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Eesti

Sissejuhatus
Ost

Õnnitleme Teid Leica 3D Disto ostmise puhul.
Käesolev kasutusjuhend sisaldab tähtsaid ohutussuuniseid ning juhendeid toote häälestamiseks ja selle kasutamiseks. Lisateavet leiate lehelt "1 Ohutusjuhised".
Enne toote sisselülitamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

Tootenumber

Teie toote mudel ja seerianumber on märgitud tüübiplaadile.
Viidake alati sellele teabele, kui teil on vaja oma asutuse või Leica Geosystemsvolitatud
hooldustöökojaga ühendust võtta.

Kaubamärgid

• Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk USAs ja muudes riikides.
Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Olemasolev
dokumentatsioon

Nimetus

Kirjeldus/formaat

3D Disto
Kiirstart

Annab põgusa ülevaate esimeseks seadme ülesseadmiseks.



3D Disto Kasu- Selles kasutusjuhendis on toodud kõik juhised seadme
tusjuhend
põhiliste funktsioonide kasutamiseks. Annab ülevaate seadmest ja tehnilistest andmetest ja ohutusjuhistest.
Ohutusjuhend

Annab olulised ohutusjuhised 3D Disto seadmega töötami- 
seks.






3D Disto seadme täielik dokumentatsioon/tarkvara on saadaval järgmistes kohtades:
• Leica USB-mälupulk
• https://myworld.leica-geosystems.com
Leica Geosystems
Aadressiraamat
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Selle juhendi viimaselt leheküljelt leiate Leica Geosystems peakontorite aadressi. Piirkondlike kontaktandmete nimekirja saamiseks külastage veebilehte
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) pakub laia
valikut teenuseid, teavet ja koolitusmaterjale.
OtsejuurdepääsugamyWorldi on teil ligipääs kõikidele asjakohastele teenustele teile
sobival ajal: 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. See suurendab teie tõhusust ning hoiab teid
ja teie varustust uusima teabega Leica Geosystems-lt kursis.
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Teenuse

Kirjeldus

myProducts

Lisage kõik tooted, mis on teil ja teie ettevõttel olemas ja avastage Leica
Geosystems maailma: Saate vaadata üksikasjalikku teavet oma toodete
kohta ja värskendada oma seadmeid uusima tarkvaraga ja ajakohastada
oma andmeid.

myService

Saate vaadata teenuse hetkeolekut ja oma toodete tervet teenuste
ajalugu Leica Geosystems teeninduskeskustes. Saada juurdepääsu
tehtud tööde üksikasjalikule teabele ja laadida alla oma hiljutine kalibreerimistunnistus ja teenuste raportid.

mySupport

Saate vaadata teenuse hetkeolekut ja oma toodete tervet teenuste
ajalugu Leica Geosystems teeninduskeskustes. Saada juurdepääsu
tehtud tööde üksikasjalikule teabele ja laadida alla oma hiljutine kalibreerimistunnistus ja teenuste raportid.

myTraining

Parandage oma teadmisi tootest teenusega Leica Geosystems Campus
- teave, teadmised, koolituskursused. Lugege uusimat online-koolitusmaterjali oma toote kohta ja registreerige teie riigis toimuvatele seminaridele või kursustele.

myTrustedServices

Lisage oma tellimus ja hallake selle turvalise tarkvarateenuse Leica
Geosystems Trusted Services kasutajaid, mis aitab teil optimeerida oma
töövoolu ja suurendada tõhusust.
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Sisukord
Käesolevas kasutusjuhendis
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1

Ohutusjuhised

1.1

Üldine sissejuhatus

Kirjeldus

Alljärgnev võimaldab seadmete kasutamise eest vastutaval isikul või neid kasutavatel
isikutel ette näha kasutusest tuleneda võivaid ohtusid ja juhiseid kuidas nendest hoiduda.
Seadme eest vastutav isik peab tagama, et kõik kasutajad saavad juhendist üheti aru ning
peavad nendest kinni.

Teave hoiatusteadete
kohta

Hoiatusteated on seadme ohutuslahenduse esmatähtsaks osaks. Neid kuvatakse siis, kui
esinevad ohud või ohtlikud olukorrad.
Hoiatusteated ...
• muudavad kasutaja valvsaks toote kasutamist puudutavate otseste ja kaudsete
ohtude suhtes;
• sisaldavad üldisi käitumisreegleid.
Kasutajate ohutuse tagamiseks tuleb kõiki ohutussuuniseid ja -teateid rangelt tähele panna
ja järgida. Seetõttu peab kasutusjuhend kõikidele mis tahes käesolevas juhendis kirjeldatud ülesandeid täitvatele isikutele alati kättesaadav olema.
OHT, HOIATUS, ETTEVAATUST ja TEATIS on ohutusastmete ja isiklike vigastuste ja
varakahjude tuvastamiseks mõeldud standardiseeritud signaalsõnad. Teie ohutuse tagamiseks on oluline, et te loeksite ja saaksite täielikult aru alljärgnevast erinevaid signaalsõnu
ja nende määratlusi sisaldavast tabelist. Hoiatusteade ja täiendav tekst võib sisaldada
täiendavaid ohutusteabesümboleid.
Tüüp

 OHT
 HOIATUS
 ETTEVAATUST
TEATIS
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Märgib peatset ohuolukorda, mille vältimata jätmine põhjustab
surma või tõsiseid vigastusi.
Märgib võimalikku ohuolukorda või ebaotstarbelist kasutusviisi,
mille vältimata jätmine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
Märgib võimalikku ohuolukorda või ebaotstarbelist kasutusviisi,
mille vältimata jätmine võib põhjustada madala või keskmise
raskusastmega vigastusi.
Märgib võimalikku ohuolukorda või ebaotstarbelist kasutusviisi,
mille vältimata jätmine võib põhjustada väheolulisi materiaalseid,
rahalisi või keskkondlikke kahjusid.
Olulised lõigud, millest tuleb töötades kinni pidada, kuna need
võimaldavad toote kasutamist tehniliselt õigel ja tõhusal viisil.
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1.2

Kasutamine määratlus

Sihtotstarbeline
kasutamine

•
•
•
•
•
•
•
•

Kauguste, kõrguste, kallete, nurkade, pindalade ja ruumalade 3D-mõõtmine.
Ruumi mõõtmete käsitsi ja automaatne mõõtmine.
Profiilide automaatne mõõtmine.
Punktide ja kujunduselementide jaotamine näiteks majaplaani põhjal.
Jooniste loomine.
Kaamerafunktsioon.
Andmete import/eksport.
Andmete haldamine.

Põhjendatult ettenähtav väärkasutus

•
•
•
•
•

Toote kasutamine ilma juhendita.
Kasutamine väljaspool ettenähtud kasutuseesmärki ja -piiranguid.
Ohutussüsteemide välja lülitamine.
Ohuteadete eemaldamine.
Toote avamine tööriistadega, nt kruvikeerajaga, v.a juhul, kui see on kindlate funktsioonide jaoks lubatud.
Toote muutmine või ümberehitamine.
Kasutamine pärast seadusevastast võõrandamist.
Silmanähtavate kahjustuste või defektidega toodete kasutamine.
Kasutamine teiste tootjate lisaseadmetega ilma Leica Geosystems poolse eelneva
selgesõnalise heakskiiduta.
Ebapiisavad ohutusmehhanismid tööobjektil.
Kolmandate osapoolte tahtlik eksitamine.
Masinate, liikuvate objektide või samaväärsete jälgimisrakenduste juhtimine ilma täiendavate juht- või ohutuspaigaldisteta.

•
•
•
•
•
•
•

1.3

Kasutamise piirangud

Keskkond

Sobib kasutamiseks püsivaks inimasustuseks sobilikus keskkonnas: ei sobi kasutamiseks
agressiivsetes või plahvatusohtlikes keskkondades.

 OHT

Toote eest vastutav isik peab enne töötamist ohtlikes piirkondades või elektriseadeldiste
läheduses või sarnastes olukordades ühendust võtma kohalike ohutusasutuste ja -ekspertidega.

1.4

Vastutusalad

Toote tootja

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, edaspidi Leica Geosystems, vastutab toote,
sh kasutusjuhendi ja originaaltarvikute, ohututes tingimustes tarnimise eest.

Toote eest vastutav
isik

Toote eest vastutaval isikul on järgnevad kohustused:
• mõista toote ohutusjuhised ja kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid;
• tagada selle juhendikohane kasutamine;
• tunda ohutuse ja õnnetusjuhtumite ennetamisega seotud kohalikke õigusakte;
• teavitada koheselt Leica Geosystems, kui toode ja kasutus muutub ohtlikuks.
• Tagama, et austatakse toote kohta käivaid riiklikke seadusi, määrusi ja kasutustingimusi.

3D Disto, Ohutusjuhised
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1.5

 ETTEVAATUST
 HOIATUS
 HOIATUS
 ETTEVAATUST

 ETTEVAATUST

 HOIATUS
 HOIATUS

Ohud kasutusest
Kui toodet on maha pillatud või seda on valesti kasutatud, muudetud, kaua hoiustatud või
transporditud, siis veenduge, et mõõtmistulemused oleksid õiged.
Ettevaatusabinõu:
Tehke regulaarseid kontrollmõõtmisi valede mõõtmistulemuste tuvastamiseks eriti juhul,
kui toodet on vääralt kasutatud, ning enne ja pärast olulisi mõõtmisi.
Dünaamiliste rakenduste, nt pinnalaotusprotseduuride ajal on olemas õnnetuste juhtumise
oht, kui kasutaja ei pane tähele ümbritsevaid keskkonnatingimusi, nt takistusi, kaevamistöid või liiklust.
Ettevaatusabinõu:
Toote eest vastutav isik peab kõiki toote kasutajaid teavitama olemasolevatest ohtudest.
Tööobjekti ebapiisav turvamine võib viia ohtlike olukordade tekkimiseni näiteks liikluses,
ehitusobjektidel või tööstuspaigaldistel.
Ettevaatusabinõu:
Tagage alati tööobjekti piisav turvatus. Pidage kinni ohutust, õnnetuste ennetamist, teeliiklust reguleerivatest õigusaktidest.
Kui tootega koos kasutatavaid lisaseadmeid ei ole nõuetekohaselt kinnitatud ja toote saab
mehaanilise löögi, saab nt hoobi või see kukub maha, võib toode kahjustuda või inimesed
võivad vigastada saada.
Ettevaatusabinõu:
Veenduge toote häälestamisel, et lisaseadmed on õigesti ühendatud, paigaldatud, kinnitatud ja õigesse asendisse lukustatud.
Vältige tootele mehaanilise surve avaldamist.
Akude transportimise, kohaletoimetamise või kõrvaldamise ajal võivad ebasobilikud
mehaanilised mõjud tuleohtu põhjustada.
Ettevaatusabinõu:
Enne toote kuhugi saatmist või selle kõrvaldamist laadige akud tühjaks, hoides toodet kuni
akude tühjenemiseni sisselülitatuna.
Kui te transpordite või saadate akusid kuhugi, peab toote eest vastutav isik tagama, et
kohaldatavatest riiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ja õigusaktidest peetakse kinni.
Enne transportimist või kohaletoimetamist võtke ühendust oma kohaliku reisijate- või
kaubaveoettevõttega.
Kõrge mehaaniline surve, kõrge välistemperatuur või vedelikesse uputamine võib põhjustada akude lekkeid, põlenguid või plahvatusi.
Ettevaatusabinõu:
Kaitske akusid mehaaniliste mõjude ja kõrgete välistemperatuuride eest. Ärge pillake või
uputage akusid vedelikesse.
Kui aku klemmid satuvad lühisesse, nt taskus hoides või transportides kokkupuutel ehete,
võtmete, metalliseeritud paberi või muude metallidega, võib aku üle kuumeneda ja vigastusi või tulekahjusid põhjustada.
Ettevaatusabinõu:
Veenduge, et aku klemmid ei puutuks kokku metallesemetega.

3D Disto, Ohutusjuhised
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 HOIATUS

Kui toodet ei ole nõuetekohaselt kõrvaldatud, võivad sel olla järgmised tagajärjed:
• polümeerosade põlemisel tekivad mürgised gaasid, mis võivad tervist kahjustada;
• akude kahjustumise või tugeva kuumutamise tagajärjel võivad need plahvatada põhjustada mürgitusi, põletusi, roostet või keskkonna saastumist.
• Tootest vastutustundetult vabanedes võite võimaldada volitusteta isikutel seda kasutada määrustega vastuolulisel viisil, mis paneb neid ennast ja kolmandad isikud tõsiste
vigastuste tekkimise ohtu ja põhjustab keskkonna saastumise.
Ettevaatusabinõu:
Toodet ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga.
Vabanege tootest sobival viisil, mis on kooskõlas teie riigis kehtivate riiklike õigusaktidega.
Vältige alati volitusteta töötajate juurdepääsu tootele.
Infot tootespetsiifilise käsitlemise ja jäätmekäitluse kohta on võimalik saada Leica Geosystems distribuutorilt.

 HOIATUS

Muudatused või ümberehitused, mille vastavust ei ole Leica Geosystems selgesõnaliselt
heaks kiitnud,võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.

 HOIATUS

Ainult Leica Geosystems volitatud hooldustöökodadel on õigus neid tooteid parandada.

1.6

Laseri klassifikatsioon

1.6.1

Üldine

Üldine

Järgnevad peatükid annavad suuniseid ja koolitusteavet laseri ohutuse kohta vastavalt
rahvusvahelistele standarditele IEC 60825-1 (2014-05) ja tehnilisele aruandele IEC TR
60825-14 (2004-02). Teave võimaldab toote eest vastutaval isikul ja toodet tegelikkuses
kasutaval isikul tööohtusid ette näha ja vältida.





