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Ievads
Pirkums Apsveicam ar Leica 3D Disto pirkumu!

Šajā rokasgrāmatā ir sniegti svarīgi drošības norādījumi, kā arī instrumenta uzstādīšanas 
un ekspluatācijas instrukcijas. Plašāka informācija ir atrodama sadaļā "1 Drošības norādī-
jumi".
Pirms instrumenta ieslēgšanas rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Instrumenta identifi-
kācija

Jūsu instrumenta modelis un sērijas numurs ir norādīts informācijas plāksnītē.
Vienmēr skatiet šo informāciju, kad jums jāsazinās ar savu aģentūru vai Leica Geosystems 
pilnvaroto servisa darbnīcu.

Preču zīmes • Windows ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs 
un citās valstīs.

Visas pārējās preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Pieejamā 
dokumentācija

Atsauces visai 3D Disto dokumentācijai/programmatūrai meklējamas šādos avotos:
• Leica USB zibatmiņa
• https://myworld.leica-geosystems.com

Leica Geosystems 
adrešu grāmata

Šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē ir norādīta Leica Geosystems galvenās pārvaldes 
adrese. Reģionālās kontaktinformācijas sarakstu, lūdzu, skatiet šeit: 
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support

Nosaukums Apraksts/formāts

3D Disto īsā 
pamācība

Pamācība ātrām uzziņām pirmās iestatīšanas reizē.  

3D Disto lieto-
tāja rokasgrā-
mata

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ietvertas visas instrukcijas, 
kas nepieciešamas darbam ar instrumentu pamata līmenī. 
Sniedz pārskatu par instrumentu, kā arī tehniskajiem datiem 
un drošības norādījumiem.

- 

Drošības rokas-
grāmata

Sniedz svarīgus drošības norādījumus par 3D Disto lieto-
šanu.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) piedāvā plašu 
pakalpojumu, informācijas un apmācības materiālu klāstu.
Izmantojot tiešo piekļuvi myWorld, jūs varat saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus 
jebkurā jums ērtā laikā — 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Tādējādi palielinās jūsu 
darba ražīgums un nekavējoši tiek nodrošināta pieeja jaunākajai informācijai no Leica 
Geosystems attiecībā uz jūsu aprīkojumu un tā lietošanu.

Pakalpojums Apraksts
myProducts Pievienojiet visus produktus, kas pieder jums un jūsu uzņēmumam, un 

izpētiet savu Leica Geosystems pasauli. Skatīt detalizētu informāciju par 
saviem produktiem, atjaunināt savu produktu ar jaunāko programmatūru 
un pastāvīgi atjaunināt ar jaunāko dokumentāciju.

myService Pašreizējo pakalpojuma statusu un pilnu savu produktu pakalpojumu 
vēsturi skatiet Leica Geosystems servisa centros. Piekļūstiet detalizētai 
informācijai par veiktajiem pakalpojumiem un lejupielādējiet savus 
jaunākos kalibrēšanas sertifikātus un pakalpojuma ziņojumus.

mySupport Pašreizējo pakalpojuma statusu un pilnu savu produktu pakalpojumu 
vēsturi skatiet Leica Geosystems servisa centros. Piekļūstiet detalizētai 
informācijai par veiktajiem pakalpojumiem un lejupielādējiet savus 
jaunākos kalibrēšanas sertifikātus un pakalpojuma ziņojumus.

myTraining Paplašiniet zināšanas par instrumentiem ar Leica Geosystems universi-
tātes starpniecību — informācija, zināšanas, apmācība. Izpētiet jaunāko 
tiešsaistes mācību materiālu par saviem produktiem un reģistrējieties 
semināriem vai kursiem savā valstī.

myTrustedSer-
vices

Pievienojiet savas abonementus un pārvaldiet lietotājus Leica 
Geosystems uzticamajiem pakalpojumiem — drošiem programmatūras 
pakalpojumiem, kas palīdz optimizēt darbplūsmu un palielināt efektivi-
tāti.
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1 Drošības norādījumi
1.1 Vispārīgs ievads

Apraksts Turpmākie norādījumi ļaus par instrumentu atbildīgajai personai un faktiskajam lietotājam 
apzināties ekspluatācijas riskus un izvairīties no tiem.

Par instrumentu atbildīgajai personai ir jānodrošina, ka visi lietotāji saprot šos norādījumus 
un ievēro tos.

Par brīdinājuma pazi-
ņojumiem

Brīdinājuma paziņojumi ir būtisks instrumenta drošības elements. Tie parādās gadījumos, 
kad var rasties briesmas vai bīstamas situācijas.

Brīdinājuma paziņojumi...
• brīdina lietotāju par tiešām un netiešām briesmām saistībā ar instrumenta lietošanu;
• ietver vispārīgus lietošanas noteikumus. 

Lai nodrošinātu lietotāju drošību, rūpīgi jāievēro visi drošības norādījumi un drošības pazi-
ņojumi! Tādēļ rokasgrāmatai vienmēr jābūt pieejamai visām personām, kas veic jebkādus 
šeit aprakstītus darbus.

BRIESMAS, BRĪDINAJUMS, UZMANĪBU un IEVĒRĪBAI ir standarta signālvārdi, kas iden-
tificē briesmu līmeņus un riskus saistībā ar traumām un īpašuma bojājumiem. Jūsu 
drošības dēļ ir ļoti svarīgi izlasīt un pilnīgi saprast šo tabulu, kurā norādīti dažādi signālvārdi 
un to definīcijas! Brīdinājuma paziņojumā var būt iekļauti papildu drošības informācijas 
simboli, kā arī papildu teksts.

