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Kasutusjuhend
Eesti keel

Õnnitleme teid Leica DISTO™ D3 laser kaugus mõõte 
seadme ostu puhul.

On soovitud selle ohutusalase 
instruktsioon ja kasutusjuhend 
hoolikalt läbi lugeda enne seadme 
kasutamist.

Seadme eest vastutav isik peab kindlustama, et kõik 
kasutajad on käesolevatest kasutusjuhendist aru 
saanud ning järgivad seda.
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Ohutusalane instruktsioon

Kasutatud sümbolid
Järgmised sümbolid, mis on kasutatud selles instrukt-
sioonis, tähendavad:

� TÄHELEPANU:
viitab võimalikele riskisituatsioonidele või mitteta-

htlikule kasutusele, mis  võib lõppeda surmaga või 
raskekujuliste vigastustega, kui seda mitte vältida.

� HOIATUS:
viitab võimalikele riskisituatsioonidele või mitteta-

htlikule kasutusele, mis võib tekitada kergekujulise 
vigastuse ja/või põhjustada finants- või ökoloogilisi 
kahjusi.

viitab tähtsatele osadele, milles toodud instrukt-
sioone tuleb järgida seadme korrekstseks ja efektiivseks 
kasutamiseks.

Seadme kasutamine
Otstarve
• Kauguse mõõtmine
• Funktsioonide arvutamine, nt pindalad ja ruumalad
• Kallete mõõtmine
1 Ohutusalane instruktsioonLeica DISTO™ D3 760151 est RO
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Ei ole lubatud
• Kasutada seadet juhendit järgimata.
• Kasutada seadet väljaspool nominaalväärtuste 

diapasoonides.
• Kasutada seadet, kui ohutussüsteemid on välja lüli-

tatud ja selgitavad ja hoiatavad kleepsud seadmel 
on eemaldatud.

• Avada seadet tööriistadega, mis ei ole spetsialtselt 
mõeldud selleks (nt kruvikeeraja jne.). 

• Modifitseerida või muuta seadet (kohandada muuks 
eesmärgiks)

• Kasutada seadet pärast õigustamatut omastamist
• Kasutada seadmes lisatarvikuid teiste tootjate poolt 

ilma selgesõnaliseta loata "Leica Geosystems" 
poolt.

• Kasutada seadet kergemeelselt või vastutustun-
detult käitudes tellingutel ja redelitel või teha 
mõõdistamised töötavate või kaitsmata tööpinkide 
või nende osade läheduses.

• Seadet suunata otse päikese poole
• Sihtida inimesi seadmega, päevasel ja ööisel ajal
• Ebapiisavalt järgida ohutusnõudeid mõõtmise ajal 

(nt töötades teedel, ehitusplatsidel, jne.)

Kasutamise piirid
Vt. osa  “Tehnilised andmed“.

Leica DISTO™ seade on projekteeritud kasutamiseks 
kohtades, kus on normaalne, inimesele sõbralik, 
keskkond, ärge töötage seadmega plahvatusohtlikes 
kohtades ja agressiivses keskkonnas. 

Vastutus
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, 
originaalse seadme tootja, vastutus (edaspidi Leica 
Geosystems):
Leica Geosystems vastutab toote tarnimise eest, kaasa 
arvatud kasutusjuhendi ja originaalsed lisatarvikute eest 
täielikult heas töökorras.. (kasutujuhend teistes keeltes 
võib leida aadressil: www.disto.com.
Teiste lisatarvikute tootjate vastutus:

Teised lisatarvikute tootjad, mis toodavad oma 
tooteid Leica DISTO™ jaoks kannavad vastutust oma 
toodete arendamise, rakendamise ja ohutuse kontsept-
sioonide teavitamise eest. Samuti vastutavad nad sellise 
ohutuse kontseptsioonide effektiivsuse eest, kui nende 
tooted töötavad komplektis Leica Geosystems seadme-
tega.

Seadme eest vastutava isiku vastutused:

� TÄHELEPANU
Seadme eest vastutav isik peab kindlustama, et 

seadet kasutatakse vastavalt Kasutusjuhendi nõuetele. 
See isik vastutab samuti ka töötajate paigutuse ja nende 
väljaõppe eest ning ohutusnõuete täitmise eest tööajal.
Seadme eest vastutav isik on kohustatud:
• Aru saama selle ohutusalase informatsiooni ja kasu-

tusjuhendi põhisättetest.
• Olema tutvunud kohalike ohutusnõuetega ja reeg-

litega, mis on õnnetusjuhtumite vältimiseks ja enne-
tamiseks  .
2Ohutusalane instruktsioon Leica DISTO™ D3 760151 est
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• Teavitama Leica Geosystems koheselt kui seade 
muutub ohtlikuks.

