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Kullanma Kılavuzu
Türkçe

Sizleri Leica DISTO™ D3 ürününü satın aldığınız için 
tebrik ederiz.

Bu ürünü kullanmadan önce, Emniyet 
Talimatnamesini ve Kullanma Kılavu-
zunu dikkatlice okuyunuz.

İşletmeci, cihazdan sorumlu tüm kullanıcıların, bu 
açıklamaları okuyup anlamalarını sağlamalıdır.
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Emniyet Talimatnamesi

Kullanılan Semboller
Kullanma Kılavuzunda kullanılan sembollerin anlamları 
şöyledir:

� İKAZ:
Potansiyel tehlike durumunu veya ağır yaralanma 

ya da ölümle sonuçlanabilecek uygun olmayan kullanımı 
gösterir.

� DİKKAT:
Potansiyel tehlike durumunu veya hafif yaralanma 

ve/veya yüksek maddi, finansal ve çevresel hasar 
yaratabilecek uygun olmayan kullanımı gösterir.

Ürünün, teknik olarak doğru ve verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi için, kullanıcıya yardımcı olacak 
kullanım bilgileri.

Cihaz Kullanım Alanları
Uygun Kullanım Alanları
Cihazın uygun kullanım alanları şöyledir:
• Mesafe ölçümleri
• Alan ve hacim hesaplamaları
• Eğimlerin ölçülmesi
1 Emniyet TalimatnamesiLeica DISTO™ D3 760151 tk 
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Uygun Olmayan Kullanım Alanları
• Ürünü, talimatnameyi öğrenmeden kullanmak
• Öngörülen sınırlar dışında kullanım
• Emniyet sistemlerinin kapatılıp etkisiz hale getiril-

mesi ve ikaz ya da dikkat panolarının 
uzaklaştırılması

• Bazı istisnai olarak izin verilen durumlar dışında, 
ürünün araç (tornavida vs.) kullanılarak açılması

• Ürünü tamir etmek ya da bunda değişiklik yapmak
• Üretici tarafından onaylanmamış üreticilerden temin 

edilmiş aksesuvarların kullanılması
• Yapı iskelesinde, merdiven üstünde, çalışmakta 

olan makina veya korkuluksuz cihazların 
yakınlarında ölçüm yaparken kasten ya da bilmeden 
sorumsuzca davranılması

• Direkt olarak güneşe doğrultma
• Başkasının gözüne kasten doğrultma - karanlıkta 

doğrultma dahil
• Ölçüm yerinde yetersiz güvenlik tedbirleri (Örneğin 

yollarda ölçüm sırasında vs.)

Kullanım Alanı Sınırları
'Teknik Bilgiler' bölümüne bakınız.

İnsanlar için sürekli ikamete uygun atmosferde 
işletmeye uygundur. Agresif veya patlayıcı* ortamlarda 
kullanılamaz. Sınırlı sürelerde yağmurda kullanılmasına 
müsaade vardır.

Sorumluluk Alanları
Orjinal Teçhizat Üreticisi Leica Geosystems AG, 
CH-9435 Heerbrugg (kýsaca: Leica Geosystems) 
Ýçin Sorumluluk Alanlarý:
Üretici, kullanım kılavuzu ve orjinal aksesuvarı dahil 
olmak üzere bu ürünü, tam emniyetli olarak teslim 
etmekle sorumludur (www.disto.com sitinde talimatları 
başka lisanlarda bulabilirsiniz).

Yabancı Aksesuvar Üreticinin Sorumluluk Alanları:
Cihaz için aksesuvar üreten yabancı üretici, 

ürettiği ürün için bir emniyet sistemi geliştirme, uygulama 
ve iletiminden sorumludur. Ayrıca aynı üretici, bu 
sistemin, Leica Geosystems cihazı ile olan kombinasyo-
nunun etkinlik derecesinden de sorumludur.

İşletmecinin Sorumluluk Alanları:

� İKAZ:
İşletmeci, cihazın uygun alanlarda ve talimatlara 

uygun olarak kullanılmasından, personel seçiminden ve 
onun eğitiminden ve de cihazın işletim güvenliğinden 
sorumludur. İşletmecinin görevleri şöyle sıralanabilir:
• Ürün hakkındaki emniyet talimatnamesini ve 

kullanım kılavuzundaki açıklamaları anlamak.
• İşletmedeki kazalara karşı alınan tedbirler 

konusunda bilgi sahibi olmak.
• Cihazda bir emniyet açığını farkettiğinde derhal, 

Üreticisine haber vermek.
2Emniyet Talimatnamesi Leica DISTO™ D3 760151 tk
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Kullanırken Ortaya Çıkabilecek 
Tehlikeler
� DİKKAT:

Cihazın düşürülmesinden veya uygun olmayan 
alanda kullanılmasından ya da üzerinde yapılan 
değişiklikten kaynaklanan bir arıza sebebiyle, hatalı 
ölçümlerden sakınınız.

