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Vartotojo vadovas

Versija 5.0
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Įžanga
Pirkinys

Sveikiname įsigijus „Leica 3D Disto“ įrenginį.
Šiame vadove pateikiami svarbūs saugumo technikos nurodymai, o taip pat prietaiso
paruošimo darbui ir jo eksploatacijos instrukcijos. Daugiau informacijos rasite skyriuje "1
Saugumo taisyklės".
Prieš įjungdami prietaisą atidžiai perskaitykite šį Vartotojo vadovą.

Gaminio identifikavimas

Jūsų gaminio modelis ir serijos numeris nurodyti techninių duomenų plokštelėje.
Visada nurodykite šią informaciją, kai iškyla būtinybė kreiptis į „Leica Geosystems“ įgaliotus
atstovus arba servisą.

Prekių ženklai

• Windows yra registruotas Microsoft Corporation prekinis ženklas JAV ir kitose šalyse
Visi kiti prekių ženklai, priklausantys atitinkamoms firmoms, yra jų nuosavybė.

Turima
dokumentacija

Pavadinimas

Aprašymas / formatas

„3D Disto“ grei- Skirtas naudoti kaip trumpasis pirmojo diegimo vadovas.
tosios paleisties
vadovas



„3D Disto“
naudotojo
vadovas

Naudotojo vadove pateikiami visi būtini nurodymai dėl prie- taiso naudojimo baziniu lygiu. Jame pateiktas prietaiso
aprašymas, jo techniniai duomenys ir saugos instrukcijos.

Saugos
vadovas

Jame pateikti nurodymai, kaip saugiai naudoti „3D Disto“.









Visus „3D Disto“ dokumentus/programinę įrangą rasite šiuose šaltiniuose:
• „Leica“ USB atmintinėje
• https://myworld.leica-geosystems.com
„Leica Geosystems“
adresų knyga
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Paskutiniame šio vadovo puslapyje yra „Leica Geosystems“ centrinės būstinės adresas.
Regioninių atstovų sąrašą rasite interneto svetainėje adresu
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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Adresu myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) siūloma
daug įvairių paslaugų, informacijos bei mokymo medžiagos.
Turėdami tiesioginę prieigą prie myWorld, galite bet kuriuo jums patogiu laiku naudotis
visomis svarbiomis paslaugomis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai padidins
jūsų darbo našumą ir užtikrins, kad įrangoje iš karto bus įdiegta naujausia informacija iš
Leica Geosystems.
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Paslauga

Aprašymas

myProducts

Įtraukite visus jūsų ir jūsų įmonės turimus gaminius ir pažinkite „Leica
Geosystems“ pasaulį. Peržiūrėkite išsamią informaciją apie savo gaminius, atnaujinkite savo gaminius naudodami naujausią programinę
įrangą ir gaukite naujausius dokumentus.

myService

Susipažinkite su einamąja techninės priežiūros būsena ir visa jūsų
gaminių techninės priežiūros istorija „Leica Geosystems“ techninės priežiūros centruose. Gaukite išsamią informaciją apie atliktus techninės
priežiūros darbus ir atsisiųskite naujausius kalibravimo sertifikatus bei
techninės priežiūros ataskaitas.

mySupport

Susipažinkite su einamąja techninės priežiūros būsena ir visa jūsų
gaminių techninės priežiūros istorija „Leica Geosystems“ techninės priežiūros centruose. Gaukite išsamią informaciją apie atliktus techninės
priežiūros darbus ir atsisiųskite naujausius kalibravimo sertifikatus bei
techninės priežiūros ataskaitas.

myTraining

Sužinokite daugiau apie savo gaminį, apsilankę „Leica Geosystems“
informacijos, žinių ir mokymų skyriuje. Išstudijuokite naujausią mokymų
medžiagą internete apie jūsų turimus gaminius ir užsiregistruokite seminarams arba kursams savo šalyje.

myTrustedServices

Įtraukite savo abonementus ir valdykite „Leica Geosystems“ patikimumo
užtikrinimo paslaugų bei saugios programinės įrangos paslaugų, kurios
padeda jums optimizuoti darbą ir padidinti našumą, vartotojus.
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Turinys
Šiame vartotojo
vadove
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1

Saugumo taisyklės

1.1

Bendras įvadas

Aprašymas

Toliau pateikti reikalavimai ir nurodymai skirti už prietaisą atsakingam asmeniui ir operatoriui, kuris faktiškai dirba su prietaisu, tam, kad jie numatytų riziką ir galėtų išvengti pavojų.
Asmuo, atsakingas už prietaisą, turi užtikrinti, kad visi naudotojai suprastų saugumo technikos reikalavimus ir jų laikytųsi.

Apie įspėjamuosius
pranešimus

Įspėjamieji pranešimai yra pagrindinė instrumento saugos koncepcijos dalis. Jie rodomi, kai
gali kilti pavojai arba susidaryti pavojingos situacijos.
Įspėjamieji pranešimai...
• įspėja naudotoją apie tiesioginius ir netiesioginius pavojus, susijusius su gaminio
naudojimu,
• apima bendras elgesio taisykles.
Naudotojo saugos sumetimais būtina paisyti ir laikytis visų saugos instrukcijų bei saugos
pranešimų! Todėl šis vadovas visada turi būti prieinamas visiems asmenims, atliekantiems
jame aprašytas užduotis.
PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, PERSPĖJIMAS ir PRANEŠIMAS yra standartiniai signaliniai
žodžiai, nurodantys pavojų bei rizikos, susijusios su kūno sužalojimu ir turto sugadinimu,
lygius. Jūsų pačių saugumui svarbu perskaityti ir visiškai suprasti toliau pateikiamą lentelę
su įvairiais žodžiais ir jų apibrėžtimis. Įspėjamajame pranešime gali būti pateikiami papildomi saugos informacijos simboliai ir papildomas tekstas.
Tipas

 PAVOJUS
 ĮSPĖJIMAS
 PERSPĖJIMAS
PRANEŠIMAS
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Aprašymas
Rodo gresiančią pavojingą situaciją, dėl kurios, jei jos neišvengiama, galima žūti arba rimtai susižaloti.
Rodo galimai pavojingą situaciją arba netyčinį panaudojimą, dėl
kurių, jei jų neišvengiama, galima žūti arba rimtai susižaloti.
Rodo galimai pavojingą situaciją arba netyčinį panaudojimą, dėl
kurių, jei jų neišvengiama, galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.
Rodo galimai pavojingą situaciją arba netyčinį panaudojimą, dėl
kurių, jei jų neišvengiama, galima padaryti nemažą materialinę ar
finansinę žalą arba žalą aplinkai.
Svarbios teksto dalys, kurių būtina laikytis praktikoje, nes taip
gaminys naudojamas techniškai teisingai ir našiai.
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1.2

Naudojimo apibrėžtis

Numatomasis naudojimas

•
•
•
•
•
•
•
•

Trimatis atstumų, aukščių, laipsnių, kampų, ploto ir tūrio matavimas.
Rankinis ir automatinis patalpos matmenų matavimas.
Automatinis profilių matavimas.
Taškų ir konstrukcijų išdėstymas, pavyzdžiui, iš projekto.
Brėžinių kūrimas.
Fotoaparato funkcinės galimybės.
Duomenų importas/eksportas.
Duomenų administravimas.

Pagrįstai numanomas netinkamas
naudojimas

•
•
•
•
•

Naudoti prietaisą nesilaikant instrukcijų.
Naudojimas viršijant paskirties nustatytas ribas.
Atjungti prietaiso apsaugos sistemas.
Nuimti pavojų įspėjančius užrašus.
Atsukinėti prietaiso detales, pavyzdžiui, atsuktuvu, jei tai nenumatyta konkrečių funkcijų
vykdymui.
Prietaiso keitimas arba perdirbimas.
Naudoti neteisėtai įsigijus.
Gaminių su pastebimais gedimais ar defektais naudojimas.
Naudoti kitų gamintojų priedus be išankstinio firmos Leica Geosystems patvirtinimo.
Netinkamos apsaugos priemonės darbų vykdymo vietoje.
Leisti naudotis tretiesiems asmenims.
Valdyti mašinas, judančius objektus arba atlikti panašias monitoringo uždavinius be
papildomų valdymo ir saugumo įrengimų.

•
•
•
•
•
•
•

1.3

Naudojimo apribojimai

Aplinka

Prietaisas tinkamas naudojimui įprastoje žmonių gyvenimo aplinkoje: netinka jį naudoti
agresyvioje ar galimų sprogimų aplinkoje.

 PAVOJUS

Prieš pradedant darbą pavojingose, galimų sprogimų teritorijose, labai arti elektros konstrukcijų arba kitomis panašiomis sąlygomis, už prietaisą atsakingas asmuo privalo susisiekti su vietos institucijomis, atsakingomis už saugumą ir saugumo technikos ekspertais.

1.4

Atsakomybė

Įrangos gamintoja

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, toliau vadinama Leica Geosystems, atsakinga už sukomplektuotą įrangos pristatymą, įskaitant vartotojo vadovą ir originalius
priedus visiškai saugiomis sąlygomis.

Už gaminį atsakingas
asmuo

Už gaminį atsakingo asmens pareigos:
• suprasti darbo su gaminiu saugumo reikalavimus ir gerai žinoti naudotojo vadove
pateiktus nurodymus;
• užtikrinti, kad jis būtų naudojamas laikantis naudotojo instrukcijų;
• būti susipažinusiam su vietos, kurioje vyksta darbai, įstatymais, susijusiais su darbo
sauga ir nelaimingų atsitikimų prevencija;
• nedelsiant informuoti Leica Geosystems atstovus, jei gaminys ir įranga tampa
nesaugūs;
• užtikrinti, kad naudojant gaminį bus laikomasi nacionalinių įstatymų, teisės aktų ir nuostatų.

3D Disto, Saugumo taisyklės
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1.5

 PERSPĖJIMAS
 ĮSPĖJIMAS

 ĮSPĖJIMAS
 PERSPĖJIMAS

 PERSPĖJIMAS

 ĮSPĖJIMAS
 ĮSPĖJIMAS

Rizikos veiksniai
Jei gaminys nukrito arba buvo netinkamai naudojamas, modifikuotas, ilgai sandėliuojamas
arba gabenamas, stebėkite, ar matavimo rezultatai nėra klaidingi.
Atsargumo priemonės:
Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus, ypač po to, kai gaminys buvo naudojamas
neįprastomis sąlygomis, taip pat prieš svarbius matavimus ir po jų.
Dirbant su dinaminėmis taikomosiomis programomis, pavyzdžiui, nužymėjimo procedūromis, gali susidaryti pavojinga situacija, jei naudotojas nekreipia dėmesio į supančios
aplinkos sąlygas, pavyzdžiui, įvairias kliūtis, iškastas tranšėjas ar judančias transporto priemones.
Atsargumo priemonės:
Už prietaisą atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad visi naudotojai suprastų galimus
pavojus.
Jei darbų vykdymo vieta nebus tinkamai apsaugota (pavyzdžiui, dirbant keliuose, statybos
aikštelėse ar pramonės įrenginiuose) gali kilti pavojingų situacijų.
Atsargumo priemonės:
Visuomet įsitikinkite, kad darbų vykdymo vieta yra tinkamai apsaugota. Laikykitės saugos,
nelaimingų atsitikimų prevencijos bei saugaus eismo taisyklių.
Jeigu darbui su prietaisu naudojami įrangos priedai nėra patikimai apsaugoti arba buvo
mechaniškai pažeisti, pavyzdžiui, sutrenkti ar nukritę, tokiu atveju įranga gali būti sugadinta
arba žmonės gali patirti traumas.
Atsargumo priemonės:
Prieš dirbdami su instrumentu, įsitikinkite, ar visi jo priedai tinkamai įstatyti ir užfiksuoti savo
vietose.
Saugokite įrangą nuo mechaninių pažeidimų.
Pervežant, pakraunant ar naudojant baterijas dėl netinkamo mechaninio poveikio gali kilti
gaisro pavojus.
Atsargumo priemonės:
Prieš pakraudami ar pradėdami naudoti gaminį, iškraukite baterijas įjungę gaminį tol, kol jos
išsikraus visiškai.
Transportuojant ar pakraunant baterijas, už gaminį atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad
būtų laikomasi galiojančių nacionalinių bei tarptautinių taisyklių ir teisės aktų. Prieš transportuodami ar pakraudami susisiekite su savo vietos keleivių ar krovinių pervežimo
bendrove.
Dėl stipraus mechaninio smūgio, aukštos aplinkos temperatūros arba panardinus į skystį
gali ištekėti baterijų skystis, kilti gaisras arba sprogimas.
Atsargumo priemonės:
Apsaugokite baterijas nuo mechaninio poveikio ir aukštos aplinkos temperatūros. Nenumeskite baterijų arba nenardinkite jų į skystį.
Jei akumuliatoriaus kontaktai yra trumpai sujungiami, pvz., prisilietę prie papuošalų, raktų,
metalizuoto popieriaus ar kitų metalų, akumuliatorius gali perkaisti ir sužaloti arba sukelti
gaisrą, pvz., jei jis laikomas arba nešiojamas kišenėje.
Atsargumo priemonės:
Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai neprisiliestų prie metalinių daiktų.

3D Disto, Saugumo taisyklės
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 ĮSPĖJIMAS

Jei įranga netinkamai utilizuojama, gali:
• Užsidegus polimerinėms prietaiso dalims, išsiskirti nuodingos, pavojingos sveikatai
dujos.
• Pažeidus baterijas ar joms stipriai įkaitus, jos gali sprogti, sukelti apsinuodijimą, apdegimą, koroziją arba aplinkos užteršimą.
• Neatsakingai šalinant įrangą, ja gali pasinaudoti tokios teisės neturintys asmenys,
pažeisdami saugumo technikos reikalavimus, ir sukeldami savo ir kitų asmenų susižalojimo ir aplinkos užteršimo pavojų.
Atsargumo priemonės:
Gaminiu negalima atsikratyti namų sąlygomis.
Šalinkite gaminį atsižvelgdami į jūsų šalyje galiojančias taisykles.
Užtikrinkite, kad jais nesinaudotų tokios teisės neturintys asmenys.
Informaciją apie darbo su gaminiu ypatumus bei atliekų tvarkymą galima gauti iš savo
vietos „Leica Geosystems“ platintojo.

 ĮSPĖJIMAS

Pakeitimai ar modifikacijos, atliekami negavus aiškiai patvirtinto firmos Leica Geosystems
sutikimo, gali anuliuoti naudojimosi įranga teisę.

 ĮSPĖJIMAS

Tik autorizuotoms Leica Geosystems servizų dirbtuvėms suteikta teisė remontuoti šiuos
produktus.

1.6

Lazerio klasifikacija

1.6.1

Bendro pobūdžio informacija

Bendro pobūdžio
informacija

Toliau išdėstytuose skyriuose pateikiamos instrukcijos ir mokymo informacija apie lazerinę
saugą, kaip tai numatyta tarptautiniuose standartuose IEC 60825-1 (2014-05) ir techninėje
ataskaitoje IEC TR 60825-14 (2004-02). Informacija suteikia asmeniui, atsakingam už
gaminį, ir asmeniui, kuris faktiškai naudoja įrangą, tikėtis ir išvengti eksploatacinių pavojų.





