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Blahopřejeme vám k zakoupení přístroje Leica 3D Disto.
Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pokyny a návody, jak nastavit a pracovat s
přístrojem. Pro podrobnější informace nalistujte kapitolu "1 Bezpečnostní pokyny".
Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě pročtěte návod.

Identifikace produktu

Modelové označení přístroje a jeho výrobní číslo je uvedeno na identifikačním štítku.
V případě potřeby kontaktu obchodního zastoupení nebo autorizovaného servisu Leica
Geosystems vždy uvádějte tyto informace.

Ochranné známky

•

Dostupná
dokumentace

Název

Systém Windows je registrován ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation
v USA a dalších státech
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Popis/Formát

3D Disto
Dokument je určen jako stručná referenční příručka pro
Stručná refeprvní nastavení.
renční příručka



3D Disto Uživa- V této uživatelské příručce jsou uvedeny veškeré pokyny
telská příručka potřebné pro obsluhu přístroje na základní úrovni. Je zde
uveden přehled vlastností přístroje, společně s technickými
údaji a bezpečnostními pokyny.
Bezpečnostní
příručka

Poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro použití přístroje 
3D Disto.







Veškerou dokumentaci a software přístroje 3D Disto naleznete v následujících zdrojích:
• Leica USB paměť
• https://myworld.leica-geosystems.com
Leica Geosystems
Adresář

3D Disto, Úvod

Na poslední stránce této příručky je uvedena adresa ústředí společnosti Leica Geosystems. Seznam regionálních kontaktů najdete na
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

2

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) nabízí široké
spektrum služeb, informací a školícího materiálu.
Díky přímému přístupu do myWorld můžete kdykoli využívat všech relevantních služeb, 24
hodin denně, 7 dní v týdnu. To zvyšuje vaší efektivitu a udržuje váš přístroj stále aktuální
díky informacím z Leica Geosystems.
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Služba

Popis

méProdukty

Zaregistrujte všechny produkty, které Vy a Vaše společnost vlastníte a
objevte svět Leica Geosystems: Můžete zde zobrazovat podrobné informace o svých přístrojích, aktualizovat své přístroje na nejnovější verze
softwaru a získávat vždy tu nejaktuálnější dokumentaci.

myService

Prohlížení aktuálního stavu servisu a celé servisní historie Vašich
přístrojů v servisních sentrech Leica Geosystems. Přístup k podrobným
informacím o provedeném servisu a stahování aktuálních kalibračních
certifikátů a servisních zpráv.

mySupport

Prohlížení aktuálního stavu servisu a celé servisní historie Vašich
přístrojů v servisních sentrech Leica Geosystems. Přístup k podrobným
informacím o provedeném servisu a stahování aktuálních kalibračních
certifikátů a servisních zpráv.

myTraining

Zvyšování znalostí o produktech s Leica Geosystems Campus - informace, znalosti, školení. Přístup k nejnovějším online školením a materiálům a registrace na kurzy a semináře ve Vaší zemi.

myTrustedServices

Přidávejte a kontrolujte uživatele pro Leica Geosystems Trusted
Services, bezpečné softwarové služby, které Vám pomáhají optimalizovat pracovní postupy a zvýšit efektivitu.
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1

Bezpečnostní pokyny

1.1

Obecný úvod

Popis

Následující popis by si měla zejména důkladně prostudovat a pochopit osoba zodpovědná
za přístroj a jeho správné používání.
Tyto své poznatky by měla tato osoba dále předat osobám, které tento přístroj používají.

Varovné zprávy

Varovné zprávy jsou neodmyslitelnou součástí bezpečnostního systému přístroje. Objevují
se všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo může dojít k nebezpečným situacím.
Varovné zprávy...
• upozorňují uživatele na přímé i nepřímé nebezpečí při použití výrobku.
• upozorňují na obecná pravidla žádoucího chování.
Všechny bezpečnostní pokyny a zprávy je v zájmu vaší bezpečnosti nutno přísně dodržovat! Proto musí být manuál stále k dispozici všem, kdo zde popsané operace provádějí.
NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a OZNÁMENÍ jsou standardizované kategorie
varovných zpráv, které upozorňují na různě vysoké riziko zranění osob a škod na majetku.
V zájmu vaší bezpečnosti si dobře prostudujte následující tabulku vysvětlující různé typy
těchto zpráv. U varovných zpráv mohou být uvedeny doplňkové bezpečnostní symboly a
informační text.
Typ

 NEBEZPEČÍ
 VAROVÁNÍ

Popis
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která,
jestliže nebude odvrácena, bude mít za následek smrt nebo těžké
zranění.
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí
neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek smrt nebo
těžké zranění.

potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí
 UPOZORNĚNÍ Označuje
neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek lehčí zranění.
OZNÁMENÍ



Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí
neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek materiální,
finanční a ekologické škody.
Důležité zásady, které musí být dodrženy v praxi, aby byl přístroj
využit technicky správným a účinným způsobem.

1.2

Vymezení použití přístroje

Účel použití

•
•
•
•
•
•
•
•

3D měření vzdáleností, výšek, svažitostí, úhlů, plochy a objemu.
Ruční a automatické měření rozměrů místností.
Automatické měření profilů.
Zakreslování bodů a návrhů, například podle výkresu.
Generování výkresů.
Funkce fotoaparátu.
Import/export dat.
Správa dat.

3D Disto, Bezpečnostní pokyny
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Předpokládané
nesprávné použití

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Použití přístroje bez poučení.
Použití mimo zamýšlené použití a limity.
Vyřazení bezpečnostního systému z činnosti.
Nerespektování poznámek o rizicích.
Otevírání přístroje pomocí např. šroubováku, kromě povolených úkonů např. výměna
baterií.
Modifikace a předělávání přístroje.
Používání kradeného přístroje.
Produkt nesmí být používán, pokud vykazuje znatelná poškození nebo vady.
Použití příslušenství jiných výrobců bez předchozího výslovného souhlasu Leica
Geosystems.
Nedostatečná bezpečnostní opatření na pracovišti.
Úmyslné oslepení třetích osob.
Ovládání strojů, pohybujících se objektů nebo podobných monitorovacích aplikací bez
dalších kontrolních a bezpečnostních instalací.

1.3

Limity použití

Prostředí

Vhodné k použití v prostředí určenému k trvalému obývání: nevhodné k použití
v agresivním či výbušném prostředí.

 NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní pracovníci a specialisté musí být kontaktováni před započetím práce v
nebezpečných územích, nebo v blízkosti elektrických instalací a podobných místech (platí
i pro nabíjení baterií).

1.4

Odpovědnost

Výrobce přístroje

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, uváděna zde jako Leica Geosystems, je
odpovědná za dodání přístroje včetně uživatelského návodu a originálního příslušenství, a
to v bezvadném stavu.

Osoba odpovědná za
výrobek

Osoba odpovědná za výrobek má následující povinnosti:
• Porozumnět bezpečnostním pokynům uvedeným na výrobku a instrukcím v uživatelském manuálu.
• Ujistit se, že je zařízení používáno v souladu s instrukcemi.
• Seznámit se s místními předpisy, které se týkají bezpečnosti a prevence nehod.
• Ihned informovat zastoupení Leica Geosystems, jestliže se výrobek stane nebezpečným.
• Musí zajistit dodržování národních zákonů, předpisů a podmínek pro provoz produktu.

1.5

Nebezpečí při práci s přístrojem

 UPOZORNĚNÍ

Pokud došlo k pádu produktu nebo byl nevhodně použit, upraven, dlouho skladován či
transportován, sledujte, zda neprovádí chybná měření.
Opatření:
Pravidelně provádějte testovací měření, zejména poté co byl přístroj vystaven neobvyklému používání a před a po důležitých měřeních.

 VAROVÁNÍ

Při dynamických pracích např. při vytyčování, je nebezpečí nehody z důvodu vnějších
podmínek prostředí jako např. počasí, povrch terénu, provoz strojů, aut atd.
Opatření:
Osoba odpovědná za přístroj musí všechny uživatele seznámit s možným nebezpečím.

3D Disto, Bezpečnostní pokyny
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 VAROVÁNÍ
 UPOZORNĚNÍ

 UPOZORNĚNÍ

 VAROVÁNÍ
 VAROVÁNÍ
 VAROVÁNÍ

Nevhodné zabezpečení pracoviště může vést k nebezpečným situacím, například
v silničním provozu, na staveništích a v průmyslových instalacích.
Opatření:
Pracoviště musí být neustále řádně zabezpečeno. Dodržujte pravidla zajišťující bezpečnost, prevenci nehod a pravidla silničního provozu.
Jestliže není dostatečně zabezpečené příslušenství používané s produkty a produkt je
vystaven mechanickým nárazům, jako například otřesy nebo pády, může být produkt
poničen nebo může dojít k újmě na zdraví lidí.
Opatření:
Při nastavování přístroje se ujistěte, zda je příslušenství správně upravené, připravené,
zabezpečené a v zajištěné pozici.
Vyvarujte se vystavování výrobku mechanickému namáhání.
Při přepravě, zasílání nebo likvidaci baterií může vzniknout při nesprávné mechanické
manipulaci riziko požáru.
Opatření:
Před zasíláním nebo likvidací výrobku vybijte baterie ponecháním výrobku v zapnutém
stavu až do jejich úplného vybití.
Při přepravě nebo zasílání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit dodržování
příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení. Před přepravou nebo zasláním
kontaktujte místního zástupce nebo nákladní přepravní společnost.
Velké mechanické zatížení, vysoké teploty okolí a ponoření do tekutin mohou způsobit
vytečení baterií, požár nebo explozi baterií.
Opatření:
Vyvarujte se toho. Nedávejte baterie do tekutin.
Pokud jsou kontakty baterie zkratovány, např. při styku se šperky, klíči, metalickým
papírem nebo jinými kovy, může se baterie přehřát a způsobit zranění nebo požár, např.
při nošení v kapsách.
Opatření:
Ujistěte se, že kontakty baterie nejsou ve stykuk s kovovými objekty.
Jestliže je přístroj nesprávně zlikvidován, může nastat následující situace:
• Pokud jsou umělohmotné součásti spáleny nebo seškvařeny, dochází při hoření k uvolňování jedovatých plynů, které mohou poškodit zdraví.
• Jestliže se baterie poškodí nebo silně zahřejí, mohou vybuchnout a způsobit otravu,
popáleniny, poleptání či znečištění životního prostředí.
• Při nezodpovědné likvidaci produktu můžete umožnit jeho používání neautorizovaným
osobám v rozporu s předpisy, přičemž vystavujete sebe i třetí osoby riziku vážných
zranění a vytváříte prostředí náchylné ke znečištění životního prostředí.
Opatření:
Přístroj nikdy nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Likvidaci stroje proveďte v souladu s platnými předpisy dané země.
Zabraňte v přístupu ke stroji neoprávněným osobám.
Postup likvidace daného produktu a informace o nakládání s odpady získáte od distributora
Leica Geosystems.

 VAROVÁNÍ

Změny či úpravy, které nejsou výslovně schváleny firmou Leica Geosystems, mohou
omezit oprávnění uživatele přístroj používat.

3D Disto, Bezpečnostní pokyny
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 VAROVÁNÍ

Pouze Leica Geosystems autorizovaný servis je oprávněn opravovat tyto produkty.

1.6

Klasifikace laserů

1.6.1

Obecné

Obecné informace

Následující kapitoly obsahují pokyny a informace pro školení o bezpečnosti laserů podle
mezinárodní normy IEC 60825-1 (2014-05) a technického předpisu IEC TR 60825-14
(2004-02). Informace umožní osobě zodpovědné za výrobek a osobě, která aktuálně
používá zařízení, předvídat a vyhnout se provozním rizikům.





Podle normy IEC TR 60825-14 (2004-02) výrobky klasifikované jako lasery třídy 1,
třídy 2 a třídy 3R nevyžadují:
• spolupráci s bezpečnostním technikem přes lasery,
• ochranné oblečení a brýle,
• speciální výstražné značky v pracovním prostoru laseru
pokud je zařízení používáno v souladu s Uživatelským návodem vzhledem k
nízkému riziku poškození zraku.
Národní zákony a místní předpisy mohou stanovit přísnější pokyny pro bezpečné
používání laserů, než IEC 60825-1 (2014-05) a IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2

Integrovaný dálkoměr

Integrovaný
dálkoměr

Přístroj Leica 3D Disto generuje laserový paprsek ve viditelném světelném spektru, který
vychází z přední strany přístroje.
Laserový přístroj popsaný v této části je klasifikován jako laser třídy 2 dle:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"
Tyto přístroje jsou bezpečné pro chvilkové osvícení, ale mohou být nebezpečné při
úmyslném dívání se do paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, dočasnou slepotu a
falešné obrazy, zejména při špatných světelných podmínkách.

 UPOZORNĚNÍ

Popis

Hodnota

Vlnová délka

620 nm - 690 nm

Maximální průměrný vyzařovací výkon

<1 mW

Frekvence opakování pulzu

320 MHz

Trvání pulsu

<1 ns

Rozptyl paprsku

0,16 mrad x 0,6 mrad

Z bezpečnostního hlediska nejsou laserové produkty třídy 2 bezpečné pro oči.
Opatření:
1) Nedívejte se do paprsku napřímo ani skrz optické přístroje.
2) Necilte paprskem na lidi ani na zvířata.

