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Lietotāja rokasgrāmata

Drošības instrukcija

Latviski

S

Lietotie simboli
Drošības Instrukcijā lietotajiem simboliem ir sekojoša
nozīme:

Apsveicam jūs ar Leica DISTO™ D3 iegādi.
Pirms šī produkta lietošanas,
uzmanīgi izlasiet Drošības
Instrukcijas un Lietošanas Rokasgrāmatu.
Par šo instrumentu atbildīgai personai jānodrošina, lai
visi lietotāji saprastu šos norādījumus un tos ievērotu.



BRĪDINĀJUMS
Norāda uz potenciāli riskantu situāciju vai
neparedzētu lietošanas veidu, kuru rezultātā, ja no tiem
neizvairītos, iestātos nāve vai tiktu iegūti smagi savainojumi.



BRĪDINĀJUMS:
I Norāda uz potenciāli riskantu situāciju vai
neparedzētu lietošanas veidu, kuru rezultātā, ja no tiem
neizvairītos, var tikt iegūti viegli savainojumi un/vai tiktu
ciesti ievērojami materiālie, finanšu vai apkārtējās vides
zaudējumi
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Instrumenta lietošana
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Svarīgi paragrāfi, kurus praksē stingri ievērojot,
produkta lietošana būs tehniski pareiza un efektīva

Atļauta lietošana
•
•
•

Attālumu mērīšana
Aprēķina funkcijas, piemēram, laukumi un tilpumi
Mērīšanas nolieces
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Drošības instrukcija
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Aizliegta lietošana

Atbildība
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Oriģinālā aprīkojuma ražotāja Leica Geosystems
AG, CH-9435 Heerbrugg (īsāk Leica Geosystems)
atbildība:
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Instrumenta lietošana bez instrukcijas
Lietošana ārpus noteiktajiem ierobežojumiem
Drošības sistēmu dezaktivācija, izskaidrojošo un
norādošo uz risku etiķešu noņemšana
Iekārtas atvēršana ar darbarīku palīdzību (skrūvgrieži, utml.), ja vien tas nav speciāli atļauts konkrētā
gadījumā
Produkta modificēšana vai pārveidošana
Lietošana pēc nelikumīgas piesavināšanās
Citu ražotāju piederumu izmantošana bez Leica
Geosystems piekrišanas.
Tīša vai neatbildīga rīcība uz sastatnēm, lietojot
pieslienamās kāpnes, izdarot mērījumus darbojošos
iekārtu tuvumā, vai neaizsargātu mašīnu daļu vai
iekārtu tuvumā
Notēmēšana tieši uz sauli
Tīša trešo pušu apžilbināšana; ieskaitot arī tumsā
Nepietiekami apsardzes līdzekļi mērīšanas vietās
(piemēram, mērot uz ceļiem, būvlaukumā u.tml.)

Leica Geosystems ir atbildīga par izstrādājuma piegādi,
ieskaitot Lietošanas Rokasgrāmatu un oriinālos
piederumus, pilnīgi drošā stāvoklī. (versijas citās
valodās ir atrodamas: www.disto.com.

Neoriinālos Leica piederumu ražotāja atbildība

)

Neoriinālo Leica piederumu ražotāji, ražojot
piederumus DISTO™ nes atbildību par savu izstrādājumu drošības koncepcijas izstrādāšanu, īstenošanu un
informēšanu par to. Viņi tāpat ir atbildīgi par šīs drošības
koncepcijas apvienošanu ar Leica Geosystems ierīci.

Par instrumentu atbildīgās personas atbildība:



BRĪDINĀJUMS
Personai, kas atbildīga par instrumentu,
jānodrošina, lai ierīce būtu lietojama saskaņā ar
instrukcijām. šī persona ir atbildīga arī par personāla
dislokāciju un tā apmācīšanu, kā arī par lietojamās
ierīces drošību
Personai, kas atbildīga par instrumentu, ir sekojoši
pienākumi:
• Saprast izstrādājuma lietošanas drošības
instrukcijas un Lietošanas Rokasgrāmatas
instrukcijas
• Jāzin vietējos drošības tehnikas noteikumus, kas
attiecas uz negadījumu novēršanu.

Lietošanas limiti

)

Skat.nodaļu “Tehniskie Dati“.