Pagal IEC TR 60825-14 (2004-02), gaminiams, priskiriamiems šioms lazerio
klasėms – 1, 2 ir 3R – nereikia:
• lazerinės saugos pareigūno dalyvavimo,
• apsauginių drabužių ir akinių,
• specialių perspėjančių ženklų lazerio veikimo vietovėje
jei jie naudojami ir eksploatuojami kaip apibrėžta naudotojo vadove, nes jų pavojaus akims lygis yra žemas.
Nacionaliniai teisės aktai ir vietos taisyklės gali nustatyti griežtesnius reikalavimus
dėl saugaus lazerių naudojimo, nei numatyta IEC 60825-1 (2014-05) ir
IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2

Integruotas atstumų matuoklis

Integruotas atstumų
matuoklis

„Leica 3D Disto“ sukuria regimą lazerio spindulį, kuris sklinda iš prietaiso priekio.
Produktas su lazeriu, aprašytas šiame skyriuje klasifikuojamas kaip 2 lazerio klasės
produktas pagal:
• IEC 60825-1 (2014-05): “Lazerio gaminių sauga”.
Šių gaminių lazerio pluošto poveikis akims yra saugus trumpalaikiu veikimu, tačiau pavojingas ilgai žiūrint į lazerio pluoštą. Pluoštas gali akinti, sukelti trumpalaikį apakimą nuo
žybsnio ir liekamuosius atvaizdus, ypač esant silpnam aplinkos apšvietimui.

3D Disto, Saugumo taisyklės
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 PERSPĖJIMAS

Aprašymas

Vertė

Bangos ilgis

620 nm - 690 nm

Didžiausia vidutinė spinduliuotės galia

<1 mW

Impulsų dažnis

320 MHz

Impulso trukmė

<1 ns

Pluošto skėstis

0.16 mrad x 0.6 mrad

Saugos požiūriu 2 klasės lazeriniai gaminiai nėra savaime saugūs akims.
Atsargumo priemonės:
1) Nežiūrėkite į lazerio spindulį tiesiogiai arba per optinius prietaisus.
2) Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones ar gyvūnus.

1.7

Elektromagnetinis suderinamumas

Aprašymas

Terminas elektromagnetinis suderinamumas naudojamas, norint išreikšti prietaiso sugebėjimą korektiškai funkcionuoti elektromagnetinio spinduliavimo ir elektrostatinių iškrovų
aplinkoje, ir tuo pačiu nesukelti elektromagnetinių trukdžių kituose įrenginiuose.

 ĮSPĖJIMAS

Elektromagnetinis spinduliavimas gali sukelti kitų įrenginių funkcinius sutrikimus.
Nors produktas atitinka šioje srityje galiojančias griežtas normas ir standartus, firma Leica
Geosystems negali visiškai pašalinti veiklos trukdžių galimybę kituose įrenginiuose.
Šis produktas, veikiantis su vidinėmis baterijomis, yra A klasės. Namų aplinkoje šis prietaisas gali sukelti radijo interferenciją, dėl kurios vartotojui gali reikti atlikti atitinkamus
veiksmus.

 PERSPĖJIMAS

 PERSPĖJIMAS

 PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus, kad trikdžiai gali kilti kitoje įrangoje, jei gaminys naudojamas su kitų gamintojų
priedais, pvz., nešiojamaisiais darbo kompiuteriais, asmeniniais kompiuteriais ir kita elektronine įranga, nestandartiniais kabeliais arba išoriniais akumuliatoriais.
Atsargumo priemonės:
Naudokite tik Leica Geosystems rekomenduojamą įrangą ir priedus. Jie tenkina griežtus
naudojimo instrukcijose ir standartuose nustatytus reikalavimus, naudojant juos darbe
kartu su gaminiu. Naudodami kompiuterius ir kitą elektroninę įrangą, atkreipkite dėmesį į
gamintojų pateiktą informaciją apie elektromagnetinį suderinamumą.
Elektromagnetinio spinduliavimo sukelti trikdžiai gali būti klaidingų matavimų priežastimi.
Nors produktas atitinka šioje srityje galiojančias griežtas normas ir standartus, firma Leica
Geosystems negali visiškai pašalinti normalaus produkto darbo sutrikdymo galimybės dėl
labai intensyvaus elektromagnetinio spinduliavimo, pavyzdžiui, arti radijo siųstuvų, dvipusių
radijo ryšio aparatų, dyzelinių generatorių.
Atsargumo priemonės:
Būtinai patikrinkite tokiomis sąlygomis gautų rezultatų patikimumą.
Jei dirbant su produktu prie jo yra prijungtas tik vienas laido galas, pavyzdžiui, išorinio maitinimo arba ryšio laidas, dėl to gali būti viršytas leistinas elektromagnetinio spinduliavimo
lygis, o tai gali pakenkti kitų prietaisų tinkamam funkcionavimui.
Atsargumo priemonės:
Produkto darbo metu visų jungiamųjų laidų abu galai privalo būti prijungti, pavyzdžiui, nuo
prietaiso iki išorinio maitinimo šaltinio arba nuo prietaiso iki kompiuterio.

3D Disto, Saugumo taisyklės
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Radijai arba skaitmeniniai telefonai

 ĮSPĖJIMAS

Įrenginių su radiju arba skaitmeniniu telefonu naudojimas:
Elektromagnetinis spinduliavimas gali sukelti trukdžius kituose įrengimuose, medicininiuose prietaisuose, pavyzdžiui širdies stimuliatoriuose ar klausos aparatuose, lėktuvuose.
Jis taip pat gali veikti žmones ar gyvūnus.
Atsargumo priemonės:
Nors instrumentas atitinka griežtus reglamentus ir standartus, kurie galioja šioje sutartyje,
Leica Geosystems neatmeta galimybės, kad gali būti sutrikdyta kita įranga arba žmonės ar
gyvūnai gali būti paveikti.
•
•
•

1.8

Nenaudokite produkto su integruotu radijo ryšio prietaisu arti degalinių arba cheminių
įrengimų, arba kituose teritorijose, kur egzistuoja sprogimo pavojus.
Nenaudokite produktų su radijo arba skaitmeninio telefono įrenginių šalia medicininės
įrangos.
Nenaudokite produktų su radijo arba skaitmeninio telefono įrenginių oro uostuose.

Ženklinimas

„3D Disto“ ženklinimas

010747_002

Nuotolinio valdymo
pulto RM100 ženklinimas

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, Saugumo taisyklės
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2

Sistemos aprašymas

2.1

Apžvalga

Bendras „3D Disto“
aprašymas

„Leica 3D Disto“ - tai trimatė matavimo ir projektavimo sistema. Norint valdyti „3D Disto“,
reikalingas įrenginys, kuriame įdiegta „Windows“ operacinė sistema. Tam tikroms funkcijoms atlikti taip pat galima naudoti nuotolinio valdymo pultą RM100.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) USB kabelis
c) „Windows“ įrenginys (į tiekimo
komplektą neįeina)
d) Nuotolinio valdymo
pultas RM100

d

Transportavimo dėklo sudėtis

Transportavimo
dėklo sudėtis (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) „3D Disto“ su integruota SD WLAN kortele
b) „3D Disto“ USB ryšio kabelis „Windows“ įrenginiui
c) Saugos instrukcijų vadovas, „3D Disto“ greitosios paleisties vadovas, CE ir gamintojo
sertifikatas, USB atmintinė (su licencijų kodais, naudotojo vadovu, „Windows“ programine įranga bei diegimo informacija)
d) Keturi naudojimui konkrečiose šalyse tinkami „3D Disto“ maitinimo kabeliai
e) Taikinių ženklinimo žymelės, lipnios, 50 vnt. viename maišelyje
f) RM100 nuotolinio valdymo pultas ir baterija

3D Disto, Sistemos aprašymas
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Transportavimo
dėklo sudėtis (2/2)
a

a) Poslinkio taškų liniuotė
b) „3D Disto“ maitinimo blokas

b
010993_001

2.3

Prietaiso komponentai

2.3.1

3D Disto

Variklio varoma dalis

d
e

c

a
b

c

c
f

g

010735_001

a) „3D Disto“ būsenos kontrolinės
lemputės
b) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
c) Rankenos prietaisui laikyti
d) Infraraudonųjų spindulių (IR) sąsaja
e) WLAN sąsaja
f) Lazerinis atstumų matuoklis su taškų
ieškikliu
g) Apskritas gulsčiukas

Baterijos lizdas

a
010736_001

3D Disto, Sistemos aprašymas

b

c d e

b

a)
b)
c)
d)
e)

Trikojo sriegis 5/8”
90° kampo žymė
„3D Disto“ maitinimo jungtis
Baterijos būsenos kontrolinė lemputė
Duomenų kabelio jungtis
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Kontrolinės lemputės
ir mygtukai

Mygtukas/kontrolinės
lemputės

Aprašymas

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
mygtukas

Šis mygtukas skirtas ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI prietaisą.
Jeigu prietaisas per 15 minučių neprijungiamas prie kompiuterio, jis IŠSIJUNGIA.

010732_001

„3D Disto“ būsenos kontro- •
linės lemputės
•

Nepertraukiamai šviečia žalia ir oranžinė kontrolinės
lemputės: „3D Disto“ vykdoma pradinė įkeltis.
Žybčioja oranžinė kontrolinė lemputė: vyksta automatinio
išsilyginimo procesas arba pakreipimas > 3° kampu.
• Žybčioja žalia kontrolinė lemputė: „3D Disto“ parengtas
atlikti matavimus. Pokrypio jutiklis veikia.
• Nepertraukiamai šviečia oranžinė kontrolinė lemputė:
įvyko klaida. Žr."7 Klaidų pranešimai".
• Nepertraukiamai šviečia žalia ir oranžinė kontrolinės
lemputės: paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką, kad būtų
atkurti prietaiso parametrai.
Tik specialistams: pakreipimo jutiklis išjungtas
Žalia kontrolinė lemputė sužybsi vieną kartą; oranžinė
kontrolinė lemputė sužybsi tris kartus.

010731_001

Maitinimo elemento
Jeigu prietaisas įjungtas ir prijungtas prie kroviklio:
būsenos kontrolinė lemputė • 1 kartą sužybsi žalia kontrolinė lemputė: baterija įkrauta
iki 25%.
• 2 kartus sužybsi žalia kontrolinė lemputė: baterija įkrauta
iki 50%.
• 3 kartus sužybsi žalia kontrolinė lemputė: baterija įkrauta
iki 75%.
• Žalia kontrolinė lemputė nepertraukiamai šviečia: baterija
visiškai įkrauta.
010733_001

Lazeris LDM

Lazerio spindulio
būsena

Aprašymas

IŠJUNGT taškų ieškiklis yra išjungtas arba „3D Disto“ nutaikomas autoAS
matiškai.
ĮJUNGTA taškų ieškiklis yra įjungtas arba naudotojas nutaiko prietaisą,
S
naudodamas nuotolinio valdymo pultą.

010734_001

Žybčioja

2.3.2
Nuotolinio valdymo
pulto sudedamosios
dalys

rodo tikslią suprojektuoto taško padėtį.

RM100 Nuotolinio valdymo pultas
a

b

c

100

RM
010737_001

3D Disto, Sistemos aprašymas

d

e

a)
b)
c)
d)

Žiedas raktams
Maitinimo elementų skyrius
Nuotolio mygtukas
Naršymo mygtukai:
aukštyn/žemyn/dešinėn/kairėn
e) Kontrolinė lemputė
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Naršymo mygtukai

Nuotolinio valdymo pultas RM100 (IR) turi penkis mygtukus, kurie leidžia pasukti „3D Disto“
ir atlikti atstumo matavimą arba taško projektavimą, priklausomai nuo veikiančios taikomosios programos.
Nuotolinio valdymo pultas RM100 nepalaiko „Įrankių rinkinio“ taikomųjų programų.



Nusitaikymo procedūra
1) Apytikslis nusitaikymas: laikykite nuspaudę
mygtuką, „3D Disto“ būtų sukamas.
2) Tikslus nusitaikymas: trumpai tapštelėkite
sukamas mažais žingsneliais.
3) Matavimas: paspauskite .

2.4

Maitinimas

Pirmas naudojimas /
baterijų įkrovimas

•
•

•
•
•

Valdymas / iškrovimas

•
•

„3D Disto“ maitinimas

/
/

/
/

/,
/,

kad laikant nuspaudus
kad „3D Disto“ būtų

.

Baterijos turi būti įkrautos prieš pirmą naudojimą, nes jos tiekiamos minimaliai įkrautos.
Įkrovimui leidžiamas temperatūros diapazonas yra nuo 0°C iki +40°C (nuo +32°F iki
+104°F). Optimaliam įkrovimui, jeigu įmanoma, rekomenduojame krauti baterijas esant
aplinkos temperatūrai nuo +10°C iki +20°C (nuo +50°F iki +68°F).
Tai, kad baterija krovimo metu įšyla, yra normalu. Naudojant „Leica Geosystems“ rekomenduojamus įkroviklius, negalima krauti baterijas esant per aukštai temperatūrai.
Naujoms baterijoms arba toms, kurios buvo ilgai sandėliuojamos (> trys mėnesiai),
naudinga atlikti vieną įkrovimo ir iškrovimo ciklą.
Ličio jonų baterijoms pakanka vieno iškrovimo ir įkrovimo ciklo. Mes rekomenduojame
atlikti šį procesą, kai baterijos talpa, nurodyta ant įkroviklio arba „Leica Geosystems“
gaminio, labai skiriasi nuo tikrosios baterijos talpos.
Baterijos gali būti naudojamos esant nuo −10°C iki +50°C (nuo 14°F iki +122°F) temperatūrai.
Žema darbo temperatūra sumažina baterijos talpą; aukšta darbo temperatūra sutrumpina baterijos tarnavimo laiką.

Baterijos lizdą gali keisti tik „Leica Geosystems“ įgalioti serviso centrai.

• Iš vidaus: naudojant baterijos lizdą, 14,4 V, 63 Wh neišimamas ličio jonų baterijas.
•

Iš išorės: „3D Disto“ maitinamas per kabelį su specialiai pritaikytais kištukais, kad jį būtų
galima naudoti visose pasaulio šalyse.
Įvestis: 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Išvestis: 24 V DC, 2,5 A.
Ilgis: 1,80 m

a

010761_001
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a) Baterijos lizdas
b) Maitinimo jungtis
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RM100 nuotolinio
valdymo pulto maitinimo šaltinis

Pulte RM100 naudojamas 1,5 V AA šarminis maitinimo elementas.

2
1

1) Norėdami atidaryti maitinimo
elemento skyrių, pastumkite
maitinimo elemento dangtelį
rodyklės kryptimi.
2) Pakeiskite maitinimo elementą ir
vėl uždenkite maitinimo
elemento skyriaus dangtelį.

