersko točko tako, da označite nagib s pomočjo laser-
skega žarka.

Osvetlitev
S pritiskom na tipko {A, 13} vključite in izključite 
osvetlitev zaslona.

Reference meritev
Če je pozicionirna ročica raztegnjena, naprava prepozna 
njen položaj, prilagodi izhodišče za merjenje in ustrezno 
popravi meritve razdalj.
Privzeto izhodišče za merjenje je od zadnjega roba 
naprave. S pritiskom na tipko {A, 8} nastavitev izhodišča 
spremenite tako, da bo naslednja razdalja merjena od 
sprednjega roba naprave. Po opravljeni meritvi se 
izhodišče samodejno postavi na privzeto nastavitev - 
zadnji rob. Glejte sliko {I}.
Izhodišče od sprednjega roba lahko trajno izberete z 
daljšim pritiskom na tipko {A, 8}. S ponovnim daljšim 
pritiskom pa ponovno aktivirate izhodišče od zadnjega 
roba.
Meritev iz sprednjega roba se signalizirajo z drugačnim 
"piskom".
Glejte tudi »Merjenje s stativa«.

Merjenje

Merjenje posamezne razdalje
S pritiskom na tipko DIST {A, 1} vključite laser. Žarek 
usmerite na željeno tarčo in ponovno pritisnite DIST 
{A, 1}. Na zaslonu se takoj prikaže izmerjena razdalja.
5 MerjenjeLeica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Merjenje najmanjše / največje razdalje
Ta funkcija vam omogoča, da izmerite najkrajšo oz. 
najdaljšo razdaljo ter da določite razmik {J}. Funkcija je 
posebej uporabna za določanje diagonal (največja vred-
nost) in horizontalnih razdalj - pravokotnic (najmanjša 
vrednost).
Pritisnite in držite tipko DIST {A, 1}, dokler ne zaslišite 
piska, ki označuje, da je naprava v načinu za ponavlja-
joče merjenje. 
Nato laserski žarek počasi premaknite naprej in nazaj 
oz. navzgor in navzdol preko želene tarčne točke. Glejte 
sliki {K, L} - (npr. kot v sobi).
Ponovno pritisnite tipko DIST {A, 1}, da izključite ponav-
ljajoče merjenje. 
Na zaslonu so prikazane najkrajša in najdaljša razdalja 
ter zadnja izmerjena razdalja (v glavni vrstici).
Z aktiviranim nagibom se bo v okvirju prikazala vrednost 
nagiba maksimalne meritve.

Funkcije

Seštevanja / odštevanje
Za seštevanje / odštevanje dveh ali več meritev sledite 
naslednjim navodilom:
Meritev +/- Meritev +/- Meritev +/- …. = REZULTAT
S pritiskom na [=] {A, 5} zaključite sekvenco; končni 
rezultat se prikaže v glavni vrstici na zaslonu; 
posamezne meritve, ki so prikazane v pomožnih 
vrsticah, se pomaknejo navzgor. S pritiskom na tipko 
CLEAR {A, 9} zavrnete zadnji korak.

Področja in volumne seštevate in odštevate na enak 
način.

Površina/prostornina
Pritisnite tipko POVRšINA/PROSTORNINA - {A, 6}. V 
simbolu {B, 11, 12} se bo razdalja, ki jo želite meriti 
poudarila. Izvedite potrebni dve ali tri meritve in rezultat 
se bo prikazal v skupni vrstici. Za dalj časa pritisnite tipko 
POVRšINA/PROSTORNINA - {A, 6}, da se prikažejo 
dodatne informacije {B, 13-15}. Ponovno za dalj časa 
pritisnite tipko POVRšINA/PROSTORNINA - {A, 6}, da 
se vrnete na trenutno meritev površine/prostornine ali na 
kratko pritisnite, da izvedete naslednjo meritev površine/
prostornine.