Tips Apraksts

� BĪSTAMI Norāda uz tūlītēji bīstamu situāciju, kuras ignorēšanai būs letālas 
sekas vai tiks gūtas smagas traumas.

� BRĪDI-
NĀJUMS

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju vai neparedzētu izmanto-
šanas veidu, kā rezultātā var rasties letālas sekas vai tikt gūtas 
smagas traumas.

� UZMANĪBU Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju vai neparedzētu izmanto-
šanas veidu, kā rezultātā var tikt gūtas vieglas vai vidēji smagas 
traumas.

IEVĒRĪBAI Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju vai neparedzētu izmanto-
šanas veidu, kā rezultātā var tikt izraisīts būtisks materiāls, finan-
siāls un vides kaitējums.

 Svarīgas rindkopas, kas jāievēro praksē, jo tās ļauj instrumentu 
izmantot tehniski pareizā un efektīvā veidā.
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1.2 Lietošanas definīcija

Paredzētā lietošana • Attālumu, augstumu, slīpumu, leņķu, laukuma un tilpuma 3D mērīšana.
• Manuāla un automātiska telpas izmēru mērīšana.
• Automātiska profilu mērīšana.
• Punktu un paraugu izklāsts, piemēram, no gaismas kopijas.
• Zīmējumu izveide.
• Kameras funkcionalitāte.
• Datu importēšana/eksportēšana.
• Datu administrēšana.

Iespējamie nepa-
reizas lietošanas 
veidi

• Instrumenta izmantošana bez instrukcijām.
• Izmantošana neatbilstoši paredzētajam nolūkam un ierobežojumiem.
• Drošības sistēmu atspējošana.
• Brīdinājuma zīmju noņemšana.
• Instrumenta atvēršana izmantojot instrumentus, piemēram, skrūvgriezi, ja vien tas nav 

atļauts noteiktu funkciju veikšanai.
• Instrumenta modificēšana vai pārveidošana.
• Izmantošana pēc nelikumīgas piesavināšanās.
• Tādu instrumentu izmantošana, kam ir konstatēti bojājumi vai defekti.
• Citu ražotāju piederumu izmantošana, iepriekš nesaņemot īpašu Leica Geosystems 

apstiprinājumu.
• Nepietiekami aizsardzības pasākumi darba vietā.
• Tīša citu personu apžilbināšana.
• Ierīču vadība, priekšmetu pārvietošana vai tamlīdzīgas kontroles funkcijas īstenošana 

bez papildu vadības un drošības sistēmām.

1.3 Lietošanas ierobežojumi

Vide Piemērots izmantošanai atmosfērā, kādā var pastāvīgi uzturēties cilvēki; nav piemērots 
izmantošanai agresīvā vai spārdzienbīstamā vidē.

� BĪSTAMI Pirms darba veikšanas bīstamās vietās, elektroinstalācijas tuvumā vai tamlīdzīgos gadī-
jumos personai, kas atbildīga par instrumentu, ir jāsazinās ar vietējām par drošību atbildī-
gajām iestādēm un drošības speciālistiem.

1.4 Atbildība

Instrumenta ražotājs Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, turpmāk saukts Leica Geosystems, ir atbil-
dīgs par instrumenta (arī lietotāja rokasgrāmatas un oriģinālo piederumu) piegādi drošā 
stāvoklī.

Par instrumentu atbil-
dīgā persona

Par instrumentu atbildīgajai personai ir šādi pienākumi:
• Saprast drošības instrukcijas, kas norādītas uz instrumenta un lietotāja rokasgrāmatā.
• Nodrošināt, ka tas tiek lietots saskaņā ar instrukcijām.
• Zināt vietējos noteikumus attiecībā uz drošību un nelaimes gadījumu novēršanu.
• Nekavējoties ziņot Leica Geosystems, ja instruments un tā lietošana vairs nav droši.
• Nodrošināt, ka tiek ievēroti valsts tiesību akti, noteikumi un nosacījumi attiecībā uz 

produkta lietošanu.
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1.5 Iespējamās briesmas

� UZMANĪBU Pārbaudiet, vai mērījumu rezultāti nav kļūdaini, ja instruments ir nokritis vai ticis nepareizi 
izmantots, pārveidots, ilgstoši glabāts vai pārvadāts.
Piesardzības pasākumi:
Regulāri veiciet pārbaudes mērījumus, it īpaši pēc nepareizas instrumenta lietošanas, kā 
arī pirms vai pēc svarīgiem mērījumiem.

� BRĪDINĀJUMS Dinamiskas lietošanas, piemēram, atsekošanas procedūru laikā pastāv negadījumu risks, 
ja lietotājs nepievērš pienācīgu uzmanību vides apstākļiem, piemēram, šķēršļiem, izraku-
miem vai satiksmei.
Piesardzības pasākumi:
Par instrumentu atbildīgajai personai jānodrošina, lai visi lietotāji saprastu pastāvošās 
briesmas.

� BRĪDINĀJUMS Nepietiekama darba vietas nodrošināšana var izraisīt bīstamas situācijas, piemēram, 
satiksmē, būvlaukumos un rūpnieciskos objektos.
Piesardzības pasākumi:
Vienmēr raugieties, lai darba vieta būtu atbilstoši nodrošināta. Ievērojiet noteikumus, kas 
attiecas uz drošību, nelaimes gadījumu novēršanu un ceļu satiksmi.