The Leica DISTO™ ir izstrādāts lietošanai vietās, kuras
ir piemērotas pastāvīgai cilvēku dzīvošanai, nelietojiet to
sprādzienbīstamās vietās vai ķīmiski agresīvā vidē.
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Drošības instrukcija
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•

nodrošinātas saskaņā ar nacionālajiem un vietējiem
noteikumiem.
Izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā no
mājsaimniecības atkritumiem.
Utilizējiet izstrādājumus pareizi un saskaņā ar
valstī spēkā esošajiem nacionālajiem noteikumiem. Nekad nepieļaujiet nepiederošu
personu piekļuvi izstrādājumam.
Informāciju par specifisko apstrādi un nodošanu atkritumiem var lejupielādēt no Leica Geosystems mājas
lapas: vai iegūt pie Jūsu Leica Geosystems oficiālā
pārstāvja.

Nekavējoties jāinformē Leica Geosystems, ja
iekārta kļūst nedroša lietošanā.

Brīdinājumi lietošanā



BRĪDINĀJUMS:
Ja instruments sabojājies, bija nokritis, nepareizi
pielietots vai tika pārveidots, pārbaudiet, vai attāluma
mērījumi nav kļūdaini.
Drošības mēri:
Periodiski veiciet pārbaudes mērījumus. It sevišķi, ja
ierīce bijusi nepareizi lietota, arī pirms svarīgiem mērījumiem, svarīgu mērījumu laikā, vai pēc tiem.
Pārbaudiet, vai Leica DISTO™ optika tiek uzturēta tīra
un vai buferi nav mehāniski bojāti.
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Elektromagnētiskā Saskaņotība(EMS) RUS
Termiņš "elektromagnētiskā saskaņotība" nozīmē, ka
produkts bez traucējumiem spēj darboties vidē ar elektromagnētisko radiāciju un elektrostatisko izlādēšanos,
un neizraisa elektromagnētiskus traucējumus citām
ierīcēm.



BRĪDINĀJUMS:
Mērot attālumu vai nosakot kustībā esošu objektu
(piemēram, krānu, celtniecības iekārtu, platformu u.c.)
atrašanās vietu, neprognozējamu notikumu rezultātā var
rasties kļūdaini mērījumu rezultāti.



BRĪDINĀJUMS
Leica DISTO™ atbilst attiecīgo standartu un
noteikumu visstingrākajām prasībām. Tomēr nevar
pilnībā izslēgt iespēju, ka izstrādājums var izraisīt
traucējumus citās ierīcēs.

Drošības mēri:
lietojiet šo izstrādājumu tikai kā mērīšanas sensoru, bet
ne kā valdīšanas iekārtu. Jūsu sistēmu jākonfigurē un
jālieto tā, lai kļūdaina mērījuma, iekārtas sabojāšanās
vai elektriskās strāvas padeves traucējuma rezultātā
iemontētie drošības līdzekļi (piem., drošības
ierobežotājslēdzis)garantētu, ka ierīce netiks sabojāta.



BRĪDINĀJUMS:
Nekad nemēiniet paši remontēt ierīci. Bojājumu
gadījumā griezieties pie pilnvarotā vietējā pārdevēja.



BRĪDINĀJUMS
Izlādējušās baterijas jāutilizē atsevišķi no
mājsaimniecības atkritumiem. Rūpējieties par apkārtējo
vidi un nogādājiet tās savākšanas vietās, kas
Leica DISTO™ D3 760151 lv
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Lāzera klasifikācija
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Integrētais distances mērītājs
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Marķēšana

The Leica DISTO™ veido redzamu lāzera staru, kas
sākas no instrumenta priekšpuses.
Tas ir 2. klases lāzeru produkts saskaņā ar:
• IEC60825-1 : 2007 "Lāzeru produktu radioaktīvā
drošība"

Lāzera starojums
Neskatieties lāzera starā
2. lāzera klase
saskaņā ar IEC 60825-1:2007
Maksimālā izstarošanas jauda: <1mW
Izstaroto viļņu garums:
620-690nm
Stara novirze:
0.16 x 0.6 mrad
Impulsa ilgums:
1 x 10 -9 s

Lāzera 2 klases produkti:
Neskatieties uz lāzera staru un nevērsiet to bez
vajadzības uz citiem cilvēkiem. Acis parasti aizsargā acu
refleksi, ieskaitot mirkšķināšanu.



BRĪDINĀJUMS
Skatīšanās tieši starā ar optiskajām ierīcēm
(piemēram, binokli, teleskopu) var būt bīstama.
Drošības mēri:
Neskatieties tieši starā ar optiskajām ierīcēm.



Skatīt marķējumu par izstrādājuma novietojumu pedējā
lappusē!

BRĪDINĀJUMS:
Skatīšanās lāzera starā var būt bīstama acīm.

Drošības mēri:
Neskatieties lāzera starā. Pārliecinieties, ka lāzeris
nomērķēts virs vai zem acu līmeņa, sevišķi stacionārās
ierīcēs, piem. mašīnās, utml.
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Drošības instrukcija
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Iebūvētais sensors automātiski uztver pozicionēšanas
atbalsta stāvokli un atbilstoši noregulē instrumenta
nulles punktu.

