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Εισαγωγή
Αγορά

Συγχαρητήρια για την αγορά του Leica 3D Disto.
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας, καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στο "1 Οδηγίες Ασφαλείας" για περαιτέρω πληροφορία.
Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Ταυτοποίηση προϊόντος

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος σας αναγράφονται στην πινακίδα
αναγνώρισης.
Ανατρέχετε πάντα σε αυτές τις πληροφορίες, όταν πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Leica Geosystems.

Εμπορικά σήματα

•

Διαθέσιμη τεκμηρίωση

Όνομα

Περιγραφή/Μορφή

3D Disto
Οδηγός
γρήγορης εκκίνησης

Προορίζεται για χρήση ως οδηγός γρήγορης αναφοράς για 
την αρχική ρύθμιση.

Windows είναι το επίσημο εμπορικό σήμα της εταιρίας Microsoft στις ΗΠΑ και άλλες
χώρες
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

3D Disto Εγχει- Όλες οι απαιτούμενες οδηγίες για τον βασικό χειρισμό του
ρίδιο χρήσης
οργάνου περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Παρέχει μια
επισκόπηση του οργάνου, μαζί με τεχνικά χαρακτηριστικά
και οδηγίες ασφαλείας.
Εγχειρίδιο
ασφάλειας

-

Παρέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση του 3D 
Disto.







Ανατρέξτε στις παρακάτω πηγές για το συνολικό υλικό τεκμηρίωσης/λογισμικού του
3D Disto:
• Stick μνήμης USB Leica
• https://myworld.leica-geosystems.com
Βιβλίο διευθύνσεων
Leica Geosystems
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Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου, θα βρείτε τη διεύθυνση της έδρας της
Leica Geosystems. Για έναν κατάλογο επαφών σε τοπικό επίπεδο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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Το myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) προσφέρει
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού.
Με απευθείας πρόσβαση στο myWorld, υπάρχει η δυνατότητα για πρόσβαση σε όλες τις
σχετικές υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτή
η διαθεσιμότητα αυξάνει την αποτελεσματικότητα και διατηρεί εσάς και τον εξοπλισμό σας
άμεσα ενημερωμένους με τις τελευταίες πληροφορίες από την Leica Geosystems.
Υπηρεσία

Περιγραφή

myProducts

Προσθέστε όλα προϊόντα που διαθέτετε εσείς και η εταιρεία σας και
εξερευνήστε τον κόσμο του Leica Geosystems: Δείτε λεπτομερείς
πληροφορίες για τα προϊόντα σας, ενημερώστε τα προϊόντα σας με το
πιο πρόσφατο λογισμικό και παραμείνετε ενημερωμένοι με την πιο
πρόσφατη τεκμηρίωση.

myService

Δείτε την τρέχουσα κατάσταση σέρβις και το πλήρες ιστορικό σέρβις των
προϊόντων σας στα κέντρα σέρβις της Leica Geosystems. Αποκτήστε
πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για τα σέρβις που εκτελούνται
και κατεβάστε τα πιο πρόσφατα πιστοποιητικά βαθμονόμησης και τις πιο
πρόσφατες αναφορές σέρβις.

mySupport

Δείτε την τρέχουσα κατάσταση σέρβις και το πλήρες ιστορικό σέρβις των
προϊόντων σας στα κέντρα σέρβις της Leica Geosystems. Αποκτήστε
πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για τα σέρβις που εκτελούνται
και κατεβάστε τα πιο πρόσφατα πιστοποιητικά βαθμονόμησης και τις πιο
πρόσφατες αναφορές σέρβις.

myTraining

Βελτιώστε τις γνώσεις για το προϊόν σας με το Campus της Leica
Geosystems - Πληροφόρηση, Γνώση, Εκπαίδευση. Μελετήστε το πιο
πρόσφατο εκπαιδευτικό υλικό για τα προϊόντα σας στο διαδίκτυο και
εγγραφείτε σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά τμήματα στη χώρα σας.

myTrustedServi Προσθέστε τις συνδρομές σας και διαχειριστείτε τους χρήστες για τις
ces
αξιόπιστες υπηρεσίες Trusted Services της Leica Geosystems, τις
ασφαλείς υπηρεσίες λογισμικού που σας βοηθούν να βελτιστοποιήσετε
τη ροή εργασιών σας και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας.
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1

Οδηγίες Ασφαλείας

1.1

Γενικά

Περιγραφή

Οι παρακάτω οδηγίες δίνουν τη δυνατότητα στον υπεύθυνο και στον χρήστη του οργάνου
να προλαμβάνει και να αποφεύγει κινδύνους από την λειτουργία του.
Ο υπεύθυνος του οργάνου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν και
τηρούν τις οδηγίες.

Πληροφορίες για τα
μηνύματα προειδοποίησης

Τα μηνύματα προειδοποίησης αποτελούν θεμελιώδες μέρος του σχεδιασμού ασφάλειας
του οργάνου. Εμφανίζονται κάθε φορά που είναι πιθανό να προκύψουν κίνδυνοι ή επικίνδυνες καταστάσεις.
Τα μηνύματα προειδοποίησης...
• ενημερώνουν το χρήστη σχετικά με άμεσους και έμμεσους κινδύνους που αφορούν
στη χρήση του προϊόντος.
• περιέχουν γενικούς κανόνες συμπεριφοράς.
Για την ασφάλεια των χρηστών, όλες οι οδηγίες ασφαλείας και τα μηνύματα ασφαλείας θα
πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται με αυστηρότητα! Συνεπώς, το εγχειρίδιο πρέπει
να είναι πάντα διαθέσιμο σε όλα τα άτομα που πραγματοποιούν εργασίες οι οποίες περιγράφονται σε αυτό.
Οι λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ και ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ είναι τυποποιημένες λέξεις σήμανσης για τον προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνων και διακινδυνεύσεων
που σχετίζονται με τραυματισμό ατόμων και υλικές ζημιές. Για την ασφάλειά σας είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως τον παρακάτω πίνακα με τις διαφορετικές
λέξεις σήμανσης και τους ορισμούς τους! Μέσα σε ένα μήνυμα προειδοποίησης ενδέχεται
να υπάρχουν συμπληρωματικά σύμβολα πληροφοριών ασφαλείας, καθώς επίσης και
συμπληρωματικό κείμενο.
Τύπος

Περιγραφή

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια επαπειλούμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, θα επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια
χρήση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να επιφέρει ελαφρύ
ή μέτριο τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια
χρήση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να επιφέρει θάνατο
ή σοβαρό τραυματισμό.

Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια
χρήση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να επιφέρει σημαντική υλική, οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά.
Σημαντικές παράγραφοι, οι οποίες πρέπει να τηρούνται καθώς
καθιστούν τη χρήση του προϊόντος τεχνικά ορθή και αποδοτική.
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1.2

Προοριζόμενη χρήση

Προβλεπόμενη
χρήση

•
•
•
•
•
•
•
•

Τρισδιάστατη μέτρηση αποστάσεων, υψών, κλίσεων, γωνιών, εμβαδού και όγκου.
Μη αυτόματη και αυτόματη μέτρηση των διαστάσεων χώρου.
Αυτόματη μέτρηση προφίλ.
Διάταξη σημείων και σχεδίων, για παράδειγμα από βιομηχανικό σχέδιο.
Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων.
Λειτουργία κάμερας.
Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων.
Διαχείριση δεδομένων.

Πιθανή λανθασμένη
χρήση

•
•
•
•
•

Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες.
Χρήση εκτός των σχετικών επιτρεπτών ορίων.
Απενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.
Αφαίρεση των ειδοποιήσεων κινδύνου.
Άνοιγμα του οργάνου με εργαλεία, για παράδειγμα κατσαβίδι, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται για συγκεκριμένες λειτουργίες.
Τροποποίηση ή μετατροπή του προϊόντος.
Χρήση μετά από υπεξαίρεση.
Χρήση προϊόντων με εμφανείς ζημιές ή ελαττώματα.
Χρήση παρελκομένων από άλλους κατασκευαστές χωρίς την εκ των προτέρων σαφή
έγκριση από την Leica Geosystems.
Ανεπαρκής ασφάλεια στην περιοχή εργασίας.
Προϊόντα τρίτων
Έλεγχος μηχανών, κινούμενων αντικειμένων ή παρόμοιας εφαρμογής παρακολούθησης χωρίς πρόσθετους ελέγχους και ασφαλείς εγκαταστάσεις.

•
•
•
•
•
•
•

1.3

Περιορισμοί χρήσης

Περιβάλλον

Κατάλληλο προς χρήση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες φιλικές προς τον άνθρωπο. Δεν ενδείκνυται προς χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο υπεύθυνος για το όργανο πρέπει να απευθύνεται στους τοπικούς φορείς ασφαλείας και
σε ειδικούς σε θέματα ασφάλειας πριν από την εργασία σε επικίνδυνες περιοχές ή κοντά σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή παρόμοιες καταστάσεις.

1.4

Ευθύνες

Κατασκευαστής του
προϊόντος

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, κατωτέρω αναφερόμενη και ως Leica
Geosystems, είναι υπεύθυνη για την προμήθεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του
εχγειριδίου χρήσης και των πρωτόπτυπων εξαρτημάτων σε ασφαλή κατάσταση.

Υπεύθυνος για το
προϊόν

Ο υπεύθυνος για το προϊόν έχει τις εξής υποχρεώσεις:
• Να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος και τις οδηγίες του εγχειριδίου
χρήσης.
• Να επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
• Να λειτουργεί σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς σχετικούς με την ασφάλεια και την
πρόληψη ατυχήματος.
• Να ενημερώσει άμεσα τη Leica Geosystems αν το προϊόν και η εφαρμογή καθίστανται
μη ασφαλή.
• Να διασφαλίσει ότι επιδεικνύεται σεβασμός στις εθνικές νομοθεσίες, κανονισμούς και
όρους για τη λειτουργία του προϊόντος.
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1.5

Κίνδυνοι λόγω χρήσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέχετε για τυχόν εσφαλμένα αποτελέσματα κατά τις μετρήσεις αν το προϊόν έχει
υποστεί πτώση, έχει τύχει κακής χρήσης, έχει τροποποιηθεί, μεταφερθεί ή αποθηκευτεί για
μεγάλες περιόδους.
Προφυλάξεις:
Διεξάγετε δοκιμαστικές μετρήσεις περιοδικά, ειδικά μετά από ασυνήθη χρήση του προϊόντος, καθώς και πριν και μετά από σημαντικές μετρήσεις.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την διάρκεια δυναμικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα στις χαράξεις, υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων, εάν ο χρήστης δεν προσέξει τις γύρω περιβαλλοντικές
συνθήκες π.χ. εμπόδια, εκσκαφές ή αυξημένη κίνηση.
Προφυλάξεις:
Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να ενημερώνει όλους τους χρήστες για τους υπαρκτούς
κινδύνους.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν ανεπαρκής ασφάλιση του χώρου εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, για παράδειγμα στη διάσχιση οδών με αυξημένη κίνηση, σε εργοτάξια ή σε
βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Προφυλάξεις:
Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι ο χώρος εργασίας είναι επαρκώς ασφαλισμένος. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς περί ασφάλειας, πρόληψης ατυχημάτων και κίνησης στις οδούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με το όργανο δεν είναι σωστά στερεωμένα και
το όργανο υποβληθεί σε μηχανική κρούση, π.χ. χτύπημα ή πτώση, το όργανο μπορεί να
υποστεί ζημιά ή το προσωπικό ενδέχεται να τραυματιστεί.
Προφυλάξεις:
Κατά την τοποθέτηση του προϊόντως, σιγουρευτείτε ότι ο παρελκόμενος εξοπλισμός έχει
προσαρμοστεί, ασφαλιστεί και συνδεθεί σωστά στην θέση του.
Προστατεύστε το όργανο από μηχανικές κρούσεις.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη μεταφορά, αποστολή ή την απόρριψη των φορτισμένων μπαταριών, είναι πιθανό
τυχόν μηχανικές παρεμβολές να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
Προφυλάξεις:
Πριν μεταφέρετε ή απορρίψετε το προϊόν, αποφορτίστε τις μπαταρίες θέτοντας το προϊόν
σε λειτουργία μέχρι να εξαντληθούν οι μπαταρίες.
Κατά τη μεταφορά ή αποστολή μπαταριών, ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί και διεθνείς κανόνες και κανονισμοί. Πριν από τη
μεταφορά ή την αποστολή ενημερώστε τον επιβάτη σας ή την μεταφορική σας εταιρία.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υψηλή μηχανική ένταση, υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ή εμβύθυνση σε υγρά
μπορεί να προκαλέσει διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη των μπαταριών.
Προφυλάξεις:
Προστατέψτε τις μπαταρίες από μηχανικές επιδράσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Μην
ρίχνετε ή βυθίζετε τις μπαταρίες σε υγρά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν οι ακροδέκτες της μπαταρίας βραχυκυκλωθούν π.χ. ερχόμενοι σε επαφή με κοσμήματα,
κλειδιά, επιμεταλλωμένο χαρτί ή άλλα μέταλλα, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί και
να προκαλέσει τραυματισμό ή πυρκαγιά, για παράδειγμα κατά την αποθήκευση ή μεταφορά σε τσέπες.
Προφυλάξεις:
Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες της μπαταρίας δεν έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

3D Disto, Οδηγίες Ασφαλείας

8

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση ακατάλληλης διάθεσης του εξοπλισμού στα απορρίματα, ενδέχεται να
συμβούν τα εξής:
• Σε περίπτωση καύσης των εξαρτημάτων από πολυμερές, εκλύονται δηλητηριώδη αέρια
επιβλαβή για την υγεία.
• Εάν οι μπαταρίες υποστούν ζημιά ή υποβληθούν σε μεγάλη θερμότητα, ενδέχεται να
εκραγούν και να προκαλέσουν χημική δηλητηρίαση, έγκαυμα, οξείδωση ή μόλυνση του
περιβάλλοντος.
• Τυχόν πλημμελής διάθεση του εξοπλισμού στα απορρίματα ενδέχεται να επιτρέψει σε
μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιήσουν το όργανο αντίθετα με τους κανονισμούς, με κίνδυνο οι ίδιοι και τρίτοι να εκτεθούν σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού και
να προκαλέσουν μόλυνση του περιβάλλοντος.
Προφυλάξεις:
Το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται στα κοινά απόβλητα.
Η απόρριψή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς που ορίζει η χώρα σας.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο όργανο από μη εξουσιοδοτημένο
προσωπικό.
Απευθυνθείτε στον τοπικό διανομέα της Leica Geosystems για πληροφορίες σχετικά με την
ειδική μεταχείριση του προϊόντος και τη διαχείριση των αποβλήτων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν είναι ρητά αποδεκτές από τη Leica
Geosystems ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της άδειας χρήσης του εξοπλισμού
από το χρήστη.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επισκευή αυτών των προϊόντων επιτρέπεται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία
της Leica Geosystems.

1.6

Laser ταξινόμηση

1.6.1

Γενικά

Γενικά

Τα παρακάτω κεφάλαια παρέχουν οδηγίες και πληροφορίες εκπαίδευσης σχετικές με την
ασφάλεια των λέιζερ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60825-1 (2014-05) και την
τεχνική έκθεση IEC TR 60825-14 (2004-02). Οι πληροφορίες δίνουν τη δυνατότητα στο
άτομο που είναι υπεύθυνο για το προϊόν και στο άτομο που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό να
προλαμβάνουν και να αποφεύγουν λειτουργικούς κινδύνους.
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Σύμφωνα με το πρότυπο IEC TR 60825-14 (2004-02), για τα προϊόντα που ταξινομούνται ως λέιζερ κατηγορίας 1, κατηγορίας 2 και κατηγορίας 3R δεν απαιτούνται
τα εξής:
• ανάμειξη επιθεωρητή ασφαλείας λέιζερ,
• προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά,
• ειδικά σήματα προειδοποίησης στην περιοχή λειτουργίας του λέιζερ
εάν χρησιμοποιούνται και λειτουργούν όπως καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο
χρήσης χάρη στο χαμηλό επίπεδο κινδύνου για τα μάτια.
Η εθνική νομοθεσία και οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν αυστηρότερες
οδηγίες για την ασφαλή χρήση των λέιζερ σε σχέση με το IEC 60825-1 (2014-05)
και το IEC TR 60825-14 (2004-02).
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1.6.2

Ενσωματωμένος μετρητής απόστασης

Ενσωματωμένος
μετρητής απόστασης

Το Leica 3D Disto δημιουργεί μια ορατή ακτίνα λέιζερ η οποία εκπέμπεται από το μπροστινό μέρος του οργάνου.
Το προϊόν laser που περιγράφεται σε αυτό το τμήμα ταξινομείται ως laser κλάσης 2
σύμφωνα με το:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Ασφάλεια των προϊόντων laser".
Τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή για στιγμιαίες εκθέσεις, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνα για
σκόπιμο κοίταγμα στην δέσμη. Η δέσμη μπορεί να προκαλέσει θάμβωση, στιγμιαιία
τύφλωση και μεταεικόνες, ιδιαίτερα σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού.
Περιγραφή

Τιμή

Μήκος κύματος

620 nm - 690 nm

Μέγιστη μέση ισχύς ακτινοβολίας

<1 mW

Συχνότητα επανάληψης παλμού

320 MHz

Διάρκεια παλμού

<1 ns

Απόκλιση δέσμης

0,16 mrad x 0,6 mrad

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Από πλευράς ασφάλειας, τα προϊόντα λέιζερ κλάσης 2 δεν είναι εγγενώς ασφαλή για τα
μάτια.
Προφυλάξεις:
1) Αποφύγετε την άμεση έκθεση του οφθαλμού στην δέσμη ή την παρατήρησή της μέσα
από οπτικά όργανα.
2) Μην κατευθύνετε την δέσμη σε άλλους ανθρώπους ή ζώα.