Ohud kasutamisel
� HOIATUS:

Kartke vigu mõõtmisel kui seade on defektne või 
maha pillatud või ebaotstarbekalt kasutati või muudetud.

Ettevaatused:
 Perioodiliselt teostage seadme kontrollmõõtmisi. Eriti 
sel juhul, kui seadet oli kasutatud ebaotstarbekalt ja täht-
sate mõõtmiste tegemisel (enne mõõtmist, mõõtmise 
ajal ja peale mõõtmist).
Kindlustage, et Leica DISTO™ optika oleks alati puhas 
ja seadmel ei oleks mehaanilisi rikkeid.

� HOIATUS:
Kauguste mõõtmisel või liikuvate objektide 

asukoha määramisel (nt kraanad, ehitusseadmed, 
platvormid jms.), ootamatused võivad olla eksliku mõõt-
mise põhjuseks.

Ettevaatused
Kasutage seda toodet ainult mõõtmiste andurina, aga 
mitte juhtimisseadmena. Teie süsteem peab olema 
konfigureeritud ja kasutatav niimoodi, et iga ekslik mõõt-
mine, seadme rikke või elektri katkestus tänu sisseehi-
tatud ohutusseadmetele (nt piirlüliti) kindlasti ei tekitaks 
mingit kahju..

� TÄHELEPANU:
Tühjasid patareisid ei tohi visata olmeprügi hulka. 

Säästke keskkonda ja viige need riiklike ja kohalike 
eeskirjadega sätestatud kogumispunktidesse.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka.
Kõrvaldage toode kasutuselt vastavalt teie 
riigis kehtivatele riiklikele eeskirjadele.
Vältige volitamata isikute juurdepääsemist 
tootele.

Toote käsitlemise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta 
saata informatsiooni allalaadida Leica Geosystemsi 
koduleheküljelt aadressil
http://www.leica-geosystems.com/treatment või küsida 
seda informatsiooni oma Leica Geosystemsi 
edasimüüjalt.

Elektromagnetiline ühelduvus (EMS)
Termin "Elektromagnetiline ühelduvus" tähendab toote 
võimalus sujuvalt töötada keskkonnas, kus on olemas 
elektromagnetiline kiirgus ja elektrostaatilised lahen-
dused, ja ilma elektromagnetiliseta häireteta teistele 
seadmetele.

� TÄHELEPANU:
Leica DISTO™ seade vastab kõige rangematele 

asjakohaste standardide ja määruste nõuetele. Samuti 
ei saa täielikult välistada võimalust tekitada häireid, mis 
mõjutavad teisi seadmeid .

� HOIATUS:
Ärge mitte iialgi püüdke seadet ise parandada. 

Rikete puhul pöörduge volitatud müügiesindajate poole.
3 Ohutusalane instruktsioonLeica DISTO™ D3 760151 est RO
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Laseri klassifikatsioon
Sisseehitatud kaugusmõõdik
Leica DISTO™ genereerib nähtava laseri kiire, mis 
väljub tööriista esiosast.
See on 2. klassi lasertoode, mis vastab järgmiste doku-
mentide nõuetele:
• IEC60825-1 : 2007 

"Lasertoodete radiatsiooniohutus"
2 klass lasertooted:
Ärge vaadake laserikiirt ega suunake seda inimestele. 
Kui tunnete silmades ebameeldivat tunnet (nt silmade 
pilgutamine), kasutage silmakaitsevahendeid.

� TÄHELEPANU:
 Vaatamine otse laserikiirele läbi optiliste sead-

mete (nt läbi binokli või teleskoobi) on ohtlik.

Ettevaatused:
Ärge vaadake otse laserikiirele läbi optiliste seadmete

� HOIATUS:
 Vaatamine laserkiirele võib olla silmadele ohtlik.

Ettevaatust:
Ärge vaadake otse laserikiirele. Kindlustage, et laser on 
suunatud silmadest kõrgemale või madalamale. (eriti 
siis, kui laser on paigaldatud statsionaarselt, tööpinkides 
jne.)

Sildistamine

Toote sildi täpne asukoht on näidatud viimasel 
leheküljel!

Laserkiirgus! 
Ärge vaadake laserkiirele!