� UZMANĪBU Ja kopā ar instrumentu izmantotie piederumi nav pienācīgi nostiprināti un instruments tiek 
pakļauts mehāniskam triecienam, piemēram, sitienam vai nokrišanai, ir iespējamas 
traumas vai instrumenta bojājumi.
Piesardzības pasākumi:
Uzstādot instrumentu, pārliecinieties, ka piederumi ir pareizi pielāgoti, ievietoti, nostiprināti 
un fiksēti vietā.
Nepakļaujiet instrumentu mehāniskai slodzei.

� UZMANĪBU Akumulatoru pārvietošanas vai pārvadāšanas laikā, vai arī tos utilizējot, neatbilstoša mehā-
niska iedarbība var radīt aizdegšanās risku.
Piesardzības pasākumi:
Pirms instrumenta pārvadāšanas vai utilizācijas izlādējiet akumulatorus, darbinot instru-
mentu līdz pilnīgai tā baterijas izlādei.
Pārvadājot vai transportējot akumulatorus, par instrumentu atbildīgajai personai jānodro-
šina attiecīgo nacionālo un starptautisko tiesību aktu prasību ievērošana. Pirms pārvadā-
šanas vai transportēšanas sazinieties ar savu vietējo pasažieru vai kravu pārvadājumu 
uzņēmumu.

� BRĪDINĀJUMS Augsta mehāniskā slodze, augsta apkārtējā temperatūra vai iegremdēšana šķidrumā var 
izraisīt bateriju aizdegšanos, sprādzienu vai šķidruma iztecēšanu.
Piesardzības pasākumi:
Aizsargājiet baterijas no mehāniskas iedarbības un augstas apkārtējās temperatūras. 
Neiegremdējiet baterijas šķidrumā un nenometiet tās.

� BRĪDINĀJUMS Ja notiek baterijas galu īssavienojums, piem., saskaroties ar juvelierizstrādājumiem, 
atslēgām, metālisku papīru vai citiem metāliem, baterija var pārkarst un izraisīt ievaino-
jumus vai aizdegšanos, piem., ja tā tiek glabāta vai pārnēsāta kabatā.
Piesardzības pasākumi:
Nodrošiniet, ka akumulatoru spailes nesaskaras ar metāliskiem priekšmetiem.
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� BRĪDINĀJUMS Utilizējot instrumentu nepareizi, iespējamas šādas sekas:
• sadegot polimēru detaļām, izdalās indīgas gāzes, kas var nodarīt kaitējumu veselībai;
• ja akumulatori ir bojāti vai ļoti uzkarsēti, tie var eksplodēt un izraisīt saindēšanos, 

aizdegšanos, koroziju vai vides piesārņojumu;
• utilizējot instrumentu neatbilstoši, jūs dodat iespēju nepilnvarotām personām to izmantot 

pretēji noteikumiem, pakļaujot sevi un trešās puses smagu ievainojumu riskam un radot 
apkārtējās vides piesārņojuma risku.

Piesardzības pasākumi:

Informāciju par konkrētu izstrādājumu utilizāciju un atkritumu apsaimniekošanu jūs varat 
saņemt pie sava Leica Geosystems izplatītāja.

� BRĪDINĀJUMS Izmaiņas vai modifikācijas, kuru saderību nav īpaši apstiprinājis Leica Geosystems, var 
anulēt lietotāja tiesības izmantot aprīkojumu.

� BRĪDINĀJUMS Tikai Leica Geosystems pilnvarotas servisa darbnīcas ir tiesīgas remontēt šos instru-
mentus.

1.6 Lāzera klasifikācija
1.6.1 Vispārīgi

Vispārīga informācija Turpmākajās nodaļās ir sniegti norādījumi un apmācības informācija par lāzeru drošumu 
saskaņā ar starptautisko standartu IEC 60825-1 (2014-05) un tehnisko ziņojumu IEC TR 
60825-14 (2004-02). Šī informācija ļauj par instrumentu atbildīgajai personai un faktiskajam 
lietotājam apzināties iespējamās briesmas un izvairīties no tām. 

1.6.2 Integrēts tālummetrs

Integrēts tālummetrs Leica 3D Disto rada redzamu lāzera staru, kas iziet no instrumenta priekšpuses.

Šajā sadaļā aprakstītais lāzerinstruments ir klasificēts kā 2. klases lāzers saskaņā ar:
• IEC 60825-1 (2014-05): “Lāzeriekārtu drošums”

Šīs ierīces ir drošas īslaicīgas iedarbības gadījumā, taču var būt bīstamas, tīši skatoties 
starā. Stars var izraisīt apžilbšanu vai pēcattēlus, jo sevišķi vāja apkārtējā apgaismojuma 
apstākļos.

Instrumentu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Utilizējiet instrumentu saskaņā ar savā valstī spēkā esošajām prasībām.
Nekad nepieļaujiet, ka instrumentam piekļūst nepilnvarotas personas.

 Saskaņā ar standartu IEC TR 60825-14 (2004-02) instrumentiem, kuru klasifikācija 
atbilst lāzera klasei  1, klasei  2 un klasei  3R, nav nepieciešama:

• par lāzeru drošumu atbildīgas personas iesaistīšana;
• aizsargapģērba un aizsargbriļļu lietošana;
• īpašu brīdinājuma zīmju uzstādīšana lāzera ekspluatācijas zonā,

ja tie tiek ekspluatēti saskaņā ar šo lietotāja rokasgrāmatu, jo acu kaitējuma risks ir 
zems.