1.7

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΗΜΣ

Περιγραφή

Ο όρος "ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" χρησιμοποιείται, για να δηλώσει την ικανότητα
του οργάνου να λειτουργεί σωστά σε ένα περιβάλλον, όπου υπάρχει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία και ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές σε άλλα μηχανήματα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλα μηχανήματα.
Παρά το γεγονός ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους αυστηρούς κανονισμούς και
πρότυπα που ισχύουν σχετικά, η Leica Geosystems δεν δύναται να εξαιρέσει εντελώς την
πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών με άλλα μηχανήματα.
Το προϊόν είναι ένα προϊόν κλάσης Α, όταν λειτουργεί με εσωτερικές μπαταρίες. Σε ένα
οικιακό περιβάλλον το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή ασυρμάτου, όπου ο
χρήστης θα πρέπει να λάβει επαρκείς μετρήσεις.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης παρεμβολών σε άλλο εξοπλισμό, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, όπως για παράδειγμα υπολογιστές χώρου
εργασίας, προσωπικούς υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, μη τυποποιημένα
καλώδια ή εξωτερικές μπαταρίες.
Προφυλάξεις:
Χρησιμοποιείτε μόνο τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που προτείνει η Leica Geosystems.
Όταν χρησιμοποιούνται μαζί με το προϊόν πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις που ορίζουν
οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα. Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστές ή άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές, πρέπει να δίνετε προσοχή στις πληροφορίες του κατασκευαστή
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι παρεμβολές που δημιουργούνται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου μετρήσεων.
Παρά το γεγονός ότι το προϊόν τηρεί τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που
ισχύουν σχετικά, η Leica Geosystems δεν δύναται να εξαιρέσει πλήρως το ενδεχόμενο
δημιουργίας παρεμβολών στο προϊόν από ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, για
παράδειγμα από κοντινούς αναμεταδότες ραδιοφώνου, ασυρμάτους ή γεννήτριες πετρελαίου.
Προφυλάξεις:
Ελέγχετε την αληθοφάνεια των αποτελεσμάτων μέτρησης που προκύπτουν υπό τέτοιες
συνθήκες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το προϊόν λειτουργεί με καλώδια τα οποία είναι συνδεδεμένα μόνο στο ένα από τα δύο
άκρα τους π.χ. καλώδια εξωτερικής παροχής ρεύματος, καλώδια διασύνδεσης, ενδέχεται
να υπάρξει υπέρβαση του επιτρεπόμενου επιπέδου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και
να εμποδιστεί η σωστή λειτουργία άλλων προϊόντων.
Προφυλάξεις:
Όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, τα καλώδια σύνδεσης για παράδειγμα σύνδεση
του προϊόντως με εξωτερική μπαταρία, σύνδεση του προϊόντος με υπολογιστή κλπ, πρέπει
να είναι συνδεδεμένα και στα δύο άκρα τους.

Ασύρματοι ή κινητά
τηλέφωνα

Χρήση του προϊόντος με συσκευές ασυρμάτου ή κινητού τηλεφώνου:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλο εξοπλισμό, σε
εγκαταστάσεις, ιατρικές συσκευές, για παράδειγμα βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοϊας και
σε αεροσκάφη. Μπορεί επίσης να επηρεάσει ανθρώπους και ζώα.
Προφυλάξεις:
Παρόλο που το προϊόν τηρεί τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν
σχετικά, η Leica Geosystems δεν δύναται να εξαιρέσει εντελώς το ενδεχόμενο ότι άλλος
εξοπλισμός μπορεί να επηρρεαστεί ή ότι μπορεί να επηρρεαστούν άνθρωποι ή ζώα.
•
•
•

Μη λειτουργείτε το προϊόν με συσκευές, όπως ασύρματο κινητό τηλέφωνο κοντά σε
βενζινάδικα ή χημικές εγκαταστάσεις, ή σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Μη λειτουργείτε το προϊόν με ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.
Μη λειτουργείτε το προϊόν με ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο κοντά σε αεροπλάνο.

3D Disto, Οδηγίες Ασφαλείας

11

1.8

Ετικέτες

Ετικέτες 3D Disto

010747_002

Ετικέτες του τηλεχειριστηρίου RM100

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

100

RM

010748_001
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2

Περιγραφή Συστήματος

2.1

Σύνθεση συστήματος

Γενική περιγραφή
του 3D Disto

Το Leica 3D Disto είναι ένα σύστημα τρισδιάστατης μέτρησης και προβολής. Για τον
χειρισμό του 3D Disto χρειάζεστε μια συσκευή με Windows. Για την εκτέλεση ορισμένων
λειτουργιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το τηλεχειριστήριο του RM100.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) Καλώδιο USB
c) Συσκευή Windows
(δεν περιλαμβάνεται
στα παραδοτέα)
d) Τηλεχειριστήριο
RM100

d

Περιεχόμενα θήκης

Περιεχόμενο βαλίτσας (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) 3D Disto με ενσωματωμένη κάρτα SD WLAN
b) Καλώδιο σύνδεσης USB 3D Disto προς τη συσκευή Windows
c) Εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλείας, οδηγός γρήγορης εκκίνησης 3D Disto, πιστοποιητικό CE
και κατασκευαστή, στικ μνήμης USB (με κλειδιά άδειας χρήσης, εγχειρίδιο χρήστη, λογισμικό Windows και πληροφορίες εγκατάστασης)
d) Τέσσερα καλώδια ειδικά για την εκάστοτε χώρα για την τροφοδοσία του 3D Disto
e) Σημάδια σκόπευσης, αυτοκόλλητα, 50 τεμάχια σε μία συσκευασία
f) Τηλεχειριστήριο και μπαταρία RM100
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Περιεχόμενο βαλίτσας (2/2)
a

a) Χάρακας για σημεία μετατόπισης
b) Τροφοδοτικό του 3D Disto

b
010993_001

2.3

Τμήματα Οργάνου

2.3.1

3D Disto

Μηχανοκίνητο τμήμα

d
e

c

a
b

c

c
f

g

010735_001

LED για την κατάσταση του 3D Disto
Κουμπί ON/OFF
Λαβές για το κράτημα του οργάνου
Διεπαφή υπερύθρων (IR)
Διεπαφή WLAN
Μετρητής απόστασης λέιζερ με εντοπιστή κουκκίδας
g) Κυκλική αεροστάθμη
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Υποδοχή μπαταρίας

a

b

010736_001
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c d e

b

a) Σπείρωμα 5/8" τρίποδα
b) Σημάδι 90°
c) Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού για
το 3D Disto
d) LED για την κατάσταση μπαταρίας
e) Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου δεδομένων
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LED και κουμπιά

Κουμπί/LED

Περιγραφή

Κουμπί ON/OFF

Κουμπί για την ενεργοποίηση (ON) ή την απενεργοποίηση
(OFF) του οργάνου.
Το όργανο απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά, αν δεν είναι
συνδεδεμένο με τον Η/Υ.

010732_001

LED για την κατάσταση του •
3D Disto
•

Ανάβουν συνεχώς πράσινα και πορτοκαλί LED: Πραγματοποιείται εκκίνηση του 3D Disto.
Αναβοσβήνει πορτοκαλί LED: Εκτέλεση διαδικασίας
αυτόματης οριζοντίωσης ή κλίση > 3°.
• Αναβοσβήνει πράσινο LED: Το 3D Disto είναι έτοιμο για
μέτρηση. Ο αισθητήρας κλίσης έχει ενεργοποιηθεί.
• Ανάβουν συνεχώς πορτοκαλί LED: Προέκυψε σφάλμα.
Ανατρέξτε στην ενότητα"7 Μηνύματα σφαλμάτων".
• Ανάβουν συνεχώς πράσινα και πορτοκαλί LED: Πατήστε
το κουμπί ON για επαναφορά του οργάνου.
Μόνο για ειδικούς: Απενεργοποίηση αισθητήρα κλίσης
Το πράσινο LED αναβοσβήνει μία φορά, ενώ το πορτοκαλί
LED τρεις φορές.

010731_001

LED για την κατάσταση
μπαταρίας

010733_001

Λέιζερ LDM

Κατάσταση δέσμης
λέιζερ

Αν το όργανο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο
φορτιστή:
• Αναβοσβήνει το πράσινο LED 1 φορά: Η μπαταρία είναι
φορτισμένη κατά 25%.
• Αναβοσβήνει το πράσινο LED 2 φορές: Η μπαταρία είναι
φορτισμένη κατά 50%.
• Αναβοσβήνει το πράσινο LED 3 φορές: Η μπαταρία είναι
φορτισμένη κατά 75%.
• Το πράσινο LED είναι αναμμένο: Η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη.
Περιγραφή

ΑΠΕΝΕΡ- Ο εντοπιστής κουκκίδας είναι απενεργοποιημένος ή το 3D
ΓΟΠΟΙΗ- Disto πραγματοποιεί αυτόματη στόχευση.
ΜΕΝΗ
010734_001

ΕΝΕΡΓΟ- Ο εντοπιστής κουκκίδας είναι ενεργοποιημένος ή ο χρήστης
ΠΟΙΗπραγματοποιεί στόχευση με το τηλεχειριστήριο.
ΜΕΝΗ
Αναβοσβήνει
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2.3.2

Τηλεχειριστήριο RM100

Στοιχεία του τηλεχειριστηρίου

a

b

c

d

e

Κρίκος για κλειδιά
Θήκη μπαταριών
Κουμπί DIST
Κουμπιά πλοήγησης:
Πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά
e) LED ελέγχου
a)
b)
c)
d)

100

RM
010737_001

Κουμπιά πλοήγησης

Το τηλεχειριστήριο RM100 έχει πέντε κουμπιά που επιτρέπουν την περιστροφή του 3D
Disto και την εκτέλεση μιας μέτρησης απόστασης ή προβολής σημείου, ανάλογα με την
εκτέλεση του προγράμματος εφαρμογής.
Το τηλεχειριστήριο RM100 δεν υποστηρίζει τις εφαρμογές του Κιτ εργαλείων.



Διαδικασία στόχευσης
1) Κατά προσέγγιση στόχευση: κρατήστε πατημένο το
του 3D Disto ενώ το κουμπί είναι πατημένο.
2) Λεπτομερής στόχευση: σύντομο άγγιγμα του
Disto με μικρά μεμονωμένα βήματα.
3) Μέτρηση: Πατήστε

2.4

Τροφοδοσία

Πρώτη χρήση /
Φόρτιση μπαταριών

•
•

•

•
•

Λειτουργία / Εκφόρτιση

•
•

/

/
/

/
/

/

για περιστροφή

για περιστροφή του 3D

.

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πριν από την πρώτη χρήση, καθώς παραδίδεται με τη
χαμηλότερη δυνατή φόρτιση.
Το επιτρεπτό θερμοκρασιακό εύρος για φόρτιση είναι μεταξύ 0°C έως +40°C/ +32°F έως
+104°F. Για βέλτιστη φόρτιση, συνιστάται η φόρτιση των μπαταριών σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος των +10°C έως +20°C/+50°F έως +68°F, εάν είναι δυνατόν.
Είναι φυσιολογικό η μπαταρία να θερμαίνεται κατά την φόρτισή της. Εάν χρησιμοποιούνται οι φορτιστές που συνιστά η Leica Geosystems, δεν είναι δυνατή η φόρτιση της
μπαταρίας όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.
Για νέες μπαταρίες ή για μπαταρίες που έχουν αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα (> τρεις μήνες), επαρκεί ένας κύκλος φόρτισης/αποφόρτισης.
Για μπαταρίες ιόντων λιθίου, ένας κύκλος φόρτισης και αποφόρτισης αρκεί. Συνιστάται
η εκτέλεση της διαδικασίας, όταν η ένδειξη της χωρητικότητας της μπαταρίας στον
φορτιστή ή σε ένα προϊόν της Leica Geosystems αποκλίνει σημαντικά από την πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας.
Οι μπαταρίες μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες από −10 °C έως
+50 °C/14 °F έως +122 °F.
Οι χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας μειώνουν τη χωρητικότητα, οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

3D Disto, Περιγραφή Συστήματος
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Τροφοδοσία 3D Disto


•
•

Η αντικατάσταση της υποδοχής μπαταρίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια σέρβις της Leica Geosystems.
Εσωτερική: μέσω της υποδοχής μπαταρίας, με μη αφαιρούμενες μπαταρίες Li-Ion,
14,4 V, 63 Wh.
Εξωτερική: Τροφοδοσία για το 3D Disto με σύνδεση μέσω καλωδίου με βύσματα ειδικά
για τη χώρα, για χρήση σε ολόκληρο τον κόσμο.
Είσοδος: 100-240 V AC, 50/60 Hz.
Έξοδος: 24 V DC, 2,5 A.
Μήκος: 1,80 m.

a

b

010761_001

Τροφοδοσία τηλεχειριστηρίου RM100

a) Υποδοχή μπαταρίας
b) Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού

Το τηλεχειριστήριο RM100 είναι εφοδιασμένο με μία αλκαλική μπαταρία AA, 1,5 V.

2
1

1) Σπρώξτε το κάλυμμα της
μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξει
η θήκη μπαταρίας.
2) Αντικαταστήστε την μπαταρία
και επανατοποθετήστε το
κάλυμμά της.

010762_001

2.5

Λογισμικό 3D Disto

2.5.1

Λογισμικό

Λογισμικό συστήματος 3D Disto

Το 3D Disto περιλαμβάνει λογισμικό περιβάλλοντος χρήστη για υπολογιστές με λειτουργικά
συστήματα Windows.
Απαιτήσεις υλικού:
• Windows 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις. Οι εκδόσεις RT δεν υποστηρίζονται.
• Επιτραπέζιοι ή φορητοί υπολογιστές με πληκτρολόγιο και ποντίκι.
• Συσκευές με οθόνη αφής και tablet.
• Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 680 x 1000 px
• 32 bit ή 64 bit


Κλειδί άδειας χρήσης

Εισάγετε το στικ μνήμης USB του Leica μόνο σε θύρα USB τύπου Α. Για άλλους
τύπους θύρας, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα αλλά και ο
προσαρμογέας έχουν λειτουργικότητα on-the-go (OTG).

Για να ενεργοποιηθούν οι εφαρμογές του 3D Disto, το λογισμικό χρειάζεται ένα κλειδί άδειας
χρήσης. Δείτε παρακάτω πού μπορείτε να βρείτε τα κλειδιά άδειας χρήσης:
• Στα έγγραφα παράδοσης ή στην απόδειξη του καταστήματος.
• Στο στικ μνήμης USB (αρχείο κλειδιών).
• Στον ιστότοπο της Leica myWorld μετά την καταχώρηση του προϊόντος σας.

3D Disto, Περιγραφή Συστήματος
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Ενεργοποίηση εφαρμογών λογισμικού με
το κλειδί άδειας
χρήσης

Εισαγωγή του κλειδιού άδειας χρήσης με μη αυτόματο τρόπο



Συνδέστε το 3D Disto στη συσκευή
Windows και εκκινήστε την εφαρμογή λογισμικού 3D Disto.
1) Στην κύρια οθόνη πλοήγησης, πατήστε το κουμπί
μενού.
2) Επιλέξτε Συσκευή... » Λογισμικό... » License...
[Άδεια χρήσης] » Enter license keys [Εισαγωγή
κλειδιών άδειας χρήσης].
3) Πληκτρολογήστε το κλειδί άδειας χρήσης και
πατήστε OK.
Εισαγωγή του κλειδιού άδειας χρήσης
1) Κάντε κλικ στο εικονίδιο δεδομένων του 3D Disto στην επιφάνεια εργασίας σας.
2) Αντιγράψτε το αρχείο κλειδιών άδειας χρήσης στον φάκελο license.

Προσαρμοσμένα
προγράμματα εφαρμογών

Μπορείτε να αναπτύξετε προσαρμοσμένο λογισμικό, για συγκεκριμένες απαιτήσεις
χρήστη, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού τρίτων. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Leica Geosystems.

Ενημέρωση λογισμικού

1) Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και μεταβείτε στην αρχική σελίδα
myWorld. (https://myworld.leica-geosystems.com)
2) Δηλώστε το προϊόν σας εισάγοντας τον αριθμό του οργάνου.
3) Επιλέξτε τη σελίδα myProducts, επιλέξτε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και
πατήστε Download (Λήψη).