 2. klassi laser 
acc. IEC 60825-1:2007

Maksimaalne kiirgusvõimsus: <1mW
Kiirgav lainepikkus:  620-690nm
Kiire lahknevus:   0.16 x 0.6 mrad
Impulsi pikkus:   1 x 10 -9 s
4Ohutusalane instruktsioon Leica DISTO™ D3 760151 est
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Töö alustamine

Patareide sisestamine/vahetamine
Vt joonist: {A}.

1 Eemaldage patareikambri kate ja kinnitage 
randmerihm. 

2 Pöörake tähelepanu polaarsuse õigsusele ja 
sisestage patareid. 

3 Sulgege patareikambri kate. Vahetage patareid, kui 
sümbol  hakkab näidikul pidevalt vilkuma.

Kasutage ainult leelispatareisid.
Korrosiooni vältimiseks eemaldage patareid, kui 

seadet ei kasutata pikema aja jooksul.

Lähtepunkti muutmine 
(mitmeotstarbeline otsak)
Vt joonist {B}.

Seadet saab kasutada erinevate mõõtmiste jaoks:

• Servast mõõtmiseks avage positsioneerimistoend, 
kuni see kohale lukustub. Vt joonist {C}. 

• Nurgast mõõtmiseks avage positsioneerimistoend, 
kuni see kohale lukustub. Toendi täielikuks 
avamiseks suruge seda kergelt paremale. Vt joonist 
{D}.

Sisseehitatud andur leiab automaatselt 
positsioneerimistoendi suuna ja vastavalt sellele 
reguleerib seadme nullpunkti.

Klahvistik
Vt joonist {E}:

1 ON / DIST (sisselülitatud/mõõtmine)  
2 Plus (+) (pluss)
3 Minus (–) (miinus) 
4 Area / volume (pindala/ruumala)
5 Kaudne mõõtmine (Pythagorase teoreemi abil)
6 Reference (mõõtmise lähtepunkt)
7 Functions (funktsioonid)
8 Timer (taimer)
9 Storage (salvestamine)
10 Menu/equal (menüü/võrdub)
11 Clear/off (kustutamine/väljalülitatud)

Näidik
Vt joonist {F}

1 Laser aktiivne
2 Lähtepunkt (esiserval)
3 Lähtepunkt (tagaserval)
4 Lähtepunkt (nurga piiraja)
5 Statiivi kasutamine mõõtmisel
6 Mahamärkimisfunktsioon
5 Töö alustamineLeica DISTO™ D3 760151 est RO
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7 Üks mõõtmine Pythagorase teoreemi abil
8 Kaks mõõtmist Pythagorase teoreemi abil
9 Kaks mõõtmist (osaline kõrgus)
10 Taustvalgus
11 Konstantse väärtuse salvestamine, konstantse 

väärtuse meenutamine
12 Eelnevalt sisestatud väärtuste salvestamine, 

väärtuste tagasikutsumine
13 Patareide olek
14 Taimer
15 Pindala/ruumala
16 Kalle
17 Horisontaalkauguse mõõtmine kalde abil
18 Ruumi nurga suuruse mõõtmise funktsioon
19 Menüü
20 Püsilaser
21 Lähtestamine
22 Lähtepunkt (statiiv)
23 Helisignaal
24 Ringi ümbermõõt 
25 Seina pindala
26 Lae pindala
27 Vaherida 1
28 Vaherida 2
29 Vaherida 3
30 Põhirida

Menüü funktsioonid

Seadistused
Menüü võimaldab seadete valimist ja nende alalist 
salvestamist. Seaded säilivad ka pärast seadme 
väljalülitamist või patareide vahetamist.  

Menüü kasutamine
Menüü võimaldab seadistamist kasutaja tasandil. 
Seadet on võimalik konfigureerida vastavalt teie 
isiklikele vajadustele. 

Üldkirjeldus
 nupu (pikalt vajutamine) toob esile -lehe, 

kus kuvatakse seatud ühikud ja sümbol .

 nuppu (lühidalt vajutades) saate lehitseda menüü 
punkte. Vt joonist {G}.

Menüüvalikute muutmiseks kasutage klahvi  või .

 nupu (lühidalt vajutamine) toob esile järgmise 
menüü punkti.

Alammenüüvalikute uute seadistuse kinnitamiseks 
vajutage pikalt klahvile .

Menüüst väljumiseks seadistust salvestamata hoidke 
 klahvi kauem all.

MENU
6Menüü funktsioonid Leica DISTO™ D3 760151 est
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Ühiku valimine kauguse mõõtmiseks
Ühikute valik:

Ühiku valimine kalde mõõtmiseks
Kalde mõõtmiseks on võimalik valida järgmiste ühikute 
vahel:

Helisignaal ( )
Helisignaali on võimalik sisse ja välja lülitada.