010762_001

2.5

„3D Disto“ programinė įranga

2.5.1

Programinės įrangos koncepcija

„3D Disto“ sistemos
programinė įranga

„3D Disto“ įdiegta naudotojo sąsajos programinė įranga su „Windows“ operacinėmis
sistemomis.
Reikalavimai aparatinei įrangai:
• „Windows 7“ ir naujesnės versijos. RT versijos nepalaikomos.
• Staliniai įrenginiai arba nešiojamieji kompiuteriai su klaviatūra ir pele.
• Įrenginiai su jutikliniais ekranais ir planšetiniai kompiuteriai.
• Ekrano raiška - ne mažesnė nei 680 x 1000 taškų
• 32 bitų arba 64 bitų



Įkiškite „Leica“ USB atmintinę tik į „A tipo“ USB jungtį. Kitiems jungčių tipams
naudokite adapterį. Įsitikinkite, kad jungtis ir adapteris palaiko „on-the-go“ (OTG)
funkciją.

Licencijos kodas

Norint įjungti „3D Disto“ taikomąsias programas, reikia įvesti programinės įrangos licencijos
kodą. Žr. toliau esantį sąrašą su informacija, kur gauti licencijų kodus:
• gaminio tiekimo dokumentuose arba pardavėjo išduotame kvite;
• USB atmintinėje (kodų rinkmenoje);
• „Leica myWorld“ interneto svetainėje po gaminio įregistravimo.

Programinės įrangos
aktyvinimas naudojant licencijos kodą

Licencijos kodo įvedimas rankiniu būdu



Prijunkite „3D Disto“ prie savo „Windows“
įrenginio ir įjunkite „3D Disto“ programinę
įrangą.
1) Pagrindiniame ekrane spustelėkite meniu

mygtuką.
2) Pasirinkite Įrenginys... » Programinė
įranga... » Licencija... » Įvesti licencijų kodus.
3) Įveskite licencijos kodą ir paspauskite Gerai.

Licencijos kodo importavimas
1) Darbalaukyje spustelėkite piktogramą „3D Disto duomenys“.
2) Nukopijuokite licencijos kodą ir įterpkite jį į aplanką „Licencijos“.

3D Disto, Sistemos aprašymas
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Pritaikytos taikomosios programos

Konkretaus naudotojo reikmėms pritaikytą taikomąją programą galima sukurti naudojant
trečiosios šalies programinės įrangos kūrimo aplinką. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su „Leica Geosystems“ atstovu.

Programinės įrangos
naujinimas

1) Paleiskite interneto naršyklę ir atverkite „myWorld“ pradžios puslapį.
(https://myworld.leica-geosystems.com)
2) Užregistruokite savo gaminį, įvesdami įrenginio numerį.
3) Pasirinkite puslapį „myProducts“, pasirinkite naujausią programinės įrangos versiją ir
paspauskite mygtuką Atsisiųsti.

2.5.2

Vartotojo sąsaja

Pradžios ekranas



Visi rodomi langai yra pavyzdžiai. Tam tikram regionui skirtos programinės įrangos
versija gali skirtis nuo standartinės versijos.
a
b
c

d
e
f
g
h

010764_002

a) Rezultatų langas su rezultatų
pasirinkimo mygtuku
b) Lango antraštės juosta su
pradžios klavišu
c) Įrankių juosta
d) Brėžinio vieta / taškų ieškiklis
e) Pagrindinė darbo juosta
f) „3D Disto“ padėtis
g) Būsenos juosta
h) Naršymo kubas ir įrankiai

Elementas

Aprašymas

Pokrypio juosta

Rodo veikiančią taikomąją programą.
išsaugo ir uždaro failus arba veikiančias taikomąsias
programas.

Pagrindinė darbo juosta

Turi šiuos mygtukus:
•

Meniu
Atidaro meniu taikomosioms programoms paleisti arba
nuostatoms nurodyti.

•

Nuotolio mygtukas
Pradeda taškų matavimą arba išdėstymą.

•

Taškų ieškiklis
Atidaro, uždaro ir užfiksuoja taškų ieškiklį.
Šie mygtukai rodomi visose taikomosiose programose.
Brėžinio vieta

Rodo išmatuotus taškus, linijas ir plotus bei teisingą „3D
Disto“ padėtį išmatuotų taškų atžvilgiu – arba atvaizdo, arba
išskleidimo režimu / vaizdo iš priekio režimu.

Taškų ieškiklis

Rodo tiesioginę „3D Disto“ vaizdo transliaciją, naudojamą
nusitaikymui į taškus ir nuotraukoms daryti.

Rezultatų langas

Rodo visus rezultatus, pavyzdžiui, atstumus, aukščius,
nuolydžius, plotus, kampus, spaudžiant atitinkamus rezultatų
pasirinkimo mygtukus, pavyzdžiui, . Tapštelėjus rezultatus, atidaromas skaičiuoklis.

Įrankių juosta

Joje yra konkrečioms taikomosioms programoms tinkami
įrankių mygtukai. Žr." Standartinės taikomosios programos
(Matavimas) įrankių juosta".

3D Disto, Sistemos aprašymas
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Brėžinio rodinio
valdymo pagrindai

Elementas

Aprašymas

Būsenos juosta

Rodo jungčių, baterijų, veikiančios funkcijos režimo ir pagelbiklio būseną.

Naršymo kubas ir įrankiai

Keičia perspektyvą ir brėžinio skalę. Spustelėkite kubo priekį,
kampą arba briauną, kad pamatytumėte numatytuosius rodinius. Naudokite naršymo įrankius, kad rodinius sureguliuotumėte pavieniui.

Elementų pasirinkimas arba braižymas
Įsitikinkite, kad naršymo įrankiai yra išaktyvinti.
Norėdami pasirinkti tašką arba liniją brėžinyje, spustelėkite pele arba tapštelėkite vienu
pirštu.
Norėdami nubrėžti liniją, pele, rašikliu arba pirštu pasirinkite tašką, slinkite iki norimo taško
ir paleiskite.



Brėžinio rodinio reguliavimas naršymo įrankiais
Naudokite naršymo įrankius, kad brėžinio rodinius sureguliuotumėte pavieniui.

• Keiskite mastelį nubrėždami stačiakampę sritį
• Mastelio keitiklis
• Įterpkite visą modelį į rodinį.
• Pereikite į panoraminį brėžinio vaizdą
• Sukite brėžinį
• Pakeiskite perspektyvą
Norėdami aktyvinti naršymo įrankį, jį spustelėkite arba tapštelėkite. Pasirinktas įrankis
paryškinamas ir žymeklis pasikeičia.
Norėdami išaktyvinti įrankį, spustelėkite arba tapštelėkite jį dar kartą.
Brėžinio rodinio reguliavimas naudojant naršymo kubą
Jūs taip pat galite naudoti naršymo kubą brėžinio rodiniui reguliuoti.
Spustelėkite ir vilkite kubą, kad rodinį reguliuotumėte atskirai.
Spustelėkite kubo priekį, kampą arba briauną, kad pamatytumėte numatytuosius rodinius.

011137_001

Gestai jutikliniam ekranui
Jei jūsų įrenginyje yra jutiklinis ekranas, galite naudoti iš dviejų pirštų suformuotus gestus,
kad greitai sureguliuotumėte brėžinio rodinį nenaudodami naršymo įrankių:
Perbraukti
pirštais:

Didinti:
009108_001

011136_001

Sukti:

Mažinti:

009111_001
009110_001

3D Disto, Sistemos aprašymas
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Standartinės taikomosios programos
(Matavimas) įrankių
juosta

Mygtukas

Aprašymas
Įvesti ir išmatuoti atskaitos aukštį.
Pradėti nuskaityti liniją arba paviršių.
Išjungti linijos brėžimą.
Grįžti vienu tašku atgal.
Eiti vienu tašku pirmyn.
Rodyti visas nuotraukas eskize.
Rodyti CAD įrankių sąrašą.
Patvirtinti einamąją operaciją.
Paleisti ploto arba tūrio režimą.
Atšaukti arba pakartoti paskutinę komandą.
Šalinti funkcijas.

Būsenos juosta

Piktograma Aprašymas
Rodo likusią „3D Disto“ baterijos talpą.
Rodo, kad „3D Disto“ yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Rodo „Windows“ įrenginio ir „3D Disto“ USB ryšį.
Rodo, kad veikia WLAN ryšys.
Brėžinio vietos skalė ir mygtukas mastelio keitimo lygiui pakeisti.
Rodo mastelio keitimo lygį / taškų ieškiklio padidinimą.
Rodo, kad pokrypio jutiklis yra išjungtas.

3D Disto, Sistemos aprašymas
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Piktogramos rezultatų lange.

Piktograma Aprašymas
Horizontalus atstumas
Susijęs atstumas
Aukštis, aukščio skirtumas
Kairysis kampas
Dešinysis kampas
Koordinatės: X, Y
Pokrypis
Horizontalus/pakreiptas plotas
Horizontalios/pakreiptos vietos perimetras
Tūrio aukštis
Tūris
Skritulio plotas
Perimetras
Skersmuo
Nuskaityti plotą
Nuskaityti perimetrą
Skenavimo tūris
Atstumas nuo taško iki plokštumos.
Status atstumas nuo taško iki atskaitos linijos.

3D Disto_052

Atstumas nuo atskaitos linijos bazinio taško iki statmens pagrindo.

3D Disto_053

3D Disto, Sistemos aprašymas
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3

Prietaiso nustatymas

3.1

3D Disto paruošimas darbui

Nustatymas pažingsniui

Šis aprašymas taikomas nustatymui ant trikojo. Jūs taip pat galite statyti „3D Disto“ ant lygių
paviršių, pvz., grindų arba lentų klojinių.
Veiks
mas


1.

Aprašymas
Visuomet rekomenduojama pridengti prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir
vengti nevienodos temperatūros ties prietaisu.
Pastatykite trikojį tinkamoje vietoje, kurioje galima
būtų gerai nusitaikyti į taškus, kuriuos reikia išmatuoti; trikojo kojos turi būti nustatytos patogiame
darbo aukštyje.

2.

Padėkite „3D Disto“ ant trikojo galvos. Priveržkite
centrinį trikojo fiksavimo varžtą.

3.

Sucentruokite apskritą „3D Disto“ gulsčiuką, pareguliuodami trikojo kojas.

4.



Paspauskite
ir įjunkite prietaisą.
„3D Disto“ pradeda automatinį išsilyginimo
procesą: pokrypio jutiklis patikrina pokrypį ir, jeigu
pokrypis yra < 3°, prietaisas savaime išsilygina.

4
2
3

1
1

1

010813_001

Vykstant automatinio išlyginimo procesui, nejudinkite „3D Disto“.

3.2

„3D Disto“ prijungimas prie „Windows“ įrenginio

„3D Disto“ prijungimas prie
„Windows“ įrenginio
pažingsniui

Programinės įrangos paleidimas
Veiks
mas

Aprašymas

1.

Norėdami paleisti programinę įrangą, darbalaukyje paspauskite piktogramą „3D
Disto“.

Paleidžiant programinę įrangą pirmą kartą, rodomas šis langas:

Jei reikia, pakeiskite nuostatas.
Paspauskite

3D Disto, Prietaiso nustatymas
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Veiks
mas

Aprašymas
Atidaromas šis langas:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Pasirinkite WLAN sąsają.*
b) Esamų WLAN įrenginių sąrašas ir jų atitinkamo signalo stiprumas. Pasirinkite
įrenginį, kurį norite prijungti.
c) Norėdami naudoti prijungimą kabeliu, prijunkite USB kabelį ir paspauskite čia.
d) Norėdami tęsti neprisijungdami, spauskite čia.
3D Disto Įrenginiams, kurių serijos numeris 175..., reikalingas išorinis WLAN USB adapteris.

3.3

Pagelbiklis

Pagelbiklis ir pagalbinės piktogramos

Galima naudoti pagelbiklį, kuris iškylančiuosiuose languose rodys visus veiksmus, būtinus
matavimų užduotims atlikti.



Jeigu jo nereikia, jį galite išaktyvinti atvėrę Meniu » Nuostatos » Pagalba. Jeigu
pagelbiklis išaktyvintas, būsenos juostoje vis dar bus rodomos pagalbinės piktogramos, rodančios, kuri taikomoji programa veikia ir kokius veiksmus privalo atlikti
naudotojas.

3D Disto, Prietaiso nustatymas
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3.4

Pokrypio jutiklis

Pokrypio jutiklis

Integruotas pokrypio jutiklis užtikrina, kad matavimai būtų susiję su tikra horizontalia arba
tikra vertikalia linija, nustatant pagal sunkio jėgą. Pokrypio jutiklis patikrina pokrypį ir, jeigu
pokrypis yra < 3°, prietaisas savaime išsilygina.
Negalint išlyginti „3D Disto“,
mirksės būsenos juostoje. Išlyginkite „3D Disto“
arba atšaukite išlyginimo procedūrą.




Tik patyrusiems naudotojams:
Jeigu pokrypio jutiklis IŠJUNGTAS, sistema nekompensuoja „3D Disto“ pokrypio.
Visi rezultatai, kurie yra susiję su fiziškai horizontalia plokštuma, pavyzdžiui,
pokrypis, aukščio skirtumai, horizontalūs atstumai, kampai, plotai arba tūriai, dabar
būna susiję su pakreiptu lazerio bloko horizontu. Tik jungiamasis atstumas tarp
dviejų taškų nepriklauso nuo pokrypio jutiklio nuostatos. Jį galima naudoti pokrypio
jutikliui išjungti esant vibracijai, pavyzdžiui, statybvietėse arba nestabilioje arba
judančioje aplinkoje, pavyzdžiui, valtyse. Vis dar galima atlikti beveik visus matavimus, o eksportuotus duomenis vėliau galima „išlyginti“ naudojant CAD programą.

3.5

Įrenginio konfigūravimas ir meniu nuostatos

Įrenginio konfigūravimas

Visas sąrankos lange rodomas nuostatas
taip pat galima pakeisti per meniu: Pasirinkite Meniu » Įrenginys.

•
•
•

•
•
•

Prijungti 3D Disto – prijungti naudojant WLAN, USB kabelį arba atjungti.
WLAN kanalas – perjungti skirtingus kanalus, jeigu ryšys neveikia.
Pokrypio jutiklis – suaktyvinti/išaktyvinti pokrypio jutiklį.
Pasirinkite ĮJUNGTI, kai dirbate nepalankioje statybų aplinkoje, kurioje gausu smūgių ir
vibracijų, taip pat pasirinkite ĮJUNGTI (jautrus).
Apsauga nuo vagių – apsaugoti prietaisą apsaugos PIN kodu.
Kalibravimas – tikrinti ir reguliuoti. Žr."8 Patikrinimas ir sureguliavimas" kuriame yra
daugiau informacijos.
Programinė įranga, skirta atnaujinti programinę įrangą, patikrinti programinės įrangos
versiją arba įvesti/suaktyvinti programinės įrangos licencijos kodą.