Palaide
Bateriju ievietošana / nomaiņa
Skatīt attēlu {A}

Papildtastatūra

1

Skatīt attēlu {E}:

Izņemiet baterijas nodalījuma vāku un piestipriniet
siksnas atbalstu.
Ievietojiet baterijas, pievēršot uzmanību pareizai
polaritātei.
Atkal aizveriet baterijas nodalījumu. Nomainiet
baterijas, ja displejā pastāvīgi mirgo simbols
.
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Skatīt attēlu {B}
Instrumentu iespējams pielāgot šādām mērījumu
veikšanas situācijām:

Displejs

•

Skatīt attēlu {F}

LT

1
2
3
4
5

LV

3

)
)

1

SLO

Taustiņš IESLĒGT / ATTĀLUMS (Ieslēgts /
mērīšana)
2 Pluss (+) taustiņš
3 Mīnuss (-) taustiņš
4 Taustiņš laukums / tilpums
5 Taustiņš netiešā mērīšana (Pitagora teorēma)
6 Atsauces taustiņš
7 Funkciju taustiņš
8 Taimera taustiņš
9 Atmiņas taustiņš
10 Taustiņš izvēlne / vienāds
11 Taustiņš notīrīt / izslēgt

2

Lietojiet tikai sārmu baterijas.

Izņemiet baterijas pirms katra dīkstāves
perioda, lai novērstu korozijas veidošanos.

Atsauces punkta maiņa
(daudzfunkcionāls uzgalis)

•

Mērījumiem no malas, izlieciet uz āru
pozicionēšanas atbalstu, līdz tas nofiksējas. Skatīt
attēlu {C}.
Mērījumiem no stūra, atveriet pozicionēšanas
atbalstu, līdz tas nofiksējas, tad viegli spiediet
pozicionēšanas atbalstu uz labo pusi, lai to pilnībā
izliektu uz āru. Skatīt attēlu {D}.

Leica DISTO™ D3 760151 lv
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Lāzers aktīvs
Atsauce (priekšpusē)
Atsauce (aizmugurē)
Atsauce (stūra fiksators)
Mērīšana ar trijkāji
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Palaide
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Svērteņošanas funkcija
Viens Pitagora teorēmas mērījums
Dubults Pitagora teorēmas mērījums
Dubults (parciālā augstuma) mērījums
Apgaismojums
Saglabāt konstantu vērtību, Izsaukt konstantu
vērtību
Vēstures atmiņa, Izsaukuma vērtības
Baterijas stāvoklis
Taimeris
Laukums/ tilpums
Noliece
Horizontāla attālumu mērīšana, izmantojot nolieci
Telpas stūra leņķa funkcija
Izvēlne
Nepārtraukts lāzers
Atiestate
Atsauce (trijkājis)
Signāls
Perimetrs
Sienas laukums
Griestu laukums
Starpposma līnija 1
Starpposma līnija 2
Starpposma līnija 3
Kopsavilkuma līnija

Izvēlnes funkcijas

Izvēlnes funkcijas
Iestatījumi
Izvēlne ļauj mainīt un saglabāt iestatījumus. Pēc bateriju
izslēgšanas vai nomaiņas, tiek saglabāti iestatījumi.

Navigācija izvēlnē
Izvēlne ļauj izveidot iestatījumus lietotāja līmenī.
Instrumentu iespējams īpaši konfigurēt atbilstoši jūsu
prasībām.

Vispārīgs apraksts
taustiņš (nospiežot ilgi) paceļ MENU , tiek
attēlotas komplekta vienības un
simboli.
taustiņš (nospiežot neilgi) caurskata katru izvēlnes
elementu. Skatīt attēlu {G}.
vai
taustiņš paredzēti izmaiņu veikšannai
izvēlnes elementos.
taustiņš (nospiežot neilgi) paceļ nākamo izvēlnes
elementu.
Ilgstoši turot piespiestu taustiņu
, izvēlne apstiprina
jaunos, apakšizvēlnes elementos veiktos, iestatījumus.
Turot
taustiņu piespiestu ilgāku laiku izvelnē, jūs
varat iziet no iestatījumu funkcijas, neveicot
saglabāšanu.
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Attāluma mērīšanas vienības
iestatīšana

Nepārtraukts lāzers (

Iespējams iestatīt šādas vienības:

Sāciet ar nepārtrauktā lāzera funkciju, katru reizi
piespiežot taustiņu
, tiek uzsākta mērīšana. Lāzers
automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attālums
0.000 m
0.0000 m
0.00 m
0.00 pēdas
0'00'' 1/32
0.0 iekš
0 1/32 iekš

Laukums
0.000 m²
0.000 m²
0.000 m²
0.00 pēdas²
0.00 pēdas²
0.00 pēdas²
0.00 pēdas²

)

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt nepārtrauktā lāzera funkciju.