Önlemler:
Periyodik olarak denetleme ölçümleri yapınız. Bu dene-
timi, cihazın aşırı kullanımında, önemli ölçümlerden 
önce, önemli ölçüm sırasında ve sonrasında özellikle 
tekrarlayınız. Cihazın optik kısımlarının temizliğine ve 
stoperlerin mekanik aşınmalarına dikkat ediniz.

� DİKKAT:
Cihazı, uzaklık ya da hareketli objeleri (Vinç, 

inşaat makinaları, platform gibi ...) konumlandırma ölçü-
münde kullanırken, öngörülmeyen sebeplerden dolayı 
hatalı sonuçlar çıkabilir.

Önlemler:
Bu cihazı sadece ölçüm saptayıcı aygıt (ölçüm sensörü) 
olarak kullanınız, gözetleme-denetleme aracı olarak 
kullanmayınız. Sisteminizi, herhangi bir hatalı ölçümde, 
cihazdaki bir arızada veya ceryan kesilmesinde, 
kurulmuş emniyet düzeni (Emniyet şalteri gibi...) 
sayesinde hiç bir hasar oluşmayacak şekilde, emniyet 
altına almalısınız.

� İKAZ:
Bitmiş piller, evsel atıkla birlikte elden 

çıkarılmamalıdır. Çevreye karşı gereken özeni göste-
rerek, bitmiş pilleri ulusal ya da yerel yönetmeliklere 
uygun olarak temin edilen atık toplama merkezlerine 
bırakın.

Ürün, evsel atıkla birlikte elden 
çıkarılmamalıdır.
Ürünü ülkenizde yürürlükte bulunan ulusal 
yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarın.
Yetkili personel haricinde hiç kimsenin ürüne 
erişmesine izin vermeyin.

Ürünün kullanımına özgü ve atık yönetimi ile ilgili bilgi-
leri, http://www.leica-geosystems.com/treatment 
Internet adresindeki Leica Geosystems ana sayfasından 
indirebilir ya da Leica Geosystems bayiinizden edinebi-
lirsiniz.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Burada elektromanyetik uyumluluk kavramı ile, cihazın 
elektromanyetik ışıma ve elektrostatik deşarjın 
bulunduğu bir ortamda, sorunsuz olarak ve diğer cihaz-
lara parazit yapmadan çalışabilme yeteneği kastedil-
mektedir.

� İKAZ:
Cihazın, bu konudaki sıkı talimatlara ve normlara 

uygun olmasına rağmen, üretici, bu cihazın diğer cihaz-
lara parazit yapma olasılığını tam olarak ortadan 
kaldıramaz.
3 Emniyet TalimatnamesiLeica DISTO™ D3 760151 tk 
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� DİKKAT:
Bir arıza halinde, bölge bayiine başvurunuz. 

Cihazı hiç bir zaman kendiniz tamir etmeyiniz.

Lazer Sınıfı
Entegre Mesafe Ölçümü
Cihazın ön tarafından dışarıya çıkan ve görülebilen bir 
lazer ışını üretir.
Bu ürün, aşağıdaki talimatnamelere göre, Sınıf 2 lazer 
katagorisine girer:
• IEC60825-1 : 2007 "Lazer Cihazları Güvenliği"
Lazer Sınıfı 2 Ürünleri:
Gözünüzü, gereksiz yere lazer ışınına dikmeyiniz ve bu 
ışınları başkalarının üzerine tutmayınız. Göz, normal 
halde kendini, sakınarak ve göz kapaklarını kapatma 
(göz kırpma) refleksi ile korur.

� İKAZ:
Lazer ışınına, optik bir araçla (teleskop, dürbün 

gibi) direkt olarak bakmak, tehlikeli olabilir.

Önlemler:
Optik araçlarla ışına bakmayınız.

� DİKKAT:
Lazer ışınına bakmak, göz için tehlike yaratabilir.

Önlemler:
Lazer ışınına bakmayınız. Işınların, göz hizasının altında 
ya da üzerinde olmasına dikkat ediniz.

Etiket Yazıları

Etiket yerleri son sayfada belirtilir.