Tehnilise aruande IEC TR 60825-14 (2004-02) kohaselt ei vaja laseri klassi 1,
klassi 2 ja klassi 3R alusel klassifitseeritud tooted:
• laseri ohutusametniku kaasamist;
• kaitseriideid või -prille;
• eriotstarbelisi hoiatussilte laseri tööpiirkonnas,
kui seda kasutatakse käesolevas kasutusjuhendis määratletud viisil, madala ohu
tõttu silmadele.
Riiklikud seadused ja kohalikud õigusaktid võivad kehtestada laserite ohutule kasutusele rangemaid suuniseid kui IEC 60825-1 (2014-05) ja IEC TR 60825-14 (200402).

1.6.2

Sisseehitatud kaugusmõõdik

Sisseehitatud
kaugusmõõdik

Leica 3D Disto seade genereerib nähtava laserkiire, mis väljub seadme esiosast.
Käesolevas jaotises kirjeldatud lasertoode on klassifitseeritud laseri klassi 2 tootena,
vastates järgmistele standarditele:
• IEC 60825-1 (2014-05): „Lasertoodete ohutus“
Hetkeliste kokkupuudete puhul on need tooted ohutud, kuid kiire tahtliku vaatamise korral
võivad need ohtlikud olla. Kiir võib põhjustada pimestatust, välkpimestatust ja järelkujutisi,
eelkõige madala ümbritseva valguse tingimustes.
Kirjeldus

Väärtus

Lainepikkus

620 nm - 690 nm

3D Disto, Ohutusjuhised
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 ETTEVAATUST

Kirjeldus

Väärtus

Maksimaalne keskmine kiirgusvoog

<1 mW

Impulsi kordussagedus

320 MHz

Impulsi kestus

<1 ns

Kiire lahknevus

0,16 mrad × 0,6 mrad

Ohutuse vaatepunktist ei ole klassi 2 lasertooted silmade jaoks loomupäraselt ohutud.
Ettevaatusabinõu:
1) Vältige kiire jälgimist ja optilise instrumendi kaudu vaatamist.
2) Vältige kiire suunamist teiste inimeste ja loomade suunas.

1.7

Elektromagnetiline ühilduvus

Kirjeldus

Termin „elektromagnetiline ühilduvus“ tähendab toote võimet toimida sujuvalt keskkonnas,
kus avalduvad elektromagnetiline radiatsioon ja elektrostaatiline lahendus, ning seda
muule varustusele elektromagnetilisi häireid põhjustamata.

 HOIATUS

Elektromagnetiline radiatsioon võib muus varustuses häireid põhjustada.
Kuigi tooted on vastavuses selle suhtes kehtivate rangete õigusaktide ja standarditega, ei
saa Leica Geosystems täielikult välistada võimalust, et muus varustuses võib häireid
esineda.
See toode on A-klassi toode, kui käitada siseakuga. Kodumajapidamises võib see toode
põhjustada raadiosagedushäireid, mille korral peab kasutaja rakendama sobivaid meetmeid.

 ETTEVAATUST

 ETTEVAATUST

 ETTEVAATUST

On olemas oht, et muus varustuses võib esineda häireid, kui toodet kasutatakse koos teiste
tootjate poolt valmistatud lisaseadmetega, nt väliarvutid, isiklikud arvutid või muu elektrooniline varustus, ebastandardsed kaablid või välised akud.
Ettevaatusabinõu:
Kasutage ainult Leica Geosystems poolt soovitatud varustust ja lisaseadmeid. Kui neid
kombineeritakse tootega, on nad vastavuses suunistes ja standardites väljendatud rangete
nõuetega. Arvuteid ja muud elektroonilist varustust kasutades pange tähele tootja poolt
pakutud teavet elektromagnetilise ühilduvuse kohta.
Elektromagnetilise radiatsiooni poolt põhjustatud häired võivad viia väärade mõõtmistulemusteni.
Kuigi tooted on vastavuses selle suhtes kehtivate rangete õigusaktide ja standarditega, ei
saa Leica Geosystems täielikult välistada võimalust, et toodet võib häirida intensiivne
elektromagnetiline radiatsioon, näiteks raadiosaatjate, kahepoolsete raadiote või diiselgeneraatorite läheduses.
Ettevaatusabinõu:
Kontrollige nendes tingimustes saadud tulemuste usutavust.
Kui toodet kasutatakse ühenduskaablitega, mis on ühendatud ainult ühest nende kahest
otsast, nt välised toitekaablid ja liideste kaablid, võidakse ületada elektromagnetilise radiatsiooni lubatud tase ja muude toodete nõuetekohane toimimine võib olla häiritud.
Ettevaatusabinõu:
Kui toode on kasutusel, peavad ühenduskaablid, nt toote ja välise aku või toote ja arvuti
vahelisel, olema mõlemast otsast ühendatud.

3D Disto, Ohutusjuhised
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Raadiosaatjad või
digitaalvõrgu mobiiltelefonid

 HOIATUS

Toote kasutamine raadio- või digitaalvõrgu mobiiltelefoniseadmetega.

Elektromagnetilised väljad võivad muus varustuses, paigaldistes, meditsiiniseadmetes,
nagu stimulaatorid või kuulmisseadmed, ja lennukites häireid põhjustada. See võib mõjutada ka inimesi ja loomi.
Ettevaatusabinõu:
Kuigi tooted on vastavuses selle suhtes kehtivate rangete õigusaktide ja standarditega, ei
saa Leica Geosystems täielikult välistada võimalust, et muus varustuses esineb häireid või
et see mõjutab inimesi või loomi.
•

•
•

1.8

Ärge kasutade toodet koos raadio- või digitaalvõrgu mobiiltelefoniseadmetega, kui läheduses asuvad tankimisjaamad või keemilised paigaldised, või muudes piirkondades,
kus on olemas plahvatusoht.
Ärge kasutage toodet koos raadio- või digitaalvõrgu mobiiltelefoniseadmetega meditsiinivarustuse läheduses.
Ärge kasutage toodet koos raadio- või digitaalvõrgu mobiiltelefoniseadmetega meditsiinivarustuse läheduses.

Märgistus

Märgistus 3D Disto

010747_002

Märgistamine RM100
kaugjuhtimispuldil

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

100

RM

010748_001

3D Disto, Ohutusjuhised
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2

Süsteemi kirjeldus

2.1

Ülevaade

3D Disto Üldkirjeldus

Leica 3D Disto on kolmemõõtlemise mõõtmise ja projektsiooni süsteem. 3D Disto käitamiseks vajate Windows seadet. Teatud funktsioonide rakendamiseks võite kasutada ka
RM100 kaugjuhtimispulti.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) USB-juhe
c) Windows seade (ei
kuulu tarnekomplekti)
d) RM100 kaugjuhtimispult

d

Konteineri sisu

Konteineri sisu (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) 3D Disto seade koos sisseehitatud SD WLAN-kaardiga
b) USB-ühenduse juhe 3D Disto Windows seadme jaoks
c) Ohutusalane kasutusjuhend, 3D Disto kiirstart, CE ja tootja sertifikaat, USB-mälupulk
(litsentsimisvõtmetega, kasutusjuhend, Windows tarkvara ja häälestamisteave)
d) Neli riigispetsiifilist juhet 3D Disto seadme vooluringi ühendamiseks
e) Isekleepuvad tähised sihtpunktide märgistamiseks, 50 tükki ühes kotis
f) RM100 kaugjuhtimispult ja aku

3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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Konteineri sisu (2/2)
a

a) Peidetud punktide joonlaud
b) 3D Disto toide

b
010993_001

2.3

Instrumendi komponendid

2.3.1

3D Disto

Mootori poole juhitud
osa

a

d
e

c

b

c

c
f

g

010735_001

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3D Disto seadme LED-olekutuled
ON/OFF-nupp
Käepidemed seadme tõstmiseks
Infrapunaliides (IR)
WLAN-liides
Laserkaugusmõõdik koos punktinäidikuga
g) Ümmargune mull

Akupesa

a
010736_001

3D Disto, Süsteemi kirjeldus

b

c d e

b

a)
b)
c)
d)
e)

Statiivi kinnituskruvi 5/8”
Täisnurgatähis (90°)
3D Disto toiteallika pistikühendus
LED-olekutuli
Andmekaabli pistikühendus
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LED-tuled ja nupud

Nupp/LED-tuled

Kirjeldus

ON/OFF-nupp

Nupp seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Kui seade pole ühendatud personaalarvutiga, lülitub seade
15 minuti pärast ise välja.

010732_001

3D Disto seadme LEDolekutuled

•

Roheline ja oranž tuli põlevad pidevalt: 3D Disto seade
käivitub.
• Oranž LED-tuli vilgub: Iseloodimine on käivitunud või
seade on väljaspool iseloodimisulatust üle 3° nurga all.
• Roheline LED-tuli vilgub: 3D Disto on mõõtmiseks valmis.
Kaldeandur töötab.
• Oranž LED-tuli põleb pidevalt: esineb tõrge. Lugege"7
Tõrketeated".
• Roheline ja oranž tuli põlevad pidevalt: Vajutage ONnuppu seadme taaskäivitamiseks.
Asjatundjatele: kaldeanduri väljas
Roheline tuli vilgub ühe korra, oranž tuli kolm korda.

010731_001

LED-olekutuli

Kui seade on sisse lülitatud ja ühendatud laadijaga:
• Roheline LED-tuli vilgub 1x: Aku on laetud kuni 25%.
• Roheline LED-tuli vilgub 2x: Aku on laetud kuni 50%.
• Roheline LED-tuli vilgub 3x: Aku on laetud kuni 75%.
• Roheline LED-tuli põleb: Aku on täis laetud.

010733_001

LDM-laser

Laserkiire olek

010734_001

2.3.2
Kaugjuhtimispuldi
osad

OFF

Punktinäidik on välja lülitatud või 3D Disto seade otsib sihtpunkti automaatselt.

ON

Punktinäidik on sisse lülitatud või otsitakse sihtpunkti kaugjuhtimispuldi kaudu.

Vilkuv

Projekteeritud punkti täpse asendi näitamine.

RM100 kaugjuhtimispult
a

b

c

100

RM
010737_001

Navigeerimisnupp

Kirjeldus

d

e

a)
b)
c)
d)

Võtmehoidjarõngas
Patareipesa
Kaugjuhtimisklahv
Navigeerimisklahvid: üles/alla/paremale/vasakule
e) LED-kontrolltuli

RM100 kaugjuhtimispuldil on viis nuppu, mille abil saate 3D Disto seadet pöörata ja mõõta
kaugusi või kuvada punkte olenevalt sellest, mis rakendus parasjagu töötab.
RM100 kaugjuhtimispult ei toeta tööriistakomplekti rakendusi.



3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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Suunamine
1) Ligikaudne suunamine: hoidke
nuppu all hoiate.

/

2) Täpne suunamine: puudutage lühidalt
üksikute väikeste sammude kaupa.
3) Mõõtmine: Vajutage

2.4

Toide

Esmakordne kasutamine/aku laadimine

•
•

•
•
•

/

/
/

pööramaks 3D Disto nii kaua, kui
/

/

pööramaks 3D Disto seadet

.

Enne aku esmakordset kasutamist tuleb akut laadida, kuna see tarnitakse võimalikult
madala energiasisaldusega.
Laadimiseks lubatud temperatuuri ulatus jääb vahemikku 0 °C kuni +40 °C/+32 °F kuni
+104 °F. Optimaalseimaks laadimiseks soovitame akusid võimaluse korral laadida
madalamal välistemperatuuril: +10 °C kuni +20 °C/+50 °F kuni +68 °F.
Aku soojenemine laadimise ajal on normaalne. Leica Geosystems poolt soovitatud
laadijaid kasutades ei ole liiga kõrge temperatuuri korral võimalik akut laadida.
Uute akude puhul või akude puhul, mida on kaua hoiustatud (> kolm kuud), on mõjus
sooritada ainult üks laadimis-/tühjenemistsükkel.
Liitium-ioonakude puhul piisab ainsast tühjenemis- ja laadimistsüklist. Me soovitame
protsessi läbi viia siis, kui laadijal või Leica Geosystems tootel kuvatud aku maht erineb
oluliselt tegelikult saadaolevast aku mahust.
Akud töötavad temperatuurivahemikus −10 °C kuni +50 °C/14 °F kuni +122 °F.
Madalad töötemperatuurid vähendavad aku võimsust; kõrged töötemperatuurid vähendavad aku eluiga.

Kasutamine/tühjenemine

•
•

3D Disto Toide

Akupesa tohib vahetada ainult Leica Geosystemsi volitatud teeninduspunktides.

• Seadmesisene: toiteallikaks on alalised liitiumioonakud akupesas võimsusel 14.4 V,
•

63 Wh.
Seadmeväline:3D Disto seade on toiteallikaga ühendatud riigispetsiifilise otsaga juhtmega.
Sisendvõimsus: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Väljundvõimsus: 24 V DC, 2,5 A.
Pikkus: 1,80 m.

a

b

010761_001

RM100 kaugjuhtimispuldi toide

a) Akupesa
b) Toiteallika pistikühendus

RM100 puldi varustusse kuulub üks AA-tüüpi 1,5 V leelispatarei.
1) Patareipesa avamiseks suruge
patareipesa katet noole suunas.
2) Vahetage patarei välja ja
sulgege kate.
2
1

010762_001

3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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2.5

3D Disto Tarkvara

2.5.1

Tarkvara

3D Disto seadme
tarkvara

3D Disto sisaldab kasutajaliidese tarkvara Windows operatsioonisüsteemidega arvutitele.
Riistvara nõuded:
• Windows 7 ja uuem. RT-versioonid ei ühildu.
• Lauaarvutid või sülearvutid koos klaviatuuri ja hiirega.
• Puuteekraaniga seadmed ja tahvelarvutid.
• Ekraani resolutsiooni vähemalt 680 x 1000 px
• 32 bit või 64 bit



Sisestage Leica USB-pulk vaid USB-porti "A-tüüp". Muude porditüüpide jaoks
kasutage adapterit. Tagage, et nii port kui ka adapter on “on-the-go”-funktsionaalsusega (OTG).