2.5.2

Διασύνδεση Χρήστη

Αρχική οθόνη



Όλες οι οθόνες που απεικονίζονται αποτελούν παραδείγματα. Είναι πιθανό οι εκδόσεις λογισμικού κάθε χώρας να παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τη βασική
έκδοση.
a
b
c

d
e
f

010764_002

g
h

a) Παράθυρο αποτελεσμάτων
με κουμπί επιλογής αποτελέσματος
b) Γραμμή τίτλου με κουμπί
αρχικής σελίδας
c) Γραμμή εργαλείων
d) Περιοχή σχεδίασης / Εντοπιστής κουκκίδας
e) Γραμμή κύριας λειτουργίας
f) Θέση 3D Disto
g) Γραμμή κατάστασης
h) Κύβος πλοήγησης και εργαλεία

Στοιχείο

Περιγραφή

Γραμμή τίτλου

Εμφανίζει την εφαρμογή που εκτελείται.
για αποθήκευση και κλείσιμο αρχείων ή των εφαρμογών
που εκτελούνται.
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Στοιχείο

Περιγραφή

Γραμμή κύριας λειτουργίας Περιλαμβάνει τα ακόλουθα κουμπιά:
•

Μενού
Ανοίγει το μενού για έναρξη εφαρμογών ή ορισμό ρυθμίσεων.

•

Κουμπί DIST
Ξεκινάει μέτρηση ή σκόπευση σημείων.

Εντοπιστής κουκκίδας
Ανοίγει, κλείνει και κλειδώνει τον εντοπιστή κουκκίδας.
Αυτά τα κουμπιά εμφανίζονται κατά τη διάρκεια όλων των
εφαρμογών.
•

Περιοχή σχεδίασης

Εμφανίζει σημεία, γραμμές και περιοχές μέτρησης, καθώς
και τη σωστή θέση του 3D Disto σε σχέση με τα σημεία
μέτρησης - είτε σε λειτουργία ίχνους είτε σε λειτουργία
αναπτύγματος/όψης.

Εντοπιστής κουκκίδας

Εμφανίζει τη ροή live βίντεο του 3D Disto που χρησιμοποιείται για τη σκόπευση σημείων και για τη λήψη φωτογραφιών.

Παράθυρο αποτελεσμάτων Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα όπως αποστάσεις, ύψη,
κεκλιμένες επιφάνειες, εμβαδά, γωνίες μαζί με το αντίστοιχο
κουμπί επιλογής αποτελέσματος, όπως για παράδειγμα .
Αν πατήσετε στα αποτελέσματα, ανοίγει ο υπολογιστής.
Γραμμή εργαλείων

Περιέχει κουμπιά εργαλείων συγκεκριμένης εφαρμογής.
Ανατρέξτε στην ενότητα" Γραμμή εργαλείων της τυπικής
εφαρμογής (μέτρηση)".

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει την κατάσταση συνδέσεων, μπαταριών, τρόπου
λειτουργίας που εκτελείται και υποστήριξης βοηθού.

Κύβος πλοήγησης και
εργαλεία

Αλλάζει την προοπτική και την κλίμακα του σχεδίου. Κάντε
κλικ σε μια όψη, μια γωνία ή μια ακμή του κύβου για προκαθορισμένες προβολές. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία πλοήγησης για να προσαρμόσετε μεμονωμένα την προβολή.
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Αρχές λειτουργίας
για την προβολή
σχεδίου

Επιλογή ή σχεδίαση στοιχείων
Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία πλοήγησης είναι απενεργοποιημένα.
Για να επιλέξετε ένα σημείο ή μια γραμμή στο σχέδιο, κάντε κλικ με το ποντίκι ή αγγίξτε με
το δάκτυλο.
Για να σχεδιάσετε μια γραμμή, επιλέξτε ένα σημείο με το ποντίκι, τη γραφίδα ή το δάκτυλο
και σύρετε μέχρι το επιθυμητό σημείο.



Προσαρμογή της προβολής σχεδίου με τα εργαλεία πλοήγησης
Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία πλοήγησης για να προσαρμόσετε μεμονωμένα την προβολή
σχεδίου.

• Κάντε ζουμ σχεδιάζοντας μια ορθογώνια περιοχή.
• Ζουμ
• Προσαρμόστε ολόκληρο το μοντέλο στην προβολή.
• Μετατοπίστε παράλληλα το σχέδιο.
• Περιστρέψτε το σχέδιο.
• Αλλάξτε την προοπτική.
Για να ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο πλοήγησης, κάντε κλικ ή αγγίξτε το. Το επιλεγμένο
εργαλείο επισημαίνεται και ο δρομέας αλλάζει.
Για να απενεργοποιήσετε ένα εργαλείο πλοήγησης, κάντε κλικ ή αγγίξτε το και πάλι.
Προσαρμογή της προβολής σχεδίου με τον κύβο πλοήγησης
Για να προσαρμόσετε την προβολή σχεδίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον κύβο
πλοήγησης.
Κάντε κλικ και σύρετε τον κύβο για να προσαρμόσετε μεμονωμένα την προβολή.
Κάντε κλικ σε μια όψη, μια γωνία ή μια ακμή του κύβου για προκαθορισμένες προβολές.

011137_001

Χειρονομίες για την οθόνη αφής
Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες των δύο
δακτύλων για τη γρήγορη προσαρμογή της προβολής σχεδίου χωρίς τη χρήση των εργαλείων πλοήγησης:
Σάρωση:

Μεγέθυνση:
009108_001

011136_001

Περιστροφή:

Σμίκρυνση:

009111_001
009110_001
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Γραμμή εργαλείων
της τυπικής εφαρμογής (μέτρηση)

Κουμπί

Περιγραφή
Καταχώριση και μέτρηση ύψους αναφοράς
Έναρξη μιας σάρωσης γραμμής ή επιφάνειας
Απενεργοποίηση σχεδίασης γραμμής
Μετάβαση κατά ένα σημείο προς τα πίσω
Μετάβαση κατά ένα σημείο προς τα εμπρός
Εμφάνιση όλων των φωτογραφιών στην περιοχή σχεδίασης.
Εμφάνιση καταλόγου εργαλείων CAD.
Επιβεβαίωση της τρέχουσας λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας εμβαδού ή όγκου
Αναίρεση ή ακύρωση αναίρεσης της τελευταίας εντολής
Απαλοιφή λειτουργιών

Γραμμή κατάστασης

Εικονίδιο

Περιγραφή
Υποδεικνύει την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας για το 3D Disto.
Υποδεικνύει ότι το 3D Disto είναι συνδεδεμένο σε τροφοδοτικό.
Υποδεικνύει τη σύνδεση USB μεταξύ της συσκευής Windows και του 3D
Disto.
Υποδεικνύει ότι λειτουργεί η σύνδεση WLAN.
Αλλαγή κλίμακας της περιοχής σχεδίασης και κουμπί για την αλλαγή του
επιπέδου ζουμ.
Υποδεικνύει το επίπεδο ζουμ/μεγέθυνσης του εντοπιστή κουκκίδας.
Υποδεικνύει ότι είναι απενεργοποιημένος ο αισθητήρας κλίσης.
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Εικονίδια στο παράθυρο αποτελεσμάτων

Εικονίδιο

Περιγραφή
Οριζόντια απόσταση
Ένωση απόστασης
Ύψος, υψομετρική διαφορά
Αριστερή γωνία
Δεξιά γωνία
Συντεταγμένες: X, Y
Κλίση
Οριζόντιο/κεκλιμένο εμβαδόν
Περίμετρος οριζόντιου/κεκλιμένου εμβαδού
Ύψος όγκου
Όγκος
Μέγεθος κύκλου
Περιφέρεια
Διάμετρος
Εμβαδόν σάρωσης
Περίμετρος σάρωσης
Όγκος σάρωσης
Απόσταση μεταξύ σημείου και επιπέδου.
Κατακόρυφη απόσταση ενός σημείου μέχρι τη γραμμή αναφοράς.

3D Disto_052

Απόσταση από το σημείο βάσης της γραμμής αναφοράς μέχρι τη βάση της
καθέτου.

3D Disto_053
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3

Εγκατάσταση Οργάνου

3.1

Εγκατάσταση 3D Disto

Εγκατάσταση βήμα
προς βήμα

Η ακόλουθη περιγραφή βασίζεται στην εγκατάσταση σε τρίποδα. Μπορείτε να τοποθετήσετε το 3D Disto και σε επίπεδες επιφάνειες, όπως στο δάπεδο ή σε πλατφόρμες.
Βήμα


1.

Περιγραφή
Συνιστάται πάντα η προστασία του οργάνου από άμεσο ηλιακό φως και η
αποφυγή ανομοιόμορφων θερμοκρασιών γύρω από το όργανο.
Εγκαταστήστε τον τρίποδα σε μια κατάλληλη θέση
όπου είναι δυνατή η καλή στόχευση των σημείων
προς μέτρηση και η προέκταση των ποδιών του
τρίποδα σε ένα άνετο ύψος εργασίας.

2.

Τοποθετήστε το 3D Disto στην κεφαλή του
τρίποδα. Σφίξτε την κεντρική βίδα στερέωσης του
τρίποδα.

3.

Κεντράρετε την κυκλική αεροστάθμη που υπάρχει
στο 3D Disto ρυθμίζοντας τα πόδια του τρίποδα.

4.

Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε το όργανο.
Το 3D Disto ξεκινάει την αυτόματη οριζοντίωση: η
κλίση ελέγχεται με έναν αισθητήρα κλίσης και το
όργανο οριζοντιώνεται, αν η κλίση είναι < 3°.



4
2
3

1
1

1

010813_001

Μην μετακινήσετε το 3D Disto ενώ εκτελείται η διαδικασία αυτόματης οριζοντίωσης.
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3.2

Σύνδεση του 3D Disto σε μια συσκευή με Windows

Σύνδεση του 3D Disto
σε μια συσκευή με
Windows βήμα προς
βήμα

Εκκίνηση του λογισμικού
Βήμα

Περιγραφή

1.

Για την εκκίνηση του λογισμικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο του 3D Disto στην επιφάνεια εργασίας.

Αν πραγματοποιείται εκκίνηση του λογισμικού για πρώτη φορά, εμφανίζεται η
παρακάτω οθόνη:

Αν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.
Πατήστε

για να συνεχίσετε.

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Επιλέξτε τη διεπαφή WLAN.*
b) Κατάλογος διαθέσιμων συσκευών WLAN και της αντίστοιχης έντασης
σήματος. Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
c) Αν προτιμάτε σύνδεση μέσω καλωδίου, συνδέστε το καλώδιο USB και κάντε
κλικ εδώ.
d) Για να συνεχίσετε χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ εδώ.
Οι συσκευές 3D Disto με σειριακό αριθμό 175... χρειάζονται ένα εξωτερικό stick USB
WLAN.
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3.3

Βοηθός

Βοηθός και εικονίδια
υποστήριξης

Υπάρχει ένας βοηθός που θα σας καθοδηγήσει σε όλες τις εργασίες μέτρησης με αναλυτικά
αναδυόμενα παράθυρα.



Αν δεν τον χρειάζεστε, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε επιλέγοντας
Μενού » Ρυθμίσεις » Βοηθός. Αν ο βοηθός είναι απενεργοποιημένος, εξακολουθούν να υπάρχουν βοηθητικά εικονίδια στη γραμμή εργαλείων, τα οποία εμφανίζουν την εφαρμογή που εκτελείται και την ενέργεια χρήστη που απαιτείται.

3.4

Αισθητήρας κλίσης

Αισθητήρας κλίσης

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κλίσης διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις συσχετίζονται με τον
πραγματικό ορίζοντα ή τη γραμμή κατακορύφου, που καθορίζεται από τη βαρύτητα. Η
κλίση ελέγχεται με έναν αισθητήρα κλίσης και το όργανο οριζοντιώνεται, αν η κλίση είναι
< 3°.
Αν το 3D Disto δεν μπορεί να οριζοντιωθεί, το
στη γραμμή κατάστασης αναβοσβήνει. Οριζοντιώστε το 3D Disto ή ακυρώστε τη διαδικασία οριζοντίωσης.




Μόνο για προχωρημένους χρήστες:
Αν ο αισθητήρας κλίσης είναι απενεργοποιημένος (OFF), το σύστημα δεν αντισταθμίζει την κλίση του 3D Disto. Όλα τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε ένα φυσικά
οριζόντιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα κλίση, διαφορές ύψους, οριζόντιες
αποστάσεις, γωνίες, περιοχές ή όγκοι, τώρα αναφέρονται στον κεκλιμένο ορίζοντα
της μονάδας λέιζερ. Μόνο η ένωση απόστασης μεταξύ δύο μετρούμενων σημείων
είναι ανεξάρτητη από τη ρύθμιση του αισθητήρα κλίσης. Μπορεί να είναι χρήσιμο
να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα κλίσης σε περίπτωση που υπάρχουν κραδασμοί, όπως για παράδειγμα σε εργοτάξια ή σε ασταθή ή μετακινούμενα περιβάλλοντα, όπως σε πλοία. Εξακολουθεί να είναι δυνατή η ολοκλήρωση σχεδόν όλων
των μετρήσεων και τα δεδομένα εξαγωγής μπορούν να «οριζοντιωθούν» στη συνέχεια με λογισμικό CAD.

3.5

Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής και ρυθμίσεις μενού

Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής

Όλες οι ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων
μπορούν επίσης να αλλάξουν μέσω του
μενού: Επιλέξτε Μενού » Συσκευή.

3D Disto, Εγκατάσταση Οργάνου
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•
•
•

•
•
•

Ρυθμίσεις

Σύνδεση στο 3D Disto για σύνδεση μέσω WLAN, καλωδίου USB ή αποσύνδεση.
Κανάλι WLAN για εναλλαγή μεταξύ διαφόρων καναλιών, αν η σύνδεση δεν λειτουργεί.
Αισθητήρας κλίσης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αισθητήρα κλίσης.
Επιλέξτε ON κατά την εργασία σε αντίξοο περιβάλλον κατασκευών με πολλούς κραδασμούς και δονήσεις και εκτός από αυτό επιλέξτε ΟΝ (Sensitive) [ΟΝ (Ευαίσθητο)].
Αντικλεπτική προστασία για προστασία του οργάνου με PIN ασφαλείας.
Βαθμονόμηση για έλεγχο και ρύθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα"8 Έλεγχος & Ρύθμιση"
για περισσότερες πληροφορίες.
Λογισμικό για ενημέρωση λογισμικού, για έλεγχο της έκδοσης λογισμικού ή για εισαγωγή/ενεργοποίηση του κλειδιού άδειας χρήσης λογισμικού.

Πατώντας Μενού » Ρυθμίσεις εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ακτίνα Snap για καθορισμό της περιοχής γύρω από ένα σημείο/γραμμή. Αυτή η
ρύθμιση προσφέρει μια λίστα σημείων τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους,
προκειμένου να απλοποιηθεί η επιλογή τους.
Βοηθός για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βοηθού.
Μονάδες μέτρησης για αλλαγή των ρυθμίσεων των μονάδων.
Κείμενο καλωσορίσματος για να εισάγετε, για παράδειγμα, το όνομα εταιρείας.
Πληκτρολόγιο οθόνης για ορισμό του τρόπου εμφάνισης για το πληκτρολόγιο οθόνης
στις συσκευές αφής σας.
Αυτόματο: Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζεται αυτόματα μόλις σας ζητηθεί να
πληκτρολογήσετε χαρακτήρες.
Ημερομηνία και ώρα για αλλαγή των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας.
Γλώσσα για επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας λογισμικού.
Εισαγωγή/Εξαγωγή Ρυθμίσεις για αλλαγή της μορφής των δεδομένων, των συντεταγμένων και του διαχωριστικού λίστας.
Το όργανο διαθέτει τη λειτουργία Επαναφορά. Αν επιλέξετε τη λειτουργία μενού
Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής και επιβεβαιώσετε, η συσκευή επιστρέφει στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Όλα τα δεδομένα μετρήσεων διατηρούνται.
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3.6

Διαχείριση δεδομένων

3.6.1

Διαχείριση αρχείων

Διαχείριση αρχείων

Η Διαχείριση αρχείων διαχειρίζεται όλα τα αρχεία μετρήσεων, τις φωτογραφίες, τα Ασφαλή
σημεία και τη μεταφορά δεδομένων.
Για πρόσβαση στη Διαχείριση αρχείων, πατήστε το κουμπί του Μενού
Διαχείριση αρχείων.

και επιλέξτε

Περιγραφή κουμπιών:
Εικονίδιο

Περιγραφή
Φάκελος έργου
Φάκελος με φωτογραφίες
Φάκελος με Ασφαλή σημεία
Προσωρινό αρχείο
Αρχείο μετρήσεων
Αρχείο προβολέα

Κουμπιά γραμμής
εργαλείων στη
Διαχείριση αρχείων

Κουμπί

Λειτουργία
Κλείσιμο φακέλου / Διαχείριση αρχείων
Μετάβαση στο υψηλότερο επίπεδο φακέλου ή κλείσιμο της Διαχείρισης
αρχείων
Δημιουργία φακέλου και εισαγωγή ονόματος φακέλου
Άνοιγμα επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου
Προβολή του επιλεγμένου στοιχείου
Εξαγωγή δεδομένων Ανατρέξτε στην ενότητα"3.6.2 Εξαγωγή και εισαγωγή
δεδομένων".
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Κουμπί

Λειτουργία
Μετονομασία αρχείου ή φακέλου
Διαγραφή επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου

Διαχείριση φωτογραφιών και Ασφαλών
σημείων

Οι φωτογραφίες και τα Ασφαλή σημεία αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς φακέλους.