Lazer ışını
Işınıa bakmayınız

Sınıf II lazer
IEC 60825-1:2007

Maks. radyasyon gücü: *: <1mW
Dalga Boyu:  620-690nm
Işın Sapması  0.16 x 0.6 mrad
Vuruş Süresi  1 x 10 -9 s
4Emniyet Talimatnamesi Leica DISTO™ D3 760151 tk
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İlk Çalıştırma

Pilleri takmak/değiştirmek
Bkz: şekil {A}

1 Pil bölmesi kapağını çıkarın ve şeridi takın. 
2 Pilleri yerleştirin; kutupların doğru tarafa 

yerleştirildiğinden emin olun. 
3 Pil bölmesini tekrar kapatın. Ekrandaki  simgesi 

sürekli yanıp sönmeye başladığı zaman pilleri 
değiştirin.

Sadece alkalin pilleri kullanın.

Korozyon oluşmasını önlemek için, uzun süre 
kullanılmadığında pilleri çıkarın.

Ölçüm düzeyi noktasının 
değiştirilmesi (çok işlevsel uç parça)
Bkz: şekil {B}

Cihaz, aşağıdaki ölçüm durumları için uyarlanabilir:

• Kenarlardan ölçmek için, köşebendi önce birinci 
yuvasına oturana kadar açın. Bkz: şekil {C}. 

• Bir köşeden ölçüm yapmak için, köşebendi yuvasına 
oturana kadar açın; tamamen açmak için, hafif 
baskıyla sağ tarafa ittirin. Bkz: şekil {D}.

Entegre bir sensör, köşebendin pozisyonunu tanır ve 

cihazı duruma göre sıfır noktasına ayarlar.

Mini klavye
Bkz: şekil {E}:

1 ON / DIST (Aç/ölç) düğmesi 
2 Artý (+) düðmesi
3 Eksi (-) düğmesi 
4 Alan / hacim düğmesi 
5 Dolaylı ölçüm (Pisagor) düğmesi 
6 Ölçüm düzeyi düğmesi 
7 İşlevler düğmesi 
8 Zamanlayıcı düğmesi 
9 Bellek düğmesi 
10 Menü/eşit düğmesi 
11 Sil / kapat düğmesi 

Gösterge
Bkz: şekil {F}

1 Lazer etkin
2 Ölçüm düzeyi (ön)
3 Ölçüm düzeyi (arka)
4 Ölçüm düzeyi (köşede durma)
5 Ayak ile yapılan ölçüm
6 İşaretleme işlevi
7 Tek Pisagor ölçümü
8 Çift Pisagor ölçümü
5 İlk ÇalıştırmaLeica DISTO™ D3 760151 tk 
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9 Çift (kısmi yükseklik) ölçüm
10 Işıklandırma
11 Sabit değeri kaydet, Sabit değeri bellekten çağır
12 Kayıt belleği, Değerleri bellekten çağır
13 Pil durumu
14 Zamanlayıcı
15 Alan / hacim
16 Eğim
17 Eğim kullanılarak yatay mesafe ölçümü
18 Oda köşe açısı işlevi
19 Menü
20 Kesintisiz lazer
21 Sıfırla
22 Ölçüm düzeyi (üçayak)
23 “Bip“ ikazı
24 Çevre
25 Duvar alanı
26 Tavan alanı
27 Ara satır 1
28 Ara satır 2
29 Ara satır 3
30 Özet bilgi satırı

Menü işlevleri

Ayarlar
Menü, ayarların değiştirilmesini ve sürekli olarak belleğe 
kaydedilmesini sağlar. Kapatıldığında ya da piller 
değiştirildiğinde ayarlar muhafaza edilir.  

Menüde gezinme
Menü, ayarların kullanıcı seviyesinde yapılmasını 
sağlar. Cihaz, kişisel ihtiyaçlarınıza göre özel olarak 
yapılandırılabilir. 

Genel açıklama
 düğmesi (uzun süre basılınca),  

seçeneğini etkinleştirir; ayarlanan birimler ve  
simgesi görüntülenir.

 düğmesi (kısa süre basılınca) ile her bir menü 
öğesine erişilir. Bkz: şekil {G}.

 ya da  düğmesi ile menü öğelerinde 
değişiklikler yapılabilir. 

 düğmesi (kısa süre basılınca) ile bir sonraki menü 
öğesi etkinleştirilir.

Menüdeki  düğmesine uzun süre basılınca, alt-
menü öğelerinde yapılan yeni ayarlar onaylanır.

Menüdeki  düğmesine daha uzun bir süre 

MENU
6Menü işlevleri Leica DISTO™ D3 760151 tk
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basılınca, kaydedilmeksizin ayarlar işlevinden 
çıkabilirsiniz.