Litsentsimisvõti

3D Disto rakenduste lubamiseks vajab tarkvara litsentsimisvõtit. Lugege järgmist nimekirja,
et saada teavet litsentsimisvõtmete leidmiseks:
• Tarnedokumentidel või teie edasimüüja kviitungil.
• USB-mälupulgal (võtmefail).
• Leica myWorld veebilehel pärast teie toote registreerimist.

Tarkvara rakenduste
aktiveerimiseks
litsentsimisvõtmega

Litsentsivõtme sisestamine käsitsi



Ühendage 3D Disto oma Windows seadmega ja käivitage 3D Disto tarkvara
rakendus.

1) Vajutage peaekraanil menüünuppu.
2) Valige Seade... » Tarkvara... » Litsents...
» Sisestage litsentsimisvõtmed.
3) Sisestage litsentsimisvõti ja vajutage OK nuppu.

Litsentsivõtme importimine
1) Klõpsake 3D Disto andmete ikooni oma töölaual.
2) Kopeerige litsentsimisvõtme fail kausta "litsents".
Kohandatud rakendused

Kolmanda osapoole tarkvaraarendussüsteemide abil on võimalik luua tarkvara, mis on
kohandatud vastavalt kasutaja vajadustele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Leica
Geosystems esindajaga.

Tarkvaravärskendus

1) Käivitage oma veebibrauser ja minge myWorld kodulehele. (https://myworld.leicageosystems.com)
2) Oma seadme registreerimiseks sisestage tootenumber.
3) Minge myProducts lehele, valige kõige uuem tarkvaraversioon ja klõpsake Download
(Laadi alla) nuppu.

3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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2.5.2

Kasutajaliides

Kodukuva



Kõik alltoodud pildid on illustratiivsed. Kohalik tarkvaraversioon võib erineda standardversioonist.
a
b
c

d
e
f
g
h

010764_002

Element

Kirjeldus

Pealkirjariba

Näitab töötavat rakendust.

a) Tulemiaken koos andmete
valiku nupuga
b) Pealkirjariba "Kodu" nupuga
c) Tööriistariba
d) Visandiala/punktinäidik
e) Põhifunktsioonide riba
f) 3D Disto seadme paigutus
g) Olekuriba
h) Navigeerimiskuubik ja
tööriistad

failide või töötavate rakenduste sulgemiseks või salvestamiseks.
Põhifunktsioonide riba

Sisaldab järgmisi nuppe:
•

Menüü
Avab menüü rakenduste käivitamiseks või sätete määramiseks.

•

Kaugjuhtimisklahv
Alustab mõõtmist või punktide paigutust.

•

Punktinäidik
Avab, sulgeb ja lukustab punktinäidiku.
Need nupud kuvatakse kõikide rakenduste töötamise ajal.
Visandiala

Kuvab mõõdetud punktid, jooned ja alad ning 3D Disto täpse
asendi mõõdetud punktide suhtes – kas jalajäljes või otsevaates.

Punktinäidik

Näitab 3D Disto seadme reaalajas videopilti, mida kasutatakse piltide tegemiseks ja punktide täpseks määramiseks.

Tulemiaken

Kuvab kõik tulemused (nt kaugused, kõrgused, kalded, pindalad, nurgad) koos vastavate andmete valimise nupuga .
Andmete puudutamine avab kalkulaatori.

Tööriistariba

Sisaldab rakendusele omaseid tööriistanuppe. Lugege"
Standardrakenduse tööriistariba (mõõda)".

Olekuriba

Kuvab ühenduste, akude, töötava funktsiooni ja toetuse
oleku.

Navigeerimiskuubik ja
tööriistad

Muudab perspektiivi ja visandiala suurust. Klõpsake näol,
kuubiku nurgal või serval eelnevalt määratletud vaadete
jaoks. Kasutage navigeerimistööriistu vaate individuaalseks
kohandamiseks.

3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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Tööpõhimõtted
visandiala vaate
jaoks

Objektide valimine või joonistamine
Veenduge, et navigeerimistööriistad on deaktiveeritud.
Visandialal punkti või joone valimiseks klõpsake hiirel või puutuge seda ühe sõrmega.
Joone tõmbamiseks valige hiirega, pliiatsiga või sõrmega punkt, libistage soovitud punktini
ja vabastage.



Visandiala vaate kohandamine navigeerimistööriistadega
Kasutage navigeerimistööriistu visandiala vaate individuaalseks kohandamiseks.

• Suumige kolmnurkset ala joonistades
• Suum
• Paigutage terve mudel vaate sisse
• Liikuge üle visandiala
• Pöörake visandiala
• Muutke perspektiivi
Navigeerimistööriista aktiveerimiseks klõpsake sellel või puutuge seda. Valitud tööriist on
helendatud ja kursor muutub.
Tööriista deaktiveerimiseks klõpsake sellel või puutuge seda uuesti.
Visandiala vaate kohandamine navigeerimiskuubikuga
Samuti saate kasutada navigeerimiskuubikut visandiala vaate kohandamiseks.
Klõpsake ja tõmmake kuubikut vaate individuaalseks kohandamiseks.
Klõpsake näol, kuubiku nurgal või serval eelnevalt määratletud vaadete jaoks.

011137_001

Käeliigutused puuteekraani jaoks
Kui teie seadmel on puuteekraan, saate kasutada kahe sõrmega liigutust visandiala vaate
kohandamiseks ilma navigeerimistööriistu kasutamata:
Pühkige:

Suumi suurendamiseks:
009108_001

011136_001

Pöörake:

Suumi vähendamiseks:
009111_001
009110_001

3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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Standardrakenduse
tööriistariba (mõõda)

Klahv

Kirjeldus
Sisestage ja mõõtke võrdluskõrgust.
Käivitage joone- või pindskaneerimine.
Katkesta joonega ühendamine.
Liikuge ühe punkti võrra tahapoole.
Liikuge ühe punkti võrra ettepoole.
Näidake kõiki fotosid joonistusel.
Näidake CAD-tööriistade loetelu.
Kinnitage praegune toiming.
Käivitage pindala- või ruumalarežiim.
Ennistage viimane käsk või korrake seda.
Tühistage funktsioonid.

Olekuriba

Ikoon

Kirjeldus
Näitab 3D Disto seadme aku tööaega.
Näitab, et 3D Disto seade on ühendatud vooluvõrku.
Näitab Windowsi seadme ja 3D Disto vahelist USB-ühendust.
Näitab töötavat WLAN-ühendust.
Visandiala suurus ja nupp suumitaseme muutmiseks.
Näitab punktinäidiku suumitaset/suurendust.
Näitab, et kaldeandur on välja lülitatud.

Ikoonid tulemiaknas

Ikoon

Kirjeldus
Horisontaalkaugus
Kaldkaugus
Kõrgus, kõrguste erinevus

3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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Ikoon

Kirjeldus
Vasak nurk
Parem nurk
Koordinaadid: X, Y
Kalle
Horisontaalne/viltune pind
Horisontaalse/viltuse ala ümbermõõt
Ruumala kõrgus
Ruumala
Ringi suurus
Ümbermõõt
Diameeter
Mõõtmisala
Mõõtmisperimeeter
Skaneeri mahtu
Punkti ja tasapinna vaheline kaugus.
Joone ristloodis kaugus võrdlusjoonest.

3D Disto_052

Võrdlusjoone aluspunkti kaugus täisnurgani.

3D Disto_053

3D Disto, Süsteemi kirjeldus
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3

Seadme häälestus

3.1

3D Disto ülesseadmine

Häälestamise
toiming

Järgmine kirjeldus eeldab kolmjalale paigaldamist. Samuti saate asetada 3D Disto tasastele pindadele, nagu põrand või lauad.
Etapp Kirjeldus


1.

Soovitatav on kaitsta seadet otsese päikesevalguse ja ebaühtlaste temperatuuride eest.
Asetage statiiv sobivasse kohta, kus mõõdetavad
punktid on näha, ja kohendage statiiv töötamiseks
sobilikule kõrgusele.

2.

Asetage 3D Disto seade statiivile. Keerake kinni
statiivi keskmine kinnituskruvi.

3.

Kohendage statiivi jalgu nii, et 3D Disto seadme
loodimismull on tasakaalus.

4.



4
2
3

1
1

Vajutage
seadme sisselülitamiseks nuppu.
3D Disto seade alustab iseloodimist: kaldeandur
kontrollib kalde ja seade loodib ennast ise, kui
kalle on < 3°.

1

010813_001

Ärge liigutage 3D Disto, kui iseloodimistoiming on käimas.

3.2

3D Disto ühendamine Windows seadmega.

3D Disto sammsammuline ühendamine Windows seadmega

Tarkvara käivitamine
Etapp Kirjeldus
1.

Tarkvara käivitamiseks klõpsake 3D Disto andmete ikooni oma töölaual.

Kui käivitate tarkvara esimest korda, kuvatakse järgmine kuva:

Vajadusel muutke sätteid.
Jätkamiseks vajutage

3D Disto, Seadme häälestus
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Etapp Kirjeldus
Näete järgmist ekraani:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Valige WLAN kasutajaliides.*
b) WLAN seadmete ja nendele vastava signaali intensiivsuse loetelu on
saadaval. Valige seade ühendamiseks.
c) Kui eelistate juhtmeühendust, ühendage USB-juhe ja vajutage siia.
d) Ühendamata jätkamiseks klõpsake siia.
3D Disto seadmed koos seerianumbriga 175... vajavad välist WLAN USB-pulka.

3.3

Tugi

Tugi ja toefunktsiooni ikoonid

Toefunktsioon juhatab teid koos illustratiivsete hüpikakendega läbi kõikide mõõtmistoimingute.



Kui te seda ei soovi, saate selle deaktiveerida, minnes Menüü » Sätted » Tugi. Kui
deaktiveerite toe, kuvatakse olekuribal endiselt toeikoonid, mis näitavad töösolevaid rakendusi ja vajalikke kasutaja toiminguid.

3.4

Kalde andur

Kalde andur

Tänu sisseehitatud andurile arvutatakse mõõtmistulemused vastavalt tegelikule horisondile
või loodimisjoonele, mille määrab kindlaks gravitatsioon. Kaldeandur kontrollib kalde ja
seade loodib ennast ise, kui kalle on < 3°.
Kui 3D Disto ei saa loodida
vilgub olekuribal. Loodige 3D Disto seade või tühistage loodimistoiming.
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Edasijõudnud kasutajatele:
Kui kaldeandur on välja lülitatud, ei kompenseeri süsteem 3D Disto seadme kallet.
Kõik andmed mis eeldavad horisontaalset tasapinda (nt kalle, kõrguste erinevused,
horisontaalsed kaugused, nurgad, pindalad, ruumalad) arvestatakse laserseadme
kaldes horisondi järgi. Ainult kahe punkti vaheline kaugus ei ole sõltuv kaldeanduri
sätetest. Kaldeanduri väljalülitamine on mõistlik vibratsiooni puhul (nt ehitusplat-
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sidel või liikuvas keskkonnas nagu laeval). Kõik mõõtmised on võimalik lõpetada ja
peale andmete eksportimist on mõõdud võimalik CAD-tarkvara abil "loodida".

3.5

Seadme konfigureerimine ja menüüsätted

Seadme konfigureerimine

Kõiki häälestusekraanil kuvatavaid sätteid
saab muuta ka menüüst: Valige Menüü »
Seade.

•
•
•

•
•
•

Sätted

Ühendage 3D Disto WLAN-i või USB-juhtme kaudu ühendamiseks või ühenduse
katkestamiseks.
WLAN-kanal erinevate kanalite valimiseks juhul, kui ühenduse loomine ebaõnnestub.
Kaldeandur kaldeanduri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
Valige väärtus SEES, kui töötate karmides oludes, kus esineb põrutusi ja tugevat vibratsiooni, muudel juhtudel valige väärtus SEES (tundlik).
Varguskaitse seadme kaitsmiseks PIN-koodiga.
Kalibreerimine kontrollimiseks ja kohandamiseks. Lugege"8 Kontrollige ja kohandage"
lisateabe jaoks.
Tarkvara tarkvara uuendamiseks, või seadme tarkvaraversiooni vaatamiseks või tarkvara litsentsimisvõtme siestamiseks/aktiveerimiseks.

Kui valite Menüü » Sätted, kuvatakse
järgmised valikud:

•
•
•
•
•

•
•

Haarde raadius punkti/joont ümbritseva ala suuruse määramiseks. See säte pakub
üksteisele lähedal asuvate punktide nimekirja, et lihtsustada nende valikut.
Tugi toe aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
Ühikud ühikute sätete muutmiseks.
Tervitustekst näiteks ettevõtte nime sisestamiseks tervitustekstina.
Ekraaniklaviatuur ekraanirežiimi määramiseks teie puuteekraaniga seadme ekraaniklaviatuuri jaoks.
Automaatne: Ekraaniklaviatuuri kuvatakse automaatselt, kui teil kästakse sisesada
mõni tähimärk.
Kuupäev ja kellaaeg kuupäeva ja kellaaja sätete muutmiseks.
Keel sobiva keele valimiseks.