Püsilaser ( )
Püsilaserit on võimalik sisse ja välja lülitada. 

Kui püsilaseri funktsioon on sisse lülitatud, teostatakse 
mõõtmine iga kord, kui klahvile vajutada . 15 minuti 
möödumisel lülitub laser automaatselt välja.

Statiivi kasutamine mõõtmisel 
( )
Õigete mõõtmistulemuste saamiseks statiivi 
kasutamisel peab lähtepunkti väärtus olema vastavalt 
seadistatud. Selleks valige selles menüüvalikus sümbol 
TRIPOD. Statiivi kasutamise jaoks valitud lähtepunkti on 
võimalik sisse ja välja lülitada. Seadistus kuvatakse 
näidikule .

Näidiku ja klahvide taustvalgus ( )
Näidiku ja klahvide automaatset taustvalgust on võimalik 
sisse ja välja lülitada. 

Lähtestamine – seadme 
tehaseseadistuste taastamine ( )
Seade on varustatud lähtestamise RESET 
funktsiooniga. Pärast menüüfunktsiooni RESET valimist 
ja kinnitamist taastatakse seadme tehaseseadistused. 

Kaugus Pindala Ruumala
1. 0.000 m 0.000 m² 0.000 m³
2. 0.0000 m 0.000 m² 0.000 m³
3. 0.00 m 0.000 m² 0.000 m³
4. 0.00 ft 0.00 ft² 0.00 ft³
5. 0'00'' 1/32 0.00 ft² 0.00 ft³
6. 0.0 in 0.00 ft² 0.00 ft³
7. 0 1/32

 in 0.00 ft² 0.00 ft³

Kalde mõõtmise 
ühikud:

1. +/- 0.0°
2. 0.00%

BEEP

TRIPOD
7 Menüü funktsioonidLeica DISTO™ D3 760151 est RO
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Lähtestamisega taastatakse järgmised 
tehaseseadistused:

• Lähtepunkt (tagaserval)
• Näidiku taustvalgus (ON/sisselülitatud)
• Helisignaal (ON/sisselülitatud)
• Ühik (m (mm))
• Pinu ja mälu kustutatakse

Kõik muudetud seadistused ja salvestatud 
väärtused kustuvad.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine
Seadme ja laseri sisselülitamine. Kuni järgmise 
klahvi vajutamiseni kuvatakse näidikul patarei 
sümbol.
Selle klahvi pikemalt alla vajutamine lülitab 
seadme välja.
Pärast 6 minutit mittekasutamist lülitub seade 
automaatselt välja.

Tühistamisklahv CLEAR
 Viimase tegevuse tühistamine. Pindala või ruumala 

mõõtmisel on võimalik igat üksikut mõõdet kustutada ja 
seeriatena uuesti üle mõõta.

Näidiku ja klahvide taustvalgus
Seade on varustatud anduriga, mis vastavalt 
valgustingimustele lülitab näidiku ja klahvide 
taustvalguse automaatselt sisse või välja. 

Lähtepunkti seadistamine
Lähtepunkti muutmise klahv asub seadme tagaküljel.

 Vajutage sellele nupule, kui soovite teostada 
järgmist mõõtmist nii, et lähtepunktiks on seadme 
esiserv . Lähtepunkti muutmist kinnitab alati 
spetsiaalne helisignaal.

Pärast mõõtmist taastatakse automaatselt lähtepunkti 
vaikimisi häälestus (lähtepunkt tagaserval). Vt joonist 
{H}. 

 Esiserva valimiseks püsivaks lähtepunktiks 
vajutage see klahv pikemalt alla.

 Nupule vajutamisel seadistatakse tagaosa 
võrdluspunkt uuesti.

Mõõtmine

Ühe kauguse mõõtmine
 Laseri aktiveerimiseks vajutage sellele klahvile. 

Kauguse mõõtmiseks vajutage klahvile uuesti. 

Tulemus kuvatakse kohe näidikule.
8Kasutamine Leica DISTO™ D3 760151 est
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Minimaalne/maksimaalne mõõtmine
Antud funktsioon võimaldab kasutajal mõõta minimaalset 
ja maksimaalset kaugust kindlaksmääratud 
mõõtmispunktist ning määrata vahekaugusi. Vt joonist {I}.
Seda kasutatakse laialdaselt ruumi diagonaalide 
(maksimaalsed väärtused) või horisontaalkauguste 
(minimaalsed väärtused) mõõtmiseks.

 Vajutage klahvile ja hoidke seda all seni, kuni 
kuulete helisignaali. Seejärel liigutage laserit edasi-
tagasi ja üles-alla üle soovitud objekti (näit. ruumi nurk). 