Mesafe ölçümleri için birimin 
ayarlanması
Aşağıdaki birimler ayarlanabilir:

Eğim ölçümleri için birimin 
ayarlanması
Eğim ölçümleri için aşağıdaki birimler ayarlanabilir:

“Bip” ikaz sesi ( )
“Bip” ikazını açıp kapatabilirsiniz.

Kesintisiz lazer ( )
Kesintisiz lazer işlevini açıp kapatabilirsiniz. 

Kesintisiz lazer işlevi etkinleştirilerek,  düğmesine 
basınca ölçüm yapılır. 15 dakika sonra lazer otomatik 
olarak kapanır.

Üçayak ile yapılan ölçüm ( )
Üçayak ile doğru ölçüm yapılabilmesi için, ölçüm 
düzeyinin uygun biçimde ayarlanması gerekmektedir. 
Bunun için, menü öğesindeki TRIPOD simgesini seçin. 
Üçayak üzerindeki ölçüm düzeyi işlevini açıp 
kapatabilirsiniz. Ayar, ekranda görülebilir .

Gösterge – mini klavye ışıklandırması 
( )
Göstergeyi ve klavyeyi otomatik olarak ışıklandırma 
işlevi açıp kapatılabilir. 

Mesafe Alan Hacim
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

Eğim için birimler
1. +/- 0.0°
2. 0.00%

BEEP

TRIPOD
7 Menü işlevleriLeica DISTO™ D3 760151 tk 
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Sıfırlama – cihazı fabrika ayarlarına 
geri getirme ( )
Cihaz, RESET işlevine sahiptir. RESET menü işlevini 
seçip onayladığınızda, cihaz varsayılan fabrika 
ayarlarına geri döner. 

Sıfırlama işlevi ile aşağıdaki fabrika ayarları değerlerine 
dönülür:

• Ölçüm düzeyi (arka)
• Ekran ışıklandırması (AÇIK)
• “Bip” ikaz sesi (AÇIK)
• Birim (m(mm))
• Veri yığını ve bellek silinir

Tüm özel ayarlar ve kayıtlı veriler de kaybolur.

Kullanım

Açma ve kapama işlemi
Cihazı ve lazeri açar. Bir sonraki düğmeye 
basma işlemine kadar ekranda pil simgesi 
görüntülenir.
Bu düğmeye uzun bir süre basılınca, cihaz 
kapanır.
Çalıştırılmadan geçen altı dakikalık bir süreden 
sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

SİL tuşu
 Son işlem iptal edilir. Alan veya hacim ölçümleri 

yapılırken, her bir münferit ölçüm silinebilir ve seri olarak 
yeniden ölçülebilir.

Gösterge / mini klavye ışıklandırması
Cihaz, aydınlatma koşullarına göre gösterge ve mini 
klavye ışıklandırma işlevini otomatik olarak açıp kapatan 
bir sensöre sahiptir. 

Ölçüm Düzeyi Ayarı
Standart ölçüm düzeyi ayarı olarak arka ölçüm düzeyi 
ayarlıdır.

 Bir sonraki ölçümü ön kenardan yapmak için bu 
düğmeye basın . Ölçüm düzeyi ayarı değiştirildiği 
zaman bir farklı bir “bip” ikaz sesi duyulur.

Bir ölçümden sonra ölçüm düzeyi ayarı, kendiliğinden 
standart (arka referans) ölçüm düzeyine ayarlanır. Bkz: 
şekil {H}. 

 Bu düğmeye daha uzun bir süre basılınca, ölçüm 
düzeyi sürekli olarak ayarlanır.

 Bu dügmeye basilinca, arka ölçüm düzeyi tekrar 
ayarlanir.
8Kullanım Leica DISTO™ D3 760151 tk
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Ölçüm İşlemleri

Münferit mesafe ölçümü
 Lazeri etkinleştirmek için tuşa basın. Mesafe 

ölçümünü yapmak için tuşa tekrar basın. 

Sonuç hemen ekranda görüntülenir.

Minimum/maksimum ölçüm
Bu işlev, kullanıcının sabit bir ölçüm noktasından 
minimum ya da maksimum mesafeyi ölçmesine olanak 
tanır. Boşlukları belirlemek için de kullanılabilir. Bkz: 
şekil {I}

Oda çapraz mesafelerinin (maksimum değer) ya da 
yatay mesafelerinin (minimum değer) ölçümünde yaygın 
olarak kullanılır.