3D Disto, Seadme häälestus
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•
•

Import/Eksport seaded, et muuta formaati, koordinaate ja loendieraldajat.
Seadmel on ka Lähtestamise funktsioon. Kui valite menüüfunktsiooni Lähtesta vaikeväärtustele ja kinnitate valiku, taastatakse seadme tehasesätted.
Kõik mõõtmisandmed hoitakse alles.

3.6

Andmehaldus

3.6.1

Failihaldur

Failihaldur

Failihaldur haldab kõikide mõõtmis-, pildi- ja pidepunktifailide korraldust ja andmeedastust.
Failihaldurile ligipääsemiseks vajutage Menüü võtmenuppu

ja valige Failihaldur.

Võtmete kirjeldus:
Ikoon

Kirjeldus
Projekti kaust
Fotodega kaust
Pidepunktidega kaust
Ajutine fail
Mõõtmisfail
Projektorifail

Tööriistariba
võtmeklahvid failihalduris

Klahv

Funktsioon
Kausta/failihalduri sulgemine
Failihalduri sulgemine või kaustade kõrgemale tasemele minemine
Kausta loomine ja kausta nime sisestamine
Valitud faili või kausta avamine
Valitud elemendi vaatamine.

3D Disto, Seadme häälestus
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Klahv

Funktsioon
Andmete eksportimine. Lugege"3.6.2 Andmete eksportimine ja importimine".
Faili või kausta nime muutmine
Valitud faili või kausta tühistamine.

Fotode ja pidepunktide haldamine

Fotod ja Pidepunktid säilitatakse eraldi kaustades.

3.6.2

Andmete eksportimine ja importimine

Andmete eksportimine
Üksikasjalik juhend

Etapp Kirjeldus



1.

Eksport kohaldab vahemaa ühikute seaded eksporditud koordinaatidele. Seda
seadistust saab muuta igal ajal enne ekspordi teostamist.
Impordi/ekspordi seadistused menüüs võimaldavad määrata iga rakenduse
esimese mõõdetud punkti koordinaadid. See seadistus tuleb teha enne, kui uue
projekti (sh. uue skaneerimise) esimene punkt mõõdetakse; säte ei kehti tagasiulatuvalt.
Avage failihaldur, valige fail või kaust ja vajutage nuppu

.

Võtmeklahvi vajutusega
eksportimisfailide paketi loomine:
• DXF ja DWG failid: 2D, 3D
• CSV fail: töödeldav, ühine tabelandmete formaat
• TXT fail: kõik tulemused töödeldavas ASCII formaadis. Sama sisu nagu CSV
failil
• Fotode JPG-failid ja Pidepunktid.
2.

Andmete importimine
Üksikasjalik juhend

Eksporditavad andmed edastatakse kausta Eksport, mis on teie personaalarvuti
kataloogis My Documents\Leica Geosystems\3D Disto.

Etapp Kirjeldus




Mõnede rakenduste puhul on võimalik importida DXF-vormingus faile või tabeleid.
Andmed peaks enne importimist personaalarvutis ette valmistama. Imporditakse
ainult punktid, mitte jooned. Eemaldage enne importimist DXF-failidest ebavajalik
teave (nt raamid, logod, koordinaadid või suunanooled).

1.

Importimiskaustale ligipääsu saamiseks klõpsake 3D Disto Andmete ikooni oma
töölaual.

2.

Kopeerige CSV või DAT fail importimiskausta.

3.

Lugege"6.3 Projektor" lisateabe jaoks.

3D Disto, Seadme häälestus
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3.7

Kalkulaator

Kalkulaatori kasutamine

•
•

Puudutage tulemust tulemuse aknas, et käivitada kalkulaator.
Teine võimalus on valida Menüü » Kalkulaator.

010862_002

Mälufunktsioon
Mälufunktsiooni lubab tulemusi, nagu pindalasid või ruumalasid liita või lahutada.
• Mälu tühjendamiseks vajutage MC nuppu.
• Salvestatud väärtuse esilekutsumiseks vajutage MR nuppu.
• Kuvatava väärtuse mälust eemaldamiseks vajutage M- nuppu.
• Kuvatava väärtuse mällu salvestamiseks vajutage M+ nuppu.
Kindla väärtuse salvestamiseks: vajutage mälu tühjendamiseks MC nuppu, sisestage väärtus ja vajutage M+ nuppu. Negatiivse väärtuse salvestamiseks vajutage
M- nuppu.
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4

Tehnilised terminid ja lühendid

Horisontaalnurk
a

a) Horisontaalnurk: [°] või [gon]

010863_001

Vertikaalnurk

Säte: horisont = 0
a

a) Vertikaalnurk: [°], [gon], [1:n] või [%]

010864_001

Säte: horisont = 90°/100 gon
a

a) Vertikaalnurk: [°] või [gon]

010865_001

Kaugused

a

a) Ristloodis kaugus

010867_001

a
b
c

010868_001

3D Disto, Tehnilised terminid ja lühendid

a) Kaldkaugus
b) Vertikaalkaugus
= kõrguse erinevus
c) Horisontaalkaugus
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Pindalad
a

a) Viltune pindala, mõõdetud
b) Horisontaalne pindala, 3D Disto seadme
arvutatud

b
010869_001

Võrdlusväärtused

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

0.00
010870_001

a) Võrdluskõrgus:
Tasand, millega võrreldakse kõiki kõrguseid.

1
10

3.

010871_001

Kalde andur

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Võrdlustelg/joon:
Joon, millega võrreldakse kõiki mõõtmeid.

Kaldeandur tagab õiged mõõtmistulemused isegi siis, kui 3D Disto seade ei asetse horisontaalselt.

0-3°

010876_001

010877_001

Kaldeandur väljas = keelatud
Kõik mõõtmised tehakse vastavalt 3D Disto
seadme kallutusteljele ja horisondile.

Pidepunktid

Kaldeandur sees = lubatud
Kõik mõõtmised tehakse vastavalt horisontaalteljele ja horisondile, kui 3D
Disto seade asetseb 0° kuni 3° nurga all.

Pidepunktid seovad mõõdud kindla koordinaatsüsteemiga. Pidepunktid võimaldavad
muuta 3D Disto seadme asukohta või jätkata mõnda varasemat mõõtmist nii, et kõik
mõõdud sobivad ideaalselt kokku.

010873_001



Lugege"6.4 Asukoht" lisateabe jaoks.
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Paigutamine või
projektsioon

Kujundusandmeid saab DXF-vormingus või tavalise tabelina importida ja kasutada vastavate punktide või võrgustike projekteerimiseks.

CAD

010874_001

Lauserkaugusmõõdik

Laserkaugusmõõdik (LDM) mõõdab kaugused nähtava punase laserkiire abil.

Kalibreerimine

Kalibreerimine on protsess seadme täpsuse kontrollimiseks ja korrigeerimiseks. Lugege"8
Kontrollige ja kohandage" lisateabe jaoks.

Peidetud punktide
joonlaud

Nihkes punktide joonlaud on tarvik peidetud või juurdepääsmatute punktide mõõtmiseks.

?

a

010875_001

a) Peidetud punktide joonlaud

3D Disto, Tehnilised terminid ja lühendid
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5

Toimingud

5.1

Mõõtmine

Kirjeldus

3D Disto seade ühendab endas täpset laserkaugusmõõdikut (LDM) ja nurgakodeerijaid.
Mõõtmistulemuste abil pannakse paika punktidevahelised suhted, horisontaalkaugused,
vahekaugused, kõrguste erinevused, ruumi mõõtmete, seinte kallete, pindala, ruumala,
loodimispunktide ja muude tegurite määramiseks.

5.2

Punktinäidik

Kirjeldus

3D Disto seade sisaldab integreeritud kaamerat. See on ligipääsetav
3D Disto nupuga
ja see kuvab kaamera kujutise otse näidikule. Punktinäidiku sihikujoonestik võimaldab
täpselt suunata ja mõõta ka siis, kui laserkiir muutub näiteks pikkade vahemaade või väga
erede taustvalguse puhul nähtamatuks.
Punktinäidiku kuva näide:

Punktinäidiku kasutamine

Punktinäidiku võtmeklahv
Punktinäidiku käivitamiseks vajutage nuppu

.

Teine nupulevajutus aktiveerib lukustusrežiimi, kolmas nupulevajutus vabastab lukustusrežiimi ja sulgeb punktinäidiku. Lukusümbol viitab lukustusrežiimile.
Suunamine: laseri suunamiseks mõõdetavasse punkti on kaks võimalust:
a

b

c

a) Ekraanil noolenuppe vajutades saate sihikut reguleerida,
nuppe all hoides saate 3D Disto seadet kiiresti pöörata ja
nuppe lühidalt puudutades saate teha lühikesi pöördeid sammhaaval.
b) Puuduta & mõõda: puudutage ekraanil punkti, mida soovite
mõõta. Laserkiir suunatakse automaatselt sellesse punkti.
c) Juhthoova abil suunamine: aktiveerub sihikujoonestiku keskpunkti pikalt puudutamise korral. Keskele ilmub punane täpp.
3D Disto seadme pööramiseks soovitud ulatuses libistage
pliiatsit ekraanil vastavas suunas, kuni ilmub punane nool.
Mida pikem on punane nool, seda kiiremini 3D Disto seade
pöörab.

011126_001
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Tööriistariba kirjeldus
Klahv

Funktsioon
Vajutage sisse- või väljasuumimiseks.
Vajutage heleduse muutmiseks.
Vajutage kõikide mõõdetavate punktide kuvamiseks/peitmiseks.
Vajutage peidetud punktide mõõtmiseks.
Vali hüpikaknast nihketööriistad:

•
•
•

Vertikaalne nihe: Mõõda üks punkt mis tahes vertikaalsel suunal.
Individuaalne nihe: Mõõda kahte punkti mastil või muul riistvaral.
Peidetud punkti joonlaud: Mõõda kahte punkti 3D Disto peidetud punktide joonlaual.
Tugi aitab läbi töökäigu.
Dokumentatsiooni jaoks pildi tegemiseks vajutage nuppu.
Pimedate olude korral punktinäidiku servarežiimi aktiveerimiseks vajutage
nuppu. Servad ja nurgad tõstetakse esile musta värviga.
Erinevate pööramiskäskude valimiseks vajutage nuppu:
• Pööra 90° paremale
• Pööra 90° vasakule
• Pööra ?°: Sisestage horisontaalnurga väärtus, mille võrra 3D Disto
seade pöörama peab.
• Horisont: 3D Disto seade määrab horisontaalses asendis kaldeks 0%.
• Loodimispunkt: selle suvandi abil saate seada loodimispunkti ja
asetada 3D Disto seadme täpselt selle peale. Keskmestamiseks kasutage 3D Disto seadme täisnurgatähiseid (90°).

3D Disto, Toimingud
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5.3
Mõõtmise toiming

Mõõtmise töökäik
Etapp Kirjeldus
1.



Esimesse punkti, näiteks nurka, suunamiseks vajutage
ja kasutage noolenuppe või muud meetodit, nagu kirjeldatud"5.2 Punktinäidik", et viia laserpunkt
soovitud asendisse.
Laserit suunates veenduge, et nurgad või servad ei poolita laserkiirt.

011133_001

2.

Vajutage

mõõtmiseks.

3.

Teise punkti suunamiseks toimige nii, nagu kirjeldatud eelmistes sammudes.
Esimese ja teise punkti vahele ilmub joon.

4.

Rohkemate punktide mõõtmiseks jätkake juhendis kirjeldatud viisil või kasutage
hulknurga sulgemiseks/lõpetamiseks.

3D Disto, Toimingud
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Etapp Kirjeldus



Mõnel juhul eeldatav joon ei teki. Tulemuste arvutamiseks saab hulknurki sulgeda
ka ise pliiatsiga kahe punkti vahele ühendusjoone tõmmates.



Vaate muutmiseks sobivaks perspektiiviks kasutage navigeerimistööriistu või
klõpsake navigeerimiskuubikut.

5.

3D Disto, Toimingud

Vajutage
et valida, kas tulemused salvestatakse, salvestatakse nimega,
tühjendatakse ekraan või kustutatakse mõõtmistulemused ilma salvestamata.
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Pindalade & ruumala
arvutused

3D Disto seadme abil saate arvutada pindalad ja ruumalad. Saate seda teha mõõtmise ajal
ja pärast mõõtmist.
Etapp Kirjeldus
1.

Vajutage

2.

Valige pindalale lisatav joon ja vajutage nuppu

3.

4.

Toimige nii kõikide joonte puhul ja vajutage nuppu

.

.

Kõrguse määramise suvandite valimiseks kuvatakse hüpikaken järgmiste valikutega:
• Kõrguse sisestamine:
Sisestage soovitud väärtus ja vajutage OK.
• Kõrguse mõõtmine:

•
5.

.

Punktinäidik avaneb, suunake ja mõõtke punkti põrandal
abil, mõõtes järgnevalt punkti laes. Punktid laes ja põrandal saate mõõta terve lae ja põranda
ulatuses. Kõrgus kuvatakse tulemiaknas.
Nimekirja sulgemine:
Tulemus on pindala.

Kõrguse muutmiseks või valitud pindala põhjal ruumala arvutamiseks vajutage
toimige nii, nagu kirjeldatud eelmistes sammudes.

6.