3D Disto, Prietaiso nustatymas
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Nuostatos

Paspaudus Meniu » Nuostatos, ekrane
rodomos šios parinktys:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pritraukimo spindulys – nustatyti vietą aplink tašką/liniją. Ši nuostata siūlo labai arti
vienas kito esančių taškų sąrašą, kad supaprastintų jų pasirinkimą.
Pagalba – suaktyvinti/išaktyvinti pagelbiklį.
Vienetai – keisti vienetų nuostatas.
Sveikinimo tekstas – įvesti, pavyzdžiui, bendrovės pavadinimą.
Ekraninė klaviatūra - nustatyti ekraninės klaviatūros režimą įrenginiuose su jutikliniais
ekranais.
Automatinis: ekraninė klaviatūra pasirodys automatiškai, kai tik būsite paraginti įvesti
simbolius.
Data ir laikas – keisti datos ir laiko nuostatas.
Kalba – pasirinkti pageidaujamą programinės įrangos kalbą.
Importuoti / eksportuoti - keisti formatą, koordinates ir sąrašo skirtuką.
Šiame prietaise įdiegta Atstatymo į pradinę būseną funkcija. Jeigu pasirinksite meniu
funkciją Atst. gamykl. reikšmes ir ją patvirtinsite, įrenginyje bus atkurti gamykliniai
parametrai.
Visi matavimų duomenys bus išsaugoti.

3.6

Duomenų valdymas

3.6.1

Failų tvarkytuvė

Failų tvarkytuvė

Failų tvarkytuvė atlieka visą matavimų failų, nuotraukų, saugių taškų ir duomenų perkėlimo
duomenų administravimą.
Norėdami įeiti į failų tvarkytuvę, spustelėkite mygtuką Meniu
kytuvė.

3D Disto, Prietaiso nustatymas
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Mygtukų aprašymas:
Piktograma

Aprašymas
Projekto aplankas
Aplankas su nuotraukomis
Aplankas su saugiais taškais
Laikinasis failas
Matavimų failas
Projektoriaus failas

Įrankių juostos
mygtukai su failų
tvarkytuve.

Mygtuka Funkcija
s
Uždaro aplanką/failų tvarkytuvę
Perkelia į aukštesnį aplanko lygį arba uždaro failų tvarkytuvę
Sukuria aplanką ir įveda aplanko pavadinimą
Atidaro pasirinktą failą arba aplanką
Leidžia peržiūrėti pasirinktą elementą.
Duomenų eksportas. Žr."3.6.2 Duomenų eksportas ir importas".
Pervadina failą arba aplanką
Išvalo pasirinktą failą arba aplanką

Nuotraukų ir saugių
taškų administravimas

Nuotraukos ir saugūs taškai yra saugomi atskiruose aplankuose.

3D Disto, Prietaiso nustatymas
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3.6.2
Duomenų eksportas
pažingsniui

Duomenų eksportas ir importas
Veiks
mas



1.

Aprašymas
Eksportuojant naudojamos atstumo matavimo vienetų nuostatos eksportuojamoms koordinatėms. Šią nuostatą galima pakeisti bet kuriuo metu prieš vykdant
eksportą.
Meniu esančios importo / eksporto nuostatos leidžia nustatyti kiekvienos
programos matavimo taško koordinates. Šį nustatymą reikia atlikti prieš išmatuojant pirmąjį naujojo projekto (pvz., naujo skenavimo) tašką; nuostata netaikoma
retrospektyviai.
Atidarykite failų tvarkytuvę, pasirinkite aplanką arba failą ir paspauskite

.

Mygtuku spūsčiojus
, generuojamas eksportuojamų failų paketas:
• DXF ir DWG failai: 2D, 3D
• CSV failas: redaguojamas, įprastas duomenų formatas lentelių pavidalu
• TXT failas: visi rezultatai yra redaguojamame ASCII formate. Tas pats turinys
kaip ir CSV faile
• JPG formato nuotraukų ir saugių taškų failai

Duomenų importas
pažingsniui

2.

Eksportuoti duomenys yra perkeliami į aplanką Eksportas, esantį kompiuterio
kataloge Mano dokumentai\Leica Geosystems\3D Disto.

Veiks
mas

Aprašymas




Naudojant tam tikras taikomąsias programas, galima importuoti DXF failus arba
lentelių formatus.
Prieš importuojant duomenis, juos reikia paršuoti kompiuteryje. Importuojami tik
taškai – linijos neimportuojamos. Prieš importuodami DXF failus, pašalinkite iš jų
nereikalingus duomenis, pavyzdžiui, rėmelius, logotipus, koordinates arba
krypčių rodykles.

1.

Norėdami įeiti į importo aplanką, darbalaukyje spustelėkite piktogramą 3D Disto
duomenys.

2.

Nukopijuokite CSV ar DXF failus į importo aplanką.

3.

Žr."6.3 Projektorius" kuriame yra daugiau informacijos.

3D Disto, Prietaiso nustatymas
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3.7

Skaičiuoklis

Skaičiuoklio naudojimas

•
•

Norėdami paleisti skaičiuoklį, tapštelėkite rezultatą rezultatų lange.
Taip pat galite spausti Meniu » Skaičiuoklis.

010862_002

Atminties funkcija
Atminties funkcija leidžia pridėti arba atimti rezultatus, pvz., plotus arba tūrius.
• Norėdami išvalyti atmintį, spustelėkite MC.
• Norėdami įkelti reikšmę iš atminties, spustelėkite MR.
• Norėdami atimti rodomą reikšmę iš atmintyje esančios reikšmės, spustelėkite M-.
• Norėdami pridėti rodomą reikšmę prie atmintyje esančios reikšmės, spustelėkite M+.
Norėdami išsaugoti tam tikrą reikšmę atmintyje: Spustelėkite MC, kad išvalytumėte
atmintį, įveskite reikšmę ir paspauskite M+. Norėdami išsaugoti neigiamą reikšmę,
paspauskite M-.



3D Disto, Prietaiso nustatymas
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4

Techninės sąvokos ir sutrumpinimai

Horizontalus kampas
a

a) Horizontalus kampas: [°] arba [gon]

010863_001

Vertikalus kampas

Nuostata: horizontas = 0
a

a) Vertikalus kampas: [°], [gon], [1:n] arba
[%]

010864_001

Nuostata: horizontas = 90°/100 gon
a

a) Vertikalus kampas: [°] arba [gon]

010865_001

Atstumai

a

a) Atstumas iki statmens

010867_001

a
b
c

010868_001
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a) Susijęs atstumas
b) Vertikalus atstumas
= aukščių skirtumas
c) Horizontalus atstumas
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Plotai
a

a) Pakreiptas plotas, išmatuotas
b) „3D Disto“ apskaičiuotas horizontalus
plotas

b
010869_001

Atskaitos

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

a) Atskaitos aukštis:
lygis, kuriuo pagrindžiami visi aukščiai.

0.00
010870_001

1
10

3.

010871_001

Pokrypio jutiklis

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Atskaitos ašis/linija:
linija, kuria pagrindžiami visi matmenys.

Pokrypio jutiklis užtikrina tinkamus rezultatus net ir tuo atveju, jeigu „3D Disto“ nustatytas
ne horizontaliai.

0-3°

010876_001

010877_001

Pokrypio jutiklis išjungtas = neveikia
Pokrypio jutiklis įjungtas = veikia
Visi matavimų rezultatai susiejami su prietaiso Jeigu „3D Disto“ pasviręs 0° – 3° kampu,
„3D Disto“ pakreipta ašimi ir horizontu.
visi matavimų rezultatai susiejami su horizontalia ašimi ir horizontu.
Saugūs taškai

Saugūs taškai susieja matavimus su koordinačių sistema. Šie atskaitos taškai leidžia
keisti „3D Disto“ vietą arba tęsti matavimus vėliau, kad visi matavimai tiksliai sutaptų.

010873_001



Žr."6.4 Vieta" kuriame yra daugiau informacijos.

3D Disto, Techninės sąvokos ir sutrumpinimai
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Išplanavimas arba
projektavimas

Dizaino duomenis, esančius DXF, ir paprastų lentelių formatus galima importuoti ir naudoti
atitinkamiems taškams arba tinkleliams išdėstyti.

CAD

010874_001

Lazerinis atstumų
matuoklis

Lazerinis atstumų matuoklis (LDM) nustato atstumus, naudodamas regimą raudoną lazerio
spindulį.

Kalibravimas

Kalibravimas yra darbo eiga, skirta prietaiso tikslumui patikrinti ir pareguliuoti. Žr."8 Patikrinimas ir sureguliavimas" kuriame yra daugiau informacijos.

Poslinkio taškų
liniuotė

Poslinkio taškų liniuotė – tai priedas, skirtas matuoti nepasiekiamus arba paslėptus taškus.

?

a

010875_001

a) Poslinkio taškų liniuotė

3D Disto, Techninės sąvokos ir sutrumpinimai
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5

Valdymas

5.1

Matavimai

Aprašymas

„3D Disto“ – tai tikslaus lazerinio atstumų matuoklio (LDM) ir kampų kodavimo įrenginių
derinys. Matavimai naudojami ryšiui tarp skirtingų taikinių, tokių kaip horizontalūs atstumai,
sujungimų atstumai, aukščio skirtumai, surasti, patalpos matmenims, kampams nuo sienos
iki sienos, plotams, tūriams, vertikaliems taškams arba kitoms savybėms nustatyti.

5.2

Taškų ieškiklis

Aprašymas

„3D Disto“ turi integruotą fotoaparatą. Jis įjungiamas paspaudus
; fotoaparato vaizdas
rodomas pačiame „3D Disto“ ekrane. Taškų ieškiklio vaizde esantis kryžiukas leidžia tiksliai
nusitaikyti ir matuoti net tada, kai lazerio spindulys yra nematomas, pavyzdžiui, esant dideliems atstumams arba labai ryškaus apšvietimo sąlygoms.
Taškų ieškiklio pavyzdys:

Taškų ieškiklio
naudojimas

Taškų ieškiklio mygtukas
Norėdami įjungti taškų ieškiklį, paspauskite

.

Paspaudus šį mygtuką antrą kartą, įjungiamas užrakinimo režimas, o trečiąkart – taškų
ieškiklis atrakinamas ir uždaromas. Ant mygtuko rodomas spynos simbolis reiškia, kas
veikia užrakinimo režimas.
Nusitaikymas: į matuojamą tašką galima nusitaikyti keliais būdais:
a

b

c

a) Spauskite nusitaikymo ekrane esančius rodyklinius mygtukus;
norėdami „3D Disto“ sukti greitai, laikykite nuspaudę; norėdami
sukti pavieniais žingsneliais, trumpai tapštelėkite.
b) Nusitaikymas tapštelėjant ir matuojant: tapštelėkite padėtį
ekrane. Lazeris automatiškai pasisuks į tą tašką.
c) Nusitaikymas naudojant valdymo svirtį: suaktyvinamas ilgai
palaikius nuspaustą kryžiuko centrą. Centre atsiranda
raudonas taškas. Slinkite rašiklį ekranu, kad „3D Disto“ suktųsi
šia kryptimi realiuoju laiku tol, kol raudona rodyklė bus paleista.
Kuo ilgesnė raudona rodyklė, tuo greičiau sukasi „3D Disto“.

011126_001
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Įrankių juostos aprašymas
Mygtukas

Funkcija
Spauskite norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą.
Spauskite norėdami pareguliuoti fotoaparato šviesumą.
Spauskite, kad būtų rodomi/paslėpti visi išmatuoti taškai.
Spauskite norėdami išmatuoti paslėptus taškus.
Iškylančiajame lange pasirinkite poslinkio įrankį:

•

Vertikalus poslinkis: išmatuokite vieną tašką bet kuriame vertikaliame
taikinyje.
• Individualus poslinkis: išmatuokite du taškus viename poliuje ar kitoje
aparatinėje įrangoje.
• Poslinkio liniuotė: išmatuokite du taškus „3D Disto“ poslinkio taškų
liniuotėje.
Pagelbiklis padeda atlikti darbo veiksmus.
Spauskite, kad padarytumėte nuotraukų dokumentacijai.
Spauskite esant prastoms apšvietimo sąlygoms, kad taškų ieškiklio
vaizdas būtų pakeistas kraštų režimu. Kraštai ir kampai bus pažymėti
juodai.
Spauskite, jeigu norite pasirinkti skirtingas sukimo komandas:
• Sukti 90° į dešinę
• Sukti 90° į kairę
• Sukti ?°: įveskite horizontalų kampą, kuriuo turėtų pasisukti „3D Disto“.
• Horizontas: „3D Disto“ nusistato 0 % nuolydžiu horizontalioje padėtyje.
• Statyti vertikaliai: šią parinktį galima naudoti norint nustatyti tašką vertikaliai, nustatant „3D Disto“ tiksliai virš jo. Naudokite 90° žymes, esančias ant „3D Disto“ lizdo, kad sucentruotumėte.

3D Disto, Valdymas
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5.3
Matavimų aprašymas pažingsniui

Matavimo darbo eiga
Veiks
mas

Aprašymas

1.



Norėdami nusitaikyti į pirmą tašką, pvz., kampą, paspauskite
ir naudokite
rodyklinius mygtukus ar kitokį metodą, aprašytą"5.2 Taškų ieškiklis", kad perkeltumėte lazerio tašką į norimą padėtį.
Nusitaikydami būtinai įsitikinkite, kad lazerio spindulys nebūtų padalytas išilgai
kampų arba kraštų.

011133_001

2.
3.

3D Disto, Valdymas

Paspauskite

, kad išmatuotumėte.

Nusitaikykite į antrą tašką, kaip aprašyta ankstesniuose veiksmuose.
Pirmas ir antras išmatuoti taškai sujungiami linija.
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Veiks
mas

Aprašymas

4.

Toliau matuokite kitus taškus kaip aprašyta pirmiau arba naudokite
kampiui uždaryti/baigti.



Esant ypatingoms sąlygoms siūloma linija nerodoma. Daugiakampius taip pat
galima uždaryti ir rezultatus gauti sujungiant du taškus linija, brėžiama rašikliu.



Norėdami pakeisti vaizdą į tinkamą perspektyvą, naudokite naršymo įrankius arba
spustelėkite naršymo kubą.

5.

3D Disto, Valdymas

daugia-

Paspauskite
, kad pasirinktumėte parinktis „išsaugoti“, „išsaugoti kaip“, „išvalyti ekraną“, „uždaryti neišsaugant matavimų“.

34

Plotų ir tūrių skaičiavimai

„3D Disto“ taip pat gali padėti nustatyti plotus ir tūrius. Abu šiuos dydžius galima nustatyti
matuojant arba atlikus matavimą.
Veiks Aprašymas
mas
1.

Paspauskite

2.

Pasirinkite liniją, kuri bus pridėta prie ploto, ir paspauskite

3.

4.

.

Tuos pačius veiksmus atlikite visoms linijoms pridėti ir paspauskite

.

Pasirodo iškylantysis langas, kuriame galima pasirinkti skirtingas parinktis aukščiui nurodyti:
• Įvesti aukštį:
Įveskite norimą reikšmę ir paspauskite „Gerai“.
• Matuoti aukštį:
Atsiveria taškų ieškiklis; nusitaikykite ir išmatuokite tašką ant grindų, paspaus-

•
5.

.

dami
, o po to išmatuokite tašką ant lubų. Galite išmatuoti taškus bet kur ant
grindų arba lubų plote. Aukštis rodomas rezultatų lange.
Uždaryti sąrašą:
Rezultatas yra plotas.