3D Disto, Bezpečnostní pokyny

9

1.7

Elektromagnetická shoda EMC

Popis

Termín Elektromagnetická shoda je schopnost přístroje pracovat i v prostředí, kde se
vyskytuje elektromagnetické záření a elektrostatické výboje, a to bez vlivu působení elektromagnetických poruch na práci ostatních přístrojů.

 VAROVÁNÍ

Elektromagnetické záření může způsobit rušení jiných zařízení.
Přestože produkt splňuje přísné předpisy a standardy, které jsou v tomto směru v platnosti,
Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost rušení ostatních zařízení.
Produkt je třídy A, když jsou použity interní baterie. Ve vnitřním prostřdí může doít k rádio
interferencím, přičemž může být uživatel požádán o provedení adekvátního měření.

 UPOZORNĚNÍ

 UPOZORNĚNÍ
 UPOZORNĚNÍ

Rádia a mobilní telefony

 VAROVÁNÍ

Pokud je výrobek používán s příslušenstvím od jiných výrobců (např. terénními notebooky,
stolními počítači nebo jinými elektronickými přístroji, nestandardními kabely nebo externí
baterií), může dojít k rušení.
Opatření:
Používejte pouze vybavení a příslušenství doporučené výrobcem (Leica Geosystems). V
kombinaci s tímto výrobkem splňují za provozu přísné požadavky platných směrnic a
norem. Při použití počítače nebo jiného elektronického zařízení věnujte pozornost informacím poskytovaným výrobcem o odrušení (elektromagnetické kompatibilitě).
Rušení vzniklé vlivem elektromagnetické radiace může mít vliv na chyby v měření.
Přestože přístroj splňuje všechna kritéria a standardy, Leica Geosystems nemůže
kompletně vyloučit možnost vlivu silné elektromagnetické radiace, například v blízkosti
rádio vysílačů nebo diesel generátorů.
Opatření:
Kontrolujte vždy výsledky dosažené za těchto podmínek.
Jestliže je přístroj obsluhován pomocí připojovacích kabelů připevněných jedním nebo
dvěma konci, např. k externím kabelům, může být překročena povolená mez elektromagnetické radiace a může být poškozen správný chod ostatních produktů.
Opatření:
Pokud je přístroj v provozu, musí být připojovací kabely, např. při propojení externí baterie
a přístroje, napojeny z obou konců.
Použití přístroje s rádiem nebo mobilním telefonem:
Elektromagnetické pole může vyvolat poruchy na dalších zařízeních, v instalacích, v lékařských přístrojích, například u kardiostimulátrů, sluchátek a zařízeních pro letectví. Také to
může ovlivnit lidi a zvířata.
Opatření:
Přestože přístroj splňuje všechna kritéria a standardy, Leica Geosystems nemůže
kompletně vyloučit možnost vlivu na provoz ostatních přístrojů nebo případné poškození
zdraví lidí či zvířat.
•

•
•

Nepoužívejte výrobek s rádiovým zařízením nebo se zařízením mobilních telefonů v
blízkosti benzínových pump nebo chemických zařízení, případně v dalších místech s
rizikem exploze.
Nepoužívejte výrobek s rádiovým zařízením nebo se zařízením mobilních telefonů v
blízkosti lékařských přístrojů.
Nepoužívejte výrobek s rádiovým zařízením nebo se zařízením mobilních telefonů v
letadle.

3D Disto, Bezpečnostní pokyny
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1.8

Označení

Označení 3D Disto

010747_002

Označení dálkového
ovladače RM100

Type: RM100
Art.No.: 780994
Power: 1.5V / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in XXX

100

RM

010748_001

3D Disto, Bezpečnostní pokyny
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2

Popis systému

2.1

Přehled

3D Disto Obecný
popis

Leica 3D Disto je trojrozměrný měřicí a projekční systém. K provozu přístroje 3D Disto je
zapotřebí zařízení se systémem Windows. Některé funkce však lze také ovládat pomocí
dálkového ovladače RM100.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) Kabel USB
c) Zařízení se
systémem
Windows (není
součástí dodávky)
d) Dálkový ovladač
RM100

d

Obsah kufru

Obsah kufru (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) Přístroj 3D Disto s vestavěnou kartou SD WLAN
b) Připojovací kabel USB pro připojení přístroje 3D Disto k zařízení Windows
c) Bezpečnostní příručka, Stručná referenční příručka 3D Disto, Certifikát CE a certifikát
výrobce, USB paměť (s licenčními klíči, Uživatelskou příručkou, softwarem pro
Windows software a informacemi o instalaci)
d) Čtyři kabely napájecího zdroje přístroje 3D Disto pro specifické země
e) Cílové značky, samolepicí, 50 kusů v jednom balení
f) Dálkový ovladač RM100 a baterie

3D Disto, Popis systému
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Obsah kufru (2/2)
a

a) Pravítko pro korekční body
b) Napájecí zdroj přístroje 3D Disto

b
010993_001

2.3

Komponenety přístroje

2.3.1

3D Disto

Část poháněná
motorem

a

d
e

c

b

c

c
f

g

010735_001

a) Stavové kontrolky LED přístroje 3D
Disto
b) Vypínač
c) Rukojeti pro uchopení přístroje
d) Infračervené (IR) rozhraní
e) Rozhraní WLAN
f) Laserový dálkoměr s hledáčkem
g) Bublina vodováhy

Konektor baterie

a
010736_001

3D Disto, Popis systému

b

c d e

b

a) Závit stativu 5/8”
b) Značka 90°
c) Konektor napájecího zdroje přístroje
3D Disto
d) Stavová kontrolka LED baterie
e) Konektor datového kabelu
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Kontrolky LED a
tlačítka

Tlačítko/Kontrolky LED

Popis

Vypínač

Tlačítko zapnutí nebo vypnutí přístroje.
Přístroj se vypne po 15 minutách, pokud nebude připojen k
počítači.

010732_001

Stavové kontrolky LED
přístroje 3D Disto

•

Zelené a oranžové kontrolky LED svítí nepřetržitě: 3D
Disto se spouští.
• Oranžová kontrolka LED bliká: Probíhá postup samovyrovnání nebo je náklon > 3°.
• Zelená kontrolka LED bliká: 3D Disto je připravený k
měření. Je zapnutý snímač náklonu.
• Oranžová kontrolka LED svítí nepřetržitě: Došlo k chybě.
Více informací v kap. 7-Chybová hlášení."7 Chybová
hlášení".
• Zelené a oranžové kontrolky LED svítí nepřetržitě: Stiskněte tlačítko ON a přístroj resetujte.
Pouze pro odborníky: snímač náklonu je vypnutý
Zelená kontrolka LED jednou blikne; oranžová kontrolka LED
blikne třikrát.

010731_001

Stavová kontrolka LED
baterie

Je-li přístroj zapnutý a nabíječka je připojená:
• Zelená kontrolka LED blikne 1x: baterie je nabitá na 25%
kapacity.
• Zelená kontrolka LED blikne 2x: baterie je nabitá na 50%
kapacity.
• Zelená kontrolka LED blikne 3x: baterie je nabitá na 75%
kapacity.
• Zelená kontrolka LED svítí nepřetržitě: baterie je zcela
nabitá.

010733_001

Laserový dálkoměr
LDM

Stav laserového
paprsku

Popis

Nesvítí

Hledáček je vypnutý, nebo přístroj 3D Disto míří automaticky.

Svítí

Hledáček je zapnutý, nebo uživatel míří pomocí dálkového
ovladače.

Bliká

Signalizuje přesnou polohu promítaného bodu.

010734_001

2.3.2

Dálkový ovladač RM100

Součásti dálkového
ovladače

a

b

c

100

RM
010737_001

3D Disto, Popis systému

d

e

a)
b)
c)
d)

Přívěsek
Prostor pro baterii
Tlačítko DIST
Navigační tlačítka:
nahoru/dolů/vpravo/vlevo
e) Kontrolka LED
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Navigační tlačítka

Dálkový ovladač RM100 má pět tlačítek, které umožňují natočení přístroje 3D Disto a
provedení měření vzdálenosti nebo promítnutí bodu, v závislosti na spuštěné aplikaci.
Dálkový ovladač RM100 nepodporuje aplikace sady nástrojů.



Postup cílení
1) Hrubé cílení: Stisknutím tlačítka
budete držet tlačítko stisknuté.

/

/

2) Jemné cílení: Krátkým klepnutím na tlačítko
o malé jednotlivé kroky.
3) Měření: Stiskněte tlačítko

2.4

Napájecí zdroj

První použití / nabíjení baterií

•
•

•
•
•

Provoz / Vybíjení

Napájecí zdroj 3D
Disto

•
•

/

budete otáčet přístroj 3D Disto, dokud
/

/

/

otočíte přístroj 3D Disto

.

Před prvním použitím je nutné baterii nabít, neboť je dodávána prakticky vybitá.
Povolený teplotní rozsah pro nabíjení je od 0 do +40 °C/ +32 do+104 °F. K dosažení
optimální nabíjení doporučujeme nabíjet baterie pokud možno při nízké okolní teplotě
od +10 do +20 °C/+50 do +68 °F.
Je normální, že se baterie během nabíjení zahřívá. Při použití nabíječek, které doporučuje Leica Geosystems, není možné baterii nabíjet, pokud je její teplota příliš vysoká.
U nových nebo u dlouho skladovaných baterií (více než 3 měsíce) je doporučeno
provést jeden cyklus nabití/vybití.
Pro Li-Ion baterie je dostačující jeden cyklus vybití a nabití. Doporučujeme provést
cyklus vybití a nabití, pokud se ukazovaná kapacita baterie na nabíječce nebo v
produktu Leica Geosystems významně liší od aktuální kapacity, která je k dispozici.
Baterie mohou pracovat při teplotách od -10 °C do +50 °C/14 °F do +122 °F.
Nízké okolní teploty snižují využitelnou kapacitu; vysoké teploty zkracují životnost
baterie.


•
•

Vyměnit konektor baterie jsou oprávněny pouze autorizované servisní střediska
Leica Geosystems.
Vnitřní: konektor vestavěné lithium-iontové baterie, 14,4 V, 63 Wh.
Externí: napájecí zdroj přístroje 3D Disto připojený kabelem opatřeným specifickými
zástrčkami pro celosvětové použití.
Vstup: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Výstup: 24 V DC, 2,5 A.
Délka: 1,80 m.

a

010761_001

3D Disto, Popis systému

b

a) Konektor baterie
b) Konektor napájecího zdroje
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Napájecí zdroj dálkového ovladače
RM100

Ovladač RM100 je vybaven jednou alkalickou baterií typu AA, 1,5 V.
1) Posuňte kryt baterie ve směru
šipky a otevřete prostor pro
baterii.
2) Vyměňte baterii a nasaďte kryt
baterie zpět.

2
1

010762_001

2.5

Software 3D Disto

2.5.1

Koncept softwaru

Systémový software
3D Disto

3D Disto zahrnuje software uživatelského rozhraní pro počítače s operačními systémy
Windows.
Požadavky na hardware:
• Windows 7 a novější. Verze RT nejsou podporovány.
• Stolní počítače nebo přenosné počítače s klávesnicí a myší.
• Zařízení s dotykovou obrazovkou a tablety.
• Rozlišení obrazovky nejméně 680 x 1000 px
• 32bitový nebo 64bitový



Zasuňte USB paměť Leica pouze do portu USB typu A”. Pro ostatní typy portů
použijte adaptér. Port i adaptér musí být vybavené funkcí OTG (on-the-go).

Licenční klíč

Aby bylo možné používat aplikace 3D Disto, potřebuje software licenční klíč. Informace o
nalezení licenčních klíčů jsou uvedeny v následujícím seznamu:
• na dodacích listech nebo stvrzence od vašeho prodejce;
• na USB paměti (soubor klíče);
• na webu Leica myWorld po zaregistrování produktu.

Aktivace softwarových aplikací pomocí
licenčního klíče

Ruční zadání licenčního klíče



Připojte přístroj 3D Disto k zařízení se
systémem Windows a spusťte aplikaci 3D
Disto.
1) Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Menu.

2) Vyberte Device... (Zařízení...) » Software...
(Software...) » License... (Licence...) » Enter
license keys (Zadejte licenční klíče).
3) Zadejte licenční klíč a stiskněte tlačítko OK.

Import licenčního klíče
1) Na ploše klepněte na ikonu 3D Disto Data.
2) Zkopírujte soubor s licenčním klíčem do složky „license“.
Přizpůsobené aplikační programy

Software specificky přizpůsobený podle požadavků uživatele může být vytvořen pomocí
vývojového prostředí softwaru nezávislého dodavatele. Další informace získáte od
zástupce společnosti Leica Geosystems.