3D Disto, Toimingud

Rakendusest väljumiseks vajutage nuppu

.
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6

Tarkvararakendused

6.1

Ülevaade

Kirjeldus

Igapäevase töö hõlbustamiseks ja paljude mõõtmiste teostamiseks on saadaval mitmed
tarkvararakendused.
• Mõõtmine:
Võimaldab mugavalt käsitsi või automaatselt võrdluskõrguse abil mõõta ruumi mõõtmeid, seinu, aknaid, treppe ja muid elemente.
• Projektor:
Projektori abil saate panna paika põrandate, lagede või seinte põhivõrgustiku andmed.
• Asukoht:
Rutiin 3D Disto asukoha kergeks ja õigeks kontrollimiseks ja positsiooni ümberasetamiseks.
• Tööriistakomplekt:
Nutikas mõõtmine ja näitamistööriistad.

6.2

Mõõtmine

Kirjeldus

See rakendus mõõdab ruumi mõõtmeid (sh detailid). Nende mõõtmiste jaoks on saadaval
mitmed lisafunktsioonid:
• Võrdluskõrgus
• Üksiku punkti mõõtmine
• Skannimistööriistad automaatseteks skaneerimisteks
• CAD-i tööriistad

6.2.1

Võrdluskõrgus

Võrdluskõrguse
määramine
Üksikasjalik juhend

Mõõtmisrakenduse sees saate määrata teadaoleva kõrguse võrdluskõrguseks. Kõik muud
mõõdetud kõrgused viitavad sellele võrdluskõrgusele.
Etapp Kirjeldus
1.

Vajutage

.

2.

Hüpikaken palub siseneda ja mõõta võrdluskõrgus. Sisestage väärtus ja vajutage
OK nuppu.

3.

Punktinäidik avaneb.
Kehtesta võrdluskõrgus ja vajuta

4.

3D Disto, Tarkvararakendused
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Võrdluskõrgus kuvatakse visandialal.
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6.2.2

Skannimistööriistad automaatseteks skaneerimisteks

Kirjeldus

See tööriist teostab automatiseeritud horisontaalsed, vertikaalsed ja kalde profiili mõõtmised ja pinna skaneeringud.
Täiuslik mitte-täisnurksete nurkade, kaardus seinade, juurdepääsmatute punktide, kallete,
pindade mõõtmiseks.

010918_001

Joone skaneerimine,
samm-sammult

Etapp Kirjeldus
1.

Vajutage

2.

Hüpikaken pakub joone skaneeringuid ja pinna skaneeringuid.

skaneerimise käivitamiseks.

Vajutage
3.

Kuvatakse hüpikaken skanneerimistüüpidega.

•
•
•
4.

Horisontaalne
Vertikaalne
Nõlv

Punktinäidik avaneb suunamiseks ja alguspunkti mõõtmiseks.
Suuna ja vajuta



5.

jooneskaneeringute valimiseks.

.

Vertikaaljoone skaneerimiseks:
Kuvatakse hüpikaken, et valida skaneerimise orientatsioon:
• Seinaga ristloodis
• Vaba: Tugi aitab läbi töökäigu.

Kuvatakse hüpikaken, et määrata skaneerimise suund.
Horisontaalse joone skaneerimine:
• Vasak (360°)
• Punktist punktini
• Parem (360°)

3D Disto, Tarkvararakendused
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Etapp Kirjeldus
Vertikaalse joone skaneerimine:
• Üles (360°)
• Punktist punktini
• Alla (360°)

Nõlva skaneerimine:
Punktinäidik avaneb.
Suunake skaneerimise lõpp-punkt ja vajutage
6.


7.



.

Kuvatakse hüpikaken, kus saate määrata mõõtmisulatuse.
Valige intervall ja vajutage OK või minge kõige parempoolsemasse asendisse, et
sisestada individuaalsed intervallid.

Täpsemate mõõtmistulemuste saamise huvides ärge määrake pikkade vahemaade puhul lühikesi intervalle.
Vajutage Ok.
Alustatakse mõõtmist.
Tööriistariba muutub.
Vajutage

kaamera aktiveerimiseks. Vajutage uuesti avamiseks.

Vajutage
mõõtmisulatuse muutmiseks, ülejäänud mõõtmise vahelejätmiseks,
mõõtmise jätkamiseks või mõõtmise tühistamiseks.
Vajutage

ebavajaliku või probleemse punkti vahelejätmiseks.

8.

Mõõtmise lõpetamise korral kuvatakse hüpikaken tekstiga Valmis. Redigeerida
mõõtmist? Jah/ei.

9.

Kui valite Jah: Ilmub uus tööriistariba (nt puuduvate punktide mõõtmiseks DISTnupuga või ebavajalike punktide kustutamiseks prügikasti sümboliga nupuga).

3D Disto, Tarkvararakendused
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Etapp Kirjeldus



Vajutage

või

punktide valimiseks.

Vajutage
ühel joonel olevate punktide automaatseks kustutamiseks aktiveerige lihtsustamisfunktsioon.

10.

Pindskaneerimine,
samm-sammult

Vajutage

skaneerimise lõpetamiseks.

Vajutage

mõõtmistulemuste faili salvestamiseks ja sulgemiseks.

Etapp Kirjeldus
1.

Vajutage

2.

Hüpikaken pakub joone skaneeringuid ja pinna skaneeringuid.

skaneerimise käivitamiseks.

Vajutage
3.




pindskaneerimiseks.

Hüpikaken pakub kolme skaneerimise võimalust: horisontaalne, kaldus ja vertikaalne:
Valige oma eelistus vastavalt pinnale, mida soovite skaneerida.

Kasutage vertikaalset või horisontaalset skaneerimist, et mõõta seintel, põrandal
ja laes.
Kaldus skaneerimine on ideaalne, kontrollimaks mistahes pinna tasasust, sõltumata selle kaldest.

4.

Valige “täpne” või “kiire” valik. “Täpne” valik leiab iga skaneerimispunkti täpse
asukoha. “Kiire” valik seab esikohale lühikese mõõtmisaja ja robustsuse. Mõõtmistäpsus on võrdväärne.

5.

Punktinäidik avaneb mõõtmisteks, et määratleda skaneerimisala:
Skaneerimipindala määramine:
• horisontaalne & vertikaalne: mõõda 2 serva (3 punkti). Ala on lõpetatud automaatselt
•

kaldus skaneerimine: mõõtke skaneerimisala piirid ja vajutage

jätkami-

seks nuppu.

3D Disto, Tarkvararakendused
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Etapp Kirjeldus
6.


7.



Kuvatakse hüpikaken, kus saate määrata mõõtmisulatuse.
Valige intervall ja vajutage OK või minge kõige parempoolsemasse asendisse, et
sisestada individuaalsed intervallid.

Täpsemate mõõtmistulemuste saamise huvides ärge määrake pikkade vahemaade puhul lühikesi intervalle.
Vajutage Ok.
Alustatakse mõõtmist.
Iga skaneeritud punkti kõrvalekalle baastasandist kuvatakse tulemuse aknas.
Geomeetrilistel põhjustel on skaneerimise mahu arvutus ligikaudne.
Tööriistariba muutub.
Vajutage

kaamera aktiveerimiseks. Vajutage uuesti avamiseks.

Vajutage
mõõtmisulatuse muutmiseks, ülejäänud mõõtmise vahelejätmiseks,
mõõtmise jätkamiseks või mõõtmise tühistamiseks.

8.
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Vajutage

ebavajaliku või probleemse punkti vahelejätmiseks.

Vajutage

mõõtmistulemuste faili salvestamiseks ja sulgemiseks.

39

6.2.3

CAD-i tööriistad

Kirjeldus

CAD-i tööriistad on kogum joonestamise funktsioone.
Klõpsake tööriistaribal nuppu CAD-tööriistade kuvamiseks.

Järgmised tööriistad on saadaval:
• Ring
• Ristkülik
• Joonte Lõikumine
• Joone Pikendamine
• Punkti Nihe
• Täisnurkne Lõikumine
Tööriist ringide jaoks

Ringide tööriista kasutatakse pistikupesade või aukude kohale ringide joonistamiseks.
Etapp Kirjeldus
1.

Suunake laser punkti, mõõtke ja puudutage visandialas olevat punkti pikalt, et
aktiveerida ringifunktsioon.

2.

Valige Ring.

3.

Hüpikaken avaneb.

Sisestage väärtus ja vajutage OK nuppu.
4.
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Valitud punkti ümber joonistatakse ring. Tulemuste aknas kuvatakse ringi raadius,
ümbermõõt ja suurus.

Ringi kustutamiseks sisestage diameetri suuruseks 0 või vajutage nuppu

.
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Tööriist ristkülikute
jaoks

Etapp Kirjeldus
1.

Mõõtke esimest ja teist ristkülikut, näiteks akna diagonaali punkt, ja aktiveeri CADi tööriistad, puudutades joont pikalt.

2.

CAD-i tööriistade menüü avaneb. Valige Ristkülik.

3.

Diagonaalid muutuvad nivelleeritud ristkülikuks.

3D Disto, Tarkvararakendused
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Lõikepunkti tööriist

Lõikepunkti tööriist leiab kahe joone lõikepunkti.
Etapp Kirjeldus



Lõikepunkti asukoht arvutatakse kahemõõtmeliselt X-Y-tasapinnal. Lõikepunkti
kõrgus arvutatakse, ekstrapoleerides esimest joont.

1.

Kehtestage ja mõõtke kaks punkti või valige olemasolev joon.

2.

Aktiveerige CAD-i tööriistad, puudutades visandialas olevat joont pikalt. Valige
Lõikepunkt.

3.

Assistent palub valida teine joon.
Valige teine joon.
Kui joon on valitud, pakutakse lõikepunkt:

4.

Pärast

vajutamist luuakse lõikepunkt ja ühendusjooned olemasolevate punk-

tideni.
5.
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Joone pikendamise
tööriist

Joone pikendamise tööriist pikendab joont käsitsi sisestatud vahemaa väärtuse võrra.
Etapp Kirjeldus



Joone pikendamise lõpp-punkt arvutatakse kui valitud joone 3-mõõtmeline ekstrapolatsioon.

1.

Kehtestage ja mõõtke kaks punkti või valige olemasolev joon.

2.

Aktiveerige CAD-i tööriistad, puudutades visandialas olevat joont pikalt. Valige
Joone Pikendamine.

3.

Hüpikaken palub pikendamise pikkust.
Sisestage väärtus ja vajutage Ok.

4.

Soovitatakse Joone Pikendamise lõpp-punkti:

5.

Pärast

vajutamist luuakse uus punkt ja lisatakse ühendusjoon eelmise punk-

tini.
6.
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Punkti Nihke Tööriist

Punkti Nihke Tööriist loob uue punkti, pakkudes väärtust liikumisele mööda olemasolevat
joont, nihke pikkust ja nihke nurka.
Etapp Kirjeldus



Punkti Nihke asukoht arvutatakse kahemõõtmeliselt X-Y-tasapinnal. Uus punkti
kõrgus arvutatakse ekstrapoleerimise teel valitud joonest.

1.

Kehtestage ja mõõtke kaks punkti või valige olemasolev joon.

2.

Aktiveerige CAD-i tööriistad, puudutades visandialas olevat joont pikalt. Valige
Punkti Nihe.

3.

Assistent ja hüpikaken küsivad liikumise pikkust.
Sisestage väärtus ja vajutage OK.

4.

Soovitatakse nihutatud punkti:

5.

Vajutage

6.

Assistent ja hüpikaken küsivad nihke pikkust ja nurka.
Sisestage väärtus ja vajutage OK.
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Etapp Kirjeldus
7.

Soovitatakse nihke suuna nurka:

8.

Vajutage

9.

Assistent ja hüpikaken küsivad nihke pikkust.
Sisestage väärtus ja vajutage OK.

10.

Soovitatakse nihutatud punkti:

11.

Pärast

jätkamiseks nuppu.

vajutamist luuakse uus punkt ja lisatakse ühendusjoon eelmise punk-

tini.
12.
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Ristise Lõikepunkti
Tööriist

Ristise Lõikepunkti Tööriist leiab punktile valitud joonega ristise projektsiooni.
Etapp Kirjeldus



Lõikepunkti asukoht arvutatakse kahemõõtmeliselt X-Y-tasapinnal. Lõikepunkti
kõrgus arvutatakse, ekstrapoleerides esimest joont.

1.

Kehtestage ja mõõtke kaks punkti või valige olemasolev joon.

2.

Aktiveerige CAD-i tööriistad, puudutades visandialas olevat joont pikalt. Valige
Ristine Lõikepunkt.

3.

Assistent palub punkti valida.
Vajutage Ok. Valige punkt.

4.

Lõikepunkti soovitatakse, kui punkt on valitud:

5.

Pärast

vajutamist luuakse lõikepunkt ja ühendusjooned olemasoleva punk-

tini.
6.
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6.3

Projektor

Kirjeldus

See rakendus projekteerib punkte või geomeetrilisi võrgustikke horisontaalsetele, vertikaalsetele või viltustele (="vaba nurga all") pindadele. Kujundusandmeid saab importida DXFvormingus või tabelina, samuti saab võrgustiku mõõtmed sisestada käsitsi.

010958_001

6.3.1
Projektor, Käivitus

Töökäik
Etapp Kirjeldus
1.

Vajutage Menüü » Rakendused » Projektor.

2.

Hüpikaken pakub kolme skaneerimise režiimi: horisontaalne, kaldus ja vertikaalne.
Valige oma eelistus vastavalt tööpiirkonnale.
3.
Tööpiirkonna Mõõtmine

Punktinäidik avaneb, et mõõta tööpiirkonda.

Etapp Kirjeldus
1.



2.