 Ekspluatācijas valstī spēkā esošie un vietējie tiesību akti var noteikt stingrākas 
prasības drošai lāzeru izmantošanai, nekā to paredz standarti IEC 60825-1 (2014-
05) un IEC TR 60825-14 (2004-02).

Apraksts Vērtība
Viļņa garums 620–690 nm
Maksimālā vidējā starojuma jauda <1 mW
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� UZMANĪBU No drošības viedokļa 2. klases lāzera izstrādājumi nav droši acīm.
Piesardzības pasākumi:
1) Izvairieties no skatīšanās starā vai skatīšanās uz to, izmantojot optiskus instrumentus.
2) Neraidiet staru citu cilvēku vai dzīvnieku virzienā.

1.7 Elektromagnētiskā saderība (EMS)

Apraksts Jēdziens "elektromagnētiskā saderība" nozīmē instrumenta spēju normāli darboties vidē, 
kur pastāv elektromagnētiskais starojums un elektrostatiskā izlāde, neizraisot cita aprīko-
juma elektromagnētiskos traucējumus.

� BRĪDINĀJUMS Elektromagnētiskais starojums var radīt cita aprīkojuma traucējumus.

Lai gan instruments atbilst stingrajiem noteikumiem un standartiem, kas ir spēkā šajā jomā, 
Leica Geosystems nevar pilnīgi izslēgt cita aprīkojuma traucējumu iespējamību.

Šis ir A klases izstrādājums, izmantojot to kopā ar iekšējiem akumulatoriem. Mājas 
apstākļos šis instruments var izraisīt radiosignālu traucējumus; šādā gadījumā lietotājam, 
iespējams, būs jāveic atbilstoši pasākumi.

� UZMANĪBU Pastāv cita aprīkojuma traucējumu risks, ja instrumentu izmanto ar citu ražotāju piederu-
miem, piemēram, lauka datoriem, personālajiem datoriem vai citām elektroniskām 
iekārtām, nestandarta kabeļiem vai ārējiem akumulatoriem.
Piesardzības pasākumi:
Izmantojiet vienīgi Leica Geosystems ieteikto aprīkojumu un piederumus. Lietojot tos kopā 
ar instrumentu, tie atbilst stingrajām prasībām, ko nosaka vadlīnijas un standarti. Izmantojot 
datorus vai citas elektroniskas iekārtas, ievērojiet ražotāja sniegto informāciju par elektro-
magnētisko saderību.

� UZMANĪBU Elektromagnētiskā starojuma radīti traucējumi var izraisīt kļūdainus mērījumus.
Lai gan instruments atbilst stingrajiem noteikumiem un standartiem, kas ir spēkā šajā jomā, 
Leica Geosystems nevar pilnīgi izslēgt iespēju, ka spēcīgs elektromagnētiskais starojums 
var radīt instrumenta traucējumus, piemēram, radioraidītāju, divvirzienu rāciju vai dīzeļdeg-
vielas ģeneratoru tuvumā.
Piesardzības pasākumi:
Pārliecinieties par šādos apstākļos iegūtu rezultātu ticamību.

� UZMANĪBU Ja instruments tiek izmantots ar savienojuma kabeļiem, kas pievienoti tikai vienā no diviem 
galiem, piemēram, ārējās barošanas kabeļiem vai saskarnes kabeļiem, var tikt pārsniegts 
pieļaujamais elektromagnētiskā starojuma līmenis un traucēta citu ierīču pareiza darbība. 
Piesardzības pasākumi:
Kamēr instruments tiek lietots, savienojuma kabeļiem, piemēram, starp instrumentu un 
ārēju akumulatoru vai starp instrumentu un datoru, jābūt pievienotiem abos galos.

Impulsa atkārtošanās frekvence 320 MHz
Impulsa ilgums <1 ns
Stara novirze 0,16 mrad × 0,6 mrad

Apraksts Vērtība
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Radio vai digitāli 
mobilie telefoni

Instrumenta izmantošana ar radio vai digitālām mobilo telefonu ierīcēm:

� BRĪDINĀJUMS Elektromagnētiskie lauki var izraisīt traucējumus citā aprīkojumā, instalācijās, medicīniskās 
ierīcēs, piemēram, elektrokardiostimulatoros vai dzirdes aparātos, un lidaparātos. Tie var 
ietekmēt arī cilvēkus un dzīvniekus.
Piesardzības pasākumi:
Lai gan instruments atbilst stingrajiem noteikumiem un standartiem, kas ir spēkā šajā jomā, 
Leica Geosystems nevar pilnīgi izslēgt iespēju, ka var tikt radīti cita aprīkojuma traucējumi 
vai ietekmēti cilvēki vai dzīvnieki.

• Neizmantojiet instrumentu ar radio vai digitālām mobilo tālruņu ierīcēm degvielas 
uzpildes staciju vai ķīmisko rūpnīcu tuvumā vai citās sprādzienbīstamās vietās.

• Neizmantojiet instrumentu ar radio vai digitālām mobilo tālruņu ierīcēm medicīnisku 
iekārtu tuvumā.

• Neizmantojiet instrumentu ar radio vai digitālām mobilo tālruņu ierīcēm lidaparātā.

1.8 Marķējums

3D Disto marķējums

RM100 tālvadības 
pults marķējums

010747_002

010748_001

RM
100

Type:  RM100
 Art.No.:  780994

Power:  1.5V    / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in XXX 
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2 Sistēmas apraksts
2.1 Pārskats

3D Disto vispārīgs 
apraksts

Leica 3D Disto ir trīsdimensiju mērīšanas un projekcijas sistēma. 3D Disto lietošanai ir 
nepieciešama Windows ierīce. Noteiktu funkciju izpildei varat izmantot arī RM100 tālva-
dības pulti.