 Bu düğmeye basın ve “bip” ikaz sesi duyuluncaya 
kadar basılı tutun. Lazeri istediğiniz hedef nokta 
üzerinde yukarıya ve aşağıya doğru yavaşça geri ve ileri 
hareket ettirin – (örneğin, odanın köşesinde). 

 Sabit ölçümü durdurmak için düğmeye basın. 
Maksimum ve minimum mesafe ile ilgili değerlerin yanı 
sıra, son ölçülen değer de özet bilgi satırında 
görüntülenir.

İşlevler

Ekleme / çıkarma
Mesafe ölçümü.

 Bir sonraki ölçüm, bir öncekine eklenir.

 Bir sonraki ölçüm, bir öncekinden çıkarılır.

Bu prosedür, işlem tamamlanıncaya kadar 
tekrarlanabilir. Sonuç, her zaman özet bilgi satırında 
görüntülenir ve bir önceki değer ikinci sırada 
görüntülenir.

 Son adım iptal edilir.

Alan
 Bir kez basın. Ekranda  simgesi görüntülenir. 

 Bu düğmeye basın ve ilk uzunluk ölçümünü yapın 
(örneğin, uzunluk).

 Bu düğmeye tekrar basın ve ikinci uzunluk 
ölçümünü yapın (örneğin, genişlik).

Sonuç, özet bilgi satırında görüntülenir.

 - tuşuna uzun basarak çevre sembolini bulun.
9 Ölçüm İşlemleriLeica DISTO™ D3 760151 tk 
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Hacim
 Bu düğmeye iki kez basın. Ekranda  simgesi 

görüntülenir.

 Bu düğmeye basın ve ilk uzunluk ölçümünü yapın 
(örneğin, uzunluk). 

 Bu düğmeye basın ve ikinci uzunluk ölçümünü 
yapın (örneğin, genişlik). 

 Bu düğmeye basın ve üçüncü uzunluk ölçümünü 
yapın (örneğin, yükseklik). Değer, ikinci satırda 
görüntülenir.

Hacim, özet bilgi satırında görüntülenir. 

 - tuşuna tekrar uzun süre basarak bulunduğunuz 
hacim ölçümüne dönebilirsiniz.

Eğim ölçümü
Eğim sensörü, eğimleri ± 45° değer aralığında 

ölçer. 

Eğim ölçümü sırasında, cihazın enine eğim 
olmaksızın muhafaza edilmesi gerekmektedir (± 10°).

 Eğim sensörünü etkinleştirmek için, bu düğmeye 
bir kez basın. Ekranda  simgesi görüntülenir. Eğim, 
ayara bağlı olarak sürekli ° veya % olarak görüntülenir. 

 Eğim ve mesafe ölçümünü yapmak için basın.

Bkz: şekil {J}.

Doğrudan yatay mesafe
 Bu düğmeye iki kez basın ve aşağıdaki simge 

ekranda görüntülenir .

 Eğim ve mesafe ölçümünü yapmak için basın. Özet 
bilgi satırı, sonucu doğrudan yatay mesafe olarak 
görüntüler.

Oda köşe açısı işlevi
Üçgen içerisindeki açılar, üç tarafın ölçülmesiyle 
hesaplanabilir. Bu işlev, örneğin sağ açılı oda köşesini 
denetlemek için kullanılabilir. Bkz: şekil {K}.

 Bu düğmeye üç kez basın ve oda köşe simgesi 
ekranda görüntülenir .

Ölçüm düzeyi noktalarını ölçümü yapılacak olan açının 
sağına ve soluna (d1/d2) işaretleyin.

 Üçgenin birinci (kısa) tarafını ölçmek için, bu 
düğmeye basın (d1 veya d2).

 Üçgenin ikinci (kısa) tarafını ölçmek için, bu 
düğmeye basın (d1 veya d2).

 Üçgenin üçüncü (uzun) tarafını ölçmek için, bu 
düğmeye basın (d3).

Sonuç, oda köşe açısı olarak özet bilgi satırında 
görüntülenir.
10İşlevler Leica DISTO™ D3 760151 tk
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İşaretleme işlevi
İki farklı mesafe (a ve b), cihaza girilebilir ve örneğin 
ahşap çerçeve yapısındaki gibi tanımlanarak ölçülen 
uzunlukları işaretlemek için kullanılabilir.

Bkz: şekil {L}.

İşaretleme mesafelerinin girilmesi: 

 Bu düğmeye dört kez basın ve işaretleme işlevi 
simgesi ekranda görüntülenir . 

Değer (a) ve ilgili ara satır yanıp söner.

 ve  düğmelerini kullanarak, istenilen işaretleme 
mesafelerine uydurmak için, değerleri (önce a ve sonra 
da b) ayarlayabilirsiniz. Düğmeler basılı tutulunca, 
değerlerin değişim oranı artar. 