Norėdami pakeisti aukštį arba apskaičiuoti tūrį pasirinktame plote, paspauskite
ir tęskite, kaip aprašyta ankstesniuose veiksmuose.

6.

3D Disto, Valdymas

Uždarykite taikomąją programą paspausdami

.
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6

Programinės įrangos taikomosios programos

6.1

Apžvalga

Aprašymas

Galima naudoti įvairias programinės įrangos taikomąsias programas, skirtas įvairiausiems
statybų darbams atlikti ir palengvinti kasdienį darbą.
• Matavimas:
Pateikia praktines funkcijas patalpos matmenims, sienoms, langams, laiptams ir kitoms
detalėms matuoti, nurodant aukštį (rankiniu arba automatiniu būdu).
• Projektorius:
Leidžia maketuoti išdėstymą ir kitus dizaino duomenis ant grindų, lubų arba sienų.
• Vietos nustatymas:
Programa, kuri leidžia paprastai ir tiksliai patikrinti bei perkelti „3D Disto“ padėtį.
• Įrankių rinkinys:
Išmaniojo matavimo ir išdėstymo įrankiai.

6.2

Matavimas

Aprašymas

Ši taikomoji programa matuoja patalpos matmenis, įskaitant detales. Šiems matavimams
galima naudoti kelias papildomas funkcijas:
• Atskaitos aukštis
• Vieno taško matavimas
• Automatinio nuskaitymo skaitytuvas
• CAD įrankiai

6.2.1

Atskaitos aukštis

Atskaitos aukščio
nustatymas
pažingsniui

Matavimo programoje galima nurodyti žinomą aukštį kaip atskaitos aukštį. Visi vėliau išmatuoti aukščiai bus siejami su šiuo atskaitos aukščiu.
Veiks Aprašymas
mas
1.

Paspauskite

.

2.

Iškylančiajame lange raginama įvesti ir išmatuoti atskaitos aukštį. Įveskite reikšmę
ir paspauskite Gerai.

3.

Atsiveria taškų ieškiklis.
Nusitaikykite į atskaitos aukštį ir paspauskite .

4.

.

Atskaitos aukštis rodomas brėžinio vietoje.
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6.2.2

Automatinio nuskaitymo skaitytuvas

Aprašymas

Šiuo įrankiu atliekami automatiniai horizontalūs, vertikalūs ir nuožulnūs profilių matavimai ir
paviršių skenavimai.
Idealiai tinka matuoti patalpas, kuriose kampai nėra statūs arba sienos yra lenktos, matuoti
nematomus taškus, nuolydžius arba plotus.

010918_001

Linijų nuskaitymas
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

Paspauskite

2.

Iškylančiajame lange siūloma nuskaityti linijas ir paviršius.

Paspauskite
3.

, kad pasirinktumėte linijų nuskaitymą.

Iškylančiajame lange raginama pasirinkti nuskaitymo tipus.

•
•
•
4.

, kad pradėtumėte nuskaityti.

Horizontalus
Vertikalus
Nuolydis

Atsiveria taškų ieškiklis, kad būtų nutaikytas ir išmatuotas pradžios taškas.
Nusitaikykite ir paspauskite



5.

.

Vertikaliai linijai nuskaityti:
Iškylančiajame lange raginama pasirinkti nuskaitymo kryptį:
• Statmenai sienai
• Laisvai: pagelbiklis padeda atlikti darbo veiksmus.

Iškylančiajame lange raginama nurodyti nuskaitymo kryptį.
Horizontalios linijos nuskaitymas:
• Kairėn (360°)
• Iš taško į tašką
• Dešinėn (360°)
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Veiks Aprašymas
mas
Vertikalios linijos nuskaitymas:
• Aukštyn (360°)
• Iš taško į tašką
• Žemyn (360°)

Nuolydžio nuskaitymas:
Atsiveria taškų ieškiklis.
Nusitaikykite į nuskaitymo pabaigą ir paspauskite
6.


7.



.

Iškylančiajame lange raginama nurodyti matavimo tarpą.
Pasirinkite intervalą ir paspauskite Gerai arba eikite į kraštinę dešinę padėtį, kad
įvestumėte individualius intervalus.

Norėdami gauti geriausius nuskaitymo rezultatus, esant ilgiems atstumams pasirinkite mažus intervalus.
Spauskite Gerai.
Pradedamas nuskaitymas.
Pasikeičia įrankių juosta.
Paspauskite
atrakintumėte.

, kad įjungtumėte vaizdo kamerą. Dar kartą paspauskite, kad

Paspauskite
norėdami pakeisti nuskaitymo tarpą, praleisti likusią nuskaitymo
dalį, tęsti nuskaitymą arba nuskaitymą atšaukti.
Paspauskite
norėdami praleisti nuskaitytą tašką, kurio jums nereikia arba
kuris sukelia problemų.
8.

Nuskaitymui pasibaigus, rodomas iškylantysis langas Parengta. Ar redaguoti
nuskaitymą? Taip/Ne.

9.

Pasirinkus Taip: atsiranda nauja įrankių juosta, pvz., trūkstamiems taškams išmatuoti naudojant DIST arba nereikalingiems taškams ištrinti naudojant mygtuką su
šiukšlių dėžės ženklu.
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Veiks Aprašymas
mas



Paspauskite

arba

norėdami pasirinkti taškus.

Paspauskite
norėdami paleisti nuskaitymo supaprastinimą, kuris automatiškai ištrina visus vienoje linijoje esančius taškus.
Paspauskite
10.

Paviršiaus nuskaitymas pažingsniui

Paspauskite

, jeigu nuskaitymą norite baigti.
norėdami išsaugoti ir uždaryti matavimų failą.

Veiks Aprašymas
mas
1.

Paspauskite

2.

Iškylančiajame lange siūloma nuskaityti linijas ir paviršius.

, kad pradėtumėte nuskaityti.

Paspauskite
3.




paviršiui nuskaityti.

Iškylančiame lange siūlomos trys nuskaitymo parinktys: horizontalusis, nuolydžio
ir vertikalusis:
Pasirinkite savo pageidaujamą parinktį pagal norimą skenuoti paviršių.

Naudokite vertikalų ar horizontalų skenavimą matavimui ant sienų, grindų ir lubų.
Nuolydžio nuskaitymas idealiai tinka tikrinti bet kokio paviršiaus plokštumą, neatsižvelgiant į jo polinkį.

4.

Pažymėkite parinktį „tikslus“ arba „spartus“. Pažymėjus parinktį „tikslus“, surandama tiksli kiekvieno nuskaityto taško padėtis. Pažymėjus parinktį „spartus“,
pirmenybė teikiama trumpam matavimo laikui ir didesniam veiksmingumui. Matavimo tikslumas yra vienodas.

5.

Atveriamas taškų ieškiklis matavimams, kad būtų nustatytas nuskaitymo plotas:
Nustatyti Nuskaitymo plotą:
• horizontalusis ir vertikalusis: išmatuokite 2 kraštus (3 taškus). Plotas
baigiamas automatiškai
•

nuolydžio nuskaitymas: išmatuokite nuskaitomo ploto ribas ir spauskite

,

kad tęstumėte.
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Veiks Aprašymas
mas
6.


7.



Iškylančiajame lange raginama nurodyti matavimo tarpą.
Pasirinkite intervalą ir paspauskite Gerai arba eikite į kraštinę dešinę padėtį, kad
įvestumėte individualius intervalus.

Norėdami gauti geriausius nuskaitymo rezultatus, esant ilgiems atstumams pasirinkite mažus intervalus.
Spauskite Gerai.
Pradedamas nuskaitymas.
Kiekvieno nuskaityto taško nuokrypis į atskaitos plokštumą yra parodytas rezultatų lange.
Dėl geometrinių priežasčių nuskaitymo tūrio skaičiavimas yra apytikslis.
Pasikeičia įrankių juosta.
Paspauskite
atrakintumėte.

, kad įjungtumėte vaizdo kamerą. Dar kartą paspauskite, kad

Paspauskite
norėdami pakeisti nuskaitymo tarpą, praleisti likusią nuskaitymo
dalį, tęsti nuskaitymą arba nuskaitymą atšaukti.
Paspauskite
norėdami praleisti nuskaitytą tašką, kurio jums nereikia arba
kuris sukelia problemų.
8.

Paspauskite

norėdami išsaugoti ir uždaryti matavimų failą.
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6.2.3

CAD įrankiai

Aprašymas

CAD įrankiai – tai braižymo funkcijų rinkinys.
Spustelėkite mygtuką įrankių juostoje, kad būtų matomi CAD įrankiai.

Galimi šie įrankiai:
• Skritulys
• Stačiakampis
• Linijos susikirtimas
• Linijos pratęsimas
• Poslinkio taškas
• Statmenas susikirtimas
Skritulio įrankis

Pagrindinė skritulio įrankio paskirtis – nubrėžti skritulį tokiuose taškuose kaip elektros lizdai
arba angos.
Veiks Aprašymas
mas
1.

Nusitaikykite ir išmatuokite tašką bei įjunkite skritulio brėžimo funkciją, ilgai
palaikę nuspaudę tą tašką brėžinyje.

2.

Pasirinkite Skritulys.

3.

Atveriamas iškylantysis langas.

Įveskite reikšmę ir paspauskite Gerai.
4.

Aplink pasirinktą tašką apibrėžiamas skritulys. Rezultatų lange rodomas skritulio
spindulys, perimetras ir plotas.
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Veiks Aprašymas
mas


Stačiakampio įrankis

Norėdami skritulį pašalinti, įveskite 0 kaip skersmens reikšmę arba paspauskite
.

Veiks Aprašymas
mas
1.

Išmatuokite pirmąjį ir antrąjį stačiakampio, pavyzdžiui, lango, įstrižainės taškus ir
įjunkite CAD įrankį, ilgai palaikę nuspaudę šią liniją.

2.

Atveriamas CAD įrankių meniu. Pasirinkite Stačiakampis.

3.

Įstrižainė pakeičiama stačiakampiu.
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Linijos susikirtimo
įrankis

Linijos susikirtimo įrankiu surandamas dviejų linijų sankirtos taškas.
Veiks Aprašymas
mas



Sankirtos vieta apskaičiuojama dvimatėje erdvėje X-Y plokštumoje. Sankirtos
taško aukštis apskaičiuojamas ekstrapoliuojant pirmąją liniją.

1.

Nusitaikykite ir išmatuokite du taškus arba pasirinkite esamą liniją.

2.

Suaktyvinkite CAD įrankius, ilgai spaudę liniją brėžinio plote. Pasirinkite Linijos
susikirtimas.

3.

Pagelbiklis paragina pasirinkti antrąją liniją.
Pasirinkite antrąją liniją.
Pasirinkus liniją, siūlomas sankirtos taškas:

4.

Paspaudus

, sukuriamas sankirtos taškas ir pridedamos jungiamosios linijos

prie esamų taškų.
5.
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Linijos pratęsimo
įrankis

Linijos pratęsimo įrankis pailgina liniją ranka įvesta atstumo reikšme.
Veiks Aprašymas
mas



Linijos pratęsimo galutinis taškas apskaičiuojamas ekstrapoliuojant pasirinktą
liniją trimatėje erdvėje.

1.

Nusitaikykite ir išmatuokite du taškus arba pasirinkite esamą liniją.

2.

Suaktyvinkite CAD įrankius, ilgai paspaudę liniją brėžinio plote. Pasirinkite Linijos
pratęsimas.

3.

Iškylančiajame lange raginama įvesti pratęsimo ilgį.
Įveskite reikšmę ir paspauskite Gerai.

4.

Siūlomas linijos pratęsimo galutinis taškas:

5.

Paspaudus

, sukuriamas naujas taškas ir pridedamos jungiamosios linijos

prie esamo taško.
6.
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Poslinkio taško
įrankis

Poslinkio taško įrankiu sukuriamas naujas taškas ir nurodoma judėjimo į šoną reikšmė
palei esamą liniją, poslinkis ir poslinkio kampas.
Veiks Aprašymas
mas



Poslinkio taško vieta apskaičiuojama dvimatėje erdvėje X-Y plokštumoje. Naujo
taško aukštis apskaičiuojamas ekstrapoliuojant pasirinktą liniją.

1.

Nusitaikykite ir išmatuokite du taškus arba pasirinkite esamą liniją.

2.

Suaktyvinkite CAD įrankius, ilgai paspaudę liniją brėžinio plote. Pasirinkite
Poslinkio taškas.

3.

Pagelbiklyje ir iškylančiajame lange prašoma nurodyti judėjimo ilgį.
Įveskite reikšmę ir paspauskite Gerai.

4.

Siūlomas taško postūmio ilgis:

5.

Paspauskite

6.

Pagelbiklyje ir iškylančiajame lange prašoma nurodyti nuokrypio krypties kampą.
Įveskite reikšmę ir paspauskite Gerai.

, kad tęstumėte.
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Veiks Aprašymas
mas
7.

Siūlomas nuokrypio krypties kampas:

8.

Paspauskite

9.

Pagelbiklyje ir iškylančiajame lange prašoma nurodyti poslinkį.
Įveskite reikšmę ir paspauskite Gerai.

10.

Siūlomas taško postūmis:

11.

Paspaudus

, kad tęstumėte.

, sukuriamas naujas taškas ir pridedamos jungiamosios linijos

prie esamo taško.
12.
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Statmeno susikirtimo
įrankis

Statmeno susikirtimo įrankiu surandama taško statmena projekcija ant pasirinktos
linijos.
Veiks Aprašymas
mas



Sankirtos vieta apskaičiuojama dvimatėje erdvėje X-Y plokštumoje. Sankirtos
taško aukštis apskaičiuojamas ekstrapoliuojant pirmąją liniją.

1.

Nusitaikykite ir išmatuokite du taškus arba pasirinkite esamą liniją.

2.

Suaktyvinkite CAD įrankius, ilgai paspaudę liniją brėžinio plote. Pasirinkite
Statmenas susikirtimas.

3.

Pagelbiklyje prašoma pasirinkti tašką.
Spauskite Gerai. Pasirinkite tašką.

4.

Pasirinkus tašką, siūlomas sankirtos taškas:

5.

Paspaudus

, sukuriamas sankirtos taškas ir pridedamos jungiamosios linijos

prie esamo taško.
6.
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6.3

Projektorius

Aprašymas

Ši taikomoji programa projektuoja taškus arba geometrinius tinklelius horizontaliose, vertikaliose arba nuožulniose (= „laisvose“) plokštumose. Dizaino duomenis DXF formatu arba
tinklelio formatą galima importuoti arba lentelės geometriją galima įvesti rankiniu būdu.

010958_001

6.3.1
Projektorius, paleidimas

Darbo eiga
Veiks Aprašymas
mas
1.

Paspauskite Meniu » Taikomosios programos » Projektorius.

2.

Iškylančiame lange siūlomi trys skenavimo režimai: horizontalusis, nuolydžio ir
vertikalusis.
Pasirinkite norimą pagal darbo plotą.
3.
Darbo ploto matavimas

Atveriamas taškų ieškiklis darbo plotui išmatuoti.

Veiks Aprašymas
mas
1.


2.