3.6.2

Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων

Εξαγωγή δεδομένων
Βήμα προς βήμα

Βήμα



1.

Περιγραφή
Η διαδικασία εξαγωγής εφαρμόζει τη ρύθμιση μονάδων μέτρησης απόστασης
στις εξαγόμενες συντεταγμένες. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εκτέλεση της εξαγωγής.
Οι ρυθμίσεις εισαγωγής/εξαγωγής στο μενού επιτρέπουν τον ορισμό των συντεταγμένων του πρώτου μετρούμενου σημείου σε κάθε εφαρμογή. Αυτή η ρύθμιση
πρέπει να γίνεται πριν από τη μέτρηση του πρώτου σημείου σε ένα νέο έργο (π.χ.
νέα μέτρηση). Η ρύθμιση δεν ισχύει αναδρομικά.
Ανοίξτε τη Διαχείριση αρχείων, επιλέξτε ένα φάκελο ή αρχείο και πατήστε

.

Πατώντας το
δημιουργείται ένα πακέτο αρχείων εξαγωγής:
• Αρχεία DXF και DWG: 2D, 3D
• Αρχείο CSV: δυνατότητα επεξεργασίας, με συνήθη μορφή δεδομένων διαχωρισμένων με στηλοθέτες (χαρακτήρες tab)
• Αρχείο TXT: όλα τα αποτελέσματα σε μορφή χαρακτήρων ASCII με δυνατότητα επεξεργασίας. Ίδια περιεχόμενα όπως το αρχείο CSV
• Αρχεία φωτογραφιών και Ασφαλών σημείων σε μορφή JPG.

Εισαγωγή δεδομένων
Βήμα προς βήμα

2.

Τα δεδομένα εξαγωγής μεταφέρονται στον φάκελο Export (Εξαγωγή) στον κατάλογο My Documents\Leica Geosystems\3D Disto στον Η/Υ σας.

Βήμα

Περιγραφή




Για ορισμένες εφαρμογές, είναι δυνατή η εισαγωγή αρχείων DXF ή μορφών
πίνακα.
Τα δεδομένα πρέπει να προετοιμαστούν στον Η/Υ πριν από την εισαγωγή. Γίνεται
εισαγωγή μόνο σημείων και όχι γραμμών. Καταργήστε τα μη σχετικά δεδομένα
όπως πλαίσια, λογότυπα, συντεταγμένες ή βέλη προσανατολισμού στα αρχεία
DXF πριν από την εισαγωγή τους.

1.

Για πρόσβαση στον φάκελο εισαγωγής, κάντε κλικ στο εικονίδιο 3D Disto Data
στην επιφάνεια εργασίας.

2.

Αντιγράψτε τα αρχεία CSV ή DXF στον φάκελο εισαγωγής.

3.

Ανατρέξτε στην ενότητα"6.3 Προβολέας" για περισσότερες πληροφορίες.
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3.7

Αριθμομηχανή

Χρήση της αριθμομηχανής

•
•

Στο παράθυρο αποτελεσμάτων, πατήστε στο αποτέλεσμα για να ανοίξετε την αριθμομηχανή.
Μια άλλη επιλογή είναι να πατήσετε Μενού » Calculator (Αριθμομηχανή).

010862_002

Λειτουργία μνήμης
Η λειτουργία μνήμης επιτρέπει την προσθήκη ή αφαίρεση την αποτελεσμάτων, π.χ.
εμβαδών ή όγκων.
• Επιλέξτε MC για απαλοιφή της μνήμης.
• Επιλέξτε MR για ανάκτηση μιας τιμής που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη.
• Επιλέξτε M- για αφαίρεση της εμφανιζόμενης τιμής από την τιμή στη μνήμη.
• Επιλέξτε M+ για προσθήκη της εμφανιζόμενης τιμής στην τιμή στη μνήμη.
Για να αποθηκεύσετε μια συγκεκριμένη τιμή στη μνήμη: Επιλέξτε MC για απαλοιφή
της μνήμης, εισάγετε τιμή και πατήστε M+. Για να αποθηκεύσετε την τιμή ως αρνητική, πατήστε M-.
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4

Τεχνικοί όροι και συντομεύσεις

Οριζόντια γωνία
a

a) Οριζόντια γωνία: [°] ή [gon]

010863_001

Κατακόρυφη γωνία

Ρύθμιση: Ορίζοντας = 0
a

a) Κατακόρυφη γωνία: [°], [gon], [1:n] ή [%]

010864_001

Ρύθμιση: Ορίζοντας = 90°/100 gon
a

a) Κατακόρυφη γωνία: [°] ή [gon]

010865_001

Αποστάσεις

a

a) Κατακόρυφη απόσταση

010867_001

a
b
c

010868_001
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a) Ένωση απόστασης
b) Κάθετη απόσταση
= υψομετρική
διαφορά
c) Οριζόντια απόσταση
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Εμβαδά
a

a) Κεκλιμένο εμβαδόν, όπως μετρήθηκε
b) Οριζόντιο εμβαδόν, υπολογισμένο από
το 3D Disto

b
010869_001

Αναφορές

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

0.00
010870_001

a) Ύψος αναφοράς:
Ένα επίπεδο που σχετίζεται με όλα τα
ύψη.

1
10

3.

010871_001

Αισθητήρας κλίσης

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Άξονας/γραμμή αναφοράς:
Μια γραμμή που σχετίζεται με όλες τις
διαστάσεις.

Ο αισθητήρας κλίσης εγγυάται σωστά αποτελέσματα ακόμα και αν το 3D Disto δεν έχει
τοποθετηθεί οριζόντια.

0-3°

010876_001

010877_001

Αισθητήρας κλίσης κλειστός = απενεργοποιημένος
Όλα τα αποτελέσματα μετρήσεων συσχετίζονται με τον κεκλιμένο άξονα και τον
ορίζοντα του 3D Disto.

Ασφαλή σημεία

Αισθητήρας κλίσης ανοιχτός = ενεργοποιημένος
Όλα τα αποτελέσματα μετρήσεων συσχετίζονται με τον οριζόντιο άξονα και τον
ορίζοντα, αν το 3D Disto έχει τοποθετηθεί
μεταξύ 0° και 3°.

Τα Ασφαλή σημεία συνδέουν τις μετρήσεις με ένα σύστημα συντεταγμένων. Αυτά τα
σημεία αναφοράς επιτρέπουν την αλλαγή της θέσης του 3D Disto ή τη συνέχιση των μετρήσεων αργότερα, προκειμένου όλες οι μετρήσεις να ταιριάζουν μεταξύ τους τέλεια.

010873_001



Ανατρέξτε στην ενότητα"6.4 Θέση" για περισσότερες πληροφορίες.
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Διάταξη ή προβολή

Τα δεδομένα σχεδίασης σε DXF και οι συνηθισμένες μορφές πινάκων μπορούν να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη διάταξη των αντίστοιχων σημείων ή πλεγμάτων.

CAD

010874_001

Μετρητής
απόστασης λέιζερ

Ο μετρητής απόστασης λέιζερ (LDM) προσδιορίζει αποστάσεις χρησιμοποιώντας μια
ορατή κόκκινη ακτίνα λέιζερ.

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση είναι μια σειρά εργασιών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της ακρίβειας του
οργάνου. Ανατρέξτε στην ενότητα"8 Έλεγχος & Ρύθμιση" για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρακας για σημεία
μετατόπισης

Ο χάρακας για σημεία μετατόπισης είναι ένα βοηθητικό εργαλείο για τη μέτρηση μη
προσπελάσιμων ή κρυφών σημείων.

?

a

010875_001

a) Χάρακας για σημεία μετατόπισης
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5

Λειτουργία

5.1

Μετρήσεις

Περιγραφή

Το 3D Disto είναι ένας συνδυασμός μετρητή απόστασης με λέιζερ (LDM) ακριβείας και
κωδικοποιητών γωνίας. Οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της σχέσης
μεταξύ διαφόρων στόχων, όπως οριζόντιων αποστάσεων, ενώσεων αποστάσεων ή
υψομετρικών διαφορών για τον προσδιορισμό διαστάσεων χώρων, γωνιών από τοίχο σε
τοίχο, εμβαδού, όγκων, σημείων στάθμης ή άλλων χαρακτηριστικών.

5.2

Εντοπιστής κουκκίδας

Περιγραφή

Το 3D Disto διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα. Είναι προσβάσιμη μέσω
και εμφανίζει
την εικόνα της κάμερας απευθείας στην οθόνη του 3D Disto. Το σταυρόνημα στην εικόνα
του εντοπιστή κουκκίδας επιτρέπει ακριβή στόχευση και μέτρηση ακόμα και αν η δέσμη
λέιζερ δεν είναι ορατή, όπως για παράδειγμα σε μεγάλες αποστάσεις ή λόγω συνθηκών
έντονου φωτισμού.
Παράδειγμα οθόνης εντοπιστή κουκκίδας:

Χρήση εντοπιστή
κουκκίδας

Κλειδί εντοπιστή κουκκίδας
Για εκκίνηση του εντοπιστή κουκκίδας, πατήστε

.

Ένα δεύτερο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί τη λειτουργία κλειδώματος, ένα τρίτο
ξεκλειδώνει και κλείνει τον εντοπιστή κουκκίδας. Ένα σύμβολο λουκέτου σε κουμπί υποδηλώνει τη λειτουργία κλειδώματος.
Στόχευση: Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη στόχευση ενός σημείου μέτρησης:
a

b

c

011126_001
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a) Πατήστε τα κουμπιά βέλους στην οθόνη για σκόπευση,
κρατήστε τα πατημένα για γρήγορες περιστροφές του 3D Disto
και πατήστε τα σύντομα για περιστροφές μεμονωμένου
βήματος.
b) Πάτημα και σκόπευση για μέτρηση: πατήστε σε μια θέση
στην οθόνη. Το σημείο του λέιζερ περιστρέφεται αυτόματα σε
αυτό το σημείο.
c) Σκόπευση με το joystick: ενεργοποιείται με παρατεταμένο
πάτημα στο κέντρο του σταυρονήματος. Μια κόκκινη κουκκίδα
εμφανίζεται στο κέντρο. Σύρετε τη γραφίδα στην οθόνη για να
περιστρέψετε το 3D Disto προς αυτήν την κατεύθυνση σε
πραγματικό χρόνο μέχρι να ελευθερωθεί το κόκκινο βέλος.
Όσο μακρύτερο είναι το κόκκινο βέλος, τόσο πιο γρήγορη είναι
η περιστροφή του 3D Disto.
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Περιγραφή γραμμής εργαλείων
Κουμπί

Λειτουργία
Πατήστε για αύξηση ή μείωση του ζουμ.
Πατήστε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της κάμερας.
Πατήστε για εμφάνιση/απόκρυψη όλων των μετρημένων σημείων.
Πατήστε για να μετρήσετε κρυφά σημεία.
Επιλέξτε ένα εργαλείο μετατόπισης στο αναδυόμενο μενού:

Κάθετη μετατόπιση: Μέτρηση ενός σημείου σε οποιονδήποτε κάθετο
στόχο.
• Μεμονωμένη μετατόπιση: Μέτρηση δύο σημείων σε μια ράβδο ή άλλο
υλικό.
• Χάρακας μετατόπισης: Μέτρηση δύο σημείων στον χάρακα σημείων
μετατόπισης του 3D Disto.
Ένας βοηθός σάς καθοδηγεί στη ροή εργασιών.
•

Πατήστε για λήψη φωτογραφιών για σκοπούς τεκμηρίωσης.
Πατήστε σε συνθήκες σκοτεινού περιβάλλοντος για να αλλάξετε την εικόνα
του εντοπιστή κουκκίδας σε λειτουργία ακμής. Οι ακμές και οι γωνίες θα
επισημανθούν με μαύρο χρώμα.
Πατήστε για να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων εντολών περιστροφής:
• Περιστροφή 90° δεξιά
• Περιστροφή 90° αριστερά
• Περιστροφή ?°: Εισάγετε την οριζόντια γωνία κατά την οποία το 3D
Disto πρέπει να περιστραφεί.
• Ορίζοντας: Το 3D Disto μεταβαίνει σε κλίση 0% στην οριζόντια θέση.
• Στάθμιση προς τα πάνω: Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
στάθμιση ενός σημείου με το νήμα στάθμης ρυθμίζοντας το 3D Disto
ακριβώς επάνω από αυτό. Χρησιμοποιήστε τα σημάδια των 90° στην
υποδοχή του 3D Disto για κέντρωση.

3D Disto, Λειτουργία
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5.3

Ροή εργασιών μέτρησης

Μετρήσεις βήμα
προς βήμα

Βήμα

Περιγραφή

1.



Για να στοχεύσετε το πρώτο σημείο, π.χ. μια γωνία, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους ή άλλη μέθοδο όπως περιγράφεται στην ενότητα"5.2
Εντοπιστής κουκκίδας", για να μετακινήσετε τον δείκτη λέιζερ στην επιθυμητή
θέση.
Κατά τη σκόπευση, βεβαιωθείτε ότι η δέσμη λέιζερ δεν διαχωρίζεται σε γωνίες ή
ακμές.

011133_001
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2.

Πατήστε

3.

Στοχεύστε το δεύτερο σημείο όπως περιγράφεται στα προηγούμενα βήματα.
Εμφανίζεται μια γραμμή από το πρώτο προς το δεύτερο μετρημένο σημείο.

για μέτρηση.
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Βήμα

Περιγραφή

4.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται για τη μέτρηση περισσότερων σημείων ή χρησιμοποιήστε το





5.
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για κλείσιμο/ολοκλήρωση του πολυγώνου.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η προτεινόμενη γραμμή δεν είναι διαθέσιμη. Τα
πολύγωνα μπορούν επίσης να κλείσουν και τα αποτελέσματα δημιουργούνται με
τη σχεδίαση μιας γραμμής με τη γραφίδα για τη σύνδεση δύο σημείων.

Για να αλλάξετε την προβολή σε κατάλληλη προοπτική, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία πλοήγησης ή κάντε κλικ στον κύβο πλοήγησης.

Πατήστε
για να επιλέξετε μεταξύ αποθήκευσης, αποθήκευσης ως, καθαρισμού οθόνης ή εξόδου από τις μετρήσεις χωρίς αποθήκευση.
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Υπολογισμοί
εμβαδών και όγκων

Το 3D Disto μπορεί επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό εμβαδών και όγκων. Και τα
δύο μπορούν να προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της μέτρησης ή στη συνέχεια.
Βήμα Περιγραφή
1.

Πατήστε

2.

Επιλέξτε τη γραμμή που θα προστεθεί στο εμβαδόν και πατήστε

3.

Προχωρήστε με αυτόν τον τρόπο για όλες τις γραμμές και πατήστε

4.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να επιλέξετε μεταξύ των διαφόρων
επιλογών καθορισμού ύψους:
• Εισαγωγή ύψους:
Εισάγετε μια επιθυμητή τιμή και πατήστε OK.
• Μέτρηση ύψους:
Ο εντοπιστής κουκκίδας ανοίγει, στοχεύει και μετράει ένα σημείο στο δάπεδο

•
5.
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.

.

με
, ακολουθούμενο από ένα σημείο στην οροφή. Μπορείτε να μετρήσετε τα
σημεία οπουδήποτε στην περιοχή δαπέδου ή οροφής. Το ύψος εμφανίζεται
στο παράθυρο αποτελεσμάτων.
Κλείσιμο λίστας:
Το αποτέλεσμα είναι ένα εμβαδόν.

Για να αλλάξετε το ύψος ή να υπολογίσετε τον όγκο με επιλεγμένο εμβαδόν,
πατήστε

6.

.

και προχωρήστε όπως περιγράφεται στα προηγούμενα βήματα.

Κλείστε την εφαρμογή πατώντας

.
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6

Εφαρμογές λογισμικού

6.1

Σύνθεση συστήματος

Περιγραφή

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα εφαρμογών λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούνται σε
ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών εργασιών και διευκολύνουν την καθημερινή εργασία.
• Μέτρηση:
Παρέχει πρακτικές λειτουργίες για τη μέτρηση των διαστάσεων χώρου, τοίχων, παραθύρων, σκαλών και άλλων λεπτομερειών με ύψος αναφοράς, με μη αυτόματο ή αυτόματο τρόπο.
• Προβολέας:
Ενεργοποιεί τη διάταξη πλεγμάτων και άλλων στοιχείων σχεδιασμού στα δάπεδα, την
οροφή ή τους τοίχους.
• Θέση:
Διαδικασίες ρουτίνας για τον εύκολο και σωστό εντοπισμό και την αλλαγή της θέσης του
3D Disto.
• Κιτ εργαλείων:
Έξυπνα εργαλεία μέτρησης και ρύθμισης.