3D Disto, Popis systému
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Aktualizace softwaru

1) Spusťte internetový prohlížeč a přejděte na úvodní stránku myWorld.
(https://myworld.leica-geosystems.com)
2) Zaregistrujte svůj produkt zadáním čísla přístroje.
3) Zvolte stránku myProducts, pak si vyberte nejnovější verzi softwaru a stiskněte tlačítko
Download (Stáhnout).

2.5.2

Uživatelské rozhraní

Domácí obrazovka



Všechny zobrazené obrazovky jsou příklady. Je možné, že se místní verze softwaru bude odlišovat od standardní verze.
a
b
c

d
e
f
g
h

010764_002

a) Okno výsledků s tlačítkem
volby výsledku
b) Lišta názvu s tlačítkem
návratu na úvodní obrazovku
c) Panel nástrojů
d) Plocha náčrtu/Hledáček
e) Hlavní ovládací panel
f) Poloha přístroje 3D Disto
g) Stavový panel
h) Navigační kostka a nástroje

Prvek

Popis

Lišta názvu

Zobrazuje spuštěnou aplikaci.
uloží a zavře soubory nebo spuštěné aplikace.

Hlavní ovládací panel

Obsahuje následující nástroje:
•

Nabídka
Otevře nabídku pro spuštění aplikací nebo definování
nastavení.

•

Tlačítko DIST
Spustí měření nebo vytyčení bodů.

•

Hledáček
Otevře, zavře a uzamkne hledáček.
Tato tlačítka se zobrazují ve všech aplikacích.
Plocha náčrtu

Zobrazuje naměřené body, čáry a plochy a správnou polohu
3D Disto vzhledem k naměřeným bodům – buď v režimu
půdorysu, nebo v režimu bočního / čelního pohledu.

Hledáček

Zobrazuje datový tok živého obrazu přístroje 3D Disto, který
se používá pro zaměřování bodů a zhotovování snímků.

Okno výsledků

Zobrazuje všechny výsledky, například vzdálenosti, výšky,
sklony, plochy a úhly společně s odpovídajícím tlačítkem
výběru výsledku, například . Klepnutím na výsledek
otevřete kalkulačku.

Panel nástrojů

Obsahuje tlačítka pro specifické nástroje aplikace. V části"
Panel nástrojů standardní aplikace (Měření)".

Stavový panel

Zobrazuje stav připojení, baterií, režim spuštěné funkce a
podporu asistenta.

3D Disto, Popis systému
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Prvek

Popis

Navigační kostka a nástroje Změní perspektivu a měřítko náčrtu. Klepněte na čelo, roh
nebo hranu kostky a zobrazíte předdefinované pohledy.
Pomocí navigačních nástrojů můžete pohled individuálně
upravit.
Pracovní principy pro
pohled Náčrt

Výběr nebo kreslení položek
Ujistěte se, že jsou navigační nástroje deaktivovány.
Chcete-li vybrat bod nebo čáru v náčrtu, klepněte myší nebo jedním prstem.
Chcete-li nakreslit čáru, vyberte bod myší, stylusem nebo prstem, posuňte na požadovaný
bod a uvolněte.



Úprava pohledu Náčrt pomocí navigačních nástrojů
Pomocí navigačních nástrojů můžete pohled Náčrt individuálně upravit.

• Zvětšení nakreslením pravoúhlé oblasti
• Zoom
• Přizpůsobení celého modelu pohledu
• Posunutí náčrtu
• Otočení náčrtu
• Změna perspektivy
Navigační nástroj aktivujete tím, že na něj klepnete. Vybraný nástroj se zvýrazní a kurzor
se změní.
Navigační nástroj deaktivujete tím, že na něj klepnete znovu.
Úprava pohledu Náčrt pomocí Navigační kostky
K úpravě pohledu Náčrt můžete použít také navigační kostku.
Klepnutím na kostku a tažením můžete pohled individuálně upravit.
Klepněte na čelo, roh nebo hranu kostky a zobrazíte předefinované pohledy.

011137_001

Gesta pro dotykovou obrazovku
Pokud je zařízení vybavené dotykovou obrazovkou, můžete pomocí gest dvěma prsty
rychle upravit pohled bez použití navigačních nástrojů:
Potažení:

Zvětšení:
009108_001

011136_001

Otočení:

Změnšení:

009111_001
009110_001

3D Disto, Popis systému
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Panel nástrojů standardní aplikace
(Měření)

Tlačítko

Popis
Zadejte a změřte referenční výšku.
Zahajte automatické měření čáry nebo povrchu.
Vypněte kreslení čáry.
Přechod o jeden bod dozadu.
Přechod o jeden bod dopředu.
Zobrazí všechny fotografie v náčrtu.
Zobrazení seznamu CAD nástrojů.
Potvrzení aktuální operace.
Spuštění režimu plochy nebo objemu.
Vrácení posledního příkazu zpět nebo jeho opakování.
Funkce mazání.

Stavový panel

Ikona

Popis
Označuje zbývající kapacitu baterie přístroje 3D Disto.
Označuje, že přístroj 3D Disto je připojen k napájecímu zdroji.
Označuje připojení USB mezi zařízením se systémem Windows a
přístrojem 3D Disto.
Označuje, že spojení se sítí WLAN je funkční.
Měřítko plochy náčrtu a tlačítko změny úrovně zoomu.
Označuje úroveň zoomu/zvětšení hledáčku.
Označuje, že snímač náklonu je vypnutý.

3D Disto, Popis systému
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Ikony v okně
výsledků

Ikona

Popis
Vodorovná vzdálenost
Šikmá vzdálenost
Výška, výškový rozdíl
Levý úhel
Pravý úhel
Souřadnice: X, Y
Náklon
Horizontální/skloněná plocha
Obvod horizontální/skloněné plochy
Výška objemu
Objem
Velikost kružnice
Obvod
Průměr
Plocha měření
Obvod měření
Objem měření
Vzdálenost mezi bodem a rovinou.
Kolmá vzdálenost z bodu k referenční čáře.

3D Disto_052

Vzdálenost od základny referenční čáry k patě kolmice.

3D Disto_053

3D Disto, Popis systému
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3

Setup přístroje

3.1

Postavení 3D Disto

Instalace krok za
krokem

Následující popis se týká instalace přístroje na stativ. Přístroj 3D Disto je však možné také
umístit na rovnou plochu, například na podlahu nebo desku.
Krok


1.

Popis
Vždy se doporučuje chránit přístroj před přímým slunečním svitem a bránit velkým
teplotním rozdílům kolem přístroje.
Postavte stativ na vhodné místo, kde lze dobře
zaměřovat měřené body a také vysunout stojiny
stativu do pohodlné pracovní výšky.

2.

Umístěte přístroj 3D Disto na hlavici stativu.
Dotáhněte středový upevňovací šroub stativu.

3.

Vystřeďte bublinu kruhové vodováhy přístroje 3D
Disto přizpůsobením polohy stojin stativu.

4.



4
2
3

1
1

Stiskněte tlačítko
a zapněte přístroj.
Přístroj 3D Disto začne provádět samovyrovnání:
náklon je kontrolován snímačem náklonu a přístroj
se vyrovná sám, je-li náklon menší než 3°.

1

010813_001

Nepohybujte s 3D Disto, pokud probíhá samovyrovnávání.

3.2

Připojení 3D Disto k zařízení se systémem Windows

Připojení přístroje 3D
Disto k zařízení se
systémem Windows
krok za krokem

Spuštění softwaru
Krok

Popis

1.

Chcete-li spustit software, klepněte na ploše na ikonu 3D Disto.

Při prvním spuštění softwaru se zobrazí následující obrazovka:

V případě potřeby změňte nastavení.
Pokračujte stisknutím tlačítka

3D Disto, Setup přístroje

.
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Krok

Popis
Otevře se následující obrazovka:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Vyberte rozhraní WLAN.*
b) Seznam dostupných zařízení WLAN a intenzita jejich signálu. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
c) Chcete-li pracovat s připojením pomocí kabelu, připojte kabel USB a klepněte
sem.
d) Chcete-li pokračovat bez připojení, klepněte sem.
Zařízení 3D Disto se sériovým číslem 175... potřebují externí USB modul WLAN.

3.3

Asistent

Asistent a ikony
podpůrných funkcí

K dispozici je asistent, který vás provede všemi úkoly měření pomocí ilustrovaných místních oken.



3D Disto, Setup přístroje

Pokud není potřebný, můžete jej vypnout pomocí Menu (Nabídka) » Settings
(Nastavení) » Assistant (Asistent). Je-li asistent vypnutý, ve stavovém panelu jsou
k dispozici i nadále ikony podpůrných funkcí, zobrazující spuštěné aplikace a jaká
uživatelská akce se vyžaduje.
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3.4

Snímač náklonu

Snímač náklonu

Vestavěný snímač náklonu zajišťuje, aby měření byla vztažena na skutečný horizont nebo
skutečnou čáru olovnice, definovanou gravitací. Náklon je kontrolován snímačem náklonu
a přístroj se vyrovná sám, je-li náklon menší než 3°.
Pokud není možné přístroj 3D Disto vyrovnat,
na stavovém panelu bliká. Vyrovnejte přístroj 3D Disto, nebo zrušte proceduru vyrovnávání.




Pouze pro pokročilé uživatele:
Pokud je snímač náklonu vypnutý, systém nebude provádět korekci náklonu
přístroje 3D Disto. Všechny výsledky, které se týkají fyzicky vodorovné roviny,
například náklon, výškové rozdíly, vodorovné vzdálenosti, úhly, plochy nebo
objemy, se nyní vztahují k nakloněnému horizontu laserové jednotky. Na nastavení
snímače náklonu je nezávislá pouze šikmá vzdálenost mezi dvěma měřenými
body. Snímač náklonu může být užitečné vypnout v případě vibrací, například na
staveništích nebo v nestabilním či pohybujícím se prostředí, například na lodích.
Téměř všechna měření lze přesto provést a exportovaná data lze následně
„vyrovnat“ pomocí softwaru CAD.

3.5

Konfigurace zařízení a nastavení menu

Konfigurace zařízení

Všechna nastavení na obrazovce Setup
(Nastavení) můžete také změnit prostřednictvím nabídky: Zvolte Menu » Device
(Zařízení).

•
•
•

•
•
•

3D Disto, Setup přístroje

Connect (Připojit) 3D Disto pro připojení prostřednictvím sítě WLAN, kabelu USB
nebo odpojení.
WLAN channel (Kanál sítě WLAN) slouží k přepínání mezi různými kanály, pokud
propojení nepracuje.
Tilt sensor (Snímač náklonu) slouží k zapnutí/vypnutí snímače náklonu.
Vyberte možnost ON (Zapnout), pokud pracujete v obtížném pracovním prostředí
staveniště, kde na přístroj působí rázy a vibrace; kromě toho si můžete vybrat možnost
ON (sensitive)(Zapnout (Citlivé)).
Theft protection (Ochrana proti odcizení) chrání přístroj pomocí bezpečnostního PIN
kódu.
Calibration (Kalibrace) slouží ke kontrole a nastavení. V části"8 Kontrola a kalibrace"
najdete další informace.
Software slouží k aktualizaci softwaru, kontrole verze nebo k zadání/aktivaci licenčního
klíče softwaru.
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Nastavení

Stisknutím tlačítka Menu » Settings
(Nastavení) zobrazíte následující
možnosti:

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Snap Radius (Poloměr kroku) slouží k definování plochy okolo bodu/čáry. Toto nastavení nabízí seznam bodů, které jsou velmi blízko sebe – zjednodušuje se tak jejich
výběr.
Assistant (Pomoc) slouží k zapnutí/vypnutí asistenta.
Units (Jednotky) slouží ke změně nastavení jednotek.
Welcome text (Úvodní text) slouží například k zadání názvu společnosti.
On-screen keyboard (Obrazovková klávesnice) definuje režim zobrazení pro obrazovkovou klávesnici na zařízeních s dotykovým displejem.
Automaticky: Obrazovková klávesnice se zobrazí automaticky, jakmile jste vyzváni k
zadávání znaků.
Date & Time (Datum a čas) slouží ke změně nastavení data a času.
Language (Jazyk) slouží k výběru upřednostňované jazykové verze softwaru.
Import/Export slouží ke změně formátu, souřadnic a desetinného oddělovače.
Přístroj je vybaven funkcí Reset (Resetování). Pokud zvolíte funkci menu Reset to
default (Resetovat na výchozí) a potvrdíte ji, přístroj se vrátí k výchozímu nastavení.
Všechna data měření jsou zachována.

3.6

Správa dat

3.6.1

Správce souborů

Správce souborů

Nástroj Správce souborů zajišťuje veškerou správu dat souborů měření, fotografií, bezpečných bodů a také přenos dat.
Chcete-li použít Správce souborů, stiskněte tlačítko Menu
File Manager (Správce souborů).