Mõõtke kõik olulised objektid, mida tahate käsitleda (servad, nurgad jne.).
Vaid horisontaalrežiimi jaoks: esimesena mõõdetud punkt määratleb taseme,
millele kõik järgmised punktid viitavad.
Kui

on lubatud, vajutage seda klahvi, et sulgeda visand. Seejärel mõõtke

edasised huvipunktid (vaid kaldu režiimis).
3.
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Kui kõik punktid on mõõdetud, vajutage

jätkamiseks nuppu.
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Punkti Kujundus

Etapp Kirjeldus
1.



Hüpikaken pakub kahte valikut, et määratleda projektsioonipunktid: Võrgustiku
režiim regulaarse mustri jaoks ja importimisrežiim individuaalsete DXF- või CSVfailide jaoks.
Kasutage

klahvi mistahes ajal, et minna tagasi tööpiirkonna mõõtmise juurde.

Võrgustiku režiim
Etapp Kirjeldus
1.

Vajutage

, et alustada Võrgustiku režiimi.

2.

Ilmub hüpikaken, et valida: Defineerige uus, Kasutage viimast või Mõõtke.

3.

Tehke valik:
• Defineerige uus: kasutage järgnevaid tööriistu, et sisestada võrgu
geomeetria.
• Kasutage viimast: taastage viimane võrgu kujundus, mis sisestati.
• Mõõtke: järgige juhitud töövoogu, et fikseerida olemasolevale võrgusüsteemile. See võimalus jätab vahele järgmise sammu Reguleerimine.

Impordi režiim
Etapp Kirjeldus
1.
2.




Vajutage

, et alustada Impordi režiimi.

Failihaldur kuvab kõik imporditud DXF ja CSV-failid.
Valige fail.
Vajutage
, kui soovite kontrollida sisu vaatajana.
Vaataja pearida näitab faili mõõtmeid. Muutke seadeid vahemaa jaoks menüüs,
kui skaala ei sobi tööpiirkonda!
Punktide importimiseks nimekirjast sisestage koordinaadid X, Y või Y, X tekstiredaktoris ja salvestage fail laiendiga CSV. Kui import ei tööta korralikult, kontrollige
Import / Eksport seadeid menüüs.

3.

Vajutage

4.

Projektsiooni punktid kuvatakse ja on valmis reguleerimiseks.
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Kujunduse Reguleerimine

Etapp Kirjeldus



Kasutage

1.

Joondaja avaneb.

2.

Punkti kujundus on nüüd kuvatud tööpiirkonda ja tuleb liigutada soovitud asendisse. Kasutage järgmisi tööriistu:



klahvi mistahes ajal, et minna tagasi Punkti Kujundus.

Võrgustik saab liikuda ekraanile üles, alla, vasakule ja paremale väikeste sammudega, kasutades
/
/
/
.
Kuvatakse ristloodis kaugust valitud võrgustiku punktist võrdlusjooneni. Väärtuse
sisestamiseks puudutage seda kaugusjoont.

Vajutage

võrgustiku asukoha lähtestamiseks.

Vajutage

võrgustiku joondamiseks valitud joonega paralleelselt.


3.
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Kujunduspunktide vahelised jooned võib joonestada vajadusel ekraanile,
enne Paralleeli tööriista kasutamist.

Vajutage

võrgustiku pööramiseks 90°.

Vajutage

võrgustiku asetamiseks täpselt võrdluspunkti.

Vajutage

jätkamiseks.
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Punktprojektsioon

Etapp Kirjeldus



Vajutage

tagasi Joondamise tööriista juurde pöördumiseks.

1.

Planeerimisrežiimis tööriistariba muutub ja saate alustada võrgustiku projekteerimist.

2.

Valige punkt noolenuppude abil ja vajutage nuppu



.

Punkte saate valida ka ekraanil mõnda punkti puudutades või kaugjuhtimispuldi
abil.
Poorsed, struktureeritud või karedad pinnad võivad probleeme põhjustada, sest
laserkiir ei peegeldu planeeritavast punktist täpselt tagasi.

3.

Laserkiir vilgub, kui leitakse täpne asukoht. Punkt tõstetakse visandialas esile
punaselt. Tulemiaken kuvab kaugust punkti ja baastasandi vahel.

4.

Rohkemate punktide mõõtmiseks valige punkt ja vajutage nuppu

.

5.
Vajutage

, et salvestada fail.

Tasapinna vahetus



6.3.2

Suunamine ja paigutamine RM100 kaugjuhtimispuldiga

Projektori klahvide
funktsioonid

Kui punkti ei saa projitseerida lakke, siis suunake laserkiir põrandale enne, kui vajutate DIST klahvi. Järgmised punktid projitseeritakse nüüdsest põrandal. Projektsiooni pinda saab igal ajal muuta.

Vajutage
laseri aktiveerimiseks üks kord klahvi, seejärel vajutage
uuesti, et projekteerida või mõõta punkt võrdlusalas.
Iga klahvivajutusega valitakse naaberpunkt, misjärel 3D Disto seade
pöördub ja alustab korduvmõõtmist. Kaugjuhtimispuldi aktiveerimiseks
vajutage klahvi üks kord, seejärel vajutage toimingu teostamiseks uuesti.

3D Disto, Tarkvararakendused

50

6.4

Asukoht

Kirjeldus

Asukoha funktsioonid lubavad muuta 3D Disto.
Pidepunktid, mille paneb paika kasutaja, muudavad asukoha määramise toimingu hõlpsamaks.

Asukoha kinnitamise
toiming

Etapp Kirjeldus


1.

2.
3.

Kinnitage ümbritsevatele seintele, lakke või põrandale kolm kuni viis isekinnituvat
sildistatud sihtmärgi tähist. Veenduge, et tähised on laiali jaotatud.

Vajutage Menüü » Rakendused » Asukoht » Asukoha kinnitamine.
Punktinäidik avaneb.
Suunake laser võimalikult täpselt sihtmärgi tähisele ja vajutage nuppu
mõõtmiseks.
3D Disto seade teeb foto ja salvestab selle koos ID-ga sildistatud koordinaatidega.

4.

Kuvatakse hüpikaken Kas jätkata pidepunktide mõõtmist? Jah/ei.

5.

Toimige nii nagu eelnevalt ja mõõtke vähemalt kolm pidepunkti.




6.

Asukoha muutmise
toiming

Pidepunktide salvestamiseks peate esmalt määrama kaks punkti.

Saate pidepunkte igal ajal lisada.
Veenduge, et teil on piisavalt palju täpselt mõõdetud pidepunkte. Kui mõni neist
kaob, peab ümberringi olema vähemalt kolm punkti, et saaksite seadme asukohta
edukalt muuta.
Kui olete mõõtnud vähemalt kolm punkti, saate rakendusest lahkuda, valides Ei
valiku.

Selle funktsiooni abil saate 3D Disto seadme paigutada eelnevalt pidepunktide abil paika
pandud koordinaatide süsteemi (nt eelmiste mõõtmiste lõpuleviimiseks).
Etapp Kirjeldus



Paigutage 3D Disto seade nii, et saaksite oma töökoha ümber mõõta vähemalt
kolm pidepunkti.

1.

Vajutage Menüü » Rakendused » Asukoht » Muuda asukohta.

2.

Kuvatakse hüpikaken, kus saate sisestada lubatud hälbe.

Väärtuse kinnitamiseks vajutage OK nuppu.
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Etapp Kirjeldus



3.

Väiksem hälve tagab täpsemad mõõtmistulemused ja nõuab pidepunktide
täpsemat sihtimist ja paremat nägemist.
Kui ühtegi pidepunkti pole mälus saadaval, kuid soovite mõõtmisel kasutada
eelneva mõõtmisega sarnaseid ruumisuhteid, alustage uut mõõtmist samadest
põhijoone punktidest. Need on kaks esimesena mõõdetud punkti.
Kui pidepunktid on saadaval, avaneb kaust.

Pidepunkti valimiseks vajutage
Vajutage
Vajutage
4.

/

või puutuge ekraani.

suurendamiseks.
, et näha terve mälu kõiki Pidepunkte.

Vajutage
punkti kinnitamiseks.
Punktinäidik avaneb.

5.

Suunake laser fotol näidatud tähisele võimalikult täpselt ja vajutage nuppu
mõõtmiseks.
Kui toiming õnnestus, kuvatakse hüpikaken tekstiga Kas mõõta järgmine pidepunkt? Jah/Tühista.

6.

Kui valite Jah: avaneb järgmise pidepunkti valimiseks kaust.
Jätkake, nagu eelnevalt kirjeldatud teise ja kolmanda pidepunkti jaoks.



Kui esimesed kaks pidepunkti mõõdeti edukalt, suunab 3D Disto seade laseri ligikaudsesse järgmise valitud pidepunkti asukohta. Seejärel lihtsalt suunake laser
täpselt ja vajutage nuppu
.

7.

Kui olete kolm punkti edukalt mõõtnud, kuvatakse hüpikaken tekstiga OK. Kas
mõõta järgmised pidepunktid? Jah/Ei/Tühista.
• Jätkamiseks vajutage Jah ja jätkake vastavalt kuni punktis toodud juhistele.
• Lõpetamiseks vajutage Ei.
Õnnestumise korral kuvab hüpikaken uue ja vana positsiooni vahelised
mõõdud: XXXm; Kõrgus: XXXm; OK/Tühista. Nõustumiseks vajutage OK
või järgmise punktide mõõtmiseks vajutage Tühista.
Kui asukoha muutmine ebaõnnestus, kuvatakse hüpikaken tekstiga Liiga suur
nihe! Kas mõõta järgmised pidepunktid? Jah/Ei/Tühista. Jätkake vastavalt
eelnevale kirjeldusele.

8.

Vajutage
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Asukoha kontrollimise toiming

Kui 3D Disto seade liikus kogemata paigast (nt seda müksati), ei ole mõõdetavate punktide
suhe ruumiga enam sama nagu eelmiste punktide suhe. Täpsuse/ruumisuhete säilitamiseks viige läbi Asukoha kontroll.
Etapp Kirjeldus
1.
2.
3.

Asukoha kontrolli käivitamiseks vajutage Menüü » Rakendused » Asukoht » Kontrolli asukohta.
Kui pidepunktid on saadaval, valige soovitud pidepunkt ja vajutage nuppu

.

3D Disto seade suunab laseri automaatselt pidepunkti.
Kontrollige laserpunkti asukohta sihtmärgi tähise abil.
Kui laserpunkt ei osuta täpselt sihtmärgi tähise keskele, on soovituslik
kasutada Asukoha muutmise funktsiooni.



4.

Kontrollige järgmised punktid samal viisil.

5.

Vajutage

pidepunktide galerii sulgemiseks.

6.5

Tööriistakomplekt

Üldine

Lisaks tavapärastele rakendustele sisaldab see programm ka järgmisi funktsioone:
•
•
•
•
•
•

Mugav loodimine,
Mugav suunamine,
Mugav nivelleerimine,
Mõõtude märkimine,
Kõrguse määramine ja
Paralleeljoondus.

Pärast toimingu sooritamist peab vastava tööriista uuesti käivitama. Kuvatakse hüpikaken,
kus saate valida sama võrdlusväärtusega jätkamise või uue mõõtmise vahel. Andmeid ei
salvestata ja neid ei saa importida ega eksportida. Need rakendused ei toeta kaugjuhtimispuldi funktsiooni.

6.5.1

Mugav loodimine

Kirjeldus

Mugava loodimise tööriista abil saate loodida mis tahes punkti üles või alla, ilma et peaksite selle kohal seisma.

010899_001
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Mugava loodimise
toiming

Etapp Kirjeldus
1.

Käivitage rakendus, valides Menüü » Rakendused » Tööriistakomplekt.
Töötav rakendus jääb taustal avatuks.

2.
Vajutage
tööriistaribal.
Punktinäidik avaneb.
3.

Suunake laser loodimispunkti ja mõõtke. Vajutage
Punktinäidik jääb avatuks.

4.

Suunake laser ligikaudsesse loodimispunkti ja vajutage nuppu
.
Kui loodimispunkt on leitud, näitab vilkuv laserpunkti punkti täpset asukohta.

5.

Vajutage

.

tööriistakomplekti sulgemiseks.

6.5.2

Mugav suunamine

Kirjeldus

Mugava suunamise funktsiooni abil saate vertikaalsel pinnal panna paika punktid võrdluspunkti abil.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Mugava suunamise
toiming

Kasutage seda tööriista ainult vertikaalsetel pindadel. Viltustel pindadel on näidatud
punktide asukohad valed.

Etapp Kirjeldus
1.
2.

Käivitage rakendus, valides Menüü » Rakendused » Tööriistakomplekt.
Töötav rakendus jääb taustal avatuks.
Vajutage

tööriistaribal.

Punktinäidik avaneb.
3.

Suunake laser seinale võrdluspunkti. Vajutage

4.

Kuvatakse hüpikaken, kus saate sisestada võrdluspunktist vasakule või paremale
mõõdetav kaugus. Vasakule poole mõõtmiseks sisestage negatiivne väärtus.
Võrdluspunktist ainult vertikaalses suunas punktide mõõtmiseks sisestage
väärtus 0.
Väärtuse kinnitamiseks vajutage OK nuppu.
Vilkuv laserpunkt näitab täpset asukohta.

5.

Kuvatakse hüpikaken, kus saate sisestada vertikaalse kauguse (= punktist
üles/alla mõõdetav kaugus). Vaikeväärtus = 0.
Allapoole mõõtmiseks sisestage negatiivne väärtus. Väärtuse kinnitamiseks vajutage OK nuppu.
3D Disto seade pöörab ja paneb paika õige asukoha. Vilkuv laserpunkt näitab
täpset asukohta.

6.