6.2

Μέτρηση

Περιγραφή

Αυτό το πρόγραμμα εφαρμογής μετράει τις διαστάσεις χώρου, συμπεριλαμβανομένων και
των λεπτομερειών. Για αυτές τις μετρήσεις υπάρχουν διαθέσιμες πολλές πρόσθετες
λειτουργίες:
• Ύψος αναφοράς
• Μέτρηση μεμονωμένου σημείου
• Εργαλείο σάρωσης για αυτοματοποιημένες σαρώσεις
• Εργαλεία CAD

6.2.1

Ύψος αναφοράς

Ορισμός ενός ύψους
αναφοράς
Βήμα προς βήμα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρησης, μπορείτε να ορίσετε ένα γνωστό ύψος ως ύψος
αναφοράς. Όλα τα περαιτέρω μετρούμενα ύψη θα έχουν ως στοιχείο αναφοράς αυτό το
ύψος αναφοράς.
Βήμα Περιγραφή
1.

Πατήστε

2.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισάγετε και να μετρήσετε το ύψος
αναφοράς. Εισάγετε την τιμή και πατήστε OK.

3.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.

.

Στοχεύστε το ύψος αναφοράς και πατήστε
4.

.

Το ύψος αναφοράς εμφανίζεται στην περιοχή σχεδίασης.

3D Disto, Εφαρμογές λογισμικού
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6.2.2

Εργαλείο σάρωσης για αυτοματοποιημένες σαρώσεις

Περιγραφή

Αυτό το εργαλείο εκτελεί αυτοματοποιημένες μετρήσεις οριζόντιων, κατακόρυφων και
επικλινών προφίλ και σαρώσεις επιφανειών.
Ιδανικό για τη μέτρηση χώρων με μη ορθογώνιες γωνίες ή καμπυλωτούς τοίχους, μη
προσπελάσιμων σημείων, κλίσεων ή επιφανειών.

010918_001

Σάρωση γραμμής,
βήμα προς βήμα

Βήμα

Περιγραφή

1.

Πατήστε

2.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις σαρώσεις γραμμών και επιφανειών.

Πατήστε
3.

για να επιλέξετε σαρώσεις γραμμών.

Στο αναδυόμενο παράθυρο σάς ζητείται να επιλέξετε τύπο σάρωσης.

•
•
•
4.

για να αρχίσει η σάρωση.

Οριζόντια
Κατακόρυφη
Επικλινής επιφάνεια

Ο εντοπιστής κουκκίδας ανοίγει για στόχευση και μέτρηση του σημείου έναρξης.
Στοχεύστε και πατήστε



5.

.

Για σάρωση κατακόρυφης γραμμής:
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητάει να επιλέξετε τον προσανατολισμό της σάρωσης:
• Κάθετα στον τοίχο
• Ελεύθερη: Ένας βοηθός σάς καθοδηγεί στη ροή εργασιών.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ορίσετε τον προσανατολισμό της
σάρωσης.

3D Disto, Εφαρμογές λογισμικού
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Βήμα

Περιγραφή
Σάρωση οριζόντιας γραμμής:
• Αριστερά (360°)
• Μεταξύ σημείων
• Δεξιά (360°)

Σάρωση κάθετης γραμμής:
• Επάνω (360°)
• Μεταξύ σημείων
• Κάτω (360°)

Σάρωση επικλινούς επιφάνειας:
Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
Στοχεύστε το τέλος της σάρωσης και πατήστε
6.


7.



.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να καθορίσετε την απόσταση για τη
μέτρηση.
Επιλέξτε ένα διάστημα και πατήστε OK ή μεταβείτε στην τέρμα δεξιά θέση για να
εισάγετε μεμονωμένα διαστήματα.

Για καλύτερα αποτελέσματα σάρωσης, μην επιλέγετε μικρά διαστήματα σε
μεγάλες αποστάσεις.
Πατήστε OK.
Αρχίζει η σάρωση.
Η γραμμή εργαλείων αλλάζει.
Πατήστε

για να ξεκινήσει η κάμερα. Πατήστε ξανά για ξεκλείδωμα.

Πατήστε
για αλλαγή της απόστασης σάρωσης, παράλειψη της υπόλοιπης
σάρωσης, συνέχιση της σάρωσης ή ακύρωση της σάρωσης.
Πατήστε
για να παραλείψετε ένα σημείο σάρωσης το οποίο δεν χρειάζεστε ή
προκαλεί προβλήματα.
8.

Αν η σάρωση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με το μήνυμα
Ready (Έτοιμο). Edit Scan? (Να τροποποιηθεί η σάρωση;) Yes/No (Ναι/Όχι).
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Βήμα

Περιγραφή

9.

Αν επιλέξετε Yes: Εμφανίζεται νέα γραμμή εργαλείων, π.χ. για μέτρηση των
σημείων που λείπουν με το κουμπί DIST (ΑΠΟΣΤΑΣΗ) ή διαγραφή των σημείων
που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το κουμπί με το σύμβολο κάδου απορριμμάτων.



Πατήστε

ή

για να επιλέξετε σημεία.

Πατήστε
για να ξεκινήσετε μια απλοποίηση σάρωσης η οποία διαγράφει αυτόματα τα ευθυγραμμισμένα σημεία.

Σάρωση επιφάνειας,
βήμα προς βήμα

Πατήστε

για να ολοκληρώσετε τη σάρωση.

10.

Πατήστε

για να αποθηκεύσετε και να κλείσετε το αρχείο μετρήσεων.

Βήμα

Περιγραφή

1.

Πατήστε

2.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις σαρώσεις γραμμών και επιφανειών.

Πατήστε
3.




για να αρχίσει η σάρωση.

για σάρωση επιφάνειας.

Το αναδυόμενο παράθυρο προσφέρει τρεις επιλογές σάρωσης: οριζόντια,
επικλινής και κατακόρυφη.
Ενεργοποιήστε την επιλογή που προτιμάτε ανάλογα με την επιφάνεια που θέλετε
να σαρώσετε.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή κατακόρυφης ή οριζόντιας σάρωσης για μέτρηση σε
τοίχους, στο δάπεδο και στην οροφή.
Η επικλινής σάρωση είναι ιδανική για έλεγχο της επιπεδότητας οποιασδήποτε
επιφάνειας, ανεξαρτήτως της κλίσης της.
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Βήμα

Περιγραφή

4.

Επιλέξτε ακρίβεια ή ταχύτητα. Η επιλογή ακρίβειας βρίσκει την ακριβή θέση του
εκάστοτε σημείου σάρωσης. Η επιλογή ταχύτητας δίνει προτεραιότητα στις
χρονικά σύντομες μετρήσεις και την αξιοπιστία. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι
ίδια.

5.

Ο εντοπιστής κουκκίδας ανοίγει για τις μετρήσεις, επιτρέποντάς σας να καθορίσετε
την περιοχή σάρωσης:
Ορίστε την περιοχή σάρωσης:
• οριζόντια και κατακόρυφα: μέτρηση 2 ακμών (3 σημείων). Το εμβαδόν
συμπληρώνεται αυτόματα.
•

επικλινής επιφάνεια: μετρήστε τα όρια της περιοχής σάρωσης και πατήστε
για να συνεχίσετε.

6.


7.



Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να καθορίσετε την απόσταση για τη
μέτρηση.
Επιλέξτε ένα διάστημα και πατήστε OK ή μεταβείτε στην τέρμα δεξιά θέση για να
εισάγετε μεμονωμένα διαστήματα.

Για καλύτερα αποτελέσματα σάρωσης, μην επιλέγετε μικρά διαστήματα σε
μεγάλες αποστάσεις.
Πατήστε OK.
Αρχίζει η σάρωση.
Η απόκλιση κάθε σημείου που υποβλήθηκε σε σάρωση ως προς το επίπεδο
αναφοράς παρουσιάζεται στο παράθυρο αποτελεσμάτων.
Για λόγους που σχετίζονται με τη γεωμετρία, ο υπολογισμός του όγκου της περιοχής σάρωσης γίνεται κατά προσέγγιση.
Η γραμμή εργαλείων αλλάζει.
Πατήστε

για να ξεκινήσει η κάμερα. Πατήστε ξανά για ξεκλείδωμα.

Πατήστε
για αλλαγή της απόστασης σάρωσης, παράλειψη της υπόλοιπης
σάρωσης, συνέχιση της σάρωσης ή ακύρωση της σάρωσης.
Πατήστε
για να παραλείψετε ένα σημείο σάρωσης το οποίο δεν χρειάζεστε ή
προκαλεί προβλήματα.
8.

Πατήστε
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6.2.3

Εργαλεία CAD

Περιγραφή

Τα Εργαλεία CAD είναι ένα σύνολο λειτουργιών σχεδίασης.
Κάντε κλικ στη γραμμή εργαλείων για να εμφανίσετε τα Εργαλεία CAD.

Διατίθενται τα παρακάτω εργαλεία:
• Κύκλος
• Ορθογώνιο
• Διασταύρωση γραμμών
• Προέκταση γραμμής
• Μετατόπιση σημείου
• Κάθετη διασταύρωση
Εργαλείο κύκλου

Ο σκοπός του εργαλείου δημιουργίας κύκλου είναι κυρίως η σχεδίαση ενός κύκλου σε
σημεία όπως πρίζες ή οπές.
Βήμα

Περιγραφή

1.

Σκοπεύστε και μετρήστε ένα σημείο και ενεργοποιήστε τη λειτουργία κύκλου με
ένα παρατεταμένο πάτημα στο σημείο της περιοχής σχεδίασης.

2.

Επιλέξτε Κύκλος.

3.

Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Εισάγετε την τιμή και πατήστε OK.
4.



Ο κύκλος σχεδιάζεται γύρω από το επιλεγμένο σημείο. Το παράθυρο αποτελεσμάτων περιέχει την ακτίνα, την περιφέρεια και το μέγεθος του κύκλου.

Για να σβήσετε τον κύκλο, εισάγετε 0 ως τιμή διαμέτρου ή πατήστε
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Εργαλείο ορθογωνίου

Βήμα

Περιγραφή

1.

Μετρήστε το πρώτο και το δεύτερο σημείο της διαγωνίου ενός ορθογώνιου, π.χ.
ενός παραθύρου, και ενεργοποιήστε το εργαλείο CAD με παρατεταμένο πάτημα
στη γραμμή.

2.

Ανοίγει το μενού των εργαλείων CAD. Επιλέξτε το Ορθογώνιο.

3.

Η διαγώνιος αλλάζει σε οριζοντιωμένο ορθογώνιο.
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Εργαλείο διασταύρωσης γραμμών

Το εργαλείο διασταύρωσης γραμμών βρίσκει το σημείο τομής δύο γραμμών.
Βήμα

Περιγραφή



Η θέση του σημείου τομής υπολογίζεται σε δύο διαστάσεις, στο επίπεδο X-Y. Το
ύψος της τομής γραμμών υπολογίζεται με παρεκβολή της πρώτης γραμμής.

1.

Σκοπεύστε και μετρήστε δύο σημεία ή επιλέξτε μια υπάρχουσα γραμμή.

2.

Ενεργοποιήστε τα εργαλεία CAD με παρατεταμένο πάτημα στη γραμμή μέσα στην
περιοχή σχεδίασης. Επιλέξτε Διασταύρωση γραμμών.

3.

Ο βοηθός σάς ζητά να επιλέξετε μια δεύτερη γραμμή.
Επιλέξτε μια δεύτερη γραμμή.
Το σημείο τομής προτείνεται μόλις επιλεγεί μια γραμμή:

4.

Μετά το πάτημα του

το σημείο τομής δημιουργείται και προστίθενται οι

γραμμές σύνδεσης με τα υπάρχοντα σημεία.
5.

3D Disto, Εφαρμογές λογισμικού

45

Εργαλείο προέκτασης γραμμής

Το εργαλείο προέκτασης γραμμής προεκτείνει μια γραμμή κατά μια τιμή απόστασης που
εισάγει ο χρήστης.
Βήμα



Περιγραφή
Το τελικό σημείο για την προέκταση γραμμής υπολογίζεται με τρισδιάστατη
παρεκβολή της επιλεγμένης γραμμής.

1.

Σκοπεύστε και μετρήστε δύο σημεία ή επιλέξτε μια υπάρχουσα γραμμή.

2.

Ενεργοποιήστε τα εργαλεία CAD με παρατεταμένο πάτημα στη γραμμή μέσα στην
περιοχή σχεδίασης. Επιλέξτε Προέκταση γραμμής.

3.

Στο αναδυόμενο παράθυρο σάς ζητείται το μήκος της προέκτασης.
Εισάγετε μια τιμή και πατήστε OΚ.

4.

Προτείνεται το τελικό σημείο για την προέκταση γραμμής:

5.

Μετά το πάτημα του

δημιουργείται το νέο σημείο και προστίθεται η γραμμή

σύνδεσης με το προηγούμενο σημείο.
6.
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Εργαλείο μετατόπισης σημείου

Το εργαλείο μετατόπισης σημείου δημιουργεί ένα νέο σημείο με την παροχή μιας τιμής
πλευρικής μετακίνησης κατά μήκος μιας υπάρχουσας γραμμής, μιας μετατόπισης και μιας
γωνίας μετατόπισης.
Βήμα



Περιγραφή
Η θέση για τη μετατόπιση σημείου υπολογίζεται σε δύο διαστάσεις, στο επίπεδο
X-Y. Το ύψος του νέου σημείου υπολογίζεται με παρεκβολή της επιλεγμένης
γραμμής.

1.

Σκοπεύστε και μετρήστε δύο σημεία ή επιλέξτε μια υπάρχουσα γραμμή.

2.

Ενεργοποιήστε τα εργαλεία CAD με παρατεταμένο πάτημα στη γραμμή μέσα στην
περιοχή σχεδίασης. Επιλέξτε Μετατόπιση σημείου.

3.

Ο βοηθός και το αναδυόμενο παράθυρο ζητούν την κατά μήκος μετακίνηση.
Εισάγετε μια τιμή και πατήστε OK.

4.

Προτείνεται το κατά μήκος μετατοπισμένο σημείο:

5.

Πατήστε

6.

Ο βοηθός και το αναδυόμενο παράθυρο ζητούν τη γωνία κατεύθυνσης της μετατόπισης.
Εισάγετε μια τιμή και πατήστε OK.
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Βήμα

Περιγραφή

7.

Προτείνεται η γωνία για την κατεύθυνση μετατόπισης:

8.

Πατήστε

9.

Ο βοηθός και το αναδυόμενο παράθυρο ζητούν τη μετατόπιση.
Εισάγετε μια τιμή και πατήστε OK.

10.

Προτείνεται το μετατοπισμένο σημείο:

11.

Μετά το πάτημα του

για να συνεχίσετε.

δημιουργείται το νέο σημείο και προστίθεται η γραμμή

σύνδεσης με το προηγούμενο σημείο.
12.
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Εργαλείο κάθετης
διασταύρωσης

Το εργαλείο κάθετης διασταύρωσης βρίσκει την κάθετη προβολή ενός σημείου πάνω
στην επιλεγμένη γραμμή.
Βήμα

Περιγραφή



Η θέση του σημείου τομής υπολογίζεται σε δύο διαστάσεις, στο επίπεδο X-Y. Το
ύψος της τομής γραμμών υπολογίζεται με παρεκβολή της πρώτης γραμμής.

1.

Σκοπεύστε και μετρήστε δύο σημεία ή επιλέξτε μια υπάρχουσα γραμμή.

2.

Ενεργοποιήστε τα εργαλεία CAD με παρατεταμένο πάτημα στη γραμμή μέσα στην
περιοχή σχεδίασης. Επιλέξτε Κάθετη διασταύρωση.

3.

Ο βοηθός σάς ζητά να επιλέξετε ένα σημείο.
Πατήστε OΚ. Επιλέξτε το σημείο.

4.

Μόλις επιλεγεί ένα σημείο, προτείνεται το σημείο τομής:

5.

Μετά το πάτημα του

το σημείο τομής δημιουργείται και προστίθενται οι

γραμμές σύνδεσης με το υπάρχον σημείο.
6.
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6.3

Προβολέας

Περιγραφή

Αυτή η εφαρμογή προβάλλει σημεία ή γεωμετρικά πλέγματα σε οριζόντιο, κάθετο ή κεκλιμένο (= «ελεύθερο») επίπεδο. Είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων σχεδίασης σε μορφή
DXF ή πίνακα ή μπορείτε να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο μια γεωμετρία πλέγματος.

010958_001

6.3.1
Προβολέας, Έναρξη

Ροή εργασίας
Βήμα

Περιγραφή

1.

Πατήστε Μενού » Εφαρμογές » Projector [Προβολέας].

2.

Ένα αναδυόμενο παράθυρο προσφέρει τρεις λειτουργίες μέτρησης: οριζόντια,
επικλινής και κατακόρυφη.
Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε ανάλογα με την περιοχή εργασίας.

Μέτρηση της περιοχής εργασίας

3.

Ο εντοπιστής κουκκίδας ανοίγει για τη μέτρηση της περιοχής εργασίας.

Βήμα

Περιγραφή

1.

Μετρήστε όλα τα σημαντικά αντικείμενα που θέλετε να ληφθούν υπόψη (ακμές,
γωνίες κτλ.)


2.