Posebne funkcije: 
Po želji so lahko strani površine/prostornine sestavljene 
iz številnih delnih dolžin. Izberite funkcijo površina/pros-
tornina.
Preden pričnete s prvo delno meritvijo pritisnite tipko 
PLUS - {A, 3} ali MINUS - {A, 11}.  Nadaljujte s prvo 
delno meritvijo tako, da pritisnete tipko DIST 
(RAZDALJA) - {A, 1}. Na zaslonu se pojavi znak za 
seštevanje ali odštevanje. Izvedite prvo delno meritev  in 
pritisnite tipko PLUS - {A, 3} ali MINUS - tipko {A, 11} 
nato izvedite drugo delno meritev.  Neomejeno število 
delnih meritev lahko seštevate ali odštevate.  Za 
dokončanje merjenja razdalje pritisnite tipko [=] { A, 5}. 
Drugo razdaljo lahko prav tako pridobite z metodo delnih 
razdalj. Rezultat območja je kot vedno prikazan na 
glavni črti. Rezultat izračuna površine/prostornine se kot 
ponavadi prikaže v skupni vrstici.
6Funkcije Leica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Posredno merjenje
S pomočjo nagibnega senzorja lahko instrument meri 
navpične razdalje. Postopek je še posebej uporaben, če 
zgornja ciljna točna ne odbija laserja. Na zgornjo ciljno 
točko lahko merite s pomočjo digitalnega iskala. Za 
dvojno meritev nagiba potrebujete pri prvi meritvi le 
meritev nagiba in ne meritev razdalje. 
Nato lahko navpične in vodoravne razdalje izračunate s 
pomočjo Pitagorovega teorema. Metoda je idealna, ko je 
merjena razdalja težko dostopna.
• Obe metodi dajeta približne razdalja, ki ne morejo 

zamenjati natančne meritve.
• Prepričajte se, da se držite predpisanega postopka 

merjenja.
• Vse ciljne točke morajo biti v ravni liniji na površini 

zidu. Glej sliko {N, P}
• Najboljše rezultate lahko pričakujete, če napravo pri 

merjenju vrtite okrog fiksne točke: pozicionirno 
ročico raztegnite in naslonite na ustrezno oporo, 
napravo pa držite obrnjeno proti objektu.

• Močno priporočljivo je, da uporabljate "Minimum/
maximum merjenje" (minimalno/maksimalno 
merjenje) tako, da pritisnete tipko DIST 
(RAZDALJA)- {A, 1}. Najmanjšo razdaljo uporabite 
npr. pri merjenju pravokotne razdalje do objekta. S 
tem se znatno poveča natančnost posredne meritve.

Enojna neposredna meritev nagiba - določite 
vse 3 strani in kot z 1 meritvijo razdalje
Glej sliko {M}

Pritisnite tipko POSREDNA MERITEV - {A, 12}. V 
simbolu se bo razdalja, ki jo želite meriti poudarila. 
Izvedite želeno meritev razdalje. Rezultat je prikazan v 
skupni vrstici, merjena razdalja in kot pa v sekundarni 
vrstici. 
Za dalj časa pritisnite tipko IPOSREDNA MERITEV - {A, 
12}, da dobite več podrobnosti.

Dvojna neposredna meritev nabiga - določite 
vse podrobnosti z 1 meritvijo nagiba in 1 
meritvijo razdalje
Glej sliko {N}
Dvakrat pritisnite tipko POSREDNA MERITEV - {A, 12}. 
V simbolu se bo nagib, ki ga želite meriti poudaril. S 
pomočjo digitalnega iskala s 3-kratno povečavo izvedite 
meritev nagiba. Tukaj bomo s tipko DIST {A, 1} merili 
nagib in ne razdaljo. V simbolu se bo razdalja, ki jo želite 
meriti poudarila. Izvedite želeno meritev razdalje. Rezu-
ltat je prikazan v skupni vrstici, merjena razdalja in kot pa 
v sekundarni vrstici. Za dalj časa pritisnite tipko 
POSREDNA MERITEV - {A, 12}, da dobite več podrob-
nosti. 
Če je nagib merjene razdalje nad 0° se bo rezultat 
samodejno prikazal kot delna višina.