Tilpums
0.000 m³
0.000 m³
0.000 m³
0.00 pēdas³
0.00 pēdas³
0.00 pēdas³
0.00 pēdas³

Mērīšana ar trijkāji ( TRIPOD )
Atsaucei jābūt atbilstoši pielāgotai, lai varētu veikt
precīzus mērījumus ar trijkāji. Lai to paveiktu, šajā
izvēlnes elementā izvēlieties simbolu TRIJKĀJIS.
Trijkāja atsauci iespējams ieslēgt vai izslēgt. Iestatījumi
redzami displejā
.

Nolieces mērīšanas vienības
iestatīšana

N
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Nolieces mērījumiem iespējams iestatīt šādas vienības:
Nolieces vienības
1.
+/- 0.0°
2.
0.00%

Displeja - papildtastatūras
apgaismojums ( )

CZ

Automātisko displeja un papildtastatūras apgaismojumu
iespējams ieslēgt vai izslēgt.

PL

H

EST

Signāls ( BEEP )

LT

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt signālu.

LV
BG
RO

Leica DISTO™ D3 760151 lv
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Izvēlnes funkcijas
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Atiestate - instrumenta rūpnīcas
iestatījumu atjaunošana (
)

Taustiņš NOTĪRĪT
Pēdējā darbība tiek atcelta. Kamēr tiek veikti
laukuma vai tilpuma mērījumi, katru atsevišķu mērījumu
ir iespējams izdzēst un atkārtot sērijā.

Instrumentam ir ATIESTATES funkcija. Ja izvēlaties un
apstiprināt izvēlnes funkciju ATIESTATE, instruments
kā noklusējumu atjauno rūpnīcas iestatījumus.
Atiestates funkcija šādas vērtības atjauno uz to rūpnīcas
iestatījumiem:

Displeja / papildtastatūras
apgaismojums

•
•
•
•
•

Instruments ir aprīkots ar sensoru, kas automātiski
ieslēdz vai izslēdz displeja un papildtastatūras
apgaismojumu atkarībā no apgaismojuma apstākļiem.

Atsauce (aizmugurē)
'Displeja apgaismojums (IESLĒGTS)
Signāls (IESLĒGTS)
Vienība (m(mm))
Steks un atmiņa ir izdzēsti

Atsauces iestatījumi

)

Visi pielāgotie iestatījumi un saglabātās vērtības
arī ir zaudētas.

Noklusētās atsauces iestatīšana iespējama instrumenta
aizmugurē.

CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO

Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu nākamo mērījumu
no priekšējās malas
. Īpaša signāla skaņa dzirdama,
kad tiek mainīti atsauces iestatījumi.

Darbība
Ieslēgšana un izslēgšana

Pēc mērījumu veikšanas atsauce automātiski tiek
iestatīta uz noklusējuma iestatījumiem (aizmugures
atsauce). Skatīt attēlu {H}.

Ieslēdz instrumentu un lāzeru. Displejā tiek
attēlots baterijas simbols tik ilgi, kamēr tiek
piespiests taustiņš tālāk.
Turot šo taustiņu piespiestu ilgāku laiku, tiek
izslēgts instruments.
Instruments automātiski izslēdzas pēc sešām
bezdarbības minūtēm.

Darbība

Turot šo tausitņu piespiestu ilgāku laiku, pastāvīgi
tiek iestatīta pirkšējā atsauce.
Nospiežot šo pogu, tiek atkal iestatīta iepriekšējā
norāde.

8

Leica DISTO™ D3 760151 lv

Mērīšana

Funkcijas

Viena attāluma mērīšana

Saskaitīšana / apņemšana

Piespiediet, lai aktivētu lāzeru. Piespiediet vēlreiz,
lai uzsāktu attāluma mērīšanu.

Attāluma mērīšana.

N
S
FIN

Rezultāts tiek parādīts nekavējoties.

Nākamais mērījums tiek pieskaitīts iepriekšējam
mērījumam.

Minimālā / maksimālā mērīšana

Nākamais mērījums tiek atņemts no iepriekšējā
mērījuma.

Šī funkcija ļauj lietotājam izmērīt minimālo vai
maksimālo attālumu no noteiktā mērīšanas punkta. To
var lietot arī atstarpju noteikšanai. Skatīt attēlu {I}

Šo procesu iespējams atkārtot, ja nepieciešams.
Rezultāts vienmēr tiek parādīts uz kopsavilkuma līnijas,
iepriekšējā vērtība uz otrās līnijas.