 Pideva mõõtmisrežiimi väljalülitamiseks vajutage 
klahvile. Näidiku põhireale kuvatakse maksimaalse ja 
minimaalse kauguse väärtused ja viimati mõõdetud 
väärtus.

Funktsioonid

Liitmine ja lahutamine
Vahekauguse mõõtmine

 Järgmise mõõtmistulemuse liitmine eelmisele.

 Järgmise mõõtmistulemuse lahutamine eelmisest.

Seda toimingut saab korrata nii palju, kui vaja. Tulemus 
kuvatakse alati põhireale ja eelmine väärtus teisele reale.

 Viimase tegevuse tühistamine.

Pindala
 Vajutage klahvile üks kord. Näidikule kuvatakse 

sümbol . 

 Esimese pikkusmõõtmise (näit. pikkus) 
teostamiseks vajutage sellele klahvile.

 Teise pikkusmõõtmise (näit. laius) teostamiseks 
vajutage sellele klahvile teist korda.

Tulemus kuvatakse põhireale.

Vajutage pikemalt klahvi , et arvutada ümbermõõtu.

Ruumala
 Vajutage klahvile kaks korda. Näidikule kuvatakse 

sümbol .

 Esimese pikkusmõõtmise (näit. pikkus) 
teostamiseks vajutage sellele klahvile. 

 Teise pikkusmõõtmise (näit. laius) teostamiseks 
vajutage sellele klahvile teist korda. 

 Kolmanda pikkusmõõtmise (näit. kõrgus) 
teostamiseks vajutage sellele klahvile. Väärtus 
kuvatakse näidiku teisele reale.

Ruumala väärtus kuvatakse näidiku põhireale. 

Vajutage pikemalt klahvi , et kuvada ruumi kohta 
käivat lisainformatsiooni, näiteks lae/põranda pindala, 
seinte pindala, ümbermõõtu.
9 FunktsioonidLeica DISTO™ D3 760151 est RO
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Kalde mõõtmine
Kaldeandur mõõdab kaldeid vahemikus ± 45°. 
Kallaku mõõtmisel tuleb seadme hoidmisel 

vältida põikkallet (± 10°).
 Kaldeanduri aktiveerimiseks vajutage klahvile üks 

kord. Näidikule kuvatakse sümbol . Kallaku suurus 
kuvatakse püsivalt kas kraadides (°) või protsentides (%) 
vastavalt seadistusele.

 Kalde ja vahekauguse mõõtmiseks vajutage sellele 
klahvile.

Vt joonist {J}.

Sirge horisontaalkauguse mõõtmine
 Vajutage sellele klahvile kaks korda ja näidikule 

kuvatakse sümbol .

 Kalde ja vahekauguse mõõtmiseks vajutage sellele 
nupule. Näidiku põhireale kuvatakse sirge 
horisontaalkauguse väärtus.

Ruumi nurga suuruse mõõtmise 
funktsioon
Kolmnurga nurkade mõõtmiseks mõõdetakse selle kõik 
kolm külge. Seda funktsiooni võib kasutada näit. L-
kujulise ruumi nurga mõõtmiseks. Vt joonist {K}.

 Vajutage sellele klahvile kolm korda ja näidikule 

kuvatakse nurga sümbol .

Märkige mõõdetavast nurgast paremal ja vasakul pool 
asuvad lähtepunktid (d1/d2).

 Vajutage sellele klahvile kolmnurga esimese 
(lühikese) külje (d1 või d2) mõõtmiseks.

 Vajutage sellele klahvile kolmnurga teise (lühikese) 
külje (d1 või d2) mõõtmiseks.

 Vajutage sellele klahvile kolmnurga kolmanda 
(pika) külje (d3) mõõtmiseks.

Näidiku põhireale kuvatakse ruumi nurga suurus.

Mahamärkimisfunktsioon
Seadmesse on võimalik sisestada kahe erineva 
vahekauguse väärtused (a ja b), mida saab kasutada 
kindlaksmääratud pikkuste märkimiseks, näit. 
puitsõrestiku valmistamisel.

Vt joonist {L}.

Mahamärkimiseks vajalike vahekauguste sisestamine 

 Vajutage sellele klahvile neli korda ja näidikule 
kuvatakse mahamärkimisfunktsiooni sümbol . 

Väärtus (a) ja näidiku vastav vaherida hakkavad 
vilkuma.