Enojna neposredna Pitagorova meritev - 
določanje raztega z 2 pomožnima meritvama
Glej sliko {O}
Trikrat pritisnite tipko POSREDNA MERITEV - {A, 12}. V 
simbolu se bo razdalja, ki jo želite meriti poudarila. 
Izvedite želeno meritev razdalje. Rezultat se prikaže v 
7 FunkcijeLeica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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skupni vrstici. Za dalj časa pritisnite tipko POSREDNA 
MERITEV - {A, 12}, da dobite več podrobnosti.

Dvojna neposredna Pitagorova meritev - 
določanje raztega s 3 pomožnimi meritvami
Glej sliko {N, P}
Pritiskajte tipko POSREDNA MERITEV - {A, 12}, dokler 
se ne prikaže ustrezen simbol. V simbolu je razdalja, ki 
jo želite meriti temna. Izvedite želene meritve razdalj. 
Rezultat se prikaže v skupni vrstici. Za dalj časa pritisnite 
tipko POSREDNA MERITEV - {A, 12}, da dobite več 
podrobnosti. 
Primere uporabe in podrobne postopke merjenja lahko 
najdete na naši spletni strain www.disto.com.

Shranjevanje konstant, pomnilnik
Shranjevanje konstant
Pogosto uporabljene vrednosti lahko shranite in 
ponovno uporabite, npr. višino sobe. Izmerite želeno 
razdaljo ter pritisnite in držite tipko {A, 7} dokler ne 
zaslišite piska.

Priklic konstante
Pritisnite tipko STORAGE (HRAMBA) - {A, 7} za priklic 
konstante in naredite jo dostopno za nadaljnje izračune 
s pritiskom na tipko [=] {A, 5}.

Posebna funkcija: Naravnanje konstante
Izmerjeno vrednost lahko prilagodite. Če pritisnete na 
tipko [=] {A, 5}, bo vrednost začela utripati in jo lahko 
prilagodite s pritiskom na tipko PLUS - {A, 3} ali MINUS 
- {A, 11}. S ponovnim pritiskom na tipko [=] {A, 5} je prila-

goditev potrjena.  Sedaj lahko vrednost shranite kot 
konstanto.

Zgodovinska hramba
Z dvakratnim kratkim pritiskom na tipko {A, 7} prikažete 
zadnjih 20 rezultatov (meritve ali izračuni) v obratnem 
vrstnem vredu. Izmerjeno vrednost lahko prilagodite. Če 
pritisnete na tipko [=] {A, 5}, bo vrednost začela utripati 
in jo lahko prilagodite s pritiskom na tipko PLUS - {A, 3} 
ali MINUS - {A, 11}. S ponovnim pritiskom na tipko [=] 
{A, 5} je prilagoditev potrjena.  Sedaj lahko vrednost 
shranite kot konstanto.

Časovnik
Pritisnite in držite tipko TIMER {A, 4} dokler ne nastavite 
želene časovne zakasnitve (5 - 60 sekund). Pritisnite 
tipko DIST (RAZDALJA) - {A, 1}.
Ko tipko spustite, so na zaslonu prikazane preostale 
sekunde do meritve. Pri odštevanju zadnjih 5 sekund 
boste slišali tudi pisk. Po zadnjem pisku se opravi 
meritev.
8Funkcije Leica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Dodatek

Kode sporočil
Vse kode sporočil so prikazane bodisi z »InFo« ali 
»Error«.
Naslednje napake lahko popravite: 

InFo Vzrok Ukrep
154 Prenosni nagib < 20° Instrument držite 

pokončno, brez nagiba
204 Napaka izračuna Postopek ponovite
206 Ni zaznati končnega 

dela
Pravilno pritrdite končni 
del. Če se napaka spet 
pojavi, končni del 
zamenjajte.