Μόνο για τη λειτουργία οριζόντιας μέτρησης: το πρώτο μετρούμενο σημείο ορίζει
το επίπεδο αναφοράς για όλα τα υπόλοιπα σημεία.
Αν το

είναι ενεργοποιημένο, πατήστε αυτό το κουμπί για να κλείσετε το περί-

γραμμα. Στη συνέχεια, μετρήστε άλλα σημεία που σας ενδιαφέρουν (μόνο στη
λειτουργία για επικλινή επιφάνεια).

Σχέδιο σημείων

3.

Αφού μετρηθούν όλα τα σημεία, πατήστε

Βήμα

Περιγραφή

για να συνεχίσετε.

1.



Ένα αναδυόμενο παράθυρο παρέχει δύο επιλογές για τον καθορισμό των προβαλλόμενων σημείων: Λειτουργία πλέγματος για κανονικό μοτίβο και λειτουργία εισαγωγής για μεμονωμένα αρχεία DXF ή CSV.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί

οποιαδήποτε στιγμή για να επιστρέψετε στη

μέτρηση περιοχής εργασίας.
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Λειτουργία πλέγματος
Βήμα
1.

Περιγραφή
Πατήστε

για να ξεκινήσει η λειτουργία πλέγματος.

2.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις επιλογές Ορισμός νέου, Χρήση
τελευταίου ή Μέτρηση.

3.

Ενεργοποιήστε την επιλογή που προτιμάτε:
• Ορισμός νέου: χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που εμφανίζονται στη συνέχεια
για να εισάγετε τη γεωμετρία του πλέγματος.
• Χρήση τελευταίου: ανάκτηση του τελευταίου σχεδίου πλέγματος που είχε
εισαχθεί.
• Μέτρηση: ακολουθήστε τον οδηγό ροής εργασιών για να κλειδώσετε τα σημεία
σε ένα υπάρχον πλέγμα. Αυτή η επιλογή παρακάμπτει το επόμενο βήμα
Adjustment (Ρύθμιση).

Λειτουργία εισαγωγής
Βήμα
1.
2.




Περιγραφή
Πατήστε

για να ξεκινήσει η λειτουργία εισαγωγής.

Η διαχείριση αρχείων εμφανίζει στην οθόνη όλα τα εισηγμένα αρχεία DXF και CSV.
Επιλέξτε ένα αρχείο.
Πατήστε
αν θέλετε να ελέγξετε το περιεχόμενο μέσω του παραθύρου
προβολής.
Στην κεφαλίδα του παραθύρου προβολής εμφανίζονται οι διαστάσεις του αρχείου.
Αν η κλίμακα δεν χωράει στην περιοχή εργασίας, αλλάξτε τη ρύθμιση για την
απόσταση στο μενού!
Για εισαγωγή σημείων από μια λίστα, εισάγετε τις συντεταγμένες X, Y ή Y, X σε
έναν επεξεργαστή κειμένου και αποθηκεύστε το αρχείο με κατάληξη CSV. Αν η
εισαγωγή δεν γίνεται σωστά, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εισαγωγής/εξαγωγής στο
μενού.

3.

Πατήστε

4.

Τα προβαλλόμενα σημεία εμφανίζονται και είναι έτοιμα για ρύθμιση.
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Ρύθμιση σχεδίου

Βήμα



Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε το κουμπί

για να επιστρέψετε οποιαδήποτε στιγμή στον

Σχέδιο σημείων.

1.

Ανοίγει το Εργαλείο ευθυγράμμισης.

2.

Το σχέδιο σημείων εμφανίζεται στην περιοχή εργασίας και πρέπει να μετακινηθεί
στην επιθυμητή θέση. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εργαλεία:



Μπορείτε να μετακινήσετε το πλέγμα προς τα επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
στην οθόνη με μικρά βήματα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
/
/
/
.
Εμφανίζεται η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ ενός επιλεγμένου σημείου πλέγματος και μιας γραμμής αναφοράς. Πατήστε σε αυτήν την απόσταση για να εισάγετε μια τιμή.

Πατήστε

για επαναφορά της θέσης πλέγματος.

Πατήστε

για ευθυγράμμιση του πλέγματος παράλληλα σε μια επιλεγμένη

γραμμή.
Αν χρειάζεται, μπορούν να σχεδιαστούν γραμμές στην οθόνη μεταξύ των
σημείων του σχεδίου, πριν από τη χρήση του εργαλείου Παράλληλης
ευθυγράμμισης.


3.

Πατήστε

για περιστροφή του πλέγματος κατά 90°.

Πατήστε

για να τοποθετήσετε το πλέγμα ακριβώς σε ένα σημείο αναφοράς.

Πατήστε

για να συνεχίσετε.
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Προβολή σημείων

Βήμα



Περιγραφή
Πατήστε

για να επιστρέψετε στο Εργαλείο ευθυγράμμισης.

1.

Στη λειτουργία διάταξης, η γραμμή εργαλείων αλλάζει και μπορείτε να ξεκινήσετε
την προβολή του πλέγματος.

2.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε ένα σημείο και πατήστε



.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε σημεία πατώντας σε ένα σημείο της οθόνης ή
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Οι πορώδεις, σύνθετες ή τραχιές επιφάνειες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, αν η δέσμη λέιζερ δεν μπορεί να δημιουργήσει αντανάκλαση στην ακριβή
θέση του σημείου διάταξης.

3.

Το σημείο λέιζερ αναβοσβήνει, αν βρεθεί η ακριβής θέση. Το σημείο επισημαίνεται
με κόκκινο στην περιοχή σχεδίασης. Το παράθυρο αποτελεσμάτων εμφανίζει την
απόσταση ανάμεσα στο σημείο και το επίπεδο αναφοράς.

4.

Για τη διάταξη περισσότερων σημείων, επιλέξτε άλλο σημείο και πατήστε

5.

Πατήστε

.

για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Εναλλαγή επιπέδων



6.3.2

Στόχευση και διάταξη με το τηλεχειριστήριο RM100

Αν δεν είναι δυνατή η προβολή ενός σημείου στην οροφή, μετακινήστε απλώς τη
δέσμη λέιζερ στο δάπεδο πριν πατήσετε το κουμπί DIST (ΑΠΟΣΤΑΣΗ). Στο εξής,
τα παρακάτω σημεία θα προβάλλονται στο δάπεδο. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή
να αλλάξετε την επιφάνεια προβολής.

Λειτουργία των
κουμπιών στην
εφαρμογή προβολέα

Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ και πατήστε για δεύτερη
φορά για να προβάλετε ή να μετρήσετε ένα σημείο εντός της περιοχής
αναφοράς.
Κάθε κουμπί βέλους επιλέγει το παρακείμενο σημείο, περιστρέφει το 3D
Disto και ξεκινάει την επαναληπτική μέτρηση. Πατήστε μία φορά για να
ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο και μία ακόμα φορά για να εκτελέσετε
την εντολή.
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6.4

Θέση

Περιγραφή

Οι λειτουργίες της ενότητας Τοποθεσία επιτρέπουν την αλλαγή της θέσης του 3D Disto.
Τα Ασφαλή σημεία τοποθετούνται από το χρήστη και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η
διαδικασία εντοπισμού θέσης.

Ασφαλής θέση βήμαπρος-βήμα

Βήμα



Περιγραφή
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση Ασφαλών σημείων, πρέπει πρώτα να μετρήσετε δύο σημεία.

1.

Γράψτε και επικολλήστε τρία έως πέντε αυτοκόλλητα σε σημάδια σκόπευσης σε
τοίχους, οροφή ή δάπεδο γύρω στην περιοχή εργασίας σας. Βεβαιωθείτε ότι τα
σημεία στόχευσης είναι διάσπαρτα.

2.

Πατήστε Μενού » Εφαρμογές » Location » Secure Location [Θέση > Ασφαλής
θέση].
Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.

3.

Στοχεύστε τα Σημάδια σκόπευσης με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και
πατήστε
για μέτρηση.
Το 3D Disto λαμβάνει μια φωτογραφία, την αποθηκεύει με τις συντεταγμένες και
προσθέτει ετικέτα με αναγνωριστικό και ημερομηνία.

4.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με την ερώτηση Measure more Secure
Points? [Να μετρηθούν περισσότερα Ασφαλή Σημεία;] Yes/No (Ναι/Όχι).

5.

Προχωρήστε όπως παραπάνω και μετρήστε τουλάχιστον τρία Ασφαλή σημεία.



6.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα Ασφαλή σημεία οποιαδήποτε στιγμή.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά σωστά μετρημένα Ασφαλή σημεία γύρω από την
περιοχή εργασίας. Ακόμα και αν κάποιο Ασφαλές σημείο χαθεί, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρία για επιτυχή επαναπροσδιορισμό θέσης.
Μετά την αποθήκευση τουλάχιστον τριών σημείων, μπορείτε να κλείσετε την
εφαρμογή επιλέγοντας No [Όχι].
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Επαναπροσδιορισμός θέσης βήμα
προς βήμα

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό της θέσης του 3D Disto σε ένα καθορισμένο σύστημα συντεταγμένων το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί με τη διαδικασία
Ασφαλής θέση προκειμένου, για παράδειγμα, να ολοκληρωθεί μια προηγούμενη μέτρηση.
Βήμα



Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε μια θέση του 3D Disto που επιτρέπει στόχευση και μέτρηση
τουλάχιστον τριών Ασφαλών σημείων γύρω από τον χώρο εργασίας σας.

1.

Πατήστε Μενού » Εφαρμογές » Location » Relocate [Θέση > Επαναπροσδιορισμός θέσης].

2.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητάει να καθορίσετε την ανοχή.



3.

Πατήστε OK για επιβεβαίωση της τιμής.
Μια μικρότερη ανοχή αυξάνει την ακρίβεια των μετρήσεών σας και απαιτεί ακριβή
σκόπευση και ορατότητα των Ασφαλών σημείων.
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα Ασφαλή σημεία, αλλά η μέτρησή σας πρέπει να ταιριάζει με τη γεωμετρία μιας προηγούμενης, τότε ξεκινήστε τη μέτρησή σας με τα ίδια
σημεία βάσης της γραμμής. Αυτά είναι τα πρώτα δύο σημεία μιας μέτρησης.
Αν υπάρχουν διαθέσιμα Ασφαλή σημεία, ανοίγει ο φάκελος.

Επιλέξτε ένα Ασφαλές σημείο πατώντας
Πατήστε
Πατήστε
μνήμη.

/

ή αγγίζοντας την οθόνη.

για μεγέθυνση.
για να δείτε όλα τα Ασφαλή σημεία που υπάρχουν σε ολόκληρη τη

4.

Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε το σημείο.
Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.

5.

Στοχεύστε το σημάδι σκόπευσης που φαίνεται στη φωτογραφία με όσο το δυνατό
μεγαλύτερη ακρίβεια και πατήστε
για μέτρηση.
Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο Measure
next Secure Point? (Να μετρηθεί το επόμενο Ασφαλές σημείο;) Yes/Cancel
[Ναι/Άκυρο].

6.

Αν επιλέξετε Yes: Ανοίγει ο φάκελος για να επιλέξετε το επόμενο Ασφαλές σημείο.
Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω για το δεύτερο και το τρίτο Ασφαλές
σημείο.
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Βήμα



Έλεγχος θέσης βήμαπρος-βήμα

Περιγραφή
Αν τα πρώτα δύο Ασφαλή σημεία μετρήθηκαν με επιτυχία, το 3D Disto περιστρέφεται κατά προσέγγιση προς το επόμενο επιλεγμένο Ασφαλές σημείο. Εσείς
απλώς χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη λεπτομερή στόχευση και να πατήσετε
.

7.

Όταν έχετε μετρήσει τρία σημεία με επιτυχία, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο OK. Measure more Secure Points? [Να μετρηθούν περισσότερα
Ασφαλή σημεία;] Yes/No/Cancel [Ναι/Όχι/Άκυρο].
• Πατήστε Yes [Ναι] για να συνεχίσετε και προχωρήστε όπως περιγράφεται
παραπάνω.
• Πατήστε No [Όχι] για τέλος.
Αν η διαδικασία ήταν επιτυχής, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις
διαστάσεις μεταξύ της προηγούμενης και της νέας θέσης: XXXm; Height
[XXXm, Ύψος]: XXXm; OK/Cancel [XXXm, OK/Άκυρο]. Αποδεχθείτε με OK
ή επιλέξτε Cancel [Άκυρο] για να μετρήσετε περισσότερα σημεία.
Αν ο επαναπροσδιορισμός θέσης δεν ήταν επιτυχής, εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο Out of tolerance! [Εκτός ορίων ανοχής!]. Measure more Secure
Points? [Να μετρηθούν περισσότερα Ασφαλή σημεία;] Yes/No/Cancel
[Ναι/Όχι/Άκυρο]. Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.

8.

Πατήστε

για να κλείσετε την εφαρμογή.

Αν το 3D Disto μετακινήθηκε ακούσια, για παράδειγμα χτυπήθηκε, τότε η γεωμετρία των
σημείων μέτρησης δεν θα ταιριάζει πλέον με αυτήν των σημείων που μετρήθηκαν προηγουμένως. Ξεκινήστε έναν έλεγχο θέσης για να διατηρηθεί η τρέχουσα ακρίβεια/γεωμετρία.
Βήμα

Περιγραφή

1.

Για να ξεκινήσετε έναν έλεγχο θέσης, πατήστε Μενού » Εφαρμογές » Location »
Check Location [Θέση > Έλεγχος θέσης].

2.

Αν υπάρχουν Ασφαλή σημεία, επιλέξτε το Ασφαλές σημείο και πατήστε

3.

Το 3D Disto θα στοχεύσει αυτόματα στο Ασφαλές σημείο.
Ελέγξτε τη θέση του σημείου λέιζερ με το σημάδι σκόπευσης.
Αν το σημείο λέιζερ δεν στοχεύει στο κέντρο του σημαδιού σκόπευσης,
τότε συνιστάται επαναπροσδιορισμός θέσης.

.



4.

Προχωρήστε με αυτόν τον τρόπο για να ελέγξετε περισσότερα σημεία.

5.

Πατήστε
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6.5

Κιτ εργαλείων

Γενικά

Εκτός από τις βασικές εφαρμογές, αυτό το πρόγραμμα διαθέτει τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Άνετη στάθμιση,
Άνετη στόχευση,
Άνετη οριζοντίωση,
Σημάδι μέτρησης,
Ανίχνευση ύψους και
Παράλληλη γραμμή.

Μετά από κάθε εργασία διάταξης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση του αντίστοιχου εργαλείου. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για συνέχεια με την ίδια αναφορά ή για
μέτρηση νέας. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ή η
εξαγωγή. Σε αυτές τις εφαρμογές δεν υποστηρίζεται η έκδοση τηλεχειριστηρίου.

6.5.1

Άνετη στάθμιση

Περιγραφή

Η εφαρμογή Άνετη στάθμιση επιτρέπει τη στάθμιση οποιουδήποτε σημείου προς τα
επάνω ή προς τα κάτω χωρίς να στέκεστε πάνω από αυτό.

010899_001

Άνετη στάθμιση βήμα
προς βήμα

Βήμα

Περιγραφή

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας Μενού » Εφαρμογές » Tool Kit [Κιτ εργαλείων].
Η εφαρμογή που λειτουργεί παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

2.
Πατήστε
στη γραμμή εργαλείων.
Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
3.

Στοχεύστε και μετρήστε το σημείο που θα σταθμιστεί. Πατήστε
Ο εντοπιστής κουκκίδας παραμένει ανοιχτός.

4.

Στοχεύστε κατά προσέγγιση την αναμενόμενη κατακόρυφο και πατήστε
.
Αν βρεθεί η κατακόρυφος, το λέιζερ αναβοσβήνει για να υποδείξει την ακριβή
θέση.

5.

Πατήστε
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6.5.2

Άνετη στόχευση

Περιγραφή

Η εφαρμογή Άνετη στόχευση επιτρέπει τη στόχευση ενός σημείου σε σχέση με ένα σημείο
αναφοράς σε κάθετες επιφάνειες.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Άνετη στόχευση
βήμα προς βήμα

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο μόνο σε κάθετες επιφάνειες. Σε κεκλιμένες
επιφάνειες, η θέση στόχευσης δεν θα είναι σωστή.

Βήμα

Περιγραφή

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας Μενού » Εφαρμογές » Tool Kit [Κιτ εργαλείων].
Η εφαρμογή που λειτουργεί παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

2.

Πατήστε

στη γραμμή εργαλείων.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
3.

Στοχεύστε το σημείο αναφοράς στον τοίχο. Πατήστε

4.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητάει να εισάγετε τιμή για την
αριστερή ή τη δεξιά απόσταση μέχρι το σημείο αναφοράς. Για αριστερή περιστροφή, ορίστε μια αρνητική τιμή. Εισάγετε 0 για στόχευση σημείων μόνο με
κάθετες μετατοπίσεις στο σημείο αναφοράς.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση της τιμής.
Το σημείο λέιζερ αναβοσβήνει για να υποδείξει την ακριβή θέση.

5.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισάγετε μια τιμή κάθετης
απόστασης (= απόσταση επάνω/κάτω από το σημείο διάταξης). Προεπιλεγμένη
τιμή = 0.
Ορίστε μια αρνητική τιμή για περιστροφή προς τα κάτω. Πατήστε OK για επιβεβαίωση της τιμής.
Το 3D Disto περιστρέφεται και στοχεύει στη σωστή θέση. Το σημείο λέιζερ αναβοσβήνει για να υποδείξει την ακριβή θέση.