To parasti izmanto, lai mērītu telpas attālumus pa
diagonāli (maksimālās vērtības) vai horizontālā virzienā
(minimālās vērtības).

Pēdējais solis ir atcelts.
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Laukums

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, līdz
dzirdat signālu. Tad lēnām virziet lāzeru atpakaļ un uz
priekšu un uz augšu un uz leju virs vēlamā mērķa punkta
- (piem., piemēram telpas stūrī).

Piespiediet vienu reizi. Simbols
displejā.

CZ
parādās

Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu pirmo garuma
mērījumu (piem., garums).

Piespiediet, lai apturētu nepārtraukto mērīšanu.
Maksimālā un minimālā attālumu vērtības tiek parādītas
displejā, kā arī pēdējā mērījumu vērtība tiek attēlota uz
kopsavilkuma līnijas.

Leica DISTO™ D3 760151 lv

DK
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Piespiediet to vēlreiz, lai veiktu otro garuma
mērījumu (piem., platums).

LT

Rezultāts tiek parādīts uz kopsavilkuma līnijas.

LV

Lai aprēķinātu perimetru, ilgāk turiet piespiestu taustiņu
.

BG

Mērīšana

RO

N

Tilpums

Tiešais horizontālais attālums

S

Piespiediet šo taustiņu divreiz. Simbols
parādās displejā.

Piespiediet šo taustiņu divreiz un displejā parādās
šāds simbols
.

FIN
DK
SLO
TR
GR
ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO

Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu pirmo garuma
mērījumu (piem., garums).

Piespiediet šo taustiņu, lai izmērītunolieci un
attālumu. Uz kopsavilkuma līnijas rezultāts tiek attēlots
kā tiešs horizontāls attālums.

Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu otro garuma
mērījumu (piem., platums).
Piespiediet šo taustiņu, lai veiktu trešo garuma
mērījumu (piem., augstums). Vērtība tiek attēlota uz
otrās līnijas.

Telpas stūra leņķa funkcija
Trijstūra leņķus iespējams aprēķināt, izmērot trīs malas.
Šo funkciju var izmantot, piemēram, lai pārbaudītu
telpas stūra taisno leņķi. Skatīt attēlu {K}.

Lai parādītu papildu informāciju par telpu, piemēram,
griestu/ grīdas laukumu, sienu virsmas laukumu,
perimetru, ilgāk turiet piespiestu taustiņu
.

Piespiediet šo taustiņu trīs reizes un displejā
parādās telpas stūra simbols
.

Nolieces mērīšana

)
)

Atzīmējiet atsauces punktus pa labi un pa kreisi (d1/d2)
no mērāmā leņķa.

Slīpuma sensors mēra nolieces starp ± 45°.

Slīpuma mērīšanas laikā instrumentu ir jātur
taisni (± 10°).

Piespiediet šo taustiņu, lai izmērītu pirmo (īsāko)
trijstūra malu (d1 vai d2).

Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, lai aktivētu
nolieces sensoru. Simbols
parādās displejā.
Slīpums vienmēr ir redzams kā ° vai %, kas ir atkarīgs no
iestatījuma.

Piespiediet šo taustiņu, lai izmērītu otro (īsāko)
trijstūra malu (d1 vai d2).
Piespiediet šo taustiņu, lai izmērītu trešo (garāko)
trijstūra malu (d3).

Piespiediet, lai izmērītu slīpumu un attālumu.

Rezultāts tiek attēlots uz kopsavilkuma līnijas kā telpas
stūra leņķis.

Skatīt attēlu {J}.

Funkcijas
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instrumentu (aizmugures atsauce).

Svērteņošanas funkcija
Instrumentā iespējams ievadīt divus dažādus attālumus
(a un b), un tos iespējams izmantot noteikto mērīto
garumu atzīmēšanai, piemēram, koka rāmju
konstrukcijā.

Displejā redzamās bultas bb norāda, kurā virzienā
nepieciešams virzīt DISTO™, lai sasniegtu noteikto
attālumu (vai nu a vai b). Tiklīdz ir sasniegts
svērteņošanas punkts, signāls mainās un iedegas
starpposma līnija.

Skatīt attēlu {L}.
Ievada vērteņošanas attālumus:
Piespiediet šo taustiņu četras reizes un displejā
a
parādās svērteņošanas funkcijas simbols b .
b

Funkciju iespējams apturēt jebkurā laikā, piespiežot
taustiņu
.