İstenilen değere (a) ulaşılınca, bu değer  
düğmesiyle onaylanabilir. 

Değer (b) ve ara satır yanıp söner (tanımlanan değer 
otomatik olarak benimsenir). Değer (b),  ve  
düğmeleri kullanılarak girilebilir. 
Tanımlanan değer (b),  düğmesiyle onaylanır.

 düğmesine basılınca, lazer ölçümü yapılır. 
Gösterge, işaretleme noktası (önce (a) ve sonra (b)) ve 
cihaz (arka ölçüm düzeyi) arasındaki özet bilgi satırında 
gerekli işaretleme mesafesini görüntüler. 

DISTO™, işaretleme hattı boyunca yavaşça hareket 

ettirilirse, görüntülenen mesafe küçülür. Bir sonraki 
işaretleme noktasına doğru 0,1 metrelik bir mesafede 
cihaz “bip” ikaz sesi çıkarmaya başlar. 

Ekrandaki oklar  tanımlanan mesafeye (a veya b) 
ulaşmak için, DISTO™ cihazının hareketi için gerek 
duyulan istikameti gösterir. İşaretleme noktasına 
erişilince, “bip” ikaz sesinde bir değişiklik meydana gelir 
ve ara satır yanıp sönmeye başlar. 

 düğmesine basarak işlemi istediğiniz zaman 
durdurabilirsiniz.

Dolaylı ölçüm
Cihaz, Pisagor teoremini kullanarak da mesafeleri 
hesaplayabilir. 

Bu yöntem, ölçülecek olan mesafeye erişim güç olduğu 
zaman özellikle yardımcıdır. 

Belirtilen ölçüm sırasına riayet ettiğinizden emin 
olun:

• Tüm hedef noktalar, yatay veya dikey düzeyde 
olmalıdır.

• Cihaz sabit bir noktaya çevrilince, en iyi sonuçlar 
alınabilir (örneğin, köşebent tamamen açıldığında 
ve cihaz bir duvara doğru tutulduğunda).

• Minimum/maksimum işlev kullanılabilir – bkz: 
"Ölçüm -> Minimum/maksimum ölçüm". Hedefe 

a
b
b

a
b
b

11 İşlevlerLeica DISTO™ D3 760151 tk 
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yönelik sağ açılarda yapılan ölçümler için minimum 
değer kullanılabilir; tüm diğer ölçümler için 
maksimum mesafe. 

İlk ölçümün ve mesafe ölçümünün sağ açılarda 
yapıldığından emin olun. "Ölçüm -> Minimum/
maksimum ölçüm" bahsinde açıklandığı üzere, 
minimum/maksimum işlev kullanın. 

Dolaylı ölçüm – 2 yardımcı ölçüm ile bir geniş 
alan belirleyin
Bkz: şekil {M}

örneğin, bina yüksekliklerinin veya genişliklerinin 
ölçülmesi. İki veya üç geniş alanın ölçülmesini gerektiren 
yüksekliklerin ölçümü yapılırken bir üçayak kullanılması 
yardımcı olur.

 Bu düğmeye bir kez basın, ekranda  
görüntülenir. Lazer, çalıştırılır.

 Üst noktayı (1) hedefleyin ve ölçümü yapın. İlk 
ölçümden sonra değer benimsenir. Cihazı mümkün 
mertebe yatay konumda muhafaza edin.

 Sabit ölçüm yapmak için bu düğmeyi basılı tutun; 
lazeri ideal hedef nokta üzerinde geri ve ileri; yukarı ve 
aşağıya doğru hareket ettirin.

 Sabit ölçümü durdurmak için düğmeye basın (2). 
Sonuç, özet bilgi satırında; kısmi sonuçlar ise ikinci 
satırda görüntülenir.  

Dolaylı Ölçüm – 3 ölçüm ile bir geniş alan 
belirleyin
Bkz: şekil {N}

 Bu düğmeye iki kez basın, ekranda aşağıdaki  
simgesi görüntülenir. Lazer, çalıştırılır.

 Üst noktayı (1) hedefleyin ve ölçümü yapın. İlk 
ölçümden sonra değer benimsenir. Cihazı mümkün 
mertebe yatay konumda muhafaza edin

 Sabit ölçüm yapmak için bu düğmeyi basılı tutun; 
lazeri ideal hedef nokta üzerinde geri ve ileri; yukarı ve 
aşağıya doğru hareket ettirin.