2.2 Konteinera saturs

Konteineru saturs 
(1/2)

a) 3D Disto
b) USB kabelis
c) Windows ierīce 

(nav iekļauta 
piegādes komplektā)

d) RM100 tālvadības 
pults010714_001 a b c d

a) 3D Disto ar iebūvētu SD WLAN karti
b) USB savienojuma kabelis 3D Disto uz Windows ierīci
c) Drošības instrukciju rokasgrāmata, 3D Disto īsā pamācība, CE un ražotāja sertifikāts, 

USB zibatmiņa (ar licences taustiņiem, lietotāja rokasgrāmatu, Windows programma-
tūru un iestatīšanas informāciju)

d) Četri konkrētām valstīm paredzēti 3D Disto energoapgādes kabeļi
e) Pašlīmējošas mērķa atzīmes, 50 gab. vienā maisiņā
f) RM100 tālvadības pults un akumulators

a b

e fd

c

010992_002
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Konteinera saturs 
(2/2)

2.3 Instrumenta sastāvdaļas
2.3.1 3D Disto

Ar motoru darbinātā 
daļa

Akumulatora ligzda

a)  Lineāls nobīdes punktiem
b) 3D Disto energoapgāde

a

b

010993_001

a) 3D Disto stāvokļa gaismas diodes
b) Poga IESLĒGT/IZSLĒGT
c) Rokturi instrumenta satveršanai
d) Infrasarkanais (IS) interfeiss
e) WLAN interfeiss
f) Lāzera tālummērs ar skatu meklētāju
g) Cirkulārais burbulis

a

c

b

d
e

f

g

010735_001

c

c

a)  Statīva vītne 5/8 collas 
b) 90° marķēšana
c) 3D Disto energoapgādes savienotājs
d) Akumulatora stāvokļa gaismas diode
e) Datu kabeļa savienotājs010736_001

dc e bba
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Gaismas diodes un 
pogas

LDM lāzers

2.3.2 RM100 tālvadības pults

Tālvadības pults 
sastāvdaļas

Poga/gaismas diodes Apraksts
Poga IESLĒGT/IZSLĒGT Poga instrumenta IESLĒGŠANAI vai IZSLĒGŠANAI.

Instruments izslēdzas pēc 15 minūtēm, ja nav izveidots 
savienojums ar datoru.

3D Disto stāvokļa gaismas 
diodes

• Zaļā un oranžā gaismas diode deg nepārtraukti: 3D Disto 
notiek sāknēšana.

• Oranžā gaismas diode mirgo: darbojas pašizlīdzinošā 
procedūra vai slīpums > 3°.

• Zaļā gaismas diode mirgo: 3D Disto ir gatavs mērījumu 
veikšanai. Ieslēdzies slīpuma sensors.

• Oranžā gaismas diode deg nepārtraukti: radusies kļūda. 
Skatiet"7 Kļūdu ziņojumi".

• Zaļā un oranžā gaismas diode deg nepārtraukti: nospie-
diet ieslēgšanas pogu, lai atiestatītu instrumentu.

Tikai pieredzējušiem lietotājiem: Slīpuma sensors izslēgts
Zaļā gaismas diode iemirgojas vienreiz, oranžā gaismas 
diode — trīsreiz.

Akumulatora stāvokļa 
gaismas diode

Ja instruments ir ieslēgts un savienots ar lādētāju:
• Zaļā gaismas diode iemirgojas 1x: akumulators ir uzlādēts 

līdz 25%.
• Zaļā gaismas diode iemirgojas 2x: akumulators ir uzlādēts 

līdz 50%.
• Zaļā gaismas diode iemirgojas 3x: akumulators ir uzlādēts 

līdz 75%.
• Zaļā gaismas diode deg: akumulators ir uzlādēts pilnībā.

010732_001

010731_001

010733_001

Lāzera stara stāvoklis Apraksts
Izslēgts Skatu meklētājs ir izslēgts vai 3D Disto mērķē automātiski.
Ieslēgts Skatu meklētājs ir ieslēgts vai lietotājs mērķē, izmantojot tālva-

dību.
Mirgo Lai norādītu projicētā punkta precīzo stāvokli.

010734_001

a)  Atslēgu gredzens
b) Akumulatora nodalījums
c) DIST poga
d) Navigācijas pogas: uz augšu/uz leju/pa 

labi/pa kreisi
e) Vadības gaismas diode

RM
100

a cb d e

010737_001
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Navigācijas pogas RM100 tālvadības pultij ir piecas pogas, kas ļauj pagriezt 3D Disto un veikt attāluma mērī-
šanu vai punkta projicēšanu atkarībā no aktivizētās lietojumprogrammas.

 RM100 tālvadības pults neatbalsta rīku komplekta lietojumprogrammas.

Mērķēšanas procedūra
1) Aptuvenā mērķēšana: aizturēt  /  /  /  , lai pagrieztu 3D Disto, kamēr taustiņš 

ir nospiests.
2) Precīzā mērķēšana: īss pieskāriens  /  /  /  , lai pagrieztu 3D Disto ar 

maziem atsevišķiem soļiem.
3) Mērīšana: Nospiediet .

2.4 Barošana

Pirmreizējā 
lietošana / bateriju 
uzlādēšana

• Pirms pirmās lietošanas reizes akumulatoru ir nepieciešams uzlādēt, jo to piegādā ar 
pēc iespējas zemāku enerģijas līmeni.