3D Disto, Setup přístroje

a vyberte položku
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Popis tlačítek:
Ikona

Popis
Složka projektu
Složka s fotografiemi
Složka s bezpečnými body
Dočasný soubor
Soubor měření
Soubor projektoru

Tlačítka Panelu
nástrojů ve Správce
souborů

Tlačítko

Funkce
Zavřít složku/Správce souborů
Přechod do vyšší úrovně složky nebo uzavření Správce souborů
Vytvoření nové složky a zadání jejího názvu
Otevření vybraného souboru nebo složky
Zobrazení vybraného prvku.
Export dat Viz "3.6.2 Export a import dat".
Přejmenování souboru nebo složky
Smazání vybraného souboru nebo složky

Správa fotografií a
bezpečných bodů

Fotografie a bezpečné body jsou uloženy v samostatných složkách.

3D Disto, Setup přístroje
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3.6.2

Export a import dat

Export dat
Podrobný postup

Krok



1.

Popis
Export aplikuje nastavení jednotky vzdálenosti na exportované souřadnice. Toto
nastavení může být kdykoli před provedením exportu upraveno.
Nastavení importu/exportu v menu umožňují nastavit souřadnice prvního naměřeného bodu každé aplikace. Toto nastavení musí být hotové před změřením
prvního bodu v novém projektu (např. nové měření); nastavení neplatí zpětně.
Otevřete Správce souborů, zvolte složku nebo soubor a stiskněte tlačítko

.

Stisknutím tlačítka
vygenerujete balíček souborů pro export:
• soubory DXF a DWG: 2D, 3D
• soubor CSV: editovatelný, běžný tabulkový datový formát
• Soubor TXT: všechny výsledky v editovatelném formátu ASCII. Stejný obsah
jako soubor CSV.
• soubory JPG fotografií a bezpečných bodů

Import dat
Podrobný postup

2.

Exportovaná data jsou přenesena do složky Export v adresáři Dokumenty\Leica
Geosystems\3D Disto v počítači.

Krok

Popis




Pro některé aplikace je možné importovat soubory DXF nebo soubory s tabulkovým formátem.
Před importováním byste měli data upravit na počítači. Importovány jsou pouze
body, nikoliv čáry. Před importováním souborů DXF z nich odstraňte nesouvisející
data, například rámečky, loga, souřadnice nebo orientační šipky.

1.

Chcete-li otevřít složku Import, klepněte na ploše na ikonu 3D Disto Data.

2.

Zkopírujte soubory CSV nebo DXF do složky Import.

3.

V části "6.3 Projektor" najdete další informace.

3D Disto, Setup přístroje
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3.7

Kalkulačka

Používání kalkulačky

•
•

Klepněte na výsledek v okně výsledků, aby se spustila kalkulačka.
Další možností je stisknout tlačítko Menu (Nabídka) » Calculator (Kalkulačka).

010862_002

Funkce paměti
Funkce paměti umožňuje sčítat nebo odečítat výsledky, např. plochy nebo objemy.
• Klepněte na tlačítko MC a vymažte paměť.
• Klepněte na tlačítko MR a načtěte hodnotu uloženou do paměti.
• Klepněte na tlačítko M- a odečtěte zobrazenou hodnotu od hodnoty uložené v paměti.
• Klepněte na tlačítko M+ a přičtěte zobrazenou hodnotu k hodnotě uložené v paměti.
Chcete-li uložit jistou hodnotu do paměti: klepněte na tlačítko MC a vymažte paměť,
zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko M+. Chcete-li uložit hodnotu se záporným
znaménkem, stiskněte tlačítko M-.



3D Disto, Setup přístroje
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4

Technické termíny a zkratky

Horizontální úhel
a

a) Horizontální úhel: [°] nebo [gon]

010863_001

Vertikální úhel

Nastavení: Horizont = 0
a

a) Vertikální úhel: [°], [gon], [1:n] nebo [%]

010864_001

Nastavení: Horizont = 90°/100 gon
a

a) Vertikální úhel: [°] nebo [gon]

010865_001

Vzdálenosti

a

a) Kolmá vzdálenost

010867_001

a
b
c

010868_001

3D Disto, Technické termíny a zkratky

a) Šikmá vzdálenost
b) Svislá vzdálenost
= výškový rozdíl
c) Vodorovná vzdálenost
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Plochy
a

a) Nakloněná plocha, změřená
b) Horizontální plocha, vypočítaná
přístrojem 3D Disto

b
010869_001

Reference

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

0.00
010870_001

a) Referenční výška:
Úroveň, na kterou se odkazují všechny
výšky.

1
10

3.

010871_001

Snímač náklonu

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Referenční osa/čára:
Čára, na kterou se odkazují všechny
rozměry.

Snímač náklonu zaručuje správnost výsledků i v případě, že přístroj 3D Disto nebude
nastaven vodorovně.

0-3°

010876_001

010877_001

Snímač náklonu vypnutý = deaktivováno
Všechny výsledky měření se vztahují na
nakloněnou osu a horizont přístroje 3D
Disto.
Bezpečné body

Snímač náklonu zapnutý = aktivováno
Všechny výsledky měření se vztahují na
vodorovnou osu a horizont, je-li přístroj
3D Disto nastaven od 0° do 3°.

Bezpečné body spojují měření se souřadnicovým systémem. Tyto referenční body
umožňují měnit umístění přístroje 3D Disto nebo pokračovat v měření později, aby všechna
měření do sebe navzájem zapadala.

010873_001



V části"6.4 Umístění" najdete další informace.

3D Disto, Technické termíny a zkratky
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Vytyčení nebo promítání

Importovat lze konstrukční data ve formátu DXF a běžném tabulkovém formátu a následně
je používat pro vytyčení odpovídajících bodů nebo mřížek.

CAD

010874_001

Laserový dálkoměr

Laserový dálkoměr (LDM) stanovuje vzdálenosti pomocí červeného laserového paprsku ve
viditelném světelném spektru.

Kalibrace

Kalibrace je postup kontroly a seřízení přesnosti přístroje. V části"8 Kontrola a kalibrace"
najdete další informace.

Pravítko pro korekční
body

Pravítko pro korekční body je příslušenství, které slouží pro měření nepřístupných nebo
skrytých bodů.

?

a

010875_001

a) Pravítko pro korekční body

3D Disto, Technické termíny a zkratky
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5

Použití přístroje

5.1

Měření

Popis

Přístroj 3D Disto je kombinací přesného laserového dálkoměru (LDM) a snímačů úhlu.
Měření se používají ke stanovení vztahů mezi různými cíli, například vodorovných vzdáleností, šikmých vzdáleností a výškových rozdílů pro stanovení rozměrů místnosti, úhlů dvou
stěn, ploch, objemů, olovnice a dalších prvků.

5.2

Hledáček

Popis

Přístroj 3D Disto má integrovanou kameru. Tu zapnete stisknutím tlačítka
a zobrazuje
obraz z fotoaparátu přímo na displeji přístroje 3D Disto. Nitkový kříž v obrazu hledáčku
umožňuje přesné cílení a měření v případě, že laserový paprsek není viditelný, například
na velké vzdálenosti nebo v důsledku příliš jasného světla.
Ukázka obrazovky hledáčku:

Používání hledáčku

Tlačítko hledáčku
Hledáček spustíte stisknutím tlačítka

.

Druhým stisknutím tlačítka aktivujete režim uzamčení, třetím stisknutím hledáček
odemknete a uzavřete. Symbol zámku na tlačítko označuje režim uzamčení.
Cílení: pro zacílení měřeného bodu existují různé možnosti:
a

b

c

a) Stiskněte tlačítka šipek na obrazovce. Podržíte-li tlačítko,
přístroj 3D Disto se bude otáčet rychle, při krátkém klepnutí na
tlačítko se bude přístroj otáčet v krocích.
b) Cílení klepnutím a měřením: klepněte na místo na obrazovce.
Laserový bod se natočí do tohoto místa automaticky.
c) Cílení joystickem: aktivuje se dlouhým klepnutím do středu
nitkového kříže. Uprostřed se objeví červený bod. Přesuňte
dotykové pero po obrazovce a otočte přístroj 3D Disto v tomto
směru v reálném čase, dokud se červená šipka neuvolní. Čím
delší bude červená šipka, tím rychleji se bude přístroj 3D Disto
otáčet.

011126_001

3D Disto, Použití přístroje
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Popis panelu nástrojů
Tlačítko

Funkce
Stisknutím tlačítka zvětšíte nebo zmenšíte pohled.
Stiskněte tlačítko a nastavte jas kamery.
Stisknutím tlačítka zobrazíte/skryjete všechny naměřené body.
Stisknutím tlačítka změříte skryté body.
Vyberte v místním okně nástroj posunutí:

•
•

Vertikální posunutí: Změří jeden bod na vertikálním cíli.
Individuální posunutí: Změří dva body na tyči nebo jiném technickém
vybavení.
• Pravítko posunutí: Změří dva body na pravítku přístroje 3D Disto pro
posunutí bodů.
Pracovním postupem vás provede asistent.
Stisknutím tlačítka pořídíte snímky pro dokumentační účely.
V případě nízké intenzity osvětlení stiskněte tlačítko a změňte obrázek
hledáčku na režim zvýraznění hran. Hrany a rohy budou zvýrazněny
černou barvou.
Stiskněte tlačítko a vyberte z různých příkazů otáčení:
• Otočit o 90° doprava
• Otočit o 90° doleva
• Otočit o ?°: Zadejte vodorovný úhel, o který se má přístroj 3D Disto
otočit.
• Horizont: přístroj 3D Disto přejde do vodorovné polohy se sklonem 0
%.
• Kolmo nahoru: tuto možnost lze použít pro promítnutí bodu kolmo
nahoru ustavením přístroje 3D Disto přímo nad ním. Pro vystředění
použijte značky 90° na patici přístroje 3D Disto.

3D Disto, Použití přístroje
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5.3

Postup měření

Podrobný postup
měření

Krok

Popis

1.



Pro zaměření prvního bodu, například rohu, stiskněte tlačítko
a pomocí
tlačítek se šipkami nebo jiným způsobem popsaným v části"5.2 Hledáček"
přesuňte laserový paprsek na požadované místo.
Během cílení zajistěte, aby se laserový paprsek nedělil podél rohů nebo hran.

011133_001

2.

Stiskněte tlačítko

a proveďte měření.

3.

Zaměřte druhý bod postupem popsaným v předchozích krocích.
Z prvního do druhého naměřeného bodu se zobrazí čára.

4.

Pokračujte popsaným postupem a změřte další body, nebo pomocí
úhelník uzavřete/dokončete.

3D Disto, Použití přístroje
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Krok





5.

Výpočty plochy a
objemu

Popis
V některých zvláštních situacích není navrhovaná čára k dispozici. Uzavřít
mnohoúhelník a vytvořit výsledek lze i tak, že čáru mezi dvěma body nakreslíte
pomocí stylusu.

Chcete-li změnit pohled na vhodnou perspektivu, použijte navigační nástroje
nebo klepněte na navigační kostku.

Stiskněte tlačítko
a zvolte si z následujících možností: Uložit, Uložit jako,
Vymazat obrazovku, Uzavřít měření bez uložení.

Přístroj 3D Disto vám může také pomoci vypočítat plochy a objemy. Obojí je možné během
měření nebo po něm.
Krok

Popis

1.

Stiskněte tlačítko

2.

Vyberte čáru, který má být přidána k ploše a pak stiskněte tlačítko

3D Disto, Použití přístroje
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Krok

Popis

3.

Pokračujte tímto způsobem pro všechny čáry a stiskněte tlačítko

4.

Zobrazí se místní okno s výběrem různých možností definování výšky:
• Zadejte výšku:
Zadejte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko OK.
• Změřte výšku:

•
5.

Otevře se hledáček. Zaměřte a změřte bod na podlaze pomocí
a potom
zaměřte a změřte bod na stropě. Body můžete měřit kdekoliv na ploše podlahy
nebo stropu. Výška se zobrazí v okně výsledků.
Zavřete seznam:
Výsledkem je plocha.

Chcete-li změnit výšku nebo vypočítat objem s pomocí vybrané plochy, stiskněte
tlačítko

6.

3D Disto, Použití přístroje

.

a pokračujte postupem popsaným v předchozích krocích.

Ukončete aplikaci stisknutím tlačítka

.
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6

Softwarové aplikace

6.1

Přehled

Popis

K dispozici je celá řada softwarových aplikací, které jsou určeny pro široké spektrum
konstrukčních úkolů a usnadnění každodenní práce.
• Měření:
Poskytuje praktické funkce pro měření rozměrů místnosti, zdí, oken schodů a dalších
prvků vzhledem k výšce, ručně nebo automaticky.
• Projektor:
Umožňuje vytyčení mřížek a dalších navržených dat na podlaze, stropě nebo stěnách.
• Umístění:
Umožňuje snadno a správně zkontrolovat a změnit polohu přístroje 3D Disto.
• Sada nástrojů:
Nástroje pro inteligentní měření a výsledky.

6.2

Měření

Popis

Tato aplikace měří rozměry místnosti, včetně podrobných prvků. Pro tato měření je k dispozici několik další funkcí:
• Referenční výška
• Měření jednoho bodu
• Nástroj pro automatické skenování
• Nástroje CAD

6.2.1

Referenční výška

Definice referenční
výšky
Podrobný postup

V aplikaci měření lze definovat známou výšku jako výšku referenční. Veškeré další naměřené výšky budou vztaženy k této referenční výšce.
Krok
1.