Vērtība (a) un atbilstošais starpposma līnijas impulss.
Izmantojot
un
, var labot vērtības (vispirms a
un tad b), lai pielāgotu vēlamos svērteņošanas
attālumus. Turot taustiņu piespiestu, tiek palielināts
vērtību maiņas diapazons.
Ja ir sasniegta velamā vērtība (a), to var apstiprināt ar
taustiņu
.
Vērtība (b) un starpposma līnija iedegas (noteiktā
vērtība a ir automātiski pieņemta). Vērtību (b) var
ievadīt, izmantojot
un
.
Noteiktā vērtība (b) tiek apstiprināta ar taustiņu

DK
SLO
TR
GR
ROK
RUS

Instruments var aprēķināt attālumus, izmantojot
Pitagora teorēmu.

CZ

)

•
•

11

FIN

SK

Rūpīgi ievērojiet noteikto mērījumu veikšanas

secību:
.

S

Netiešā mērīšana

Šis paņēmiens ir īpaši noderīgs gadījumos, kad ir grūti
sasniegt mērāmo attālumu.

Piespiežot taustiņu
, tiek uzsākta lāzera mērīšana.
Displejā uz kopsavilkuma līnijas tiek attēlots
nepieciešamais svērteņošanas attālums starp
svērteņošanas punktu (vispirms a un tad b) un
Leica DISTO™ D3 760151 lv

N

Ja DISTO™ tad līnām tiek virzīts pa svērteņošanas
līniju, tad attēlotie attālumi samazinās. Instruments rada
skaņas signālu, kad attālums no nākamā svērteņošanas
punkta ir 0,1 m.
a

Visiem mērķa punktiem jāatrodas horizontālā vai
vertikālā plaknē.
Labākus rezultātus iespējams sasniegt, ja
instruments tiek griests ap noteiktu punktu (piem., ar
pilnībā uz āru izliektu pozicionēšanas atbalstu un pie
sienas novietotu instrumentu).

Funkcijas

H
PL
EST
LT
LV
BG
RO

N
S
FIN
DK
SLO
TR
GR
ROK
RUS
SK
CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO

•

Rezultāts tiek attēlots uz kopsavilkuma līnijas, parciālais
rezultāts uz ortās līnijas.

Var izmantot minimālo / maksimālo funkciju - skatīt
skaidrojumu sadaļā "Mērīšana -> Minimālā /
maksimālā mērīšana". Minimālo vērtību izmanto
mērījumiem taisnā leņķī pret mērķi; maksimālo
attālumu visiem citiem mērījumiem.

Netiešā mērīšana - noteikt distanci, izmantojot
3 mērījumus

)

Nodrošiniet, lai pirmais mērījums un mērāmais
attālums atrodas taisnā leņķī. Izmantojiet minimums /
maksimums funkciju, kā aprasktīts sadaļā "Mērīšana ->
Minimālā / maksimālā mērīšana".

Skatīt attēlu {N}
Piespiediet šo taustiņu divreiz; displejā parādās
šāds simbols
. Lāzers ir ieslēgts.
Mērķējiet augstākajā punktā (1) un uzsāciet
mērīšanu. Pēc pirmā mērījuma veikšanas, vērtība tiek
pieņemta. Turiet instrumentu cik vien iespējams
horizontālā stāvoklī

Netiešā mērīšana - noteikt distanci, izmantojot
2 palīgmērījumus
Skatīt attēlu {M}
piemēram, ēkas augstuma vai platuma mērīšanai. Ir
lietderīgi izmantot trijkāji, mērot augstumu, kam
nepieciešami divu vai trīs distanču mērījumi.

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, lai
sāktu nepārtraukto mērīšanu, virziet lāzeru atpakaļ un uz
priekšu un uz augšu un uz leju virs iedomātā mērķa
punkta.

Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, displejā
parādās
. Lāzers ir ieslēgts.

Piespiediet, lai apturētu nepārtraukto mērīšanu (2).
Vērtība ir pieņemta. Mērķējiet zemākajā punktā un

Mērķējiet augstākajā punktā (1) un uzsāciet
mērīšanu. Pēc pirmā mērījuma veikšanas, vērtība tiek
pieņemta. Turiet instrumentu cik vien iespējams
horizontālā stāvoklī.

piespiediet šo taustiņu, lai sāktu mērīšanu.
Rezultāts tiek attēlots uz kopsavilkuma līnijas, parciālais
rezultāts uz ortās līnijas.

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, lai
sāktu nepārtraukto mērīšanu, virziet lāzeru atpakaļ un uz
priekšu un uz augšu un uz leju virs iedomātā mērķa
punkta.

Netiešā mērīšana - noteikt ķēdes vērtību,
izmantojot 3 mērījumus
Skatīt attēlu {O}
piemēram, noteikt augstumu starp punktu 1 un punktu 2,

Piespiediet, lai apturētu nepārtraukto mērīšanu (2).