Vajutage
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tööriistakomplekti sulgemiseks.
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6.5.3

Mugav nivelleerimine

Kirjeldus

Mugava nivelleerimise funktsioon hoiab laserkiire samal tasemel, kui te 3D Disto seadet
horisontaalselt pöörate.

Mugava nivelleerimise toiming

Etapp Kirjeldus
1.
2.

Käivitage rakendus, valides Menüü » Rakendused » Tööriistakomplekt.
Töötav rakendus jääb taustal avatuks.
Vajutage
tööriistaribal.
Punktinäidik avaneb.

3.

Suunake laser seinale võrdluspunkti. Vajutage
Punktinäidik jääb avatuks.

4.

Suunake laser planeeritud punkti lähedale ja vajutage
Vilkuv laserpunkt näitab täpset kõrgust.

5.

Vajutage
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tööriistakomplekti sulgemiseks.
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6.5.4

Mõõtude märkimine

Kirjeldus

Mõõtude märkimise tööriist seisneb mõõtude märkimises ja võrdluskõrguses ning
võimaldab panna paika mis tahes soovitud kõrguse.
See tööriist võib olla väga kasulik ruumis meetrite kaupa mõõtmisel ja ehitise erinevatel
tasanditel kõrguste määramiseks.

Mõõtude märkimise
toiming

Etapp Kirjeldus
1.
2.

Käivitage rakendus, valides Menüü » Rakendused » Tööriistakomplekt.
Töötav rakendus jääb taustal avatuks.
Vajutage

tööriistaribal.

3.

Hüpikaknas palutakse sisestada võrreldav kõrgus ja kaugus.

4.

Punktinäidik avaneb.
Suunake laser seinale võrdluspunkti. Vajutage

.

5.

Kuvatakse hüpikaken, kus palutakse sisestada planeeritud absoluutkõrgus.

6.

Punktinäidik avaneb.
Suunake laser seinale eeldatavasse absoluutkõrguse punkti. Vajutage
Vilkuv laserpunkt näitab täpset absoluutkõrgust.

7.
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.

tööriistakomplekti sulgemiseks.

56

6.5.5

Kaudne mõõtmine

Kirjeldus

Kaudse mõõtmise tööriista abil saate mõõta selliste objektide kõrgusi, mida ei ole võimalik
otse mõõta.
See tööriist võib olla väga kasulik puude või elektriliinide kõrguse mõõtmisel.

Ref

H

010907_001

Kaudse mõõtmise
toiming

Etapp Kirjeldus
1.
2.

Käivitage rakendus, valides Menüü » Rakendused » Tööriistakomplekt.
Töötav rakendus jääb taustal avatuks.
Vajutage

tööriistaribal.

Punktinäidik avaneb.
3.



Kaudseks mõõtmiseks suunake laser mõõdetava punktiga samal kõrgusel
olevasse punkti ja mõõtke võrdlemispunkt.
Punktinäidik jääb avatuks ja näidikul kuvatakse mõõdetud punkt.
Hoidke pärast võrdluspunkti mõõtmist 3D Disto seade samal horisontaalsel
tasandil, sest liiga suure horisontaalsuunalise muutuse korral võib tulemus vale
olla.

4.

Suunake laser võimalikult täpselt punkti, mida soovite kaudselt mõõta.
Võrdluspunkti ja mõõdetud punkti kõrguste vaheline erinevus kuvatakse näidikul
ja seda värskendatakse reaalajas tulemuste aknas.

5.

Rakenduse peatamiseks sulgege punktinäidik.
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6.5.6

Paralleeljoondus

Kirjeldus

Paralleeljoonduse abil saate panna paika võrdlusjoonega paralleelsed jooned seintel,
põrandal või viltustel pindadel.

Paralleeljoonduse
toimingut

Etapp Kirjeldus
1.
2.


3.

Käivitage rakendus, valides Menüü » Rakendused » Tööriistakomplekt.
Töötav rakendus jääb taustal avatuks.
Vajutage

tööriistaribal.

Punktinäidik avaneb.
Kõik mõõdetavad punktid peavad olema ühel tasapinnal.
Suunake laser võrdlusjoonele ja mõõtke selle algus- ja lõpp-punkt.

4.

Kuvatakse hüpikaken, kus palutakse sisestada paralleelse joone kaugus võrdlusjoonest vasakule või paremale poole. Sisestatud väärtuse kinnitamiseks vajutage
OK nuppu.

5.

Punktinäidik avaneb, et saaksite laseri ligikaudsesse planeeritud punkti suunata.
Vajutage
.
Vilkuv laserpunkt näitab paralleelse joone täpset asukohta.

6.
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7
Tõrketeated ja võimalikud lahendused

3D Disto, Tõrketeated

Tõrketeated
Tõrkekood

Võimalik põhjus ja lahendus

150

Mõõtmisulatus ületati.

151

Lubamatu tulemus.

152

Muutke 3D Disto seadme asukohta või kasutage nihkes punktide mõõtmiseks
joonlauda.

160

Korrake tegevust, hoides joonlauda samas asendis.

161

Mõnel juhul ei saa nihkes punktide joonlauda kasutada.

170

Taaskäivitage 3D Disto seade, kui probleem ei kao.

171

Kontrollige kõiki seadmeid, ka toitejuhtmeid ja -allikat, ning proovige uuesti.

240

Kaldeanduri kalibreerimine ei õnnestunud. Süsteem ei pruugi täpne olla.
Võtke ühendust edasimüüjaga või Leica Geosystemsi esindajaga.

241

Liiga suur kalle. Kalibreerige täpsemalt.

243

Veenduge, et seadme asend on stabiilne. Ärge puutuge ega pöörake 3D
Disto. Korrake toimingut.

300

Valige horisontaaljoon.

350

Kontrollige projektsiooni pinda. Laseri positsioneering on vale.

755

Punkti kaugust ei saa mõõta. Proovige teisiti positsioneerida. Seade ei tööta
horisontaalsetel tasapindadel.

760

Punkti kaugust ei saa mõõta. Sisestage uued väärtused. Seade ei tööta horisontaalsetel tasapindadel.

765

Punkti kaugust ei saa mõõta. Proovige teisiti positsioneerida või sisestage
uus väärtus. Seade ei tööta horisontaalsetel tasapindadel.

800

Andmeid ei saa importida ega eksportida.

801

USB-pulgal pole piisavalt vaba mälu.

802

Mäluseade ei tööta korralikult.

803

Kontrollige faili seisukorda ja sisu.

804

Fail või kaust on kirjutuskaitstud või kahjustatud.

900

3D Disto viga. Võtke ühendust edasimüüjaga või Leica Geosystemsi esindajaga, kui tõrge uuesti ilmneb.

901

Vastuvõetud lasersignaal on liiga nõrk.

902

Vastuvõetud lasersignaal on liiga tugev.

903

Taustavalgus on liiga tugev.

904

Laserkiir katkes. Korrake toimingut.

950

Kontrollige asukohta, et tagada täpsemad tulemused!

951

3D Disto seadme kalle on suurem kui 3°. Paigutage seade horisontaalsele
pinnale!

953

Kontrollige ühendusi ja juhtmeid.

954

Ühendage pistik või valige menüüst "WLAN"-säte.

955

Temperatuur ei ole 3D Disto seadme tööks sobiv.

956

Liiga kõrge vibratsioonitase või liiga palju pidevat liikumist.

998

Võtke ühendust edasimüüjaga või Leica Geosystemsi esindajaga.

999

Võtke ühendust edasimüüjaga või Leica Geosystemsi esindajaga.
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8

Kontrollige ja kohandage

8.1

Ülevaade

Kirjeldus

Leica Geosystemsi seadmed on toodetud, monteeritud ja kohandatud parima kvaliteedi
saavutamiseks. Järsud temperatuurimuutused, põrutus või surve võivad põhjustada
seadme ebatäpsusi. Seega on soovitatav seadet aeg-ajalt kontrollida ja kohandada. Seda
kontrolli ja kohandamist saab teha kohapeal spetsiaalsete mõõtmistoimingute abil.
Toimingud tuleb teostada alltoodud juhiste järgi, mida peab tähelepanelikult ja täpselt
järgima. Muid seadme võimalikke tõrkeid ja mehaanilisi osi saab mehaaniliselt kohandada.

Elektrooniline kohandamine

Elektrooniliselt kontrollitavad ja kohandatavad tõrked on järgmised:
• Sihikujoonestiku nihe
• V-indeks
• Kalde andur
Kõikide kalibreerimissätete puhul saab taastada tehasesätted.





Tootmisprotsessi käigus tuvastatakse ja eemaldatakse seadme võimalikud tõrked. Nagu
eelnevalt mainitud, võivad tõrgete põhjused muutuda, seega on soovitatav need uuesti
tuvastada järgmistel juhtudel:
• Pärast põrutusterohket või pikka transportimist
• Pärast pikka hoiustamist
• Kui hetketemperatuuri ja viimase kalibreerimise aegse temperatuuri vahe on üle 20 °C

8.2

Kaldeanduri kalibreermine

Kirjeldus

Enne kalibreerimist:

Pärast kalibreerimist:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Kaldeanduri nihe
Kohandamistoiming

Etapp Kirjeldus



See kalibreerimine teostatakse automaatselt. Peate vaid veenduma, et 3D Disto
seadme kallak on vähem kui 3°.

1.

Kalibreerimine käivitamiseks valige Menüü » Seade » Kalibreerimine.

2.

Vajutage

3.

3D Disto seade alustab iseloodimist automaatselt: seade kontrollib kallet ja loodib
ennast ise, kui kalle on vähem kui 3°.


4.

.

Kuvatakse hüpikaken tekstiga Ärge puudutage 3D Disto seadet umbes 1
minuti jooksul!
Kui toiming õnnestus, kuvatakse hüpikaken tekstiga Kalibreerimine õnnestus.
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8.3

Sihikujoonestiku nihe

Kirjeldus

Laserpunkt ja punktinäidiku sihikujoonestik ei ühildu.
Enne kalibreerimist:

Pärast kalibreerimist:

a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Sihikujoonestik
b) Laserpunkt
Kohandamistoiming

Etapp Kirjeldus
1.

Kalibreerimine käivitamiseks valige Menüü » Seade » Kalibreerimine.

2.

Vajutage

3.

Punktinäidik avaneb.
Asetage sihtmärgi tähis kaugemale kui 25 m.

4.

5.

.

Seejärel suunake laser punkti võimalikult täpselt. Vajutage
laserpunkt on täpselt sihtmärgi peal.

nuppu, kui punane

Punktinäidik jääb avatuks ja kuvatakse punane sihikujoonestik.
Liigutage sihikujoonestik nooleklahvide abil võimalikult täpselt sihtmärgi keskele.
Vajutage

uuesti.

6.

Kui nihe sobib, kuvatakse hüpikaken valikutega Määra uus: x=...px; y=...px,
Taasta tehasesätted, ja Tühista kalibreerimine.

7.

Sihikujoonestiku kohandamiseks valige Määra... või Taasta.... Viimases hüpikaknas kuvatakse tekst Kas olete kindel? Jah/Tühista.

8.

Kui valite Jah, kuvatakse parameetrite määramise kinnitamiseks linnuke.

8.4

V-indeksi viga

Kirjeldus

Vertikaalindeks ei ühildu seisuteljega.
Soovitatav on enne V-indeksi kalibreerimist kalibreerida kaldeandur ja sihikujoonestik! Lugege"8.2 Kaldeanduri kalibreermine" ja"8.3 Sihikujoonestiku nihe".



Enne kalibreerimist:

Pärast kalibreerimist:
a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Kõrguse viga
b) Vertikaalnurga nihe
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Kohandamistoiming

Etapp Kirjeldus
1.

Asetage 3D Disto seina lähedale, põhieesmärgiks hea nähtavus vähemalt 15 m
instrumendi kohal.

3D Disto_051

2.

Kalibreerimine käivitamiseks valige Menüü » Seade » Kalibreerimine.

3.

Vajutage

4.

Punktinäidik avaneb.
Suunake laser punkti võimalikult täpselt.

5.
6.

Vajutage

.

.

3D Disto seade pöörab automaatselt teisele küljele.
Suunake laser uuesti. Vajutage

8.5
Tehasesätete taastamisest üksikasjalikult

.

7.

Kui mõlemad mõõtmised õnnestusid, kuvatakse hüpikaken valikutega Määra uus:
XXX gon, Taasta tehasesätted või Tühista kalibreerimine.

8.

V-indeksi kohandamiseks valige Määra... või Taasta....

9.

Viimases hüpikaknas kuvatakse tekst Kas olete kindel? Jah/Tühista. Kui valite
Jah, kuvatakse parameetrite määramise kinnitamiseks linnuke.

Tehasesätete taastamine
Etapp Kirjeldus
1.

Kalibreerimine käivitamiseks valige Menüü » Seade » Kalibreerimine.

2.

Vajutage

.

Kuvatakse hüpikaken tekstiga Taastada kõikide kalibreerimissätete puhul
tehasesätted? Jah/ei.
3.

Kui valite Jah: kõikide kasutaja määratud sätete puhul taastatakse tehasesätted
viivitamatult.
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9

Seadme kaitsmine (varguskaitse)

Kirjeldus

Seadme kaitsmiseks varguse eest omistatakse seadmele Personal (personaalne) Identification (identifitseeriv) Number (number) (PIN-kood). Kui PIN-koodi kaitsesüsteem on aktiveeritud, palub viip tarkvara käivitamisel alati PIN-kood sisestada.
Kui PIN-kood sisestatakse valesti kolm korda järjest, palutakse sisestada PUK-kood, mis
on kirjas seadme tarnedokumentides. Õige PUK-koodi sisestamise korral määratakse PINkoodi vaikeväärtuseks "0" ja PIN-koodi kaitsesüsteem deaktiveeritakse.
Uue PUK-koodi saamiseks võtke ühendust Leica Geosystemsi esindajaga.