• Pieļaujamais temperatūras diapazons uzlādēšanai ir no 0 °C līdz +40 °C (+32–104 °F). 
Optimālai uzlādēšanai mēs iesakām uzlādēt akumulatorus zemā temperatūrā – no 
+10 °C līdz +20 °C (+50–68 °F), ja iespējams.

• Akumulatora sasilšana uzlādēšanas laikā ir normāla. Izmantojot Leica Geosystems 
ieteiktos lādētājus, akumulatoru nav iespējams uzlādēt, ja temperatūra ir pārāk augsta.

• Jauniem akumulatoriem vai ilgstoši glabātiem (ilgāk par trim mēnešiem) akumulatoriem 
ir efektīvi veikt tikai vienu uzlādēšanas/izlādes ciklu.

• Litija jonu akumulatoriem pietiek ar vienu izlādes un uzlādēšanas ciklu. Mēs iesakām 
veikt šo procesu, kad akumulatora ietilpība, kas norādīta uz lādētāja vai Leica 
Geosystems instrumenta, būtiski atšķiras no faktiski pieejamās akumulatora ietilpības.

Ekspluatācija/izlāde • Akumulatori var darboties temperatūrā no −10 °C līdz +50 °C (no 14 °F līdz +122 °F).
• Zema ekspluatācijas temperatūra samazina pieejamo ietilpību; augsta ekspluatācijas 

temperatūra samazina akumulatora kalpošanas laiku.

3D Disto energoap-
gāde  Tikai Leica Geosystems pilnvarotām servisa darbnīcām ir tiesības nomainīt akumu-

latora ligzdu.
• Iekšēji: no akumulatoru ligzdas, ar nenoņemamiem litija jonu akumulatoriem, 14,4 V, 

63 Wh.
• Ārēji:3D Disto barošana, pievienota ar kabeli, kuram ir konkrētām valstīm paredzēti 

spraudņi izmantošanai visā pasaulē.
Ieeja: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz.
Izeja: 24 V līdzstrāva, 2,5 A.
Garums: 1,80 m.

a) Akumulatora ligzda
b) Barošanas savienotājs

a

b010761_001
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RM100 tālvadības 
pults barošana

RM100 ir aprīkots ar vienu AA sārma akumulatoru, 1,5 V.

2.5 3D Disto programmatūra
2.5.1 Programmatūras koncepcija

3D Disto sistēmas 
programmatūra

3D Disto ietver lietotāja interfeisa programmatūru datoriem ar Windows operētājsis-
tēmām.
Aparatūras prasības:
• Windows 7 un jaunāka versija. RT versijas netiek atbalstītas.
• Darbvirsmas ierīces vai klēpjdatori ar tastatūru un peli.
• Skārienekrāna ierīces un planšetdatori.
• Ekrāna izšķirtspēja vismaz 680 x 1000 p
• 32 vai 64 biti

 Leica USB zibatmiņu ievietojiet tikai “A tipa” USB portā. Citu veidu portiem izman-
tojiet adapteru. Pārbaudiet, vai portam un adapteram ir funkcionalitāte “on the go” 
(OTG). 

Licences atslēga Lai iespējotu 3D Disto lietojumprogrammas, programmatūrai ir nepieciešama licences 
atslēga. Informāciju par to, kur atrast licences taustiņus, skatiet šajā sarakstā:
• piegādes dokumentos vai no izplatītāja saņemtajā čekā;
• USB zibatmiņā (atslēgas fails);
• Leica myWorld tīmekļa vietnē pēc sava produkta reģistrēšanas.

Programmatūras 
lietojumprogrammu 
aktivizēšana ar 
licences atslēgu

Licences atslēgas manuāla ievadīšana

Licences atslēgas importēšana
1) Noklikšķiniet uz 3D Disto datu ikonas darbvirsmā.
2) Licences atslēgas failu iekopējiet mapē “licence”.

1) Piespiediet akumulatora vāciņu 
bultiņas norādītajā virzienā, lai 
atvērtu akumulatoru nodalī-
jumu.

2) Nomainiet akumulatoru un uzlie-
ciet atpakaļ akumulatora vāciņu.

010762_001

2

1

 3D Disto savienojiet ar savu Windows ierīci 
un palaidiet 3D Disto programmatūras lieto-
jumprogrammu.

1) Galvenajā ekrānā nospiediet pogu Izvēlne. 
2) Atlasiet 

Ierīce... » Programmatūra... » Licence... 
» Ievadīt licences atslēgas.

3) Ievadiet licences atslēgu un nospiediet Labi.
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Pielāgotas lietojum-
programmas

Īpašām lietotāja prasībām pielāgotu programmatūru var izstrādāt, izmantojot trešās puses 
programmatūras izstrādes vidi. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Leica 
Geosystems pārstāvi. 

Programmatūras 
atjauninājums

1) Sāciet savu interneta pārlūku un dodieties uz myWorld sākumlapu. 
(https://myworld.leica-geosystems.com)

2) Reģistrējiet izstrādājumu, ievadot iekārtas numuru.
3) Izvēlieties myProducts lapu, izvēlieties jaunāko programmatūras versiju un nospiediet 

taustiņu Lejupielādēt.