Išmatuokite visus svarbius objektus, į kuriuos norite atsižvelgti (kraštus, kampus
ir t. t.).
Tik horizontaliam režimui: pirmas išmatuotas taškas nustato lygį, pagal kurį nustatomi kiti taškai.
Jeigu

yra įjungta, paspauskite šį mygtuką kontūrams užverti. Tada išmatuo-

kite tolesnius dominančius taškus (tik nuolydžio režimu).
3.

Išmatavę visus taškus, paspauskite
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Taškų modelis

Veiksmas Aprašymas
1.



Iškylančiajame lange siūlomos dvi parinktys projekcijų taškams nustatyti:
tinklelio režimas įprastam šablonui ir importo režimas atskiriems DXF ar CSV
failams.
Naudokite

mygtuką, kad bet kuriuo metu sugrįžtumėte prie darbo ploto

matavimo.

Tinklelio režimas
Veiksmas Aprašymas
1.

Paspauskite

, kad paleistumėte tinklelio režimą.

2.

Rodomas iškylantysis langas pasirinkti Nustatyti naują, Naudoti paskutinį
arba Matuoti.

3.

Pasirinkite savo norimą parinktį:
• Nustatyti naują: naudokite toliau nurodytas priemones, kad įvestumėte
tinklelio geometriją.
• Naudoti paskutinį: atkurti paskutinį įvestą tinklelio modelį.
• Matuoti: laikykitės nurodytos darbo eigos, kad prisijungtumėte prie esamo
tinklelio. Šia parinktimi praleidžiamas šis veiksmas Reguliavimas.

Importo režimas
Veiksmas Aprašymas
1.
2.




Paspauskite

, kad paleistumėte importo režimą.

Failų tvarkytuvėje rodomi visi importuoti DXF ir CSV failai.
Pasirinkite failą.
Paspauskite
, jei norite patikrinti turinį per vaizdo ieškiklį.
Vaizdo ieškiklio antraštėje rodomas failo dydis. Pakeiskite atstumo nuostatą
meniu, jeigu mastelis neatitinka darbo ploto!
Norėdami importuoti taškus iš sąrašo, įveskite koordinates X, Y arba Y, X
tekstiniame redaktoriuje ir išsaugokite failą, naudodami plėtinį CSV. Jeigu
nepavyksta tinkamai importuoti, patikrinkite meniu nuostatas importuoti /
eksportuoti.

3.

Paspauskite

4.

Rodomi projekcijos taškai ir paruošta reguliavimui.

, kad tęstumėte.
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Modelio reguliavimas

Veiks Aprašymas
mas



Naudokite

1.

Atveriama Išlyginimo funkcija.

2.

Taško modelis dabar rodomas darbo plote ir jį reikia perkelti į pageidaujamą
padėtį. Naudokite šiuos įrankius:



mygtuką, kad bet kuriuo metu sugrįžtumėte prie Taško modelio.

Tinklelį ekrane galima mažais žingsneliais patraukti aukštyn, žemyn, kairėn ir
dešinėn, spaudžiant
/
/
/
.
Rodomas statmenas atstumas nuo pasirinkto tinklelio taško iki atskaitos linijos.
Spustelėkite šį atstumą, kad įvestumėte reikšmę.

Paspauskite

norėdami atkurti pradinę tinklelio padėtį.

Paspauskite

norėdami, kad tinklelis būtų lygiagretus pasirinktai linijai.


3.

Linijas tarp modelio taškų galima nubrėžti ekrane, jeigu reikia, prieš
naudojant lygiagrečių linijų įrankį.

Paspauskite

, kad tinklelis būtų pasuktas 90° kampu.

Paspauskite

norėdami tinklelį nustatyti tiksliai ant atskaitos taško.

Paspauskite

, kad galėtumėte tęsti.
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Taško projekcija

Veiks Aprašymas
mas



Paspauskite

, kad sugrįžtumėte prie Išlyginimo funkcijos įrankio.

1.

Veikiant išdėstymo režimui, pasikeičia įrankių juosta ir jūs galite pradėti projektuoti
tinklelį.

2.

Rodykliniais mygtukais pasirinkite tašką ir paspauskite



.

Taškus taip pat galite pasirinkti tapštelėdami tašką ekrane arba naudodami nuotolinio valdymo pultą.
Akyti, struktūriški arba nelygūs paviršiai kelia problemų, jeigu lazerio spindulys
negalia atsispindėti nuo išplanavimo taško tikslios padėties.

3.

Lazerio taškas žybčioja, rodydamas, kad rasta tiksli padėtis. Taškas brėžinyje
būna pažymėtas raudonai. Rezultatų lange rodomas atstumas nuo taško iki plokštumos.

4.

Norėdami išdėstyti kitus taškus, pasirinkite tašką ir paspauskite

.

5.
Paspauskite

, kad išsaugotumėte failą.

Plokštumos perjungimas



6.3.2

Nusitaikymas ir išdėstymas naudojant nuotolinio valdymo pultą RM100

Projektoriaus taikomosios programos
mygtukų funkcijos

Jeigu taško negalima projektuoti ant lubų, perkelkite lazerio spindulį ant grindų,
prieš paspausdami mygtuką DIST. Nuo dabar ant grindų bus projektuojami šie
taškai. Projekcijos paviršių galima bet kuriuo metu keisti.

Paspauskite
, norėdami įjungti lazerį; paspauskite dar kartą, kad būtų
suprojektuotas arba išmatuotas atskaitos plote esantis taškas.
Kiekvienu rodykliniu mygtuku parenkamas šalia esantis taškas, pasukamas „3D Disto“ ir pradedamas kartotinis matavimas. Spustelėkite vieną
kartą, kad įjungtumėte nuotolinio valdymo pultą; spustelėkite antrą kartą,
kad komanda būtų įvykdyta.
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6.4

Vieta

Aprašymas

Vietos funkcijos leidžia pakeisti „3D Disto“ padėtį.
Naudotojas išdėsto Saugius taškus, kad būtų lengva atlikti padėties nustatymo procedūrą.

Detalus saugios
vietos programos
naudojimo aprašymas

Veiks Aprašymas
mas


1.

Pažymėkite ir aplink darbo vietą pritvirtinkite prie sienos, lubų arba grindų tris –
penkias lipnias taikinių žymeles. Būtinai tinkamai paskirstykite taikinių žymeles.

2.

Paspauskite Meniu » Taikomosios programos » Vieta » Saugi vieta.
Atsiveria taškų ieškiklis.

3.

Kuo tiksliau nusitaikykite į Taikinių žymeles ir paspauskite
, kad išmatuotumėte.
„3D Disto“ padaro nuotrauką ir išsaugo ją su koordinatėmis, nurodydamas ID ir
datą.

4.

Iškylančiajame lange klausiama Ar matuoti daugiau saugių taškų? Taip/Ne.

5.

Atlikite pirmiau aprašytus veiksmus ir išmatuokite bent tris saugius taškus.



6.
Vietos keitimo
programa pažingsniui

Prieš išsaugant Saugius taškus, pirmiausia reikia išmatuoti du taškus.

Bet kuriuo metu gali pridėti daugiau saugių taškų.
Įsitikinkite, kad turite pakankamai gerai išmatuotų saugių taškų aplink savo darbo
vietą. Tuo atveju, jeigu nors vienas iš jų būtų prarastas, norint sėkmingai pakeisti
vietą, privalo būti mažiausiai trys taškai.
Išsaugoję mažiausiai tris taškus, galite uždaryti programą, pasirinkdami Ne.

Ši funkcija leidžia pakeisti „3D Disto“ vietą anksčiau sukurtoje konkrečioje koordinačių sistemoje, atliekant Saugios vietos nustatymo procedūrą, pavyzdžiui, ankstesniam matavimui
pabaigti.
Veiks Aprašymas
mas



Naudokite „3D Disto“ padėtį, kuri leidžia nusitaikyti ir išmatuoti mažiausiai tris
saugius taškus aplink jūsų darbo vietą.

1.

Paspauskite Meniu » Taikomosios programos » Vieta » Keisti vietą.

2.

Iškylančiajame lange raginama nurodyti paklaidą.

Patvirtinkite reikšmę, paspausdami Gerai.
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Veiks Aprašymas
mas



3.

Mažesnė paklaida padidina matavimų tikslumą ir reikalauja, kad saugūs taškai
būtų tiksliai nustatomi ir matomi.
Jeigu saugių taškų nėra, bet jūsų matavimas privalo atitikti ankstesniojo geometriją, tiesiog pradėkite matuoti, naudodami tuos pačius bazinės linijos taškus. Tai
pirmieji du matavimo taškai.
Jeigu saugių taškų yra, atsiveria aplankas.

Pasirinkite saugų tašką paspausdami
Paspauskite
Paspauskite
4.

/

arba tapštelėdami ekraną.

, kad padidintumėte.
, kad pamatytumėte visos atminties visus saugius taškus.

Paspauskite
, kad patvirtintumėte tašką
Atsiveria taškų ieškiklis.

5.

Kuo tiksliau nusitaikykite į nuotraukoje rodomą žymelę ir paspauskite
, kad
išmatuotumėte.
Jeigu viskas atlikta sėkmingai, rodomas iškylantysis langas Ar matuoti kitą
saugų tašką? Taip/Atšaukti.

6.

Pasirinkus Taip: atsiveria aplankas, iš kurio galima pasirinkti kitą saugų tašką.
Tęskite pirmiau aprašytus veiksmus, kad išmatuotumėte antrąjį ir trečiąjį saugius
taškus.



Jeigu pirmi du saugūs taškai išmatuoti tinkamai, „3D Disto“ apytiksliai pasisuka
kito pasirinkto saugaus taško link. Jums tereikia tiksliai nusitaikyti ir paspausti
.

7.

Tinkamai išmatavus tris taškus, rodomas iškylantysis langas Gerai. Ar matuoti
daugiau saugių taškų? Taip/Ne/Atšaukti.
• Spauskite Taip, norėdami tęsti ir atlikti pirmiau aprašytus veiksmus.
• Norėdami baigti darbą, spauskite Ne.
Jeigu viskas atlikta sėkmingai, iškylančiajame lange rodomi senos ir naujos
padėties matmenys: XXXm; Aukštis: XXXm; Gerai/Atšaukti. Patvirtinkite,
paspausdami Gerai, arba pasirinkite Atšaukti, kad galėtumėte išmatuoti papildomus taškus.
Jeigu vieta pakeista netinkamai, iškylančiajame lange rodoma Viršytos
paklaidos ribos! Ar matuoti daugiau saugių taškų? Taip/Ne/Atšaukti. Atlikite
pirmiau aprašytus veiksmus.

8.

Paspauskite

, kad uždarytumėte programą.
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Detalus vietos tikrinimo programos
naudojimo aprašymas

Jeigu „3D Disto“ buvo netyčia patrauktas, pavyzdžiui, į jį kas nors atsitrenkė, išmatuotų
taškų geometrija neatitiks anksčiau išmatuotųjų taškų geometrijos. Paleiskite vietos tikrinimo funkciją, kad išlaikytumėte esamą tikslumą/geometriją.
Veiks Aprašymas
mas
1.
2.
3.

Norėdami paleisti vietos tikrinimo funkciją, paspauskite Meniu » Taikomosios
programos » Vieta » Tikrinti vietą.
Jeigu saugių taškų yra, pasirinkite saugų tašką ir paspauskite

.

„3D Disto“ automatiškai nusitaikys į saugų tašką.
Patikrinkite lazerio tašką, naudodami taikinio žymelę.
Jeigu lazerio taškas nėra taikinio žymelės centre, rekomenduojama
pakeisti vietą.



4.

Tokiu pat būdu patikrinkite kitus taškus.

5.

Paspauskite

, kad uždarytumėte Saugių taškų galeriją.

6.5

Įrankių rinkinys

Bendroji informacija

Be standartinių taikomųjų programų ši programa dar pasižymi:
•
•
•
•
•
•

patogiu vertikalių nustatymu,
patogiu nusitaikymu,
patogiu išlyginimu,
metrų žymekliu,
aukščio sekimu ir
lygiagrečių linijų nustatymu.

Atlikus kiekvieną išplanavimo užduotį, reikia iš naujo paleisti atitinkamą įrankį. Iškylančiajame lange siūloma tęsti naudojant tą pačią informaciją arba atlikti naują matavimą.
Duomenys nėra išsaugomi atmintyje ir jų negalima importuoti arba eksportuoti. Šiose taikomosiose programose nuotolinio valdymo funkcija neveikia.
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6.5.1

Patogus vertikalių nustatymas

Aprašymas

Patogus vertikalių nustatymas leidžia nustatyti bet kokio taško vertikalę aukštyn arba
žemyn nestovint virš jo.

010899_001

Patogus vertikalių
nustatymas pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

Paleiskite taikomąją programą, ativėrę Meniu » Taikomosios programos »
Įrankių rinkinys.
Veikianti taikomoji programa lieka atverta fone.

2.
Paspauskite
įrankių juostoje.
Atsiveria taškų ieškiklis.
3.

Nusitaikykite ir išmatuokite tašką, kuriam reikia nustatyti vertikalę. Paspauskite
.
Taškų ieškiklis lieka atidarytas.

4.

Apytiksliai nustatykite numatomą vertikalę ir paspauskite
Radęs vertikalę lazeris mirksi, rodydamas tikslią padėtį.

5.

Paspauskite

.

, kad uždarytumėte „Įrankių rinkinį“.

3D Disto, Programinės įrangos taikomosios programos

55

6.5.2

Patogus nusitaikymas

Aprašymas

Patogus nusitaikymas leidžia išdėlioti taškus, susijusius su atskaitos taškais vertikaliuose
paviršiuose.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Patogus nusitaikymas pažingsniui

Naudokite šį įrankį tik ant vertikalių paviršių. Ant pakrypusių paviršių išdėstymo
padėtis nebus tinkama.

Veiks Aprašymas
mas
1.

2.

Paleiskite taikomąją programą, atvėrę Meniu » Taikomosios programos »
Įrankių rinkinys.
Veikianti taikomoji programa lieka atverta fone.
Paspauskite

įrankių juostoje.

Atsiveria taškų ieškiklis.
3.

Nustatykite ant sienos atskaitos tašką. Paspauskite

4.

Iškylančiajame lange rodomas raginimas įvesti kairiojo arba dešiniojo atstumo iki
atskaitos taško reikšmę. Pasukimui į kairę nustatykite neigiamą reikšmę. Įveskite
0, kad išdėstytumėte taškus tik su vertikaliais poslinkiais iki atskaitos taško.
Patvirtinkite reikšmę, paspausdami Gerai.
Lazeris žybčioja, rodydamas tikslią padėtį.

5.

Ekrane pasirodo laikinasis langas, skirtas vertikaliai reikšmei įvesti (= atstumas
virš/po atskaitos tašku). Numatytoji reikšmė = 0.
Norėdami pasukti žemyn, nustatykite neigiamą reikšmę. Patvirtinkite reikšmę,
paspausdami Gerai.
„3D Disto“ pasisuka ir išdėsto tinkamą padėtį. Lazeris žybčioja, rodydamas tikslią
padėtį.

6.

Paspauskite

.