PIN-koodi aktiveerimisest üksikasjalikult

Etapp Kirjeldus
1.

Valige Menüü » Seade » Varguskaitse. Vaikeväärtus on Väljas.

2.

Aktiveerimiseks valige väärtus Luba.

3.

Sisestage soovitud PIN-kood (3 kuni 8 numbri- või tähemärki).

4.

Nõustu Ok-nupuga.


PIN-koodi deaktiveerimise toiming

Nüüd on seade kaitstud volitamata kasutamise eest.
Seade palub sisestada PIN-kood iga kord, kui seade sisse lülitatakse, valverežiimilt tavarežiimi pöördutakse või PIN-koodi sätteid muudetakse.

Etapp Kirjeldus
1.

Valige Menüü » Seade » Varguskaitse.
Deaktiveerimiseks vajutage Keela nuppu.

2.

Sisestage oma PIN-kood ja vajutage kinnituseks nuppu OK.



Seade ei ole enam volitamata kasutamise eest kaitstud.
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10

Hooldamine ja transportimine

10.1

Transportimine

Transportimine
välitingimustes

Kui varustust välitingimustes transportida, veenduge alati:
• et te kannaksite toodet selle algses transpordikarbis;
• või kannaksite kolmjalga nii, et selle jalad toetuksid teie õlale, hoides sinna kinnitatud
toodet püstiselt.

Transportimine
maanteesõidukis

Ärge transportige toodet maanteesõidukis mitte kunagi kinnitamata, kuna seda võivad
mõjutada löögid ja vibratsioon. Transportige toodet alati selle transpordikarbis, originaalpakendis või samaväärses kohas ja kinnitage see.

Kohaletoimetamine

Kui toodet transporditakse raudteel, õhus või merel, kasutage alati kogu algset Leica
Geosystems pakendit, transpordikarpi ja pappkasti või samaväärseid vahendeid, et kaitsta
seda löökide ja vibratsiooni eest.

Kohaletoimetamine,
akude transportimine

Kui te transpordite või saadate akusid kuhugi, peab toote eest vastutav isik tagama, et
kohaldatavatest riiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ja õigusaktidest peetakse kinni.
Enne transportimist või saatmist kontakteeruge oma kohaliku reisijate- või kaubaveoettevõttega.

Välireguleerimine

Teostage korrapäraselt testmõõtmisi ja kasutusjuhendis kirjeldatud välireguleerimisi, eriti
pärast seda, kui toode on maha kukkunud, seda on pikka aega hoiustatud või transporditud.

10.2

Hoiustamine

Toode

Varustust hoiustades võtke arvesse temperatuuri piirmäärasid eelkõige suvel, kui varustus
on sõiduki sees. Lisateavet temperatuuri piirmäärade kohta leiate lehelt "Tehnilised
andmed".

Välireguleerimine

Pikkade hoiustamisperioodide järel kontrollige käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid
välireguleerimise parameetreid.

Liitium-ioonakud

•
•
•
•
•
•

Lisateavet hoiustamise temperatuurivahemiku kohta leiate lehelt "Tehnilised andmed".
Enne hoiustamist eemaldage tootelt ja laadijalt akud ja patareid.
Pärast hoiustamist laadige akud enne kasutamist.
Kaitske akusid niiskuse ja vedelike eest. Märjad või niisked akud ja patareid tuleb enne
hoiustamist või kasutamist kuivatada.
Akude ja patareide isetühjenemise minimeerimiseks on soovituslik hoiustamistemperatuuri vahemik kuivas keskkonnas 0 °C kuni +30 °C/+32 °F kuni +86 °F.
Soovituslikus hoiustamistemperatuuri vahemikus on võimalik kuni üheks aastaks hoiustada patareid ja akud, mis on 40% kuni 50% ulatuses laetud. Selle hoiustamisperioodi
järel tuleb akusid laadida.
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10.3

Puhastamine ja kuivatamine

Korpus ja optilised
komponendid

•
•
•

Niisked tooted

Kuivatage toode, transpordikarp, vahtosad ja lisaseadmed temperatuuril, mis ei ületa
40 °C/104 °F, ning puhastage need. Ärge pange osi uuesti kokku enne, kui kõik on kuiv.
Seadet välitingimustes kasutades hoidke konteiner alati kinni.

Kaablid ja pistikud

Hoidke pistikud puhaste ja kuivadena. Puhuge ära kõik mustus, mis on ühenduskaablite
pistikute vahele jäänud.

Puhuge korpuselt ja optilistelt komponentidelt, nagu läätsed või aknad, tolm maha.
Ärge kunagi puutuge klaasi oma sõrmedega.
Puhastamiseks kasutage ainult pehmet puhast mikrokiudlappi. Vajadusel niisutage
lappi puhta vee või alkoholiga. Ärge kasutage muid puhastusvedelikke, sest need
võivad polümeerist osi kahjustada.
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11

Tehnilised andmed

11.1

Tehnilised andmed

Täpne kahe punkti
vaheline kaugus (3D)
Nurga ja kauguse kombinatsioon

10 m kauguselt

30 m kauguselt

50 m kauguselt

u 1 mm

u 2 mm

u 4 mm

Nurga mõõtmine
(Hz/V)

Mõõtmisulatus:
Täpsus

horisontaalselt 360°, vertikaalselt 250°
5" (1,2 mm, mõõdetuna 50 m kauguselt)

Lasermõõdiku
omadused

Mõõtmissüsteem:
Tüüp:
Mõõtmisulatus:
Laseri klass:
Laserpunkti suurus (10 m
kaugustelt):
Laserpunkti suurus (30 m
kaugustelt):

süsteemianalüsaator 100 MHz - 150 MHz
koaksiaalne nähtav laser
0,5 m - 50 m
2
~7 mm × 7 mm

Kalde andur

Iseloodimisulatus:
Täpsus:

3°
10" (2,5 mm, mõõdetuna 50 m kauguselt)

Punktinäidik

Suum (suurendus):
Vaateväli (10 m kauguselt):

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

Mulli tundlikkus

1°/mm

Käsitsemine

Klahvid:
Pordid:

ON/OFF-nupp
USB tüüp B, toiteallika pistik

Andmevahetus

Andmeedastus:
Juhtmevaba tehnoloogia:
Toetatavad failivormingud:

USB-tüüp A, WLAN
SD-kaart, tööulatus 50 m (sõltub ümbrusest), 11 kanalit
Importimiseks: DXF, CSV
Eksportimiseks: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Toide

Sisemine:
Tüüp:
Pinge:
Laadimisaeg:
Tavaline tööaeg

Liitium-ioonaku
14,4 V 63 Wh
8h
8h

Seadmeväline:
Pinge:

24 AA, 2,5 A

~9 mm × 15 mm

Kokkupanek

5/8" keere

Seadme mõõdud

186,6 × 215,5 mm (diameeter × kõrgus)
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Kaal

2,8 kg

Keskkonnakaitselised spetsifikatsioonid

Temperatuur
Töötemperatuur:
Hoiustamistemperatuur:

−10 °C kuni +50 °C
−25 °C kuni +70 °C

Kaitse tolmu, liiva ja vee eest
IP54 (IEC60529)
Niiskus
Kaitse:

Max 85% r.h. mittekondenseeruv

RM100 kaugjuhtimispult

Ulatus:
Andmevahetus:
Aku

30 m (sõltub ümbrusest ja töötingimustest)
infrapuna (IR)
1 AA, 1,5 V

11.2

Vastavus riiklike õigusaktidega

Vastavus riiklikele
õigusaktidele

•
•

•

•

FCC osa 15, 22 ja 24 (kehtib USAs).
Käesolevaga kinnitab Leica Geosystems AG, et 3D Disto, ja RM100 on vastavuses
direktiivi 1999/5/EÜ oluliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega ja teiste kohaldatavate Euroopa direktiividega. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Klassi 1 varustust on võimalik Euroopa direktiivi 1999/5/EÜ (raadio ja telekommunikatsiooni terminalide varustus) kohaselt turustada ja kasutusele
võtta mis tahes EMP liikmesriigi piirangutest hoolimata.
Nende riikide puhul, kus kehtivad muud riiklikud õigusaktid, mis ei sisaldu FCC osas 15,
22 ja 24 või Euroopa direktiivis 1999/5/EÜ, peab vastavus olema enne kasutamist ja
tööle rakendamist heaks kiidetud.
Vastavus Jaapani raadioseadusele ja Jaapani telekommunikatsioonide äriseadusele.
– Seade on väljastatud Jaapani raadioseaduse ja Jaapani telekommunikatsioonide
äriseaduse kohaselt.
– Seadet ei tohi muuta (muidu kaotab määratud number kehtivuse).

11.3

Ohtlike kaupade regulatsioonid

Ohtlike kaupade
regulatsioonid

Paljud Leica Geosystems tooted töötavad liitiumakudega.
Liitiumakud võivad olla teatud tingimustel ohtlikud ja põhjustada turvaohte. Teatud tingimustel võivad liitiumakud üle kuumeneda ja süttida.
Kui kannate või transpordite oma liitiumakudega Leica toodet kommertslennukites,
peate järgima IATA Ohtlike kaupade regulatsioone.
Leica Geosystems on koostanud suunised liitiumpatareidega toodete jaoks
“Kuidas vedada Leica tooteid” ja “Kuidas transportida Leica tooteid”. Enne Leica
toote transportimist palume vaadata üle need suunised meie veebilehel
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) tagamaks, et tegutsete kooskõlas
IATA Ohtlike kaupade regulatsioonidega ja Leica toodet transporditakse õigesti.
Kahjustunud või vigaste patareide vedu või transport mistahes lennukis on
keelatud. Seetõttu tagage, et mistahes aku seisukord on transportimiseks ohutu.
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12

Garantii KAITSE all Leica Geosystems poolt

Kirjeldus

Tootjapoolne eluaegne garantii
Garantii katvus kogu toote kasutusaja vältel poliitika PROTECT alusel vastavalt Leica
Geosystems rahvusvahelisele piiratud garantiile ja PROTECT-i üldtingimustele, mis on
sätestatud aadressil www.leica-geosystems.com/protect. Kõigi toodete või mis tahes
osade, millel on esinenud defekte materjali- või tootmisvigade tõttu, tasuta parandamine või
asendamine poliitika PROTECT alusel.
3 aastat kuludeta
Lisakuludeta lisateenused juhul, kui toode muutub defektseks ja nõuab hooldust tavapäraste kasutustingimuste alusel, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.
„3 kuluvaba“ perioodi kasutamiseks tuleb toode 8 nädala jooksul alates ostmiskuupäevast
registreerida aadressil http://myworld.leica-geosystems.com. Kui toodet ei ole registreeritud, kehtib „kaheaastane kuluvaba“ periood.
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13

Tarkvara litsentsileping

Tarkvara litsentsileping

See seade sisaldab tarkvara, mis on seadmesse eelinstallitud või tarnitakse andmekandjal
koos seadmega või mille allalaadimiseks võrgust annab Leica Geosystems eelneva volituse. See tarkvara on kaitstud autoriõigustega ja muude seadustega ja selle kasutuse
määrab ja seda reguleerib Leica Geosystems tarkvaralitsentsi leping, mis käsitleb sealhulgas, kuid mitte ainult, litsentsi ulatust, garantiid, intellektuaalset omandit käsitlevaid
õigusi, vastutuse piirangut, muude kinnituste väljaarvamist, rakendatavat seadust ja
kohtualluvust. Palun veenduge, et teie tegevus on igal ajal kooskõlas Leica Geosystems
tarkvaralitsentsi lepingu sätete ja tingimustega.
See leping kuulub kõikide toodete juurde ja seda saab lugeda ja alla laadida Leica Geosystems kodulehelt
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
või Leica Geosystems edasimüüjalt.
Te ei tohi tarkvara installida ega kasutada enne, kui olete läbi lugenud Leica Geosystems
tarkvaralitsentsi lepingu ja kõikide selles toodud tingimustega nõustunud. Seetõttu loetakse
tarkvara või selle mis tahes osa installimist või kasutamist nõustumiseks kõikide litsentsilepingu tingimustega. Kui te ei nõustu litsentsilepingu kõikide tingimustega või mõne tingimusega, te ei tohi tarkvara alla laadida, installida ega kasutada ning sel juhul peate täieliku
tagasimakse saamiseks tagastama kasutamata tarkvara koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooni ja ostukviitungiga kümne (10) päeva jooksul alates ostukuupäevast edasimüüjale, kellelt te toote ostsite.

GNU avalik litsents

3D Disto seadme tarkvara osadele kehtib GPL (GNU avalik litsents). Vastavad litsentsid
leiate Leica seadme USB-mälupulgalt kataloogis "GPL-litsentsid".
Kui vajate lisateavet, võtke ühendust Leica Geosystems esindajaga. Lisateavet leiate
aadressilt www.leica-geosystems.com/contacts.

Google Analytics

Leica 3D Disto tarkvara Windowsi jaoks® poed pakuvad seotud teavet ja kasutusstatistikat
teie arvutil (see on tarkvaratööriistade kasutamine, mõõtmiste arv, mõõtmisvahemike
analüüs jne).
Leica Geosystems kasutab Google Analytics, mis on veebi analüüsiteenus, mida pakub
Google Inc. selle teabe analüüsimiseks. Leica Geosystems ei töötle ega salvesta mingisuguseid isikuandmeid ega klientidega seotud andmeid, nagu Leica 3D Disto seerianumbrit
ja kasutaja IP-aadressi.
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