2.5.2 Lietotāja interfeiss

Sākumekrāns  Visi redzamie ekrāni ir piemēri. Vietējās programmatūras versijas var atšķirties no 
standarta versijas.

a) Rezultātu logs ar rezultātu 
izvēles taustiņu

b) Virsrakstjosla ar Sākuma 
taustiņu

c) Rīkjosla
d) Skices laukums / skatu 

meklētājs
e) Galvenās darbības josla
f) 3D Disto pozīcija
g) Statusa josla
h) Navigācijas kubs un rīki

Elements Apraksts
Virsrakstjosla Rāda aktivizēto lietojumprogrammu.

 Saglabājiet un aizveriet failus vai aktivizētās programmas. 
Galvenās darbības josla Satur tālāk norādītās pogas:

• Izvēlne 
Atver izvēlni, lai sāktu lietojumprogrammas vai definētu 
iestatījumus.

• DIST poga 
Sāk punktu mērījumu vai izkārtojumu.

• Skatu meklētājs 
Atver, aizver un bloķē skatu meklētāju.

Šie taustiņi tiek parādīti visu lietojumprogrammu laikā.
Skices laukums Parāda izmērītos punktus, līnijas un laukumus un 3D Disto 

pareizo novietojumu attiecībā pret izmērītajiem punktiem 
pēdas nospieduma vai atritināšanas režīmā / virsmas 
režīmā.

Skatu meklētājs Rāda 3D Disto tiešraides video straumi, ko izmanto, lai 
mērķētu uz punktiem un uzņemtu attēlus.

Rezultātu logs Parāda visus rezultātus, piemēram, attālumus, augstumus, 
slīpumus, laukumus, leņķus, kopā ar atbilstošo rezultātu 
izvēles taustiņu, piemēram . Pieskaroties rezultātiem, tiek 
atvērts kalkulators.

Rīkjosla Satur lietojumprogrammai specifisku rīku taustiņus. Skatiet" 
Standarta pielietojuma (mērīšanas) rīkjosla".

010764_002

a
b

c

d

e

f

g
h
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Skices skata 
darbības principi

Vienumu atlasīšana vai zīmēšana

 Pārliecinieties, vai navigācijas rīki ir deaktivizēti.
Lai skicē atlasītu kādu punktu vai līniju, noklikšķiniet ar peli vai piesitiet ar vienu pirkstu.
Lai vilktu līniju, atlasiet punktu ar peli, stiletu vai pirkstu, pabīdiet līdz nepieciešamajam 
punktam un atlaidiet.

Skices skata pielāgošana ar navigācijas rīkiem
Izmantojiet navigācijas rīkus, lai skices skatu pielāgotu individuāli.

• Tālummaiņa, zīmējot taisnstūrveida apgabalu
• Tālummaiņa
• Visa modeļa ietilpināšana skatā
• Skices panoramēšana
• Skices pagriešana
• Perspektīvas maiņa
Lai aktivizētu kādu navigācijas rīku, noklikšķiniet uz tā vai piesitiet pa to. Atlasītais rīks ir 
iezīmēts, un kursors mainās.
Lai kādu rīku deaktivizētu, vēlreiz noklikšķiniet uz tā vai piesitiet pa to.

Skices skata pielāgošana ar navigācijas kubu
Skices skata pielāgošanai var izmantot arī navigācijas kubu.
Lai skatu pielāgotu individuāli, noklikšķiniet un velciet kubu.
Noklikšķiniet uz kuba virsmas, stūra vai malas iepriekš definētiem skatiem.

Skārienekrāna žesti
Ja ierīcei ir skārienekrāns, varat izmantot divu pirkstu žestus, lai ātri pielāgotu skices skatu, 
neizmantojot navigācijas rīkus:

Statusa josla Parāda savienojumu, akumulatoru, aktivizētās funkcijas 
režīma un palīga atbalsta statusu.

Navigācijas kubs un rīki Maina skices perspektīvu un mērogu. Noklikšķiniet uz kuba 
virsmas, stūra vai malas iepriekš definētiem skatiem. Izman-
tojiet navigācijas rīkus, lai skatu pielāgotu individuāli.

Elements Apraksts

Pārvilkt: Tuvināt:

Pagriezt: Tālināt:

011137_001

011136_001

009108_001

009111_001

009110_001
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Standarta pielieto-
juma (mērīšanas) 
rīkjosla

Statusa josla

Taustiņš Apraksts
Ievadiet un izmēriet atsauces augstumu.

Sāciet līnijas vai virsmas skenēšanu.

Atspējojiet līnijas zīmēšanu.

Pārejiet vienu punktu atpakaļ.

Pārejiet vienu punktu uz priekšu.

Parādiet visus fotoattēlus skicē.

Parādiet CAD rīku sarakstu.

Apstipriniet pašreizējo darbību.

Sāciet laukuma vai tilpuma režīmu.

Atsauciet pēdējo komandu vai atsauciet tās atcelšanu.

Notīriet funkcijas.

Ikona Apraksts
Norāda atlikušo 3D Disto akumulatora uzlādes līmeni.

Norāda, ka 3D Disto ir savienots ar barošanas avotu.

Norāda uz USB savienojumu starp Windows ierīci un 3D Disto.

Norāda, ka WLAN savienojums darbojas.

Skices laukuma mērogs un taustiņš tālummaiņas līmeņa mainīšanai. 

Norāda skatu meklētāja tālummaiņas līmeni/palielinājumu.