 Sabit ölçümü durdurmak için düğmeye basın (2). 
Değer benimsenir. Alt noktayı hedef alın ve 

 ölçümü yapmak için bu düğmeye basın. Sonuç, 
özet bilgi satırında; kısmi sonuçlar ise ikinci satırlarda 
görüntülenir. 

Dolaylı ölçüm – 3 ölçüm ile bir zincir değer 
belirleyin
Bkz: şekil {O}

örneğin, üç hedef noktası kullanılarak nokta 1 ve nokta 2 
arasındaki yüksekliğin belirlenmesi.

 Bu düğmeye üç kez basın, ekranda aşağıdaki  
simgesi görüntülenir. Lazer, çalıştırılır. 

Üst noktayı (1) hedef alın. 
12İşlevler Leica DISTO™ D3 760151 tk
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 Ölçümü yapmak için bu düğmeye basın. İlk 
ölçümden sonra değer benimsenir. Ekran yanıp söner 
(2). 

 Ölçüm yapılır. İkinci ölçümden sonra değer 
benimsenir. Ekran yanıp söner (3).

 Kesintisiz ölçüm yapmak için bu düğmeyi basılı 
tutun. Lazeri ideal hedef nokta üzerinde geri ve ileri; 
yukarı ve aşağıya doğru hareket ettirin. 

 Kesintisiz ölçümü sonlandırmak için bu düğmeye 
basın. Sonuç, özet bilgi satırında; kısmi sonuçlar ise 
ikinci satırlarda görüntülenir.  

Sabit değerin kaydedilmesi/kayıt 
belleği
Sabit değerin kaydedilmesi
Oda yüksekliği gibi sıklıkla kullanılan bir değeri belleğe 
alabilir ve bellekten geri çağırabilirsiniz. İstenilen 
mesafeyi ölçün; kaydı onaylamak için cihazdan “bip” ikaz 
sesi duyuluncaya kadar  düğmesini basılı tutun. 

Sabit değerin bellekten geri çağrılması
 Sabit değeri bellekten geri çağırmak için bu 

düğmeye bir kez basın ve müteakip hesaplamalarda 
kullanmak için,  düğmesine basın. 

Kayıt belleği
 Bu düğmeye iki kez basın ve önceki 20 sonuç 

(ölçümler ya da hesaplanan sonuçlar) ters sırada 
görüntülenir. 

 ve  düğmeleri, navigasyon için kullanılabilir. 

 Müteakip hesaplamalar için özet bilgi satırından bir 
sonucu kullanmak amacıyla bu düğmeye basın. 

 ve  düğmelerine aynı zamanda basarak, kayıt 
belleğindeki tüm değerleri silebilirsiniz.

Zamanlayıcı (otomatik-etkinleşme)
 5-saniyelik bir zaman gecikmesini ayarlamak için 

bu düğmeye basın. 

veya

 İstediğiniz zaman gecikmesine (maks. 60 saniye) 
ulaşıncaya kadar bu düğmeyi basılı tutun.

Tuşu serbest bırakınca, ölçüme kadar olan kalan 
saniyeler (örneğin 59, 58, 57...) geri sayım sırasında 
görüntülenir. Son 5 saniye, bir “bip” ikaz sesi eşliğinde 
geri sayılır. Son “bip” ikaz sesi ile birlikte ölçüm işlemi 
tamamlanır ve değer görüntülenir.

Zamanlayıcı, tüm ölçümler için kullanılabilir.
13 İşlevlerLeica DISTO™ D3 760151 tk 
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Ekler

Mesaj kodları
Tüm mesaj kodları,  ya da "Error" şeklinde 
görüntülenir. Aşağıdaki hatalar düzeltilebilir:

Teknik bilgiler

Nedeni Çözümü
156 10° değerinden daha 

büyük çapraz eğim
Cihazı çapraz eğimsiz 
tutun

160 Ana eğim istikameti, 
açı çok yüksek (> 45°)

Maksimum ± 45° 
dereceye kadar ölçüm 
açısı

204 Hesaplama hatası Prosedürü tekrarlayın
252 Sıcaklık çok yüksek Cihazı soğutun
253 Sıcaklık çok düşük Cihazı ısıtın
255 Alıcı sinyali çok zayıf; 

ölçüm süresi çok 
uzun, mesafe > 100 m

Hedef plakası kullanın

256 Alınan sinyal çok 
güçlü

Hedefte fazla yansıma 
var (hedef plakası 
kullanın)

257 Yanlış ölçüm; arka 
plan ışıklandırması 
çok fazla

Hedefi karartın (farklı 
aydınlatma koşullarında 
ölçüm yapın)

260 Lazer ışınında 
kesintiler oluşuyor

Ölçümü tekrarlayın

Error Nedeni Çözümü
Error Donanım hatası Cihazı birkaç kez açıp 

kapatın. Simge hala 
görüntüleniyorsa, cihazınız 
arızalıdır. Yardım almak için, 
lütfen bayiinizle görüşün. 