252 Temperatura 
previsoka

Napravo ohladite

253 Temperatura 
prenizka

Napravo ogrejte

255 Prešibek sprejemni 
signal, predolg čas 
merjenja, razdalja > 
100 m

Uporabite tarčno ploščo

256 Premočen sprejemni 
signal

Uporabite tarčno ploščo
(sivo stran )

257 Napačna meritev, 
osvetlitev okolja 
prevelika

Uporabite tarčno ploščo
(rjavo stran )

260 Prekinjen laserski 
žarek

Meritev ponovite

Napaka Vzrok Ukrep
Napaka strojne 
opreme

Napravo večkrat 
zapored vključite in izkl-
jučite ter preverite, ali 
se simbol še pojavlja. 
Če se, pokličite za 
pomoč vašega proda-
jalca. 
9 DodatekLeica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Tehnični podatki

* največji odklon nastopi pod neustreznimi pogoji, kot so močna 
sončna svetlobe ali pri merjenju slabo reflektivne oziroma zelo 
grobe površine. Za razdalje preko 30 m - brez uporabe tarčne 
plošče - lahko največji odklon naraste za največ ± 10 mm.

Tehnologija Power 
Range ™:
Domet (brez ciljne 
plošče)
Domet (s ciljno ploščo)

100 m
200 m

Natančnost; do 30 m 
(2 σ, standardni odklon)

tipično: ± 1.5 mm*

Najmanjša prikazana 
enota 1 mm
Razred laserja II
Tip laserja 635 nm, < 1 mW 
Ø laserske točke (na 
radalji)

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

Samodejni izklop laserja 3 min
Samodejni izklop 
naprave 6 min
Iskalo s 3x digitalno 
povečavo
Prikaz osvetlitve
Integrirana stopnja
Večfunkcijska pozicion-
irna ročica
Časovnik
Posamezna meritev
Senzor nagiba
Natančnost
- v laserski žarek
- na ohišje

± 0.15°
± 0.3°

Ponavljajoče merjenje, 
najkrajša-, najdaljša 
razdalja
Shranjevanje zadnjih 
vrednosti

30 vrednosti

Hramba konstante
Posredno merjenje 
(pitagora)
Neposredna meritev s 
senzorjem nagiba
Izračuni površina/
volumen s sobnimi 
izračuni
Seštevanje/odštevanje
Tripod vlakno
Zmogljivost baterij
Tip AAA, 2 x 1.5V

do 5 000
meritev

IP ocena IP 54 
odporen na vodo in prah

Dimenzije 148 x 64 x 36 mm
Teža (z baterijami) 280 g
Temperaturno območje:
Shranjevanja

Delovanja

-25°C do +70°C

-10°C do +50°C
10Dodatek Leica DISTO™ A8 1.1.0 slo
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Pogoji za merjenje
Merilni doseg
Ponoci, v mraku in ko je tarca zasencena, se merilni 
doseg brez tarcne plošce poveca.
Tarcno plošco uporabite za povecanje merilnega 
dosega, kadar merite pri soncni svetlobi ali ce je tarca 
slabo odbojna.

Merjene površine
Do napak pri merjenju lahko pride, kadar merite proti 
brezbarvnim tekocinam (npr. voda), cistem steklu (brez 
prahu), stiroporu ali drugim pol prepustnim površinam.
Pri merjenju na mocno svetlece površine se laserski 
žarek odbija in lahko pride do napake pri meritvi.
Pri merjenju na nereflektivne in temne površine se cas 
meritve lahko podaljša.

Vzdrževanje
Naprave ne potopite v vodo. Umazanijo obrišite z vlažno 
in mehko krpo. Ne uporabljajte mocnih cistilnih sredstev 
ali raztopin. Opticne površine negujte na enak nacin kot 
ocala in kamere.

Garancija
Leica DISTO™ A8 ima triletno* garancijo Leica 
Geosystems AG.
Podrobnejše informacije najdete na: www.disto.com 

Vse ilustracije, opisi in tehnicne specifikacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega opozorila. 

* Za triletno garancijo morate izdelek registrirati na naši spletni 
strani www.disto.com v osmih tednih od datuma nakupa. Če 
izdelka ne registrirate bo obveljala dvoletna garancija.
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