Popis
Stiskněte tlačítko

.

2.

Místní okno vás vyzve k zadání a změření příslušné referenční výšky. Zadejte
hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

3.

Otevře se hledáček.
Zamiřte referenční výšku a stiskněte tlačítko

4.

3D Disto, Softwarové aplikace

.

Referenční výška se zobrazí v ploše náčrtu.
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6.2.2

Nástroj pro automatické skenování

Popis

Tento nástroj provádí automatizovaná vodorovná, svislá nebo skloněná měření profilů a
měření povrchů.
Ideální pro měření místností bez ostrých rohů nebo se zakřivenými stěnami, nepřístupnými
body, skloněnými povrchy nebo plochami.

010918_001

Skenování čáry,
podrobný postup

Krok

Popis

1.

Stisknutím tlačítka

2.

Místní okno nabídne měření čar a měření povrchů.

Stisknutím tlačítka
3.

vyberte měření čáry.

Místní okno zobrazí typy měření.

•
•
•
4.

spusťte měření.

Horizontální
Vertikální
Svah

Otevře se hledáček a umožní zamíření a změření počátečního bodu.
Zamiřte a stiskněte tlačítko



5.

.

Měření svislé čáry:
Místní okno vás vyzve ke zvolení orientace měření:
• Kolmo ke stěně
• Volné: Pracovním postupem vás provede asistent.

Místní okno vás vyzve k definování směru měření.
Měření horizontální čáry:
• Doleva (360°)
• Od bodu do bodu
• Doprava (360°)

3D Disto, Softwarové aplikace
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Krok

Popis
Měření vertikální čáry:
• Nahoru (360°)
• Od bodu do bodu
• Dolů (360°)

Měření sklonu:
Otevře se hledáček.
Zaměřte cíl a stiskněte tlačítko
6.


7.



.

Místní okno vás vyzve k definování odstupu měření.
Zvolte interval a stiskněte tlačítko OK, nebo přejděte úplně doprava a zadejte
jednotlivé intervaly.

Nevybírejte malé intervaly na dlouhých vzdálenostech, dosáhnete tak nejlepších
výsledků.
Stiskněte tlačítko OK.
Začne měření.
Panel nástrojů se změní.
Stisknutím tlačítka

spusťte kameru. Opětovným stisknutím odblokujte.

Stiskněte tlačítko
a změňte odstupy měření, vynechte zbytek měření, pokračujte v měření nebo jej zrušte.
Stisknutím tlačítka
způsobuje problémy.

vynechte měřený bod, který nepotřebujete, nebo který

8.

Pokud je měření dokončeno, zobrazí se výzva Ready (Hotovo). Edit Scan?
(Upravit měření?) Yes/No (Ano/Ne).

9.

Pokud zvolíte Yes (Ano): zobrazí se nový panel nástrojů, například pro měření
chybějících bodů pomocí funkce DIST nebo odstranění nepotřebných bodů
tlačítkem Čištění.

3D Disto, Softwarové aplikace
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Krok



Měření
povrchu,podrobný
postup

Popis
Stisknutím tlačítka

nebo

Stisknutím tlačítka
vyrovnané body.

spustíte pročištění měření, kdy automaticky vymažete

Stisknutím tlačítka

dokončete měření.

10.

Stisknutím tlačítka

uložte a uzavřete soubor měření.

Krok

Popis

1.

Stisknutím tlačítka

2.

Místní okno nabídne měření čar a měření povrchů.

Stisknutím tlačítka
3.




vyberte body.

spusťte měření.

změřte povrch.

Místní okno nabízí tři možnosti měření: vodorovné, sklon a svislé:
Vyberte svou preferenci podle povrchu, který chcete měřit.

Svislé nebo vodorovné měření se používá k měření na stěnách, podlahách a stropech.
Měření sklonu je ideální pro kontrolu plochosti jakéhokoli povrchu, nezávisle na
jeho náklonu.

4.

Vyberte možnost „přesné“ nebo „rychlé“. „Přesné“ najde přesnou polohu každého
změřeného bodu. „Rychlé“ upřednostní krátkou dobu měření a spolehlivost. Přesnost měření je stejná.

5.

Otevře se hledáček pro měření umožňující definovat plochu měření:
Definujte Scan Area (Plochu měření):
• vodorovné a svislé měření: měření 2 hran (3 bodů). Plocha se automaticky
dokončí.
• měření sklonu: změřte okraje plochy měření a pokračujte stisknutím tlačítka
.

3D Disto, Softwarové aplikace
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Krok

Popis

6.

Místní okno vás vyzve k definování odstupu měření.
Zvolte interval a stiskněte tlačítko OK, nebo přejděte úplně doprava a zadejte
jednotlivé intervaly.


7.



Nevybírejte malé intervaly na dlouhých vzdálenostech, dosáhnete tak nejlepších
výsledků.
Stiskněte tlačítko OK.
Začne měření.
Odchylka každého naměřeného bodu od vztažné roviny se zobrazí v okně
výsledků.
Z geometrických důvodů probíhá výpočet měření objemu jako aproximace.
Panel nástrojů se změní.
Stisknutím tlačítka

spusťte kameru. Opětovným stisknutím odblokujte.

Stiskněte tlačítko
a změňte odstupy měření, vynechte zbytek měření, pokračujte v měření nebo jej zrušte.

8.

Stisknutím tlačítka
způsobuje problémy.

vynechte měřený bod, který nepotřebujete, nebo který

Stisknutím tlačítka

uložte a uzavřete soubor měření.

6.2.3

Nástroje CAD

Popis

Nástroje CAD nabízejí sadu funkcí kreslení.
Klepnutím na tlačítko na panelu nástrojů zobrazíte CAD nástroje.

K dispozici jsou následující nástroje:
• Kruh
• Obdélník
• Průsečík čar
• Prodloužení čáry
• Posunutí bodu
• Kolmý průsečík

3D Disto, Softwarové aplikace
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Nástroj kružnice

Účelem nástroje kružnice je nakreslení kružnice procházející body, například zásuvkami
nebo otvory.
Krok

Popis

1.

Zamiřte a změřte bod a aktivujte funkci kružnice dlouhým klepnutím na bod v
ploše náčrtu.

2.

Vyberte Kruh.

3.

Otevře se místní okno.

Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko OK.
4.



3D Disto, Softwarové aplikace

Kolem vybraného bodu je nakreslena kružnice. Okno výsledků obsahuje poloměr,
obvod a velikost kružnice.

Chcete-li kružnici odstranit, zadejte 0 jako hodnotu průměru, nebo stiskněte
tlačítko
.
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Nástroj obdélníku

Krok

Popis

1.

Změřte 1. a 2. bod úhlopříčky obdélníku, například okna, a pak aktivujte nástroj
CAD dlouhým klepnutím na čáru.

2.

Otevře se menu nástrojů CAD. Vyberte Obdélník.

3.

Úhlopříčka se změní na vyrovnaný obdélník.

3D Disto, Softwarové aplikace
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Nástroj Průsečík čar

Nástroj Průsečík čar hledá průsečík dvou čar.
Krok



Popis
Umístění průsečíku se vypočítává dvojrozměrně v rovině X-Y. Výška průsečíku se
vypočítává extrapolací 1. čáry.

1.

Zamiřte a změřte dva body nebo vyberte existující čáru.

2.

Aktivujte nástroje CAD dlouhým klepnutím na čáru v ploše náčrtu. Vyberte
Průsečík čar.

3.

Asistent vás vyzve, abyste vybrali druhou čáru.
Vyberte druhou čáru.
Jakmile vyberete čáru, je navržen průsečík:

4.

Po stisknutí tlačítka

se vygeneruje průsečík a přidají se spojovací čáry do

existujících bodů.
5.

3D Disto, Softwarové aplikace
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Nástroj Prodloužení
čáry

Nástroj Prodloužení čáry prodlužuje čáru o ručně zadanou hodnotu vzdálenosti.
Krok



Popis
Koncový bod prodloužení čáry se vypočítává jako trojrozměrná extrapolace
vybrané čáry.

1.

Zamiřte a změřte dva body nebo vyberte existující čáru.

2.

Aktivujte nástroje CAD dlouhým klepnutím na čáru v ploše náčrtu. Vyberte
Prodloužení čáry.

3.

Místní okno vás požádá o délku prodloužení.
Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko Ok.

4.

Je navržen koncový bod prodloužení čáry:

5.

Po stisknutí tlačítka

se vygeneruje nový bod a přidá se spojovací čára do

předchozího bodu.
6.

3D Disto, Softwarové aplikace
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Nástroj Posunutí
bodu

Nástroj Posunutí bodu vytváří nový bod na základě zadání hodnoty posunutí podél existující čáry, korekce a úhlu korekce.
Krok



Popis
Umístění posunutí bodu se vypočítává dvojrozměrně v rovině X-Y. Nová výška
bodu se vypočítává extrapolací vybrané čáry.

1.

Zamiřte a změřte dva body nebo vyberte existující čáru.

2.

Aktivujte nástroje CAD dlouhým klepnutím na čáru v ploše náčrtu. Vyberte Posunutí bodu.

3.

Asistent a místní okno vás požádají o délku posunutí.
Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

4.

Je navržena délka posunutého bodu:

5.

Pokračujte stisknutím tlačítka

6.

Asistent a místní okno vás požádají o směrový úhel pro korekci.
Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

3D Disto, Softwarové aplikace
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Krok

Popis

7.

Je navržen úhel pro korekci směru:

8.

Pokračujte stisknutím tlačítka

9.

Asistent a místní okno vás požádají o korekci.
Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko OK.

10.

Je navržen posunutý bod:

11.

Po stisknutí tlačítka

.

se vygeneruje nový bod a přidá se spojovací čára do

předchozího bodu.
12.

3D Disto, Softwarové aplikace
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Nástroj Kolmý
průsečík

Nástroj Kolmý průsečík hledá kolmý průmět bodu na vybrané čáře.
Krok



Popis
Umístění průsečíku se vypočítává dvojrozměrně v rovině X-Y. Výška průsečíku se
vypočítává extrapolací 1. čáry.

1.

Zamiřte a změřte dva body nebo vyberte existující čáru.

2.

Aktivujte nástroje CAD dlouhým klepnutím na čáru v ploše náčrtu. Vyberte Kolmý
průsečík.

3.

Asistent vás požádá, abyste vybrali bod.
Stiskněte tlačítko Ok. Vyberte bod.

4.

Jakmile vyberete bod, je navržen průsečík:

5.

Po stisknutí tlačítka

se vygeneruje průsečík a přidají se spojovací čáry do

existujících bodů.
6.

3D Disto, Softwarové aplikace
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6.3

Projektor

Popis

Tato aplikace promítá body nebo geometrické mřížky na vodorovnou, svislou nebo skloněnou (= „volnou“) rovinu. Konstrukční data ve formátu DXF nebo tabulkovém formátu lze
importovat, případně lze geometrii mřížky zadat ručně.

010958_001

6.3.1
Projektor, Start

Pracovní postup
Krok

Popis

1.

Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Projector
(Projektor).

2.

Místní okno nabízí tři režimy měření: vodorovné, sklon a svislé.
Vyberte svou preferenci podle plochy pracoviště.

Měření plochy pracoviště

3.

Otevře se hledáček pro měření plochy pracoviště.

Krok

Popis

1.

Změřte všechny důležité objekty, které chcete vzít v úvahu (hrany, rohy atd.).



2.

Jen pro vodorovný režim: první změřený bod definuje úroveň, ke které se všechny
další body budou vztahovat.
Je-li funkce

zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka zavřete obrys. Potom změřte

další body zájmu (pouze režim sklonu).

Návrh bodu

3.

Až budou všechny body změřené, pokračujte stisknutím tlačítka

Krok

Popis

.

1.
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Místní okno nabízí dvě možnosti pro definování promítnutých bodů: Režim Mřížka
pro pravidelný vzor a režim Import pro jednotlivé soubory DXF nebo CSV.
Pomocí tlačítka

se kdykoli můžete vrátit zpět k měření plochy pracoviště.
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Režim Mřížka
Krok
1.

Popis
Stisknutím tlačítka

spusťte režim Mřížka.

2.

Objeví se místní okno pro volbu mezi Definovat nový, Použít poslední nebo
Měřit.

3.

Vyberte svou preferovanou možnost:
• Definovat nový: pomocí dalších nástrojů zadejte geometrii mřížky.
• Použít poslední: obnoví se poslední návrh mřížky, který byl zadán.
• Měřit: provedení zadaného postupu uzamčení na existující mřížku. Tato volba
přeskakuje následující krok Seřízení.

Režim Import
Krok
1.
2.




Návrh urovnání

Popis
Stisknutím tlačítka

spusťte režim Import.

Správce souborů zobrazí všechny importované soubory DXF a CSV.
Vyberte soubor.
Stiskněte tlačítko
, pokud chcete zkontrolovat obsah pomocí prohlížeče.
V záhlaví prohlížeče se zobrazí velikost souboru. Změňte nastavení pro vzdálenost v menu, jestliže měřítko neodpovídá ploše pracoviště!
Chcete-li importovat body ze seznamu, zadejte souřadnice X, Y nebo Y; X v
textovém editoru a uložte soubor s příponou CSV. Pokud import nefunguje
správně, zkontrolujte nastavení Import/Export v menu.