Klahvide  ja  abil valige soovitud väärtused 

a
b
b

10Funktsioonid Leica DISTO™ D3 760151 est
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(esmalt a ja seejärel b) vastavalt mahamärkimiseks 
vajaminevatele vahekaugustele. Klahvide allhoidmine 
suurendab väärtuste muutmise järku. 

Soovitud väärtuse (a) saavutamisel vajutage selle 
kinnitamiseks klahvile . 

Väärtus (b) ja näidiku vaherida hakkavad vilkuma 
(määratud väärtus salvestatakse automaatselt). 
Väärtuse (b) sisestamiseks kasutage klahve  ja 

. Väärtuse (b) kinnitamiseks vajutage klahvile .

Lasermõõtmise käivitamiseks vajutage klahvile . 
Näidiku põhireale kuvatakse soovitud 
mahamärkimiskaugus mahamärkimispunkti (esmalt (a) 
ja seejärel (b)) ja seadme (lähtepunkt seadme 
tagaservalt) vahel. 

DISTO™ aeglane liigutamine piki mahamärkimisjoont 
vähendab näidikule kuvatud vahekauguse väärtust. 
Seadme helisignaal lülitub sisse, kui järgmise 
mahamärkimispunktini on jäänud 0,1 m. 

Näidikule kuvatud nooled  näitavad, mis suunas 
DISTO™ liigutada kindlaksmääratud vahekauguse (a 
või b) saavutamiseks. Niipea kui mahamärkimispunkt on 
saavutatud, muutub helisignaal ja näidiku vaherida 
hakkab vilkuma. 

Funktsiooni seiskamiseks mis tahes ajahetkel vajutage 

klahvile .

Kaudne mõõtmine
Seadmega on võimalik arvutada vahekaugusi 
Pythagorase teoreemi kasutades. 

Seda meetodit on eriti hea kasutada siis, kui juurdepääs 
mõõdetavale vahekaugusele on raskendatud. 

Mõõtmisel pidage kindlasti kinni 
kindlaksmääratud järjekorrast.
• Kõik objektid peavad asuma horisontaalsel või 

vertikaalsel tasandil.
• Parima tulemuse saavutate siis, kui pöörate seadet 

ümber kindlaksmääratud punkti (näit. avage 
positsioneerimistoend täielikult ja asetage seade 
seinale).

• Samal ajal saab kasutada minimaalne/maksimaalne 
funktsiooni  vt osa "Mõõtmine -> Minimaalne/
maksimaalne mõõtmine". Minimaalset väärtust 
kasutatakse objekti suhtes risti asuvate kauguste 
mõõtmiseks, maksimaalset väärtust kõikide teiste 
vahekauguste mõõtmiseks. 

Veenduge, et esimene mõõde ja mõõdetav 
kaugus asuvad täisnurga all. Kasutage minimaalne/
maksimaalne funktsiooni, vt osa "Mõõtmine -> 
Minimaalne/maksimaalne mõõtmine". 

a
b
b
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Kaudne mõõtmine – sirge mõõtmine kahe 
abimõõte abil 
Vt joonist {M}.

Näit. hoone kõrguse või laiuse mõõtmiseks. Kõrguste 
mõõtmisel, kus on vaja mõõta kahte või kolme sirget, 
soovitame kasutada statiivi.

 Vajutage klahvile üks kord ja näidikule 
kuvatakse . Laser lülitub sisse.

 Suunake laser ülemisele punktile (1) ja võtke 
mõõde. Esimese mõõtmise järel tulemus salvestatakse. 
Hoidke seade võimalikult horisontaalselt.

 Mõõtmise jätkamiseks vajutage klahvile ja hoidke 
seda all. Liigutage laserit edasi-tagasi ja üles-alla üle 
ideaalse sihtpunkti.

 Pidevmõõtmise väljalülitamiseks vajutage klahvile 
(2). Tulemus kuvatakse näidiku põhireale, osalised 
tulemused vaheridadele.  

Kaudne mõõtmine – sirge mõõtmine kolme 
mõõte abil 
Vt joonist {N}.

 Vajutage sellele klahvile kaks korda ja näidikule 
kuvatakse sümbol . Laser lülitub sisse.

 Suunake laser ülemisele punktile (1) ja võtke 
mõõde. Esimese mõõtmise järel tulemus salvestatakse. 

Hoidke seade võimalikult horisontaalselt.

 Mõõtmise jätkamiseks vajutage klahvile ja hoidke 
seda all. Liigutage laserit edasi-tagasi ja üles-alla üle 
ideaalse sihtpunkti.