Mesafe ölçümleri:
Ölçüm hassasiyeti: 
10 m’ye kadar  
(2 σ, standart sapma)

örnek: ± 1.0 mm*

Güç Erimi 
Teknolojisi™:
Erim (yaklaşık 80 m 
mesafeden hedef plakası 
kullanın)

0,05 m - 100 m

Görüntülenen en küçük 
birim 0.1 mm

Mesafe ölçümü
Minimum/maksimum 
ölçüm, Kesintisiz ölçüm
Oda verilerinin alan/hacim 
hesaplaması
Ekleme / çıkarma
Pisagor kullanılarak dolaylı 
ölçüm
Eğim ölçümleri:
Eğim sensörü:
Kesinlik 
(2 σ, standart sapma)
- lazer ışını için
- mahfaza için

± 0.3°
± 0.3°

Eğim sensörü kullanılarak 
dolaylı ölçüm (doğrudan 
yatay mesafe)
Eğim sensörü kullanılarak 
açı ölçümü (± 45°)
14Ekler Leica DISTO™ D3 760151 tk
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* yoğun güneş ışığı, oldukça zayıf yansımalı ya da oldukça sert 
yüzeyler gibi uygun olmayan koşullarda, maksimum sapma 
meydana gelir. 10 m ve 30 m arasındaki ölçüm doğruluğu, 
yaklaşık olarak ± 0,025 mm/m sapma gösterebilir; 30 metrenin 
üzerindeki mesafeler için ± 0,1 mm/m sapma olabilir.

Ölçüm koşulları
Ölçüm aralığı 
Erim, 100 m ile sınırlıdır.

Gece, alaca karanlıkta ve hedef gölgelendiğinde, hedef 
plakası kullanılmadığında ölçüm aralığı artar. Gün 
ışığında ya da hedefin yansıma özellikleri iyi değilse, 
ölçüm aralığını artırmak için hedef plakası kullanın.

Hedef yüzeyler
Renksiz sıvılara (örneğin, su), tozsuz cam yüzeylere, 
suni köpük ya da yarı geçirgen yüzeylere karşı ölçüm 
yapılırsa, ölçüm hataları meydana gelebilir. 

Çok parlak yüzeyler hedef alındığında, lazer ışını sapma 
gösterebilir ve ölçüm hataları meydana gelebilir.

Yansımasız ve karanlık yüzeylerde, ölçüm süresi 
artabilir.

Bakım
Cihazı suya sokmayın. Nemli ve yumuşak bir bezle 
temizleyin. Agresif temizleyici ve tiner çeşitleri 
kullanmayın. Cihazı isterseniz bir teleskop veya kamera 
olarak kullanın.

Genel:
Lazer sınıfı II
Lazer türü 635 nm, < 1 mW
Ø lazer noktası
(mesafelerde)

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

Otomatik lazer kapama 3 dk sonra
Otomatik cihaz kapama 6 dk sonra
Ekran ışıklandırması
Klavye ışıklandırması
Çok işlevli uç parçası
Zamanlayıcı (otomatik-
etkinleşme)
Sabit değer kaydet
Kayıt belleği
(20 değer)
Üçayak vida dişi
Pil ömrü,
Tip AAA, 2 x 1.5V

5 000
ölçüme kadar

Sıçramalara ve toza karşı 
koruma

IP 54, toz-geçirmez, 
sıvı-geçirmez

Boyutlar 125 x 45 x 25 mm
Ağırlık (piller ile birlikte) 110 g
Sıcaklık aralığı:
Saklama koşulları

Kullanım

-25°C ila +70°C
(-10.56°C ila +70.00°C)

-10°C ila +50°C
(14°F ila +122°F)
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Garanti
Leica DISTO™ D3 için Leica Geosystems AG 
tarafından üç* yıl garanti verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: www.disto.com

Bildirimde bulunulmaksızın tüm resimlerde, 
açıklamalarda ve teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir. 

* Üç yıllık garantiye sahip olmak için, satın alma tarihinden 
itibaren sekiz hafta içerisinde ürünün www.disto.com web 
sitemize kaydedilmesi gerekmektedir. Ürün kaydedilmez ise, iki 
yıllık garanti geçerlidir.
16Ekler Leica DISTO™ D3 760151 tk
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