3.

Pokračujte stisknutím tlačítka

4.

Zobrazí se promítnuté body a jsou připravené na seřízení.

Krok

Popis



Pomocí tlačítka

.

se kdykoli můžete vrátit zpět k návrhu bodu.

1.

Otevře se urovnání.

2.

Návrh bodu se nyní zobrazí v ploše pracoviště a musíte ho přesunout do požadované polohy. Použijte následující nástroje:

3D Disto, Softwarové aplikace
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Krok



Popis
Mřížku je možné na obrazovce posunout nahoru, dolů, vlevo a vpravo a to v
malých krocích pomocí tlačítek
/
/
/
.
Zobrazí se kolmá vzdálenost od vybraného bodu mřížky k referenční čáře. Klepněte na tuto vzdálenost a zadejte hodnotu.

Stisknutím tlačítka

resetujete polohu mřížky.

Stisknutím tlačítka

vyrovnáte mřížku rovnoběžně s vybranou čarou.



Promítání bodu

Čáry mezi návrhy bodů mohou být v případě potřeby nakresleny na obrazovce před použitím nástroje Rovnoběžná čára.

Stisknutím tlačítka

otočíte mřížku o 90°.

Stisknutím tlačítka

umístíte mřížku přesně do referenčního bodu.

3.

Pokračujte stisknutím tlačítka

Krok

Popis



Stisknutím tlačítka

.

se vrátíte zpět k nástroji Urovnání.

1.

V režimu vytyčování se panel nástrojů změní a budete tak moci začít promítat
mřížku.

2.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte bod a stiskněte tlačítko



.

Body můžete vybrat klepnutím na bod na obrazovce, nebo pomocí dálkového
ovladače.
Porézní, strukturované nebo hrubé povrchy mohou působit problémy, protože
laserový paprsek nemůže odrazit přesné umístění vytyčovaného bodu.

3.

Laserový bod bude problikávat, pokud je nalezena přesná poloha. Bod je
zvýrazněn na ploše náčrtu červeně. V okně výsledků se zobrazí vzdálenost mezi
bodem a referenční rovinou.

4.

Chcete-li vytyčit další body, vyberte jiný bod a stiskněte tlačítko

.

5.
Stisknutím tlačítka

3D Disto, Softwarové aplikace

uložte soubor.
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Přepnutí roviny



6.3.2

Zamíření a vytyčení pomocí dálkového ovladače RM100

Pokud není možné promítnout bod na strop, přemístěte laserový svazek na
podlahu a poté stiskněte klávesu DIST. Od teď se budou promítat na podlahu
následující body. Projekční povrch můžete kdykoli změnit.

Funkce tlačítek v aplikaci Projektor

Stisknutím tlačítka
zapnete laser, druhým stisknutím promítnete nebo
změříte bod na referenční ploše.
Každé tlačítko se šipkou volí pouze sousední bod, zapne přístroj 3D Disto
a spustí iterační měření. Jedním stisknutím tlačítka aktivujete dálkový
ovladač a druhým pak příkaz vykonáte.

6.4

Umístění

Popis

Funkce Umístění umožňují změnit polohu 3D Disto.
Bezpečné body jsou stanoveny uživatelem a usnadňují celý proces určení polohy.

Podrobný postup
použití bezpečného
umístění

Krok


1.

2.

3.

Popis
Před uložením bezpečných bodů musíte nejprve dva body změřit.
Označte a upevněte tři až pět samolepicích cílových značek na stěny, strop nebo
podlahu na ploše pracoviště. Ujistěte se, zda jsou cílové značky vhodně rozptýleny.

Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Location (Umístění) » Secure Location (Bezpečné umístění).
Otevře se hledáček.
Co nejpřesněji zaměřte cílové značky a stisknutím tlačítka
proveďte měření.
Přístroj 3D Disto zhotoví fotografii a uloží ji se souřadnicemi, identifikační značkou
a datem.

4.

Místní okno zobrazí výzvu Measure more Secure Points? (Měřit další
bezpečné body?) Yes/No (Ano/Ne).

5.

Pokračujte dříve uvedeným způsobem a změřte alespoň tři bezpečné body.



6.

3D Disto, Softwarové aplikace

Další bezpečné body můžete přidat kdykoliv.
Zajistěte, abyste měli dostatek dobře změřených bezpečných bodů po celém
svém pracovišti. Když jeden ztratíte, pro úspěšné přemístění musíte mít k dispozici alespoň tři.
Po uložení minimálně tří bodů můžete aplikaci ukončit zvolením možnosti No
(Ne).
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Podrobný postup
přemístění

Tato funkce umožňuje přemístit přístroj 3D Disto do definovaného souřadnicového
systému, který byl předtím stanoven pomocí bezpečného umístění, například umožňuje
dokončit předchozí měření.
Krok



Popis
Použijte takovou polohu přístroje 3D Disto, která umožňuje zamíření a měření
alespoň tří bezpečných bodů na pracovišti.

1.

Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Location (Umístění) » Relocation (Přemístění).

2.

Místní okno zobrazí výzvy pro definování tolerance.



3.

Stiskněte tlačítko OK a hodnotu potvrďte.
Nižší tolerance zvyšuje přesnost měření a vyžaduje přesné zamíření a viditelnost
bezpečných bodů.
Pokud nejsou k dispozici žádné bezpečné body, ale měření musí proběhnout v
rozsahu geometrie předchozího měření, začněte měření se stejnými body
základní čáry. Toto jsou první dva body měření.
Jsou-li bezpečné body k dispozici, otevře se složka.

Zvolte bezpečný bod stisknutím tlačítka
Stisknutím tlačítka
Stisknutím tlačítka
4.

5.

Stisknutím tlačítka
Otevře se hledáček.

/

nebo klepnutím na obrazovku.

zvětšíte obraz.
zobrazíte všechny bezpečné body v celé paměti.
potvrdíte bod.

Co nejpřesněji zaměřte cílovou značku zobrazenou na fotografii a stisknutím
tlačítka
proveďte měření.
V případě úspěšného postupu se zobrazí místní okno s výzvou Measure next
Secure Point? (Měřit další bezpečný bod?) Yes/Cancel (Ano/Zrušit).

6.
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Pokud zvolíte Yes (Ano): otevře se složka pro výběr dalšího bezpečného bodu.
Pokračujte postupem popsaným pro druhý a třetí bezpečný bod.
Pokud byly dva první bezpečné body změřeny úspěšně, přístroj 3D Disto se
zhruba natočí směrem k dalšímu vybranému bezpečnému bodu. Musíte pouze
provést jemné zamíření a stisknout tlačítko
.
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Podrobný postup
kontroly umístění

Krok

Popis

7.

Jakmile úspěšně změříte tři body, zobrazí se okno s výzvou OK. Measure more
Secure Points? (Měřit další bezpečné body?) Yes/No/Cancel
(Ano/Ne/Zrušit).
• Stiskněte tlačítko Yes (Ano) a pokračujte podle výše popsaného postupu.
• Stiskněte tlačítko No (Ne) a postup dokončete.
V případě úspěchu se v místním okně zobrazí rozměry mezi starou a novou
polohou: XXXm; Height (Výška): XXXm; OK/Cancel (Zrušit). Potvrďte stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím tlačítka Cancel (Zrušit) zrušte akci a změřte
další body.
Pokud přemístění neproběhlo úspěšně, zobrazí se místní okno s výzvou Out of
tolerance! (Mimo toleranci!) Measure more Secure Points? (Měřit další
bezpečné body?) Yes/No/Cancel (Ano/Ne/Zrušit). Pokračujte výše popsaným
způsobem.

8.

Stisknutím tlačítka

zavřete aplikaci.

Došlo-li k neúmyslnému přesunu přístroje 3D Disto, například nárazem, geometrie měřených bodů již nebude odpovídat dříve naměřeným bodům. Začněte kontrolou umístění,
abyste zachovali aktuální přesnost/geometrii.
Krok

Popis

1.

Chcete-li iniciovat kontrolu umístění, stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Location (Umístění) » Location Check (Kontrola umístění).

2.
3.

Jsou-li bezpečné body k dispozici, vyberte bezpečný bod a stiskněte tlačítko

.

Přístroj 3D Disto zamíří bezpečný bod automaticky.
Zkontrolujte polohu laserového bodu pomocí cílové značky.
Pokud laserový bod nemíří do středu cílové značky, doporučuje se
provést přemístění.



4.

Pokračujte kontrolou dalších bodů.

5.

Stisknutím tlačítka

3D Disto, Softwarové aplikace

zavřete galerii bezpečných bodů.
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6.5

Sada nástrojů

Obecné

Kromě standardních aplikací tento program nabízí:
•
•
•
•
•
•

Komfortní měření olovnicí,
Komfortní míření,
Komfortní nivelace,
Značka metru,
Sledování výšky
Rovnoběžná čára.

Po každém vytyčování je nutné odpovídající nástroj restartovat. Místní okno nabízí
možnost pokračovat se stejnou referencí, nebo měření nové. Data nejsou uložena a
nemohou být importována ani exportována. Funkce dálkového ovladače není v těchto aplikacích podporována.

6.5.1

Komfortní měření olovnicí

Popis

Komfortní měření olovnicí umožňuje změřit olovnicí v kterémkoliv bodě a promítnout
daný bod nahoru nebo dolů, aniž byste nad ním museli stát.

010899_001

Podrobný postup
komfortního měření
olovnicí

Krok

Popis

1.

Spusťte aplikaci pomocí Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Tool Kit
(Sada nástrojů).
Spuštěná aplikace zůstane otevřená na pozadí.

2.
Stiskněte tlačítko
Otevře se hledáček.

na panelu nástrojů.

3.

Olovnicí zamiřte a změřte požadovaný bod. Stiskněte tlačítko
Hledáček zůstane otevřený.

4.

Zhruba zaměřte očekávaný bod olovnicí a stiskněte tlačítko
.
Je-li bod olovnice nalezen, laser se rozbliká a signalizuje tak jeho přesnou polohu.

5.

Stisknutím tlačítka

3D Disto, Softwarové aplikace

.

zavřete Sadu nástrojů.
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6.5.2

Komfortní cílení

Popis

Komfortní cílení umožňuje vytyčit bod relativně k referenčnímu bodu na svislých površích.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Podrobný postup
komfortního cílení

Nástroj používejte pouze pro svislé povrchy. Na skloněných površích nebude vytyčená poloha správná.

Krok

Popis

1.

Spusťte aplikaci pomocí Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Tool Kit
(Sada nástrojů).
Spuštěná aplikace zůstane otevřená na pozadí.

2.

Stiskněte tlačítko

na panelu nástrojů.

Otevře se hledáček.
3.

Zamiřte referenční bod na stěně. Stiskněte tlačítko

4.

Místní okno vás vyzve k zadání hodnot pro levou nebo pravou vzdálenost k referenčnímu bodu. Pro otočení vlevo nastavte zápornou hodnotu. Zadejte hodnotu 0
a vytyčte body pouze s vertikálními korekcemi referenčních bodů.
Stiskněte tlačítko OK a hodnotu potvrďte.
Laserový bod bude problikávat a signalizovat tak přesnou polohu.

5.

Zobrazí se místní okno pro zadání svislé hodnoty (= vzdálenost nad/pod vytyčeným bodem). Výchozí hodnota = 0.
Pro otočení dolů nastavte zápornou hodnotu. Stiskněte tlačítko OK a hodnotu
potvrďte.
Přístroj 3D Disto se otočí a vytyčí správnou polohu. Laserový bod bude problikávat a signalizovat tak přesnou polohu.

6.

Stisknutím tlačítka

3D Disto, Softwarové aplikace

.

zavřete Sadu nástrojů.
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6.5.3

Komfortní nivelace

Popis

Komfortní nivelace udržuje laserový bod ve stejné výšce, když otočíte přístroj 3D Disto
vodorovně.

Podrobný postup
komfortní nivelace

Krok

Popis

1.

Spusťte aplikaci pomocí Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Tool Kit
(Sada nástrojů).
Spuštěná aplikace zůstane otevřená na pozadí.

2.

Stiskněte tlačítko
Otevře se hledáček.

na panelu nástrojů.

3.

Zamiřte referenční výšku na stěně. Stiskněte tlačítko
Hledáček zůstane otevřený.

4.

Zhruba zaměřte předpokládaný vytyčovací bod a stiskněte tlačítko
.
Laserový bod bude problikávat a signalizovat tak přesnou výškovou polohu.

5.

Stisknutím tlačítka

3D Disto, Softwarové aplikace

.

zavřete Sadu nástrojů.
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6.5.4

Značka metru

Popis

Nástroj Značka metru označuje značku metru nebo referenční výšku a umožňuje vytyčování požadované výšky.
Tento nástroj může být velmi užitečný pro stanovení značky metru v několika místech místnosti, nebo pro vytyčování výšek v několika úrovních budovy.

Podrobný postup
značení metru

Krok

Popis

1.