6.

Πατήστε
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6.5.3

Άνετη οριζοντίωση

Περιγραφή

Η Άνετη οριζοντίωση διατηρεί το σημείο λέιζερ στο ίδιο επίπεδο όταν περιστρέφετε το 3D
Disto οριζόντια.

Άνετη οριζοντίωση
βήμα προς βήμα

Βήμα

Περιγραφή

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας Μενού » Εφαρμογές » Tool Kit [Κιτ εργαλείων].
Η εφαρμογή που λειτουργεί παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

2.

Πατήστε
στη γραμμή εργαλείων.
Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.

3.

Στοχεύστε το ύψος αναφοράς στον τοίχο. Πατήστε
Ο εντοπιστής κουκκίδας παραμένει ανοιχτός.

4.

Στοχεύστε κατά προσέγγιση το θεωρούμενο σημείο στόχευσης και πατήστε
Το σημείο λέιζερ αναβοσβήνει για να υποδείξει την ακριβή θέση ύψους.

5.

Πατήστε
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για να κλείσετε το Κιτ εργαλείων.
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6.5.4

Σημάδι μέτρησης

Περιγραφή

Το εργαλείο Σημάδι μέτρησης αναφέρεται σε ένα σημάδι μέτρησης ή ύψος αναφοράς και
επιτρέπει τη στόχευση οποιουδήποτε επιθυμητού ύψους.
Αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι χρήσιμο για να σημειώσετε το σημάδι μέτρησης σε
αρκετές θέσεις ενός χώρου ή να στοχεύσετε ύψη σε πολλά επίπεδα κτιρίου.

Σημάδι μέτρησης
βήμα προς βήμα

Βήμα

Περιγραφή

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας Μενού » Εφαρμογές » Tool Kit [Κιτ εργαλείων].
Η εφαρμογή που λειτουργεί παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

2.

Πατήστε

3.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισάγετε το ύψος και να μετρήσετε
αυτό το ύψος αναφοράς.

4.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.

στη γραμμή εργαλείων.

Στοχεύστε το σημείο αναφοράς στον τοίχο. Πατήστε

.

5.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισάγετε ένα απόλυτο ύψος προς
στόχευση.

6.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
Στοχεύστε κατά προσέγγιση κοντά στο αναμενόμενο απόλυτο ύψος στον τοίχο.
Πατήστε
.
Το σημείο λέιζερ αναβοσβήνει για να υποδείξει την ακριβή θέση του απόλυτου
ύψους.

7.

Πατήστε
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6.5.5

Ανίχνευση ύψους

Περιγραφή

Το εργαλείο Ανίχνευση ύψους επιτρέπει τον προσδιορισμό του ύψους ενός στόχου του
οποίου η άμεση μέτρηση δεν είναι δυνατή.
Αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για μέτρηση του ύψους ενός δέντρου ή
γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ref

H

010907_001

Ανίχνευση ύψους
βήμα-προς-βήμα

Βήμα

Περιγραφή

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας Μενού » Εφαρμογές » Tool Kit [Κιτ εργαλείων].
Η εφαρμογή που λειτουργεί παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

2.

Πατήστε

στη γραμμή εργαλείων.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
3.



Στοχεύστε και μετρήστε ένα σημείο αναφοράς στην ίδια οριζόντια απόσταση με το
σημείου που θέλετε να μετρήσετε έμμεσα.
Ο εντοπιστής κουκκίδας παραμένει ανοιχτός και εμφανίζεται το μετρούμενο
σημείο.
Μην μετακινήσετε κατά πολύ οριζόντια το 3D Disto μετά από τη μέτρηση του
σημείου αναφοράς, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι εσφαλμένο.

4.

Στοχεύστε το σημείο που θα θέλατε να μετρήσετε έμμεσα όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Εμφανίζεται η υψομετρική διαφορά μέχρι το σημείο αναφοράς και ενημερώνεται σε
πραγματικό χρόνο στο παράθυρο αποτελεσμάτων.

5.

Κλείστε τον εντοπιστή κουκκίδας για έξοδο από την εφαρμογή.
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6.5.6

Παράλληλη γραμμή

Περιγραφή

Το εργαλείο Παράλληλη γραμμή επιτρέπει τη στόχευση γραμμών παράλληλα σε μια
γραμμή αναφοράς σε τοίχους, δάπεδα ή κεκλιμένες επιφάνειες.

Παράλληλη γραμμή
βήμα-προς-βήμα

Βήμα

Περιγραφή

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή επιλέγοντας Μενού » Εφαρμογές » Tool Kit [Κιτ εργαλείων].
Η εφαρμογή που λειτουργεί παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

2.

Πατήστε


3.

στη γραμμή εργαλείων.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
Όλα τα σημεία πρέπει να μετρηθούν στην ίδια επιφάνεια.
Στοχεύστε και μετρήστε το σημείο έναρξης και τέλους της γραμμής αναφοράς.

4.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητάει να εισάγετε την παράλληλη απόσταση προς τα αριστερά ή τα δεξιά της γραμμής αναφοράς. Πατήστε OK
για επιβεβαίωση της καταχωρισμένης τιμής.

5.

Ο εντοπιστής κουκκίδας ανοίγει για κατά προσέγγιση στόχευση του σημείου
διάταξης.
Πατήστε
.
Το σημείο λέιζερ αναβοσβήνει για να υποδείξει την ακριβή παράλληλη θέση.

6.

Πατήστε
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7
Μηνύματα σφαλμάτων και συμβουλές

Μηνύματα σφαλμάτων
Αρ. σφάλ- Συμβουλή
ματος
150

Έγινε υπέρβαση της εμβέλειας εργασίας.

151

Μη έγκυρη μέτρηση.

152

Αλλάξτε τη θέση του 3D Disto ή χρησιμοποιήστε χάρακα για τα σημεία μετατόπισης.

160

Επαναλάβετε και μην μετακινήσετε τον χάρακα μεταξύ των δύο μετρήσεων.

161

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η χρήση του εργαλείου Μετατόπισης σημείου.

170

Αν το πρόβλημα παραμένει, κάντε επανεκκίνηση του 3D Disto.

171

Ελέγξτε όλες τις συσκευές, όπως για παράδειγμα το τροφοδοτικό ή τα
καλώδια, και δοκιμάστε ξανά.

240

Η βαθμονόμηση του αισθητήρα κλίσης δεν ήταν επιτυχής. Η ακρίβεια του
συστήματος είναι επισφαλής. Επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο της Leica Geosystems στην περιοχή σας.

241

Μεγάλη παρέκκλιση. Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση με ακρίβεια.

243

Ρυθμίστε το όργανο με σταθερότητα. Μην αγγίξετε ή περιστρέψετε το 3D
Disto. Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση.

300

Επιλέξτε μια οριζόντια γραμμή.

350

Ελέγξτε την επιφάνεια προβολής. Το λέιζερ δεν μπορεί να φθάσει στη σωστή
θέση.

755

Δεν είναι δυνατή η μέτρηση του σημείου. Δοκιμάστε διαφορετική θέση. Το
εργαλείο δεν λειτουργεί σε οριζόντια επίπεδα.

760

Δεν είναι δυνατή η μέτρηση του σημείου. Εισάγετε διαφορετικές τιμές. Το
εργαλείο δεν λειτουργεί σε οριζόντια επίπεδα.

765

Δεν είναι δυνατή η μέτρηση του σημείου. Δοκιμάστε διαφορετική θέση ή εισάγετε διαφορετική τιμή. Το εργαλείο δεν λειτουργεί σε οριζόντια επίπεδα.

800

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων.

801

Η μνήμη στο στικ USB δεν επαρκεί.

802

Η συσκευή αποθήκευσης δεν λειτουργεί σωστά.

803

Ελέγξτε την κατάσταση και το περιεχόμενο του αρχείου.

804

Το αρχείο ή ο φάκελος έχει προστασία εγγραφής ή έχει υποστεί ζημιά.

900

Προέκυψε σφάλμα στο 3D Disto. Αν το σφάλμα επαναληφθεί, επικοινωνήστε
με τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο της Leica Geosystems στην περιοχή
σας.

901

Το σήμα αντανάκλασης του λέιζερ είναι πολύ χαμηλό.

902

Το σήμα αντανάκλασης του λέιζερ είναι πολύ υψηλό.

903

Πολύ φως στο παρασκήνιο.

904

Η ακτίνα λέιζερ διακόπηκε. Επαναλάβετε τη μέτρηση.

950

Για να διατηρήσετε την ακρίβεια, εκτελέστε Έλεγχο θέσης!

951

Η κλίση του 3D Disto είναι πάνω από 3°. Τοποθετήστε το οριζόντια!

953

Ελέγξτε τη σύνδεση και το καλώδιο.

954

Συνδέστε το καλώδιο ή επιλέξτε WLAN από το μενού.

955

Η θερμοκρασία του 3D Disto είναι εκτός εμβέλειας εργασίας.
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Αρ. σφάλ- Συμβουλή
ματος
956

Πολλές δονήσεις ή συνεχής κίνηση.

998

Επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο της Leica Geosystems
στην περιοχή σας.

999

Επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο της Leica Geosystems
στην περιοχή σας.

3D Disto, Μηνύματα σφαλμάτων
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8

Έλεγχος & Ρύθμιση

8.1

Περίληψη

Περιγραφή

Τα όργανα της Leica Geosystems είναι κατασκευασμένα, συναρμολογημένα και ρυθμισμένα με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια. Γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας, τραντάγματα ή τάσεις μπορούν να προκαλέσουν αποκλίσεις και μείωση της ακρίβειας του οργάνου.
Για τον λόγο αυτό συνιστάται να ελέγχετε και να ρυθμίζετε το όργανα περιοδικά. Ο έλεγχος
και η ρύθμιση μπορούν να γίνουν στο πεδίο ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες
μέτρησης. Οι διαδικασίες καθοδηγούνται και πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά και με
ακρίβεια, όπως περιγράφονται στα ακόλουθα κεφάλαια. Ορισμένα άλλα σφάλματα
οργάνου και μηχανικά τμήματα μπορούν να ρυθμιστούν μηχανικά.

Ηλεκτρονική ρύθμιση

Τα παρακάτω σφάλματα οργάνου μπορούν να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν ηλεκτρονικά:
• Μετατόπιση σταυρονήματος
• Δείκτης κατακορύφου
• Αισθητήρας κλίσης
Όλες οι ρυθμίσεις βαθμονόμησης μπορούν επίσης να επαναφερθούν στις εργοστασιακές προεπιλογές.




Κατά τη διάρκεια κατασκευής, τα σφάλματα του οργάνου προσδιορίζονται προσεκτικά και
ορίζονται σε μηδέν. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα σφάλματα αυτά μπορούν να αλλάξουν και προτείνεται να επαναπροσδιοριστούν, ιδιαίτερα στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Μετά από δύσκολη ή παρατεταμένη μεταφορά
• Μετά από μεγάλα διαστήματα αποθήκευσης
• Αν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του τρέχοντος περιβάλλοντος και της τελευταίας
βαθμονόμησης είναι μεγαλύτερη από 20°C

8.2

Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης

Περιγραφή

Πριν από τη βαθμονόμηση:

Μετά τη βαθμονόμηση:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Μετατόπιση αισθητήρα κλίσης

3D Disto, Έλεγχος & Ρύθμιση
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Ρύθμιση βήμα προς
βήμα

Βήμα Περιγραφή



Αυτή η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα. Πρέπει να διασφαλίσετε μόνο ότι το 3D
Disto έχει τοποθετηθεί σε < 3°.

1.

Η βαθμονόμηση ξεκινάει με την επιλογή Μενού » Συσκευή » Βαθμονόμηση.

2.

Πατήστε

3.

Το 3D Disto ξεκινάει την αυτόματη οριζοντίωση: η κλίση ελέγχεται και το όργανο
οριζοντιώνεται, αν η κλίση είναι < 3°.


4.

.

Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Don’t touch 3D Disto about 1 minute!
[Μην αγγίξετε το 3D Disto για 1 λεπτό περίπου!]
Αν όλα είναι ΟΚ, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Calibration successful
[Βαθμονόμηση επιτυχής].

8.3

Μετατόπιση σταυρονήματος

Περιγραφή

Το σημείο λέιζερ και το σταυρόνημα στον εντοπιστή κουκκίδας δεν συμπίπτουν.
Πριν από τη βαθμονόμηση:

Μετά τη βαθμονόμηση:

a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Σταυρόνημα
b) Σημείο λέιζερ
Ρύθμιση βήμα προς
βήμα

Βήμα Περιγραφή
1.

Η βαθμονόμηση ξεκινάει με την επιλογή Μενού » Συσκευή » Βαθμονόμηση.

2.

Πατήστε

3.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
Τοποθετήστε ένα σημάδι σκόπευσης σε απόσταση >25 m.

4.

Τώρα, στοχεύστε στο σημάδι σκόπευσης με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.
Πατήστε

5.

.

όταν το κόκκινο σημείο λέιζερ βρίσκεται ακριβώς στο στόχο.

Ο εντοπιστής κουκκίδας παραμένει ανοιχτός και εμφανίζεται κόκκινο σταυρόνημα.
Μετακινήστε το σταυρόνημα στο κέντρο του σημαδιού σκόπευσης με όσο το
δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια με τα κουμπιά βέλους. Πατήστε

ξανά.

6.

Αν δεν υπερβαίνεται το περιθώριο ανοχής, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
Set new: x=...px; y=...px, Reset to factory default, ή Cancel calibration.
[Ορισμός νέου: x=...px; y=...px, Επαναφορά εργοστασιακής τιμής ή Ακύρωση
βαθμονόμησης]

7.

Επιλέξτε Set... ή Reset... [Ορισμός ή Επαναφορά] για να ρυθμίσετε το σταυρόνημα. Εμφανίζεται ένα τελευταίο αναδυόμενο παράθυρο με την ερώτηση Are you
sure? [Είστε βέβαιοι;] Yes/Cancel [Ναι/Άκυρο].

8.

Αν επιλέξετε Yes, εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου που επιβεβαιώνει την επιτυχή
ρύθμιση των παραμέτρων.

3D Disto, Έλεγχος & Ρύθμιση
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8.4

Σφάλμα δείκτη κατακορύφου

Περιγραφή

Ο δείκτης κατακορύφου δεν συμπίπτει με τον κατακόρυφο άξονα.
Πριν ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση του δείκτη κατακορύφου, συνιστάται η βαθμονόμηση του αισθητήρα κλίσης και στη συνέχεια η βαθμονόμηση του σταυρονήματος!
Ανατρέξτε στην ενότητα"8.2 Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης" και"8.3 Μετατόπιση
σταυρονήματος".



Πριν από τη βαθμονόμηση:

Μετά τη βαθμονόμηση:

a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Σφάλμα ύψους
b) Μετατόπιση κατακόρυφης γωνίας
Ρύθμιση βήμα προς
βήμα

Βήμα Περιγραφή
1.

Τοποθετήστε το 3D Disto κοντά σε τοίχο και στοχεύστε σε ένα καλά ορατό σημείο
με μεγάλη κλίση, σε ύψος τουλάχιστον 15 m πάνω από το όργανο.

3D Disto_051

2.

Η βαθμονόμηση ξεκινάει με την επιλογή Μενού » Συσκευή » Βαθμονόμηση.

3.

Πατήστε

4.

Ανοίγει ο εντοπιστής κουκκίδας.
Σκοπεύστε με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.

5.

Πατήστε

6.

Το 3D Disto περιστρέφεται αυτόματα στη δεύτερη όψη.

.

.

Σκοπεύστε για δεύτερη φορά. Πατήστε

.

7.

Αν και οι δύο μετρήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο Set new: XXX gon, Reset to factory default, ή Cancel calibration.
[Ορισμός νέου: XXX gon, Επαναφορά εργοστασιακής τιμής ή Ακύρωση βαθμονόμησης]

8.

Επιλέξτε Set... ή Reset... [Ορισμός ή Επαναφορά] για να ρυθμίσετε τον δείκτη
κατακορύφου.

9.

Εμφανίζεται ένα τελευταίο αναδυόμενο παράθυρο με την ερώτηση Are you sure?
[Είστε βέβαιοι;] Yes/Cancel [Ναι/Άκυρο]. Αν επιλέξετε Yes, εμφανίζεται ένα
σημάδι ελέγχου που επιβεβαιώνει την επιτυχή ρύθμιση των παραμέτρων.
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8.5
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων βήμα προς
βήμα

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Βήμα Περιγραφή
1.

Η βαθμονόμηση ξεκινάει με την επιλογή Μενού » Συσκευή » Βαθμονόμηση.

2.

Πατήστε

.

Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Reset all calibration settings to factory
default? [Να γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων βαθμονόμησης στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές;] Yes/No (Ναι/Όχι).
3.