, kad uždarytumėte „Įrankių rinkinį“.
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6.5.3

Patogus išlyginimas

Aprašymas

Patogus išlyginimas išlaiko lazerio tašką tame pačiame lygyje, kai „3D Disto“ pasukate
horizontaliai.

Patogus išlyginimas
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

2.

Paleiskite taikomąją programą, atvėrę Meniu » Taikomosios programos »
Įrankių rinkinys.
Veikianti taikomoji programa lieka atverta fone.
Paspauskite
įrankių juostoje.
Atsiveria taškų ieškiklis.

3.

Nustatykite ant sienos atskaitos aukštį. Paspauskite
Taškų ieškiklis lieka atvertas.

4.

Apytiksliai nutaikykite numanomą išdėstymo tašką ir paspauskite
Lazerio taškas žybčioja, rodydamas tikslią aukščio padėtį.

5.

Paspauskite

.

.

, kad uždarytumėte „Įrankių rinkinį“.
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6.5.4

Metrų žymeklis

Aprašymas

Įrankis Metrų žymeklis reiškia metrų žymėjimą arba atskaitos aukštį ir leidžia nustatyti bet
kokį norimą aukštį.
Šis įrankis gali labai praversti žymint metrų žymes keliose patalpos vietose arba nustatant
aukščius keliuose pastato lygiuose.

Metrų žymeklis
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

2.

Paleiskite taikomąją programą, atvėrę Meniu » Taikomosios programos »
Įrankių rinkinys.
Veikianti taikomoji programa lieka atverta fone.
Paspauskite

įrankių juostoje.

3.

Laikinajame lange raginama įvesti aukštį ir išmatuoti tą atskaitos aukštį.

4.

Atsiveria taškų ieškiklis.
Nustatykite ant sienos atskaitos tašką. Paspauskite

.

5.

Iškylančiajame lange raginama įvesti absoliutinį aukštį, kurį reikia nustatyti.

6.

Atsiveria taškų ieškiklis.
Apytiksliai nusitaikykite ant sienos šalia numanomo absoliutinio aukščio.
Paspauskite
.
Lazerio taškas blykčioja, rodydamas tikslią absoliutinio aukščio padėtį.

7.

Paspauskite

, kad uždarytumėte „Įrankių rinkinį“.
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6.5.5

Aukščio sekimas

Aprašymas

Aukščio sekimas leidžia nustatyti taikinio aukštį, kurio negalima išmatuoti tiesiogiai.
Šis įrankis gali labai praversti matuojant medžio arba elektros linijų aukštį.

Ref

H

010907_001

Aukščio sekimas
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

2.

Paleiskite taikomąją programą, atvėrę Meniu » Taikomosios programos »
Įrankių rinkinys.
Veikianti taikomoji programa lieka atverta fone.
Paspauskite

įrankių juostoje.

Atsiveria taškų ieškiklis.
3.



Nusitaikykite ir išmatuokite atskaitos tašką, esantį tuo pačiu horizontaliu atstumu
kaip ir taškas, kurį norėtumėte išmatuoti netiesiogiai.
Taškų ieškiklis lieka atvertas ir rodomas išmatuotas taškas.
Išmatavę atskaitos tašką, per daug nejudinkite „3D Disto“ horizontaliai, antraip
rezultatas bus netikslus.

4.

Kuo tiksliau nusitaikykite į tašką, kurį norite išmatuoti netiesiogiai.
Rezultatų lange rodomas ir nedelsiant atnaujinamas aukščio iki atskaitos taško
skirtumas.

5.

Norėdami uždaryti taikomąją programą, uždarykite taškų ieškiklį.
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6.5.6

Lygiagreti linija

Aprašymas

Lygiagreti linija leidžia išdėstyti ant sienų, grindų arba pakreiptų paviršių linijas, lygiagrečias atskaitos linijai.

Detalus lygiagrečios
linijos programos
naudojimo aprašymas

Veiks Aprašymas
mas
1.

2.


3.

Paleiskite taikomąją programą, atvėrę Meniu » Taikomosios programos »
Įrankių rinkinys.
Veikianti taikomoji programa lieka atverta fone.
Paspauskite

įrankių juostoje.

Atsiveria taškų ieškiklis.
Visus taškus reikia matuoti ant to paties paviršiaus.
Nusitaikykite ir išmatuokite atskaitos linijos pradžios ir pabaigos tašką.

4.

Iškylančiajame lange rodomas raginimas įvesti lygiagretų atstumą iki atskaitos
linijos kairės arba dešinės pusės. Patvirtinkite įvestą reikšmę, paspausdami
Gerai.

5.

Atidaromas taškų ieškiklis, kad būtų apytiksliai nutaikytas išdėstymo taškas.
Paspauskite
.
Lazerio taškas žybčioja, rodydamas tikslią padėtį ant lygiagretės.

6.

Paspauskite

, kad uždarytumėte „Įrankių rinkinį“.
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7
Klaidų pranešimai ir
patarimas

Klaidų pranešimai
Klaidos
Nr.

Patarimas

150

Viršytos veikimo ribos.

151

Klaidingas matavimas.

152

Pakeiskite „3D Disto“ padėtį arba naudokite poslinkio taškų liniuotę.

160

Pakartokite ir nejudinkite liniuotės, atlikdami abu matavimus.

161

Tam tikrais atvejais poslinkio taškų įrankio naudoti negalima.

170

Jeigu problema išlieka, paleiskite „3D Disto“ iš naujo.

171

Patikrinkite visus įrenginius, pavyzdžiui, maitinimo bloką arba kabelius, ir
bandykite dar kartą.

240

Pokrypio jutiklio sukalibruoti nepavyko. Sistema gali veikti netiksliai. Kreipkitės į pardavėją arba „Leica Geosystems“ atstovą.

241

Per didelis poslinkis. Tiksliai pakartokite kalibravimą.

243

Pastatykite prietaisą taip, kad stovėtų stabiliai. Nelieskite ir nesukite „3D
Disto“. Pakartokite kalibravimą.

300

Pasirinkite horizontalią liniją.

350

Patikrinkite projektavimo paviršių. Lazeris negalėjo pasiekti tinkamos padėties.

755

Taško išmatuoti negalima. Išbandykite kitą padėtį. Įrankis neveikia horizontaliose plokštumose.

760

Taško išmatuoti negalima. Įveskite kitas reikšmes. Įrankis neveikia horizontaliose plokštumose.

765

Taško išmatuoti negalima. Išbandykite kitą padėtį arba įveskite kitas
reikšmes. Įrankis neveikia horizontaliose plokštumose.

800

Nepavyksta importuoti arba eksportuoti duomenų.

801

Nepakanka USB laikmenos atminties.

802

Netinkamai veikai atminties įrenginys.

803

Patikrinkite failo būseną ir turinį.

804

Failas arba aplankas yra apsaugoti arba sugadinti.

900

„3D Disto“ klaida. Jeigu klaida pasikartotų, kreipkitės į pardavėją arba „Leica
Geosystems“ atstovą.

901

Per silpnai atspindėtas lazerio signalas.

902

Per stipriai atspindėtas lazerio signalas.

903

Per stiprus foninis apšvietimas.

904

Pertrauktas lazerio spindulys. Pakartokite matavimą.

950

Atlikite aplinkos patikrą, kad išlaikytumėte tikslumą!

951

„3D Disto“ pokrypis viršija 3°. Nustatykite horizontaliai!

953

Patikrinkite prijungimą ir kabelį.

954

Prijunkite kabelį arba meniu pasirinkite „WLAN“.

955

„3D Disto“ temperatūra viršija darbo aplinkos ribas.

956

Pernelyg didelė vibracija arba nuolatinis judėjimas.

998

Kreipkitės į pardavėją arba „Leica Geosystems“ atstovą.

999

Kreipkitės į pardavėją arba „Leica Geosystems“ atstovą.
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8

Patikrinimas ir sureguliavimas

8.1

Apžvalga

Aprašymas

„Leica Geosystems“ prietaisai yra pagaminti, surinkti ir sureguliuoti, užtikrinant geriausią
kokybę. Staigūs temperatūros pokyčiai, smūgiai ar nepalankios sąlygos gali sukelti
paklaidas ir sumažinti prietaiso tikslumą. Todėl rekomenduojama periodiškai tikrinti ir reguliuoti prietaisą. Tokios tikrinimo ir reguliavimo operacijos gali būti atliekamos darbo vietoje,
atliekant specialias matavimo procedūras. Šios procedūros yra valdomos, todėl turi būti
atliekamos kruopščiai bei tiksliai, kaip nurodyta toliau esančiuose skyriuose. Kai kurios
kitos prietaiso klaidos ir mechaninės dalys gali būti reguliuojamos mechaniškai.

Elektroninis reguliavimas

Šios prietaiso klaidos gali būti tikrinamos ir reguliuojamos elektroniniu būdu:
• Kryžiuko poslinkis
• V-Indeksas
• Pokrypio jutiklis
Visas kalibravimo nuostatas taip pat galima grąžinti į numatytuosius gamyklinius
parametrus.





Gamybos metu prietaiso klaidos yra tiksliai nustatomos ir grąžinamos į nulinę būseną. Kaip
nurodyta pirmiau šios klaidos gali keistis, todėl labai rekomenduojama pakartotinai jas
nustatyti šiais atvejais:
• Po netinkamo arba ilgo transportavimo
• Po ilgų saugojimo laikotarpių
• Jeigu skirtumas tarp temperatūros dabartinėje aplinkoje ir temperatūros toje vietoje,
kurioje paskutinį kartą buvo atliktas kalibravimas, yra didesnis nei 20°C

8.2

Pokrypio jutiklio kalibravimas

Aprašymas

Prieš kalibravimą:

Po kalibravimo:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Pokrypio jutiklio poslinkis
Reguliavimas
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas



Šis kalibravimas atliekamas automatiškai. Jums tereikia užtikrinti, kad „3D Disto“
būtų nustatytas < 3° kampu.

1.

Kalibravimas paleidžiamas atvėrus Meniu » Įrenginys » Kalibravimas.

2.

Paspauskite

3.

„3D Disto“ pradeda automatinį išsilyginimo procesą: patikrinamas pokrypis ir, jeigu
pokrypis yra < 3°, prietaisas savaime išsilygina.


4.

.

Iškylančiajame lange rodoma Nelieskite 3D Disto maždaug 1 minutę!
Jeigu pasirinksite Gerai, iškylančiajame lange bus rodoma Kalibravimas atliktas
sėkmingai..
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8.3

Kryžiuko poslinkis

Aprašymas

Lazerio taškas ir kryžiukas taškų ieškiklyje nesutampa.
Prieš kalibravimą:

Po kalibravimo:
a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Kryžiukas
b) Lazerio taškas
Reguliavimas
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

Kalibravimas paleidžiamas atvėrus Meniu » Įrenginys » Kalibravimas.

2.

Paspauskite

3.

Atsiveria taškų ieškiklis.
Išdėstykite taikinio žymelę > 25 m atstumu.

4.

Kaip įmanoma tiksliau nusitaikykite į taikinio žymelę. Paspauskite
raudonas lazerio taškas bus tiksliai taikinio centre.

5.

Taškų ieškiklis lieka atvertas ir rodomas raudonas kryžiukas.
Rodykliniais mygtukais perkelkite kryžiuką kuo tiksliau į taikinio žymelės centrą.

.

Paspauskite

, kai

dar kartą.

6.

Jeigu neviršijamos paklaidos ribos, iškylančiajame lange rodoma Nustatyti
naują: x=...px; y=...px, Atst. gamykl. reikšmes arba Atšaukti kalibravimą.

7.

Jeigu norite pareguliuoti kryžiuką, pasirinkite Nustatyti... arba Atkurti.... Paskutiniame iškylančiajame lange klausiama Ar esate tikri? Taip/Atšaukti.

8.

Pasirinkus Taip, rodoma varnelė, patvirtinanti, kad parametrai nustatyti tinkamai.

8.4

Vertikalaus rodiklio klaida

Aprašymas

Vertikalus rodiklis nesutampa su pastatymo ašimi.
Prieš pradedant vertikalaus rodiklio kalibravimą, pirma rekomenduojama atlikti
pokrypio jutiklio, o paskui – kryžiuko kalibravimą! Žr."8.2 Pokrypio jutiklio kalibravimas" ir"8.3 Kryžiuko poslinkis".



Prieš kalibravimą:

Po kalibravimo:
a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Aukščio klaida
b) Vertikalaus kampo poslinkis
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Reguliavimas
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

Pastatykite „3D Disto“ arti sienos su gerai matomu stačiu taikiniu, kuris yra bent 15
m virš prietaiso.

3D Disto_051

2.

Kalibravimas paleidžiamas atvėrus Meniu » Įrenginys » Kalibravimas.

3.

Paspauskite

4.

Atsiveria taškų ieškiklis.
Nusitaikykite kaip įmanoma tiksliau.

5.
6.

Paspauskite

.

.

„3D Disto“ automatiškai pasisuka antro paviršiaus link.
Nusitaikykite antrą kartą. Paspauskite

.

7.

Jeigu abu matavimai atlikti tinkamai, iškylančiajame lange rodoma Nustatyti
naują: XXX gon, Atst. gamykl. reikšmes, arba Atšaukti kalibravimą.

8.

Jeigu norite pareguliuoti vertikalų rodiklį, pasirinkite Nustatyti... arba Atkurti....

9.

Paskutiniame iškylančiajame lange klausiama Ar esate tikri? Taip/Atšaukti.
Pasirinkus Taip, rodoma varnelė, patvirtinanti, kad parametrai nustatyti tinkamai.

8.5

Gamyklinių reikšmių atstatymas

Gamyklinių reikšmių
atstatymas pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

Kalibravimas paleidžiamas atvėrus Meniu » Įrenginys » Kalibravimas.

2.

Paspauskite

.

Rodomas iškylantysis langas Ar grąžinti visas kalibravimo nuostatas į numatytąsias gamyklines reikšmes? Taip/Ne.
3.

Pasirinkus Taip: visos naudotojo nustatytos kalibravimo nuostatos nedelsiant bus
grąžintos į numatytąsias gamyklines reikšmes.
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9

Prietaiso apsauga (apsauga nuo vagių)

Aprašymas

Prietaisas gali būti apsaugotas Asmeniniu Identifikavimo Numeriu (PIN). Jeigu PIN
apsauga yra suaktyvinta, paleidus įrenginį, programinė įranga visada reikalaus įvesti PIN
kodą.
Triskart įvedus neteisingą kodą, reikia įvesti PUK kodą, kurį rasite prietaiso tiekimo dokumentuose. Tinkamai įvedus PUK kodą, nustatomas numatytasis PIN kodas – „0“, ir
apsauga PIN kodu išaktyvinama.
Jeigu prireiktų pakeisti PUK kodą, kreipkitės į pardavėją arba „Leica Geosystems“ atstovą.

PIN kodo aktyvinimas
pažingsniui

Veiks Aprašymas
mas
1.

Atverkite Meniu » Įrenginys » Apsauga nuo vagių. Numatytoji nuostata yra
Išjungti.

2.

Norėdami suaktyvinti, paspauskiteĮjungti.

3.