Spusťte aplikaci pomocí Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Tool Kit
(Sada nástrojů).
Spuštěná aplikace zůstane otevřená na pozadí.

2.

Stiskněte tlačítko

na panelu nástrojů.

3.

Místní okno vás vyzve k zadání výšky a změření příslušné referenční výšky.

4.

Otevře se hledáček.
Zamiřte referenční bod na stěně. Stiskněte tlačítko

.

5.

Místní okno vás vyzve k zadání vytyčované absolutní výšky.

6.

Otevře se hledáček.
Na stěně zhruba zamiřte očekávanou absolutní výšku. Stiskněte tlačítko
.
Laserový bod se rozbliká a signalizuje tak přesnou polohu absolutní výšky.

7.

3D Disto, Softwarové aplikace

Stisknutím tlačítka

zavřete Sadu nástrojů.
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6.5.5

Sledování výšky

Popis

Sledování výšky umožňuje stanovit výšku cíle, kterou nelze měřit přímo.
Tento nástroj může být velmi užitečný pro měření výšky stromu nebo nadzemního elektrického vedení.

H

Ref

010907_001

Podrobný postup
sledování výšky

Krok

Popis

1.

Spusťte aplikaci pomocí Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Tool Kit
(Sada nástrojů).
Spuštěná aplikace zůstane otevřená na pozadí.

2.

Stiskněte tlačítko

na panelu nástrojů.

Otevře se hledáček.
3.



Zamiřte a změřte referenční bod ve stejné vodorovné vzdálenosti, ve které leží
bod, jež byste chtěli měřit nepřímo.
Hledáček zůstane otevřený a zobrazí se změřený bod.
Po změření referenčního bodu již přístroj 3D Disto příliš ve vodorovném směru
nepřesouvejte, jinak budou naměřené výsledky nesprávné.

4.

Co nejpřesněji zamiřte bod, který chcete měřit nepřímo.
Výškový rozdíl vůči referenčnímu bodu se zobrazí v okně výsledků a je aktualizován v reálném čase.

5.

Zavřete hledáček a ukončete aplikaci.

3D Disto, Softwarové aplikace
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6.5.6

Rovnoběžná čára

Popis

Rovnoběžná čára umožňuje vytyčení čar rovnoběžně k referenční čáře na stěnách,
podlaze nebo nakloněných plochách.

Podrobný postup
použití rovnoběžné
čáry

Krok

Popis

1.

Spusťte aplikaci pomocí Menu (Nabídka) » Applications (Aplikace) » Tool Kit
(Sada nástrojů).
Spuštěná aplikace zůstane otevřená na pozadí.

2.


3.

Stiskněte tlačítko

na panelu nástrojů.

Otevře se hledáček.
Všechny body musí být měřeny na stejné ploše.
Zamiřte a změřte počáteční a konečný bod referenční čáry.

4.

Místní okno vás vyzve k zadání rovnoběžné vzdálenosti vlevo nebo vpravo od
referenční čáry. Stiskněte tlačítko OK a zadanou hodnotu potvrďte.

5.

Otevře se hledáček a umožní hrubé zaměření vytyčovacího bodu.
Stiskněte tlačítko
.
Laserový bod se rozbliká a signalizuje tak přesnou polohu rovnoběžné čáry.

6.

3D Disto, Softwarové aplikace

Stisknutím tlačítka

zavřete Sadu nástrojů.
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7

Chybová hlášení

Chybová hlášení a
rady

Č. chyby

Rada

150

Byl překročen pracovní rozsah.

151

Neplatné měření.

152

Změňte umístění přístroje 3D Disto, nebo použijte pravítko pro korekční body.

160

Opakujte měření a mezi oběma měřeními nepřesouvejte pravítko.

161

V některých případech nelze nástroj korekčních bodů použít.

170

Pokud problém přetrvává, znovu restartujte přístroj 3D Disto.

171

Zkontrolujte všechna zařízení, například napájecí zdroj nebo kabely, a postup
opakujte.

240

Kalibrace snímače náklonu neproběhla úspěšně. Hrozí riziko snížení přesnosti měření. Kontaktujte svého distributora nebo zástupce společnosti Leica
Geosystems.

241

Příliš vysoká odchylka. Opakujte kalibraci správným způsobem.

243

Ustavte přístroj do stabilní polohy. Nedotýkejte se 3D Disto ani jím neotáčejte.
Opakujte kalibraci.

300

Zvolte horizontální čáru.

350

Zkontrolujte projekční povrch. Laser nemohl dosáhnout správné polohy.

755

Bod nelze měřit. Zkuste jinou polohu. Nástroj nepracuje s vodorovnými rovinami.

760

Bod nelze měřit. Zadejte jiné hodnoty. Nástroj nepracuje s vodorovnými rovinami.

765

Bod nelze měřit. Zkuste jinou polohu, nebo zadejte jinou hodnotu. Nástroj
nepracuje s vodorovnými rovinami.

800

Import nebo export dat není možný.

801

V paměťovém modulu USB není dostatek kapacity paměti.

802

Paměťové zařízení nepracuje správně.

803

Zkontrolujte stav a obsah souboru.

804

Soubor nebo složka jsou chráněny proti zápisu, nebo jsou poškozeny.

900

3D Disto chyba. Pokud se chyba bude opakovat, kontaktujte svého distributora nebo zástupce společnosti Leica Geosystems.

901

Odražený laserový signál je příliš slabý.

902

Odražený laserový signál je příliš silný.

903

Příliš intenzivní protisvětlo.

904

Laserový paprsek byl přerušen. Opakujte měření.

950

Pro zajištění přesnosti proveďte kontrolu umístění!

951

Náklon 3D Disto je vyšší než 3°. Nastavte přístroj vodorovně!

953

Zkontrolujte připojení a kabel.

954

Připojte kabel nebo v menu vyberte možnost „WLAN“.

955

Teplota přístroje 3D Disto je mimo pracovní rozsah.

956

Nadměrné vibrace nebo trvalý pohyb.

998

Kontaktujte svého distributora nebo zástupce společnosti Leica Geosystems.

999

Kontaktujte svého distributora nebo zástupce společnosti Leica Geosystems.

3D Disto, Chybová hlášení
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8

Kontrola a kalibrace

8.1

Přehled

Popis

Leica Geosystems přístroje jsou vyráběny, nakupovány a seřizovány v nejlepší možné
kvalitě. Rychlé teplotní změny, náraz nebo zátěž mohou způsobit odchylky a snížit přesnost
přístroje. Proto doporučujeme zkontrolovat a provést jednou za čas kalibraci přístroje. Tuto
kontrolu a kalibraci můžete provést přímo v terénu pomocí speciálních měřících postupů.
Tyto doporučované postupy musí být přesně dodrženy tak, jak je popsáno v následujících
kapitolách. Některé další přístrojové chyby a poruchy mechanických částí mohou být seřízeny mechanicky.

Elektronické seřízení

Elektronicky lze kontrolovat a seřizovat následující chyby přístroje:
• Korekce nitkového kříže
• V index
• Snímač náklonu
Všechna nastavení kalibrace mohou být také resetována na výchozí nastavení.





Během výroby jsou chyby přístroje pečlivě stanoveny a vynulovány. Jako bylo uvedeno
dříve, tyto chyby se mohou měnit a důrazně se proto doporučuje je znovu určit v následujících případech:
• Po hrubé nebo dlouhé přepravě
• Po dlouhodobém skladování
• Je-li teplotní rozdíl mezi stávajícím prostředím a prostředím poslední kalibrace vyšší než
20 °C

8.2

Kalibrace snímače náklonu

Popis

Před kalibrací:

Po kalibraci:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Korekce snímače náklonu
Podrobný postup
seřízení

Krok



Popis
Tato kalibrace je prováděna automaticky. Musíte pouze zajistit, aby byl přístroj 3D
Disto postaven se sklonem do 3°.

1.

Kalibraci spustíte pomocí Menu (Nabídka) » Device (Zařízení) » Calibration
(Kalibrace).

2.

Stiskněte tlačítko

3.

Přístroj 3D Disto začne provádět samovyrovnání automaticky: náklon je zkontrolován a přístroj se vyrovná sám, je-li náklon menší než 3°.


4.

3D Disto, Kontrola a kalibrace

.

Místní okno zobrazí výzvu Don't touch 3D Disto about 1 minute! (Nedotýkejte
se přístroje 3D Disto asi 1 minutu!)
Pokud je výsledek v pořádku, zobrazí se místní okno s informací Calibration
successful (Kalibrace úspěšná).
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8.3

Korekce nitkového kříže

Popis

Laserový bod a nitkový kříž v hledáčku nejsou shodné.
Před kalibrací:

Po kalibraci:
a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Nitkový kříž
b) Laserový bod
Podrobný postup
seřízení

Krok

Popis

1.

Kalibraci spustíte pomocí Menu (Nabídka) » Device (Zařízení) » Calibration
(Kalibrace).

2.

Stiskněte tlačítko

3.

Otevře se hledáček.
Umístěte cílovou značku do vzdálenosti větší než 25 m.

4.

5.

.

Nyní co nejpřesněji zamiřte na cílovou značku. Stiskněte tlačítko
červený laserový bod nachází přímo na cílové značce.

jakmile se

Hledáček zůstane otevřený a zobrazí se červený nitkový kříž.
Pomocí tlačítek se šipkami přesuňte nitkový křiž co nejpřesněji do středu cílové
značky. Stiskněte tlačítko

znovu.

6.

Pokud je v toleranci, zobrazí se místní okno s hlášením Set new: x=...px; y=...px
(Nastavit nový: x=...px; y=...px), Reset to factory default (Resetovat na
výchozí) nebo Cancel calibration (Zrušit kalibraci).

7.

Zvolte možnost Set... (Nastavit...) nebo Reset... a nastavte nitkový křiž. Poslední
místní okno zobrazí dotaz Are you sure? (Jste si jisti?) Yes/Cancel
(Ano/Zrušit).

8.

Vyberete-li možnost Yes (Ano), zobrazí se symbol zaškrtnutí s žádostí o potvrzení, zda byly parametry nastaveny úspěšně.

3D Disto, Kontrola a kalibrace
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8.4

Chyba V indexu

Popis

Svislý index není ve shodě se svislou osou přístroje.
Před započetím kalibrace V indexu se doporučuje provést kalibraci snímače
náklonu a poté kalibraci nitkového kříže! Další informace najdete v části "8.2 Kalibrace snímače náklonu" a "8.3 Korekce nitkového kříže".



Před kalibrací:

Po kalibraci:
a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Výšková chyba
b) Korekce svislého úhlu
Podrobný postup
seřízení

Krok

Popis

1.

Postavte 3D Disto blízko stěny tak, aby měl dobrý výhled alespoň 15 metrů nad
přístrojem.

3D Disto_051

2.

Kalibraci spustíte pomocí Menu (Nabídka) » Device (Zařízení) » Calibration
(Kalibrace).

3.

Stiskněte tlačítko

4.

Otevře se hledáček.
Co nejpřesněji zamiřte.

5.
6.

Stiskněte tlačítko

.

.

Přístroj 3D Disto se automaticky přetočí do druhé polohy.
Zamiřte podruhé. Stiskněte tlačítko

.

7.

Pokud byla obě měření úspěšná, zobrazí se místní okno s informací Set new:
XXX gon (Nastavit nový: XXX gon), Reset to factory default (Resetovat na
výchozí) nebo Cancel calibration (Zrušit kalibraci).

8.

Zvolte možnost Set... (Nastavit...) nebo Reset... a nastavte V index.

9.

Poslední místní okno zobrazí dotaz Are you sure? (Jste si jisti?) Yes/Cancel
(Ano/Zrušit). Vyberete-li možnost Yes (Ano), zobrazí se symbol zaškrtnutí s
žádostí o potvrzení, zda byly parametry nastaveny úspěšně.

3D Disto, Kontrola a kalibrace
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8.5
Podrobný postup
resetování na
výchozí nastavení

Resetování na výchozí nastavení
Krok

Popis

1.

Kalibraci spustíte pomocí Menu (Nabídka) » Device (Zařízení) » Calibration
(Kalibrace).

2.

Stiskněte tlačítko

.

Zobrazí se místní okno s informací Reset all calibration settings to factory
default? (Resetovat všechna nastavení kalibrace na výchozí?) Yes/No
(Ano/Ne).
3.

3D Disto, Kontrola a kalibrace

Pokud zvolíte možnost Yes (Ano): všechna uživatelem definovaná nastavení
kalibrace jsou bez dalšího dotazu resetována na výchozí nastavení.
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9

Ochrana přístroje (ochrana proti odcizení)

Popis

Přístroj je možné chránit pomocí PIN (Personal Identification Number) kódu. Pokud je
ochrana PIN kódem zapnuta, software vás při spuštění vždy vyzve k zadání PIN kódu.
Pokud třikrát zadáte nesprávný kód PIN, bude vyžadováno zadání kódu PUK, který naleznete v dokumentaci dodané k přístroji. Pokud bude PUK kód zadán správně, PIN kód se
nastaví na výchozí hodnotu „0“ a ochrana PIN kódem bude vypnuta.
Budete-li potřebovat náhradní kód PUK, kontaktujte zástupce společnosti Leica Geosystems.