3D Disto, Έλεγχος & Ρύθμιση
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Προστασία οργάνου (Αντικλεπτική προστασία)

Περιγραφή

Το όργανο μπορεί να προστατευτεί μέσω ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης
Personal Identification Number. Αν η προστασία PIN είναι ενεργοποιημένη, το λογισμικό
πάντα θα ζητάει την εισαγωγή του κωδικού PIN μετά από την εκκίνησή του.
Αν εισαχθεί λανθασμένο PIN για τρεις φορές, τότε απαιτείται το PUK, το οποίο υπάρχει στα
έγγραφα που συνοδεύουν το όργανο. Αν ο κωδικός PUK εισαχθεί σωστά, τότε ο κωδικός
PIN ρυθμίζεται στην προεπιλεγμένη τιμή "0" και η προστασία μέσω PIN απενεργοποιείται.
Αν χρειάζεστε αντικατάσταση του PUK, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Leica
Geosystems στην περιοχή σας.

Ενεργοποίηση
κωδικού PIN βήμαπρος-βήμα

Βήμα Περιγραφή
1.

Επιλέξτε Μενού » Συσκευή » Αντικλεπτική προστασία. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι Off.

2.

Πατήστε Enable για ενεργοποίηση.

3.

Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό PIN (3 έως 8 αριθμητικοί ή αλφαριθμητικοί χαρακτήρες).

4.

Επιβεβαιώστε με OK.



Απενεργοποίηση
κωδικού PIN βήμαπρος-βήμα

Πλέον το όργανο προστατεύεται από ανεπίτρεπτη χρήση.
Τώρα, ο κωδικός PIN είναι απαραίτητος μετά την ενεργοποίηση του οργάνου, την
απενεργοποίηση σε κατάσταση αναμονής ή την επανεισαγωγή των ρυθμίσεων
του PIN.

Βήμα Περιγραφή
1.

Επιλέξτε Μενού » Συσκευή » Αντικλεπτική προστασία.
Πατήστε Disable για απενεργοποίηση.

2.

Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε OK για αποδοχή.



Πλέον το όργανο δεν προστατεύεται από ανεπίτρεπτη χρήση.
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10

Μεταφορά και Φροντίδα

10.1

Μεταφορά

Μεταφορά στο πεδίο

Όταν μεταφέρετε τον εξοπλισμό στο πεδίο, πάντα να είστε σίγουροι ότι:
• μεταφέρετε το προϊόν μέσα στη βαλίτσα του,
• ή μεταφέρετε τον τρίποδα ανοιχτό πάνω στους ώμους σας, κρατώντας το όργανο σε
ορθή θέση.

Μεταφορά με αυτοκίνητο

Ποτέ μην μεταφέρετε το όργανο χαλαρό σε αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να επηρεαστεί από
δονήσεις και κραδασμούς. Να μεταφέρετε πάντα το προϊόν στη βαλίτσα μεταφοράς του, με
την αρχική συσκευασία ή ισοδύναμη και να το ασφαλίζετε.

Αποστολή

Όταν μεταφέρεται το όργανο μέσω τρένου, αεροπλάνου ή πλοίου, χρησιμοποιείτε πάντα
την αυθεντική βαλίτσα της Leica Geosystems, καθώς και το χάρτινο κιβώτιο μεταφοράς
του, για να είναι προστατευμένο από τυχόν δονήσεις και κραδασμούς.

Μεταφορά, διάθεση
μπαταριών

Κατά τη μεταφορά ή την αποστολή των μπαταριών, ο υπεύθυνος για το προϊόν πρέπει να
διασφαλίσει ότι τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί και διεθνείς κανόνες και κανονισμοί. Πριν τη
μεταφορά ή τη διακίνηση ενημερώστε τον τοπικό υπεύθυνο μεταφοράς ή την μεταφορική
εταιρία.

Ρύθμιση πεδίου

Περιοδικά κάνετε μετρήσεις ελέγχου και εκτελέστε τις ρυθμίσεις που υποδεικνύονται στο
Εγχειρίδιο Χρήσης, και ιδιαίτερα αν το όργανο υπέστη πτώση, αχρηστία για μακρά περίοδο
ή μεταφορά.

10.2

Αποθήκευση

Προϊόν

Σεβαστείτε τα επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση του εξοπλισμού, ειδικά
το καλοκαίρι, εάν ο εξοπλισμός βρίσκεται μέσα σε κάποιο όχημα. Ανατρέξτε στα "Τεχνικά
χαρακτηριστικά" για πληροφορίες σχετικά με τα όρια θερμοκρασιών.

Ρύθμιση πεδίου

Μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης ελέγξτε τις παραμέτρους ρύθμισης πεδίου που
δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Μπαταρίες Li-Ion

•
•
•
•
•
•

Ανατρέξτε στο "Τεχνικά χαρακτηριστικά" για πληροφορίες σχετικά με το εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν και το φορτιστή πριν την αποθήκευση.
Μετά την αποθήκευση επαναφορτίστε τις μπαταρίες πριν τις χρησιμοποιήσετε.
Προστατέψτε τις μπαταρίες από την υγρασία. Μπαταρίες βρεγμένες ή υγρές πρέπει να
στεγνώνουν πριν την αποθήκευση ή χρήση.
Συνιστάται εύρος τιμών θερμοκρασίας αποθήκευσης από 0 °C έως +30 °C / +32 °F έως
+86 °F σε ξηρό περιβάλλον, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αυτο-εκφόρτιση της μπαταρίας.
Στα προτεινόμενα όρια θερμοκρασιών αποθήκευσης, οι μπαταρίες που περιέχουν 40 %
έως 50 % ποσοστό φόρτισης μπορούν να αποθηκευτούν έως έναν χρόνο. Μετά από
αυτήν την περίοδο αποθήκευσης οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν.
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10.3

Καθαρισμός και στέγνωμα

Περίβλημα και
οπτικά στοιχεία

•
•
•

Φυσήξτε τη σκόνη από το περίβλημα και τα οπτικά στοιχεία όπως οι φακοί ή τα παράθυρα.
Ποτέ μην αγγίζετε το γυαλί με τα δάχτυλά σας.
Χρησιμοποιείτε μόνο ένα καθαρό, απαλό, χωρίς χνούδι ύφασμα για καθαρισμό. Εάν
είναι απαραίτητο, υγράνεται το ύφασμα με νερό ή καθαρό οινόπνευμα. Μη χρησιμοποιείτε άλλα υγρά καθαρισμού; διότι μπορεί να βλάψουν τμήματα του οργάνου που αποτελούνται από πολυμερές ουσίες.

Υγρά προϊόντα

Στεγνώστε το όργανο, την βαλίτσα μεταφοράς, τα επιθέματα αφρού και τα παρελκόμενα σε
θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 40°C/104°F και καθαρίστε τα. Μην τα επανασυσκευάζετε, εωσότου όλα είναι στεγνά. Να κλείνετε πάντοτε τη βαλίτσα μεταφοράς, όταν τη χρησιμοποιείτε στο πεδίο.

Καλώδια και ρευματολήπτες

Διατηρείτε τους ρευματολήπτες (φις) καθαρούς και στεγνούς. Φυσήξτε τυχόν σκόνη που
βρίσκεται στους ρευματολήπτες των καλωδίων σύνδεσης.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

11.1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια απόστασης
ένωσης (3D)

Συνδυασμός μέτρησης
γωνίας και απόστασης

στα 10 m

στα 30 m

στα 50 m

περίπου 1 mm

περίπου 2 mm

περίπου 4 mm

Μέτρηση γωνίας
(Hz/V)

Εμβέλεια εργασίας: Οριζόντια 360°, κάθετα 250°
Ακρίβεια
5" (1,2 mm στα 50 m)

Χαρακτηριστικά
μετρητή απόστασης
λέιζερ

Σύστημα μέτρησης:
Τύπος:
Εμβέλεια εργασίας:
Κατηγορία λέιζερ:
Μέγεθος σημείου λέιζερ (στα 10
m):
Μέγεθος σημείου λέιζερ (στα
30 m):

Αναλυτής συστήματος, βάση 100 MHz - 150 MHz
Ομοαξονικό, ορατό κόκκινο λέιζερ
0,5 m - 50 m
2
~7 mm x 7 mm
~9 mm x 15 mm

Αισθητήρας κλίσης

Εύρος αυτόματης οριζοντίωσης: 3°
Ακρίβεια:
10" (2,5 mm στα 50 m)

Εντοπιστής κουκκίδας

Ζουμ (Μεγέθυνση):
Οπτικό πεδίο (στα 10 m):

Ευαισθησία κυκλικής
αεροστάθμης

1°/mm

Λειτουργία

Κουμπιά:
Θύρες:

Επικοινωνία

Μεταφορά δεδομένων:
Ασύρματη τεχνολογία:

Τροφοδοσία

Εσωτερική:
Τύπος:
Τάση:
Χρόνος φόρτισης:
Τυπικός χρόνος λειτουργίας

Μπαταρία Li-Ion
14,4 V 63 Wh
8h
8h

Εξωτερική:
Τάση:

24 V DC, 2,5 A

Τοποθέτηση

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

Κουμπί ON/OFF
USB τύπου Β, βύσμα τροφοδοσίας

USB τύπος Α, WLAN
Κάρτα SD, εμβέλεια 50 m (ανάλογα με το περιβάλλον), 11
κανάλια
Υποστηριζόμενες μορφές δεδο- Εισαγωγή: DXF, CSV
μένων:
Εξαγωγή: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Σπείρωμα 5/8"

3D Disto, Τεχνικά χαρακτηριστικά

72

Διαστάσεις οργάνου

186,6 mm x 215,5 mm (διάμετρος x ύψος)

Βάρος

2,8 kg

Περιβαλλοντικές
προδιαγραφές

Θερμοκρασία
Θερμοκρασία λειτουργίας: −10 °C έως +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: −25 °C έως +70 °C
Προστασία έναντι σκόνης, άμμου και νερού
IP54 (IEC60529)
Υγρασία

Τηλεχειριστήριο
RM100

Προστασία:

Μέγ. 85 % σχ. υγρ. μη συμπυκνούμενη

Εμβέλεια:

30 m (ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες λειτουργίας)
Υπερύθρων (IR)
1 AA, 1,5 V

Επικοινωνία:
Μπαταρία

11.2

Συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς

Συμμόρφωση με τους
εθνικούς κανονισμούς

•
•

•

•

Μέρη 15, 22 και 24 της FCC (ισχύει για τις ΗΠΑ).
Δια του παρόντος, η Leica Geosystems AG, δηλώνει ότι τα προϊόντα 3D Disto και
RM100 συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ και άλλες ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Μπορείτε να βρείτε τη
δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση http://www.leica-geosystems.com/ce.
Ο εξοπλισμός κατηγορίας 1 σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1999/5/EΚ
(R&TTE), μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να τεθεί σε λειτουργία χωρίς
περιορισμούς σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ.
Η συμμόρφωση για χώρες με άλλους εθνικούς κανονισμούς, που δεν καλύπτονται από
τα τμήματα 15, 22 και 24 της FCC ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/ΕΚ, πρέπει να
εγκριθεί πριν από τη χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού.
Συμμόρφωση με την ιαπωνική νομοθεσία περί ραδιοεπικοινωνιών και με τη νομοθεσία
περί επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών.
– Η χρήση της συσκευής αυτής επιτρέπεται σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία περί
ραδιοεπικοινωνιών και την ιαπωνική νομοθεσία περί επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών.
– Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί (διαφορετικά ο χορηγούμενος
αριθμός αναγνώρισης θα καταστεί μη έγκυρος).
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11.3

Κανονισμών Επικίνδυνων Προϊόντων

Κανονισμοί Επικίνδυνων Αγαθών

Πολλά προϊόντα της Leica Geosystems τροφοδοτούνται με μπαταρίες λιθίου.
Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να είναι επικίνδυνες υπό ορισμένες συνθήκες και μπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι μπαταρίες Λιθίου μπορεί να
υπερθερμανθούν και να αναφλεγούν.
Η μεταφορά ή αποστολή του προϊόντος Leica με μπαταρίες λιθίου πάνω σε ένα
εμπορικό αεροσκάφος, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς Επικίνδυνων Αγαθών της IATA (IATA Dangerous Goods Regulations).
Η Leica Geosystems έχει αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον
«Τρόπο μεταφοράς προϊόντων Leica» και τον «Τρόπο αποστολής προϊόντων
Leica» με μπαταρίες λιθίου. Πριν από κάθε μεταφορά ενός προϊόντος Leica, σας
ζητάμε να συμβουλευτείτε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες στην ιστοσελίδα μας
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) για να διασφαλίσετε ότι θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Επικίνδυνων Αγαθών της IATA
(IATA Dangerous Goods Regulations) και ότι τα προϊόντα Leica θα μεταφερθούν
σωστά.
Κατεστραμμένες ή ελαττωματικές μπαταρίες απαγορεύεται να αποστέλλονται ή
μεταφέρονται με οποιοδήποτε αεροσκάφος. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση της κάθε μπαταρίας είναι ασφαλής για τη μεταφορά.
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Εγγύηση PROTECT της Leica Geosystems

Περιγραφή

Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής
Κάλυψη από την εγγύηση για όλο το χρονικό διάστημα χρήσης του προϊόντος στα πλαίσια
του PROTECT σύμφωνα με τη Διεθνή Περιορισμένη Εγγύηση Leica Geosystems και τους
Γενικούς όρους και Προϋποθέσεις PROTECT που ορίζονται στο www.leicageosystems.com/protect. Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση όλων των προϊόντων ή εξαρτημάτων στα πλαίσια του PROTECT, τα οποία παρουσιάζουν ελαττώματα εξαιτίας σφαλμάτων υλικών ή κατασκευής.
3 χρόνια δωρεάν
Συμπληρωματικό σέρβις χωρίς επιπλέον χρέωση σε περίπτωση που το προϊόν που
βρίσκεται στο πρόγραμμα PROTECT παρουσιάσει ελάττωμα και χρειαστεί σέρβις ενώ
χρησιμοποιείται σε κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης.
Για να λάβετε την εγγύηση "3 χρόνια δωρεάν", πρέπει να δηλώσετε το προϊόν στη διεύθυνση http://myworld.leica-geosystems.com εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία
αγοράς. Εάν δεν δηλώσετε το προϊόν, ισχύει η εγγύηση "Δύο χρόνια δωρεάν".
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Άδεια Λογισμικού

Σύμβαση άδειας
χρήσης λογισμικού

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό, το οποίο είναι προεγκατεστημένο ή παρέχεται σε εσάς
με ένα μέσο μεταφοράς δεδομένων ή μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο
σύμφωνα με εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από την Leica Geosystems. Αυτό το λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους και η χρήση του
ορίζεται και ελέγχεται από τη Σύμβαση άδειας χρήσης λογισμικού της Leica Geosystems,
η οποία καλύπτει θέματα όπως, μεταξύ άλλων, Σκοπός της άδειας χρήσης, Εγγύηση, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Περιορισμός της ευθύνης, Αποκλεισμός των άλλων διαβεβαιώσεων, Διοικητικό δίκαιο και τόπος δικαιοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα στιγμή
συμμορφώνεστε πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης άδειας
χρήσης λογισμικού της Leica Geosystems.
Αυτή η σύμβαση παρέχεται μαζί με όλα τα προϊόντα και μπορείτε επίσης να τη βρείτε και
να την κατεβάσετε από την αρχική σελίδα της Leica Geosystems στη διεύθυνση
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
ή να τη λάβετε από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Leica Geosystems.
Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό χωρίς να έχετε διαβάσει
και αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης άδειας χρήσης λογισμικού
Leica Geosystems. Εγκατάσταση ή χρήση του λογισμικού ή μέρους αυτού, συνεπάγεται και
αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων μιας τέτοιας σύμβασης αδείας χρήσης. Εάν
δεν συμφωνείτε με όλους ή μερικούς από τους όρους αυτής της σύμβασης αδείας χρήσης,
δεν θα πρέπει να κατεβάσετε, εγκαταστήσετε, ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και πρέπει
να επιστρέψετε το μη χρησιμοποιούμενο λογισμικό μαζί με την συνοδευτική τεκμηρίωση και
το τιμολόγιο του προμηθευτή από όπου αγοράσατε το προϊόν μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από την αγορά του για να σας επιστραφεί όλο το ποσό της αγοράς.

Δημόσια άδεια GNU

Τμήματα του λογισμικού του 3D Disto έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με την άδεια χρήσης
GPL (δημόσια άδεια GNU). Μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες άδειες χρήσης στο στικ
μνήμης USB του Leica στον κατάλογο GPL licences (Άδειες χρήσης GPL).
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Leica
Geosystems. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση www.leicageosystems.com/contacts.

Google Analytics

Το λογισμικό Leica 3D Disto για Windows® αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με
την υποστήριξη και στατιστικά στοιχεία χρήσης στον υπολογιστή σας (δηλαδή τη χρήση
των εργαλείων λογισμικού, τον αριθμό των μετρήσεων, την ανάλυση ευρών μέτρησης και
συναφή).
Η Leica Geosystems χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία web analytics που
παρέχεται από την Google Inc. για την ανάλυση αυτών των πληροφοριών. Η Leica
Geosystems δεν επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα
πελατών όπως τον σειριακό αριθμό του Leica 3D Disto ή την διεύθυνση ΙΡ του χρήστη.
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