 Pidevmõõtmise väljalülitamiseks vajutage klahvile 
(2). Väärtus salvestatakse. Suunake laser alumisele 
punktile ja 

 Mõõtmise teostamiseks vajutage sellele klahvile. 
Tulemus kuvatakse näidiku põhireale, osalised 
tulemused vaheridadele. 

Kaudne mõõtmine – ahelväärtuse määramine 
kolme mõõte abil
Vt joonist {O}.

Näit. punktide 1 ja 2 vahelise kõrguse määramine kolme 
sihtpunkti abil.

 Vajutage sellele klahvile kolm korda ja näidikule 
kuvatakse järgmine sümbol . Laser lülitub sisse. 

Suunake laser ülemisele punktile (1). 

 Mõõtmise teostamiseks vajutage sellele klahvile. 
Esimese mõõtmise järel tulemus salvestatakse. Näidik 
hakkab vilkuma (2). 

 Võtke mõõde. Pärast teist mõõtmist tulemus 
salvestatakse. Näidik hakkab vilkuma (3).

 Pidevmõõtmise sisselülitamiseks vajutage klahvile 
12Funktsioonid Leica DISTO™ D3 760151 est
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ja hoidke seda all. Liigutage laserit edasi-tagasi ja üles-
alla üle ideaalse sihtpunkti. 

 Pidevmõõtmise väljalülitamiseks vajutage sellele 
klahvile. Tulemus kuvatakse näidiku põhireale, osalised 
tulemused vaheridadele.  

Konstantide salvestamine / eelnevalt 
sisestatud väärtuste salvestamine
Konstandi salvestamine
Sageli kasutatavat väärtust, näit. toa kõrgust, on 
võimalik salvestada ja hiljem mälust tagasi kutsuda. 
Mõõtke soovitud vahekaugus, vajutage klahvile  ja 
hoidke seda all, kuni seadme helisignaaliga 
kinnitatakse, et väärtus on salvestatud seadme mällu. 

Konstandi tagasikutsumine
 Konstandi tagasikutsumiseks ja väärtuse 

kasutamiseks uutes arvutustes vajutage klahvile üks 
kord . 

Eelnevalt sisestatud väärtuste salvestamine
 Vajutage sellele klahvile kaks korda ja näidikule 

kuvatakse vastupidises järjekorras 20 viimast väärtust 
(mõõtmistulemused või arvutuste tulemused). 

Navigeerimiseks kasutage klahve  ja . 

 Näidiku põhireale kuvatud tulemuse kasutamiseks 

uutes arvutustes vajutage sellele klahvile. 

Eelnevalt sisestud väärtuste mälust kustutamiseks 
vajutage klahvid  ja  üheaegselt alla.

Taimer (isekäivituv)
 5-sekundilise viitaja seadistamiseks vajutage 

sellele klahvile 

või 

 vajutage sellele klahvile ja hoidke seda all kuni 
soovitud viitaja saavutamiseni (maks. 60 sekundit).

Klahvi vabastamisel kuvatakse näidikule mõõtmiseni 
jäänud sekundid (näit. 59, 58, 57 ...). Viimase viie 
sekundi ajal kostub ka helisignaal. Pärast viimast 
helisignaali võetakse mõõt, mille väärtus kuvatakse 
näidikule.

Taimerit saab kasutada kõikide 
mõõtmisfunktsioonidega.
13 FunktsioonidLeica DISTO™ D3 760151 est RO
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Lisa

Veakoodid
Kõikide veakoodidega kuvatakse näidikule sümbol  
või "Error". Vead, mida on võimalik kõrvaldada:

Tehnilised andmedPõhjus Lahendus
156 Põikikalle üle 10° Hoidke seadet 

põikikaldeta
160 Põhikallaku suund, 

kõrguse nurk (>45°).
Mõõtenurk kuni max 
± 45°.

204 Viga arvutuses Korrake toimingut
252 Liiga kõrge 

temperatuur
Laske seadmel jahtuda

253 Liiga madal 
temperatuur

Laske seadmel 
soojeneda

255 Vastuvõetud signaal 
on liiga nõrk, 
mõõtmise aeg on liiga 
pikk, kaugus > 100 m

Kasutage peegelplaati

256 Vastuvõetud signaal 
on liiga tugev 

Objekt peegeldab liiga 
palju (kasutage 
peegelplaati)

257 Viga mõõtmisel, 
ümbritsev valgus on 
liiga ere

Pimendage objekti 
(mõõtke erinevas 
valgustustingimuses)

260 Laserikiire katkestus Korrake mõõtmist

Viga Põhjus Lahendus
Viga Riistvara viga Lülitage seadet järjest 

mitu korda sisse ja välja. 
Kui sümbol jääb siiski 
näidikule, on viga 
seadmes. Abi saamiseks 
pöörduge müügiesindaja 
poole. 