Podrobný postup
zapnutí PIN kódu

Krok

Popis

1.

Přejděte do Menu (Menu) » Device (Zařízení) » Theft protection (Ochrana
proti odcizení). Výchozí nastavení je Off (Vypnuto).

2.

Stiskněte tlačítko On (Zapnuto) a funkci aktivujte.

3.

Zadejte požadovaný kód PIN (3 až 8 číselných nebo abecedních znaků).

4.

Potvrďte stisknutím tlačítka OK.



Podrobný postup
vypnutí PIN kódu

Nyní je přístroj chráněn před neoprávněným použitím.
Kód PIN bude nyní vyžadován při každém zapnutí přístroje, vypnutí pohotovostního režimu nebo při opětovném zadávání nastavení kódu PIN.

Krok

Popis

1.

Přejděte do Menu (Menu) » Device (Zařízení) » Theft protection (Ochrana
proti odcizení).
Stiskněte tlačítko Disable (Vypnout) a funkci deaktivujte.

2.

Zadejte svůj PIN kód a stisknutím tlačítka OK jej potvrďte.



Nyní již přístroj před neoprávněným použitím chráněn není.
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10

Údržba, skladování a přeprava

10.1

Přeprava

Převážení v polních
podmínkách

Když převážíte přístroj v terénu, vždy se ujistěte, zda
• převážíte přístroj v originálním transportním kufru,
• nebo nesete stativ s roztaženými nohami položenými přes vaše rameno tak, že připevněný stroj je ve vztyčené poloze.

Transport v silničním
vozidle

Produkt v silničním vozidle nikdy nepřevážejte volně položený. Mohlo by dojít k jeho poškození nárazy a vibracemi. Produkt vždy převážejte v originálním přepravním kufru a zajistěte
jej.

Doprava

Když převážíte přístroj po železnici, po moři nebo letecky, vždy použijte kompletní originální
Leica Geosystems obal, transportní kufr a kartonovou krabici, nebo jejich ekvivalenty, aby
jste zabránili poškození otřesy a vibracemi.

Zasílání, přeprava
baterií

Při přepravě nebo zasílání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit dodržování
příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení. Před přepravou nebo zasláním
kontaktujte místního zástupce nebo nákladní přepravní společnost.

Polní kalibrace

Je třeba pravidelně provádět kontrolní měření a polní kalibraci dle uživatelského návodu,
zejména pokud přístroj spadl, byl dlouho skladován nebo přepravován.

10.2

Skladování

Výrobek

Pozor na teplotní limity zejména, když ponecháte přístroj např. v létě v autě. Více informací
o teplotních limitech nalezneznete v "Technické údaje".

Polní kalibrace

Po delším uskladnění přístroje prověřte parametry polní kalibrace dané v návodu na použití
před samotným použitím stroje.

Baterie Li-Ion

•
•
•
•
•
•

Viz "Technické údaje" pro informace o teplotě skladování.
Před uskladněním vyjměte baterie z přístroje a z nabíječky.
Po delším skladování nabijte baterie, než začnete přístroj používat.
Chraňte baterie před vlhkostí. Vlhké či mokré baterie musí být před uskladněním či
použitím vysušeny.
Pro skladování baterií je doporučeno suché prostředí a teplota od 0°C do +30°C, aby
bylo minimalizováno jejich samovybíjení.
Při doporučené skladovací teplotě je možné skladovat baterie nabité na 40% až 50%
své kapacity po dobu až 1 rok. Po delším skladování musí být baterie dobity.
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10.3

Čištění a osušení

Pouzdro a optické
komponenty

•
•
•

Vlhké přístroje

Před uložením osušte přístroj, transportní kufr, pěnové vložky a příslušenství, a to při maximální teplotě 40 °C/104 °F a očistěte je. Neukládejte zpět přístroj a jeho příslušenství,
dokud není vše suché. Vždy zavírejte transportní kufr během měření.

Kabely a jejich
koncovky

Udržujte zástrčky v čistotě a suchu. Ze zástrček spojovacích kabelů vyfoukejte všechny
nečistoty.

Odfoukněte prach z pouzdra a optických komponent, například čoček nebo okének.
Nikde se nedotýkejte prsty skla.
Na čištění používejte čistý a měkký hadřík bez cupaniny. Pokud je to nutné, navlhčete
hadřík vodou nebo čistým líhem. Nepoužívejte ostatní tekutiny; mohly by poničit polymerové součástky.
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11

Technické údaje

11.1

Technické údaje

Přesnost šikmé vzdálenosti (3D)
Kombinace měření úhlu a
vzdálenosti

Na 10 m

Na 30 m

Na 50 m

Asi 1 mm

Asi 2 mm

Asi 4 mm

Měření úhlu (Hz/V)

Pracovní dosah:
Přesnost

Charakteristiky laserového dálkoměru

Měřicí systém:
Typ:
Pracovní dosah:
Třída laseru:
Velikost bodu laseru (na 10 m):
Velikost bodu laseru (na 30 m):

Základna analyzátoru systému 100 MHz - 150 MHz
Souosý červený laser ve viditelném světelném spektru
0,5 m - 50 m
2
~7 mm x 7 mm
~9 mm x 15 mm

Snímač náklonu

Rozsah samovyrovnávání:
Přesnost:

 3°
10" (2,5 mm na 50 m)

Hledáček

Zoom (zvětšení):
Zorné pole (při 10 m):

1x, 2x, 4x, 8x
1x: 3,40 m x 2,14 m
2x: 1,70 m x 1,07 m
4x: 0,85 m x 0,54 m
8x: 0,42 m x 0,27 m

Citlivost kruhové
bublinové vodováhy

1°/mm

Provoz

Tlačítka:
Porty:

Komunikace

Přenos dat:
Bezdrátová technologie:

Vodorovně 360°, svisle 250°
5" (1,2 mm na 50 m)

Vypínač
USB typ B, modul zástrčky napájecího zdroje

Podporované formáty dat:

Napájení

USB typ A, WLAN
Karta SD, dosah 50 m (v závislosti na prostředí), 11
kanálů
Import: DXF, CSV
Export: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Interní:
Typ:
Napětí:
Doba nabíjení:
Typická provozní doba

Li-Ion baterie
14,4 V 63 Wh
8h
8h

Vnější:
Napětí:

24 V DC, 2,5 A

Upevnění

Závit 5/8"

Rozměry přístroje

186,6 x 215,5 mm (průměr x výška)
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Hmotnost

2,8 kg

Specifikace prostředí

Teplota
Provozní teplota:
Skladovací teplota:

−10 °C až +50 °C
−25 °C až +70 °C

Ochrana před vodou, prachem a pískem
IP54 (IEC60529)
Vlhkost
Ochrana:

Max. 85% rel. vlhkost bez kondenzace

Dálkový ovladač
RM100

Dosah:
Komunikace:
Baterie

30 m (v závislosti na prostředí a provozních podmínkách)
Infračervené (IR) rozhraní
1 AA, 1,5 V

11.2

Shoda s národními předpisy

Shoda s národními
předpisy

•
•

FCC kapitola 15, 22 a 24 (platná v USA).
Leica Geosystems AG tímto prohlašuje, že výrobky 3D Disto a RM100 vyhovují
základním požadavkům a dalším předpisům Směrnice 1999/5/EC a dalším Evropským
směrnicím. Deklaraci o shodě naleznete na http://www.leica-geosystems.com/ce.
Třída 1 - dle Evropské směrnice 1999/5/EC (R&TTE) může být uvedena na
trh bez omezení v členských zemích EEA.

•

Shoda pro země s jinými vnitrostátními předpisy, na které se nevztahuje FCC kapitola
15, 22 a 24 nebo Evropská směrnice 1999/5/EC musí být schválena před uvedením do
provozu.
Shoda s japonskými právními radio předpisy a s japonskými obchodními telekomunikačními předpisy.
– Toto zařízení je uznáno na základě japonských právních radio předpisů a japonských obchodních telekomunikačních předpisů.
– Toto zařízení by nemělo být pozměňováno, jinak se číslo uznání stane neplatným.

•

11.3

Nařízenío nebezpečných materiálech

Nařízení o nebezpečných materiálech

Produkty Leica Geosystems jsou napájeny lithiovými bateriemi.
Lithiové baterie mohou být za určitých okolností nebezpečné a představovat riziko. Za určitých okolností se lithiové baterie mohou přehřát a vznítit.
Pokud přenášíte nebo převážíte produkty Leica s lithiovými bateriemi komerčními
lety, musíte tak činit v souladu s IATA Nařízení o nebezpečných materiálech.
Leica Geosystems vytvořila Návody „Jak přenášet Leica produkty“ a „Jak převážet
Leica produkty“ s lithiovými bateriemi. Žádáme Vás, abyste si před jakýmkoli transportem Leica produktu prohlédli tyto průvodce na našich internetových stránkách
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) a ujistili se, že neporušujete IATA Nařízení
o nebezpečných materiálech a že pro produkty Leica mohou být správně transportovány.
Je zakázáno přenášet či převážet jakýmkoli letadlem poškozené nebo vadné
baterie. Proto se ujistěte, že všechny baterie jsou ve stavu, kdy mohou být
bezpečně transportovány.
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12

Záruka under PROTECT poskytovaná společností Leica Geosystems

Popis

Doživotní záruka výrobce
Záruční krytí po celou dobu používání výrobku pod OCHRANOU podle Mezinárodní
omezené záruky a Všeobecných podmínek OCHRANY Leica Geosystems uvedených v
www.leica-geosystems.com/protect. Bezplatná oprava nebo výměna všech výrobků nebo
dílů pod OCHRANOU, u nichž se objeví závada v důsledku vady materiálu nebo zpracování.
Po dobu 3 let žádné náklady
Bezplatné další služby, pokud by výrobek pod OCHRANOU měl závadu, nebo byl nutný
servis, za běžných podmínek použití, jak jsou popsány v uživatelském manuálu.
K zajištění bezplatného servisu po dobu 3 let je nutno výrobek zaregistrovat na adrese
http://myworld.leica-geosystems.com, a to do 8 týdnů od data nákupu. Pokud výrobek není
registrován, platí „dvouletý bezplatný servis“.
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13

Licenční smlouva pro software

Licenční smlouva pro
software

Tento produkt obsahuje software, který je v produktu předinstalován nebo je dodaný na
datovém nosiči nebo ho lze stáhnout online na základě předchozí autorizace od společnosti
Leica Geosystems. Tento software je chráněn autorským právem a dalšími zákony a jeho
používání je definováno a regulováno Licenční smlouvou pro software společnosti Leica
Geosystems, která se zabývá aspekty, jako například, rozsah licence, záruka, práva duševního vlastnictví, omezení zodpovědnosti, vyloučení ostatních záruk, rozhodné právo a
místo jurisdikce. Zajistěte, abyste vždy úplně dodržovali podmínky smlouvy o poskytnutí
softwarové licence společnosti Leica Geosystems.
Taková smlouva je poskytována se všemi produkty a může být rovněž nalezena a stažena
z webu společnosti Leica Geosystems na adrese
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
nebo si ji můžete vyzvednout u svého distributora společnosti Leica Geosystems.
Software nesmíte instalovat ani používat, dokud si podmínky smlouvy o poskytnutí softwarové licence společnosti Leica Geosystems nepřečtete a nepřijmete je. Instalace nebo
použití softwaru nebo některé jeho části je považováno za přijetí všech smluvních
podmínek této licenční smlouvy. Pokud s některými nebo všemi ustanoveními takové
licenční dohody nesouhlasíte, nesmíte si software stáhnout, nainstalovat nebo používat, a
nepoužitý software spolu s doprovodnou literaturou a nákupním dokladem musíte vrátit
prodejci, od kterého jste tento produkt zakoupili, do deseti (10) dní od nákupu, abyste obdrželi plnou refundaci kupní ceny.

Veřejná licence GNU

Části softwaru 3D Disto jsou vyvinuty na základě licence GPL (veřejná licence GNU).
Odpovídající licence naleznete na USB paměti přístroje Leica v adresáři s licencemi GPL.
Další informace získáte od zástupce společnosti Leica Geosystems. Seznam regionálních
kontaktů najdete na www.leica-geosystems.com/contacts.

Google Analytics

Software Leica 3D Disto pro Windows® ukládá do počítače informace související s
podporou a statistiky využití (tj. využití softwarových nástrojů, počet měření, analýzu
rozsahů měření a podobně).
Leica Geosystems používá k analýze těchto informací webovou analytickou službu Google
Analytics poskytovanou společností Google Inc.. Leica Geosystems nezpracovává ani
neuchovává žádné osobní údaje ani data související se zákazníky, jako je sériové číslo
přístroje Leica 3D Disto nebo IP adresa uživatele.
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Patenty:
US8279421
US6864966
US7030969
US6859744
US6463393

847903-5.0.0cs
Doslovný překlad původního znění textu (847903-5.0.0en)
Vytištěno ve Švýcarsku
© 2016 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švýcarsko

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Švýcarsko
Telefon +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com