Funkcijas
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izmantojot trīs mērķa punktus.

Konstanto lielumu atmiņa / vēstures
atmiņa

Piespiediet šo taustiņu trīs reizes; displejā parādās
šāds simbols
. Lāzers ir ieslēgts.

N
S

Mērķējiet augstākajā punktā (1).

Konstanto lielumu atmiņa

FIN

Piespiediet šo taustiņu un uzsāciet mērīšanu. Pēc
pirmā mērījuma veikšanas, vērtība tiek pieņemta.
Displejs deg (2).

Jūs varat saglabāt un atsaukt biežāk lietotās vērtības,
piemēram, telpas augstumu. Izmēriet vēlamo attālumu,
piespiediet un turiet piespiestu taustiņu
, līdz dzirdat
saglabāšanas apstiprināšanas signālu.

DK
SLO

Konstanto lielumu atsaukšana

GR

Uzsāk mērīšanu. Pēc otrā mērījuma veikšanas,
vērtība tiek pieņemta. Displejs deg (3).
Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, lai
sāktu nepārtraukto mērīšanu. Virziet lāzeru atpakaļ un
uz priekšu un uz augšu un uz leju virs iedomātā mērķa
punkta.

Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, lai atsauktu
konstantos lielumus un tie būtu pieejami turpmākiem
aprēķiniem, piespiežot taustiņu
.

Piespiediet šo taustiņu divreiz un iepriekšējie 20
rezultāti (mērījumi vai aprēķinātie rezultāti) tiek parādīti
apgrieztā secībā.
Taustiņus

un

ROK
RUS
SK

Vēstures atmiņa

Piespiediet šo taustiņu, lai pabeigtu nepārtraukto
mērīšanu. Rezultāts tiek attēlots uz kopsavilkuma līnijas,
parciālais rezultāts uz ortās līnijas.

TR

var izmantot navigācijai.

Piespiediet šo taustiņu, lai izmantotu kopsavilkuma
līnijas rezultātu turpmākiem apreķiniem.
Vienlaicīgi piespiežot taustiņus
un
, tiek
izdzēstas visas vēstures atmiņā esošās vērtības.

CZ
H
PL
EST
LT
LV
BG
RO
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N

Taimeris (pašierosme)

S

Piespiediet šo taustiņu, lai iestatītu 5 sekunžu laika
aizturi.

FIN
DK
SLO
TR
GR
ROK
RUS
SK

Pielikums
Ziņu kodi

vai

Visi ziņu kodi tiek attēloti vai nu kā
Var rasties šādas kļūdas:

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu, līdz ir
sasniegta vēlamā laika aizture (maksim. 60 sekundes).
Tiklīdz taustiņš tiek atlaists, atlikušās sekundes līdz
mērījuma sākšanai (piem., 59, 58, 57...) tiek attēlotas
atgriezeniskas skaitīšanas veidā. Pēdējās 5 sekundes
tiek skaitītas ar skaņas signālu. Pēc pēdējā signāla tiek
veikta mērīšana un tiek attēlota vērtība.

)

156
160
204
252

Taimeri var izmantot visiem mērījumiem.

253

CZ
255

H
PL
EST

256

LT
257

LV
BG

260

RO

Pielikums
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Cēlonis
Šķērsā noliece lielāka
par 10°
Galvenais slīpuma
virziens, leņķis pret
augstumu (>45°)
Aprēķinu kļūda
Temperatūra ir pārāk
augsta
Temperatūra ir pārāk
zema
Pārāk vājš uztvērēja
signāls, pārāk ilgs
mērījumu veikšanas
laiks, attālums
> 100 m
Saņemtais signāls ir
pārāk spēcīgs

, vai kā "Error".

Līdzeklis
Turiet instrumentu bez
šķērsās nolieces
Mērīšanas leņķis līdz
maks. ± 45°
Atkārtojiet procedūru
Atdzesējiet instrumentu
Uzsildiet instrumentu
Izmantojiet mērķa plātni

Mērķis ir pārāk
atstarojošs (izmantojiet
mērķa plātni)
Nepareizs mērījums, Padariet mērķi tumšāku
fons pārāk spilgts
(veiciet mērījumus ar
dažādu apgaismojumu)
Pārtraukts lāzera
Atkārtojiet mērījumu
stars