Įveskite savo PIN kodą (3–8 skaitinius arba raidinius ženklus).

4.

Patvirtinkite paspausdami Gerai.


PIN kodo išaktyvinimas pažingsniui

Dabar prietaisas yra apsaugotas nuo neteisėto naudojimo.
Įjungus prietaisą, išjungus parengties režimą arba pakartotinai įvedus PIN kodo
nuostatas, reikia įvesti PIN kodą.

Veiks Aprašymas
mas
1.

Atverkite Meniu » Įrenginys » Apsauga nuo vagių.
Norėdami išaktyvinti, paspauskite Išjungti.

2.

Įveskite savo PIN kodą ir paspauskite Gerai, kad jis būtų patvirtintas.



Dabar prietaisas nebėra apsaugotas nuo neteisėto naudojimo.
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10

Priežiūra ir pervežimas

10.1

Pervežimas

Lauko sąlygomis

Transportuojant įrangą lauke:
• visuomet transportuokite produktą tik jo originaliame transportavimo dėkle,
• arba neškite trikojį stovą išskleistomis kojelėmis per petį laikydami pritvirtintą instrumentą vertikaliai.

Gabenimas kelių
transporto priemone

Niekada negabenkite gaminio, nepritvirtinto kelių transporto priemonėje, priešingu atveju
jam gali būti padaryta žala nmuo smūgių ir vibracijos. Visada gabenkite gaminį jo pervežimui skirtame konteineryje, originalioje ar lygiavertėje pakuotėje, ir pritvirtinkite jį.

Siuntimas paštu

Prietaisą siunčiant geležinkeliu, lėktuvu ar laivu visada naudokite originalų firmos Leica
Geosystems įpakavimą, transportavimo dėklą, pašto dėžę arba kitą tinkamą pakavimo priemonę, patikimai apsaugančią prietaisą nuo smūgių ir vibracijos.

Baterijų pakrovimas
ir transportavimas

Transportuojant ar pakraunant baterijas, asmuo, atsakingas už gaminį, privalo užtikrinti,
kad būtų laikomasi galiojančių nacionalinių bei tarptautinių taisyklių ir teisės aktų. Prieš
transportuodami ar pakraudami susisiekite su savo vietos keleivių ar krovinių pervežimo
bendrove.

Reguliavimas prieš
darbą

Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus ir atlikite reguliavimą prieš darbą, kaip nurodyta naudotojo vadove, ypač po to, kai gaminys nukrenta, būna laikomas ilgesnį laiką arba
transportuojamas.

10.2

Saugojimas

Prietaiso saugojimas

Saugant prietaisą, ypatingai vasarą ir transporto priemonės viduje, atsižvelkite į temperatūros apribojimus. Informaciją apie temperatūros apribojimus rasite skyriuje "Techniniai
Duomenys".

Reguliavimas prieš
darbą

Po ilgo instrumento saugojimo laikotarpio, prieš pradėdami dirbti su prietaisu, patikrinkite
parametrus, duotus šiame naudotojo vadove.

Ličio jonų baterijos

•
•
•
•
•
•

Žr. "Techniniai Duomenys", kur pateikiama informacija apie laikymo temperatūros
diapazoną.
Prieš atiduodami ilgesniam laikymui išimkite iš gaminio akumuliatorius ir kroviklį.
Po ilgesnio laikymo prieš naudodami įkraukite akumuliatorius.
Saugokite akumuliatorius nuo drėgmės ir vandens. Šlapius arba drėgnus akumuliatorius
prieš laikymą arba naudojimą būtina išdžiovinti.
Rekomenduojamas laikymo temperatūros diapazonas yra 0°C – +30°C (+32°F–86 °F)
sausoje aplinkoje, kad iki minimumo sumažėtų akumuliatoriaus savaiminis išsikrovimas.
Esant rekomenduojamai laikymo temperatūrai, akumuliatoriai, kurių įkrovos lygis yra
40% – 50%, gali būti laikomi iki vienerių metų. Po laikymo akumuliatorius būtina vėl
įkrauti.
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10.3

Valymas ir džiovinimas

Korpusas ir optiniai
komponentai

•
•
•

Drėgni gaminiai

Išdžiovinkite prietaisą, transportavimo dėklą, poliuretano intarpus ir aksesuarus ne aukštesnėje negu 40°C/104°F temperatūroje ir nuvalykite juos. Pakuokite tik visiškai sausą prietaisą ir jo priedus. Transportavimo dėklą lauke visuomet laikykite uždarą.

Kabeliai ir jungtys

Laikykite kabelius ir jungtis švariai ir sausai. Nuvalykite purvą, prilipusį prie sujungimo
kabelių jungčių.

Nuo korpuso ir optinių komponentų, pvz., lęšių ar langelių, nupūskite dulkes.
Niekada nelieskite stiklo pirštais.
Valymui naudokite tik švarų, minkštą, be pūkelių medžiagą. Jei reikia, sudrėkinkite
medžiagą vandeniu arba grynu alkoholiu. Nenaudokite kitų skysčių, tai gali pakenkti
polimerinėms dalims.
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11

Techniniai Duomenys

11.1

Techniniai Duomenys

Sujungimo atstumo
tikslumas (3D)
Kampo ir atstumo matavimo derinys

10 m atstumu

30 m atstumu

50 m atstumu

apie 1 mm

apie 2 mm

apie 4 mm

Kampo matavimas
(Hz/V)

Darbo diapazonas:
Tikslumas

Horizontaliai 360°, vertikaliai 250°
5’’ (1,2 mm, 50 m atstumu)

Lazerinio atstumų
matuoklio techniniai
duomenys

Matavimo sistema:
Modelis:
Darbo diapazonas:
Lazerio klasė:
Lazerio taško dydis
(10 m atstumu):
Lazerio taško dydis
(30 m atstumu):

Sisteminis analizatorius 100 MHz - 150 MHz
Bendraašis, raudonas matomas lazerio spindulys
0,5 m - 50 m
2
~7 mm x 7 mm

Pokrypio jutiklis

Išsilyginimo ribos:
Tikslumas:

 3°
10’’ (2,5 mm, 50 m atstumu)

Taškų ieškiklis

Mastelio keitiklis (didinimas):
1×, 2×, 4×, 8×
Matymo laukas (10 m atstumu): 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

Apskrito gulsčiuko
jautrumas

1°/mm

Valdymas

Mygtukai:
Jungtys:

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
B tipo USB, kištukinis maitinimo lizdas

Ryšys

Duomenų perdavimas:
Belaidžio ryšio technologija:

A tipo USB, WLAN
SD kortelė, veikimo ribos 50 m (priklausomai nuo
aplinkos), 11 kanalų
Importuojami: DXF, CSV
Eksportuojami: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Palaikomi duomenų formatai:

Maitinimo šaltinis

Tvirtinimas

~9 mm x 15 mm

Vidinis:
Tipas:
Įtampa:
Įkrovimo laikas:
Tipinis veikimo laikas

Ličio jonų baterija
14.4 V 63 Wh
8 val.
8 val.

Išorinis:
Įtampa:

24 V DC, 2.5 A

5/8” sriegis
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Prietaiso matmenys

186,6 × 215,5 mm (skersmuo × aukštis)

Svoris

2,8 kg

Aplinkosaugos
specifikacijos

Temperatūra
Darbo temperatūra:
Laikymo temperatūra:

nuo −10°C iki +50°C
nuo −25°C iki +70°C

Apsauga nuo dulkių, smėlio ir vandens
IP54 (IEC60529)
Drėgnumas
Apsauga:

Santykinis drėgnumas be kondensacijos ne didesnis nei 85 %

Nuotolinio valdymo
pultas RM100

Veikimo atstumas:
Ryšys:
Baterija:

30 m (priklausomai nuo aplinkos ir darbo sąlygų)
Infraraudonųjų spindulių (IR)
1 AA, 1,5 V

11.2

Atitikimas nacionaliniams įstatymams

Atitiktis nacionaliniams įstatymams

•
•

•
•

FCC 15, 22 ir 24 dalys (galioja JAV)
„Leica Geosystems AG“ deklaruoja, kad „3D Disto“, „“ ir „RM100“ atitinka visus esminius
Direktyvos 1999/5/EB ir kitų taikytinų Europos direktyvų reikalavimus bei kitas atitinkamas nuostatas. Su atitikties deklaracija galite susipažinti http://www.leica-geosystems.com/ce.
1 klasės įrenginį, kaip tai numatyta Europos Direktyvoje 1999/5/EB (MTTP),
galima pateikti rinkai ir atiduoti eksploatacijai be jokių apribojimų bet kurioje
EEE valstybėje narėje.
Patvirtinimas šalyse, kur negalioja FCC 15, 22 ir 24 dalis arba Europos direktyva
1999/5/EB, turi būti gautas prieš pradedant naudotis įrenginiu.
Atitiktis Japonijos radijo ryšio įrenginių įstatymui ir Japonijos telekomunikacijų verslo
įstatymui.
– Prietaisą leista naudoti pagal Japonijos radijo ryšio įrenginių įstatymą ir Japonijos
telekomunikacijų verslo įstatymą.
– Draudžiama modifikuoti prietaisą (priešingu atveju suteiktas pažymėjimo numeris
neteks galios).
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11.3

Pavojingų krovinių gabenimo taisyklės

Pavojingų krovinių
gabenimo taisyklės

Daugelis „Leica Geosystems“ gaminių maitinami ličio baterijomis.
Tam tikromis aplinkybėmis ličio baterijos gali tapti pavojingos, keldamos grėsmę saugumui.
Esant tam tikroms sąlygoms ličio baterijos gali perkaisti ir užsidegti.
Gabendami ar siųsdami savo „Leica“ gaminį su ličio baterijomis komercinės paskirties lėktuvuose, privalote laikytis IATA pavojingų krovinių gabenimo taisyklių.
„Leica Geosystems“ parengė instrukcijas „Kaip gabenti „Leica“ gaminius“ ir „Kaip
siųsti „Leica“ gaminius“ su ličio baterijomis. Kaskart, prieš jums transportuojant
„Leica“ gaminį, mes prašome jūsų susipažinti su šiomis instrukcijomis mūsų tinklalapyje (http://www.leica-geosystems.com/dgr), siekdami įsitikinti, kad laikysitės
IATA pavojingų krovinių gabenimo taisyklių, o „Leica“ gaminiai bus transportuojami
tinkamai.
Draudžiama siųsti ar transportuoti pažeistas ar sugadintas baterijas bet kokios
paskirties lėktuvuose. Dėl šios priežasties užtikrinkite, kad kiekvienos baterijos
būklė leistų jas transportuoti saugiai.
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12

Garantija pagal „Leica Geosystems“ taikomą PROTECT programą

Aprašymas

Neribota gamintojo garantija
Garantija galioja visą gaminio naudojimo laiką pagal PROTECT, kaip numatyta Leica
Geosystems Tarptautinės ribotos garantijos ir PROTECT pagrindinėse nuostatose ir sąlygose, išdėstytose pagal www.leica-geosystems.com/protect. Nemokamas visų gaminių
arba visų dalių, kuriems galioja PROTECT, remontas arba keitimas, jei atsiranda defektų
dėl medžiagos arba gamybos broko.
Jokių išlaidų 3 m.
Papildoma techninė priežiūra, jei gaminyje, kuriam galioja PROTECT, aptinkami defektai ir
jam reikalinga techninė priežiūra esant įprastoms eksploatavimo sąlygoms, kaip aprašyta
naudotojo vadove, be jokių papildomų mokesčių.
Norint, kad būtų suteiktas „Jokių išlaidų 3 m.“ laikotarpis, gaminį reikia registruoti adresu
http://myworld.leica-geosystems.com per 8 savaites nuo įsigijimo datos. Jei gaminys neregistruojamas, galioja „Jokių išlaidų dvejus metus“ garantija.
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13

Programinės įrangos licencijos sutartis

Programinės įrangos
licencijos sutartis

Šiame gaminyje yra naudojama programinė įranga, kuri gaminyje buvo iš anksto įdiegta,
jums buvo pateikta duomenų laikmenoje arba kurią galite parsisiųsti iš interneto, jei gavote
išankstinį „Leica Geosystems“ leidimą. Tokią programinę įrangą gina autorių teisių ir kiti
įstatymai ir jos naudojimas apibrėžtas ir reglamentuotas „Leica Geosystems“ programinės
įrangos licencijos sutartyje, kuri apima tokius aspektus kaip Licencijos apimtis, Garantija,
Intelektinės nuosavybės teisės, Atsakomybės ribojimas, Kitų užtikrinimų nepripažinimas,
Taikoma teisė ir jurisdikcija, tačiau jais neapsiribojant. Įsitikinkite, kad visada laikotės visų
„Leica Geosystems“ programinės įrangos licencijos sutarties sąlygų.
Ši sutartis pateikiama kartu su visais gaminiais ir su ja taip pat galima susipažinti „Leica
Geosystems“ interneto svetainėje adresu
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
, iš šio tinklalapio atsisiųsti arba gauti iš savo vietos „Leica Geosystems“ platintojo.
Jei neperskaitėte „Leica Geosystems“ programinės įrangos licencijos sutarties sąlygų ir su
jomis nesutikote, programinės įrangos negalite įdiegti ar naudoti. Įdiegdami arba naudodami programinę įrangą ar bet kurią jos dalį sutinkate su visomis šios Licencijos sutarties
sąlygomis. Jei nesutinkate su visomis ar kai kuriomis šios Licencijos sutarties sąlygomis,
programinės įrangos negalite parsisiųsti, įdiegti ar naudoti ir nepanaudotą programinę
įrangą kartu su prie jos pridedamais dokumentais bei pirkimo kvitu turite per dešimt (10)
dienų nuo pirkimo grąžinti platintojui, iš kurio gaminį įsigijote, kad atgautumėte visą sumokėtą sumą.

GNU viešoji licencija

„3D Disto“ programinės įrangos dalys yra sukurtos pagal GPL (GNU viešąją licenciją).
Atitinkamas licencijas galima rasti „Leica“ USB atmintinėje kataloge „GPL licencijos“.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos, susisiekite su „Leica Geosystems“ atstovu.
Kontaktinius duomenis galite rasti adresu: www.leica-geosystems.com/contacts.

Google Analytics

„Leica 3D Disto“ programinėje įrangoje Windows® sistemai išsaugoma palaikymo informacija ir naudojimo jūsų kompiuteryje statistika (t. y. programinės įrangos įrankių naudojimas,
matavimų skaičius, matavimo intervalų analizė ir pan.).
Šiai informacijai analizuoti „Leica Geosystems“ naudojasi „Google Analytics“ - saityno
analitikos paslauga, kurią teikia „Google Inc.“. „Leica Geosystems“ neapdoroja ir neišsaugo
jokių asmens duomenų ar kitų su klientu susijusiu duomenų, pvz., „Leica 3D Disto“ serijos
numerio arba naudotojo IP adreso.

3D Disto, Programinės įrangos licencijos sutartis

72

Patentai:
US8279421
US6864966
US7030969
US6859744
US6463393

847903-5.0.0lt
Originalaus teksto vertimas (847903-5.0.0en)
Spausdinta Šveicarijoje
© 2016 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Šveicarija

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