Kauguste mõõtmine:
Mõõtetäpsus 
kuni 10 m  
(2 σ, standardne 
kõrvalekalle)

tavaliselt: ±1.0 mm*

Power Range 
Technology™:
ulatus (alates kaugusest 80 
m kasutage peegelpaati)

0,05 m kuni 100 m

Väikseim kuvatav ühik 0.1 mm
Kauguse mõõtmine
Minimaalne/maksimaalne 
mõõtmine, pidevmõõtmine
Siseruumide pindala/
ruumala arvutamine
Liitmine ja lahutamine
Kaudne mõõtmine 
Pythagorase teoreemi abil 
14Lisa Leica DISTO™ D3 760151 est
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* maksimaalne kõrvalekalle on tingitud ebasoodsatest 
tingimustest nagu ere päikesevalgus või halvasti peegelduvad 
või väga karedad pinnad. 10-30 m vahemaa korral võib 
mõõtetäpsus väheneda kuni ligikaudu ± 0,025 mm/m; üle 30 m 
vahemaa korral kuni ± 0,1 mm/m.

Mõõtmise tingimused
Mõõtmise ulatus 
Mõõtmise ulatus on piiratud 100 meetriga. 

Peegelplaadita mõõtmise ulatus suureneb öösel, 
hämaras ja siis, kui objekt on varjus. Kasutage 
peegelplaati mõõtmise ulatuse suurendamiseks 
päikesevalguse käes või kui objektil on halvad 
peegeldusomadused.

Objekti pinnad
Mõõtmisvead võivad tekkida kauguste mõõtmisel 
värvitute vedelikeni (näit. vesi) või tolmuvaba klaasini, 

Kalde mõõtmine:
Kaldeandur:
mõõtetäpsus 
(2 σ, standardne 
kõrvalekalle)
- laserkiireni
- korpuseni

± 0.3°
± 0.3°

Kaudne mõõtmine 
kaldeanduri abil (sirge 
horisontaalkaugus)
Nurga mõõtmine 
kaldeanduri abil (±45°)
Üldandmed:
Laseri klass II
Laseri tüüp 635 nm, < 1 mW 
Laseri täpi läbimõõt 
(kaugustel)

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

Laseri automaatne 
väljalülitumine 3 min. möödumisel

Seadme automaatne 
väljalülitumine 6 min. möödumisel

Näidiku taustvalgus
Klahvide taustvalgus
Mitmeotstarbeline otsak
Taimer (isekäivituv)
Konstandi väärtuse 
salvestamine
Eelnevalt sisestatud 
väärtuste salvestamine 
(20 väärtust) /tekstis 
eespool 30  tõlkija/
Statiivi keere

Patareide tööiga, 
tüüp AAA, 2 x 1,5 V

kuni 
5000 mõõtmist

Pritsme- ja tolmukaitse IP 54, tolmukindel, 
pritsmekindel

Mõõtmed 125 x 45 x 25 mm
Mass (koos patareidega) 110 g
Temperatuurivahemik:
hoiustamisel

Kasutamine

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

(14 °F kuni +122 °F)
15 LisaLeica DISTO™ D3 760151 est RO
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stürovahu või sarnaste poolläbipaistvate pindadeni. 

Eriti läikivad pinnad võivad kallutada laserkiire kõrvale, 
põhjustades seeläbi mõõtmisvigu.

Mittepeegeldava ja tumeda pinna mõõtmisel võib 
mõõtmisaeg pikeneda.

Hooldus
Ärge kastke seadet vette. Mustuse eemaldamiseks 
kasutage niisket pehmet lappi. Ärge kasutage 
söövitavaid puhastusaineid ega lahuseid. Käsitlege 
seadet sama hoolikalt nagu teleskoopi või kaamerat.

Garantii
Leica DISTO™ D3 seadmetele kohaldub 
kolmeaastane* Leica Geosystems AG garantii.

Täpsema teabe saamiseks vt valmistaja veebilehte: 
www.disto.com

Valmistaja jätab endale õiguse muuta kõiki 
illustratsioone, kirjeldusi ja spetsifikatsioone sellest ette 
teatamata. 

* Kolmeaastase garantii saamiseks tuleb toode registreerida 
meie kodulehel www.disto.com kaheksa nädala jooksul 
ostukuupäevast arvates. Kui toode ei ole registreeritud, siis 
kehtib kaheaastane garantii.
16Lisa Leica DISTO™ D3 760151 est
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