Leica DISTO™ D3 760151 lv

Kļūda
Cēlonis
Error Aparatūras kļūda

Nolieces mērījumi:
Nolieces sensors:
Precizitāte
(2 σ, standarta novirze)
- līdz lāzera staram
- līdz apvalkam
Netiešā mērīšana,
izmantojot nolieces
sensoru (tiešais
horizontālais attālums)
Leņķa mērīšana, izmantojot
nolieces sensoru (± 45°)
Vispārīgi:
Lāzera grupa
Lāzera veids
Ø lāzera punkts
(attālumiem)
Automātiska lāzera
izslēgšana
Automātiska instrumenta
izslēgšana
Displeja apgaismojums
Papildtastatūras
apgaismojums
Daudzfunkcionāls uzgalis
Taimeris (pašierosme)
Saglabāt konstantu vērtību
Vēstures atmiņa
(20 vērtības)
Trijkāja pavediens
Baterijas dzīves cikls,
Veids AAA, 2 x 1.5V

Līdzeklis
Ieslēdziet / izslēdziet
ierīci dažas reizes. Ja vēl
joprojām tiek attēlots
simbols, tad instruments
ir bojāts. Sazinieties ar
dīleri.

Tehniskie dati
Attālums mērījumi:
Mērījumu precizitāte
līdz 10 m
(2 σ, standarta novirze)
Jaudas diapazons
Technology™:
Diapazons (izmantot
aptuveni 80 m garu mērķa
plātni)
Tiek parādīta vismazākā
vienība
Attāluma mērīšana
Minimālā / maksimālā
mērīšana, Nepārtrauktā
mērīšana
Laukuma / tilpuma
aprēķināšana, izmantojot
telpas datus
Saskaitīšana / apņemšana
Netiešā mērīšana,
izmantojot Pitagora
teorēmu

Leica DISTO™ D3 760151 lv

parasti: ± 1.0 mm*

0,05 m līdz 100 m

0.1 mm
9
9
9
9
9
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N
S
± 0.3°
± 0.3°

FIN
DK

9
9

SLO
TR
GR

II
635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
pēc 3 min.

ROK
RUS
SK
CZ

pēc 6 min.
9
9
9
9
9
9
9
līdz
5 000 mērījumiem

Pielikums
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GR
ROK
RUS
SK
CZ
H

Aizsardzība pret šļakatām
un putekļiem
Izmēri
Svars (ar baterijām)
Temperatūras amplitūda:
Uzglabāšana
Darbība

IP 54, drošs pret putekļu
iedarbību,
aizsargāts pret šļakatām
125 x 45 x 25 mm
110 g

Mērķējot uz ļoti spīdīgām virsmām, lāzera stars var tik
lausts un var rasties mērījumu kļūdas.

-25°C līdz +70°C
(-10,56°F līdz +70,00°F)
-10°C līdz +50°C
(14°F līdz +122°F)

Kopšana

Mērīšanas apstākļi

Garantija

Mērīšanas diapazons

Firma Leica Geosystems AG izstrādājumam Leica
DISTO™ D3 nodrošina trīs* gadu garantijas laiku.

Diapazons ir ierobežots līdz 100 m.

LT
LV

Mērķa virsmas

BG

Mērījumu kļūdas var rasties, veicot mērījumus pret
bezkrāsas šķidrumiem (piem., ūdeni) vai tīru stiklu,
putupolistirolu vai līdzīgām puscaurlaidīgām virsmām.

EST

RO

Neiegremdējiet instrumentu ūdenī. Noslaukiet
netīrumus ar samitrinātu, mīkstu lupatu. Neizmantojiet
agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdumus. Apejieties ar
instrumentu tikpat saudzīgi, kā ar teleskopu vai
fotoaparātu.

* maksimālā novirze rodas nelabvēlīgu apstākļu, piemēram,
spožas saules gaismas ietekmē, vai veicot mērījumus uz slikti
atstarojošas vai ļoti raupjas virsmas. Mērījumu kļūda attālumā no
10 m līdz 30 m var būt apmēram ± 0,025 mm/m, bet attālumā virs
30 m tā var būt ± 0,1 mm/m.

Naktī vai krēslā un, ja mērķis atrodas ēnā, mērīšanas
diapazons, neizmantojot mērķa plātni, palielinās.
Lietojiet mērķa plātni, lai palielinātu mērīšanas
diapazonu dienas gaismā vai, ja mērķis ir slikti
atstarojošs.

PL

Pret neatstarojošām un tumšām virsmām mērījumu
veikšanai nepieciešamais laiks var palielināties.

Pielikums

Sīkāku informāciju atradīsiet: www.disto.com
Visi attēli, apraksti un tehniskie noteikumi var tikt mainīti
bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Lai izstrādājumam tiktu piešķirta trīs gadu garantija, tas
jāreģistrē mūsu tīmekļa vietnē www.disto.com astoņu nedēļu
laikā kopš iegādes brīža. Ja izstrādājums netiek piereģistrēts,
tam piemērojas divu gadu garantijas periods.
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