Norāda, ka slīpuma sensors izslēgts.
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Ikonas rezultātu logā Ikona Apraksts
Horizontālais attālums

Attāluma piesaiste

Augstums, augstuma starpība

Kreisais leņķis

Labais leņķis

Koordinātes: X, Y

Slīpums

Horizontāls/slīps laukums

Horizontāla/slīpa laukuma perimetrs

Tilpuma augstums

Tilpums

Apļa izmēri

Apkārtmērs

Diametrs

Skenēšanas laukums

Skenēšanas perimetrs

Skenēšanas apjoms

Attālums starp punktu un plakni.

Attālums perpendikulārā virzienā no punkta līdz atskaites līnijai.

Attālums no atsauces līnijas bāzes punkta līdz perpendikula pamatnei.
3D Disto_052

3D Disto_053
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3 Instrumenta iestatīšana
3.1 3D Disto iestatīšana

Iestatīšana soli pa 
solim

Turpmākajā aprakstā tiek pieņemta uzstādīšana uz statīva. 3D Disto var arī novietot uz 
līdzenas virsmas, piemēram, grīdas vai dēļiem.

3.2 3D Disto savienošana ar Windows ierīci

3D Disto savienošana 
ar Windows ierīci soli 
pa solim

Programmatūras sākšana

Darbība Apraksts

 Vienmēr ir ieteicams pasargāt instrumentu no tiešiem saules stariem un izvairī-
ties no temperatūras svārstībām ap instrumentu.

1. Uzstādiet statīvu piemērotā vietā, kur labi var 
mērķēt uz mērāmajiem punktiem, un izvērsiet 
statīva kājas ērtā darba augstumā.

2. Novietojiet 3D Disto uz statīva galvas. Pievelciet 
centrālā statīva stiprinājuma skrūvi.

3. Centrējiet apļveida burbuli uz 3D Disto, pielāgojot 
statīva kājas.

4. Nospiediet  , lai ieslēgtu instrumentu.
3D Disto sāk pašlīmeņošanu: slīpuma sensors 
pārbauda slīpumu un instruments nolīmeņojas 
pats, ja slīpums ir <3°.

 Nepārvietojiet 3D Disto pašizlīdzināšanas procedūras norises laikā.

2

3

1

4

1
1

010813_001

Darbība Apraksts
1. Lai sāktu programmatūru, noklikšķiniet uz 3D Disto ikonas darbvirsmā.

Sākot programmatūru pirmoreiz, tiek atvērts šāds ekrāns:

Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus.
Nospiediet , lai turpinātu.
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3.3 Palīgs

Palīga un atbalsta 
ikonas

Ir pieejams palīgs, kas palīdzēs veikt visus mērījumu uzdevumus, izmantojot ilustrētas 
uznires.

 Ja tas nav nepieciešams, to var deaktivizēt: Izvēlne » Iestatījumi » Palīgs. Ja 
palīgs ir deaktivizēts, statusa joslā joprojām ir atbalsta ikonas, kas rāda aktivizēto 
lietojumprogrammu un darbību, kas jāveic lietotājam. 

Atveras šāds ekrāns:

a) Atlasiet WLAN interfeisu.*
b) Pieejamo WLAN ierīču saraksts un to attiecīgā signāla intensitāte. Atlasiet 

pieejamo ierīci.
c) Ja vēlaties izmantot kabeļa savienojumu, pieslēdziet USB kabeli un noklikšķi-

niet šeit.
d) Lai turpinātu, neizveidojot savienojumu, noklikšķiniet šeit.

* 3D Disto ierīcēm ar sērijas numuru 175... ir nepieciešama ārēja WLAN USB atmiņa.

Darbība Apraksts

010818_002

a

b

c

d
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3.4 Slīpuma sensors

Slīpuma sensors Iebūvēts slīpuma sensors nodrošina, ka mērījumi attiecas uz patiesu horizontu vai patiesu 
svērteņa līniju, ko nosaka smagums. Slīpuma sensors pārbauda slīpumu, un instruments 
nolīmeņojas pats, ja slīpums ir <3°.

 Ja 3D Disto nevar nolīmeņot,  statusa joslā mirgo. Nolīmeņojiet 3D Disto vai 
atceliet līmeņošanas procedūru.

 Tikai pieredzējušiem lietotājiem:
Ja slīpuma sensors ir izslēgts, sistēma nekompensē 3D Disto slīpumu. Visus rezul-
tātus, kas attiecas uz fiziski horizontālo plakni, piemēram, slīpumu, augstuma atšķi-
rības, horizontālos attālumus, leņķus, laukumus, vai apjomus, tagad dēvē par 
lāzera vienības slīpo horizontu. Tikai sasaistes attālums starp diviem izmērītiem 
punktiem ir neatkarīgs no slīpuma sensora iestatījuma. Slīpuma sensoru būtu liet-
derīgi atspējot vibrāciju gadījumā, piemēram, būvlaukumos, un nestabilā vai 
kustīgā vidē, piemēram, laivā. Gandrīz visus mērījumus joprojām var veikt un 
eksportētos datus var vēlāk “izlīdzināt”, izmantojot CAD programmatūru.

3.5 Ierīces konfigurācija un izvēlnes iestatījumi

Ierīces konfigurācija

• Pievienojiet 3D Disto, lai izveidotu savienojumu ar WLAN, USB kabeli, vai atvienojiet.
• WLAN kanāls, lai pārslēgtos starp dažādiem kanāliem, ja nedarbojas savienojums.
• Slīpuma sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu slīpuma sensoru.

Izvēlieties Ieslēgts, strādājot smagos būvniecības apstākļos ar daudziem triecieniem 
un vibrācijām, turklāt izvēlieties Ieslēgts (jutīgs).

• Aizsardzība pret zādzību, lai instrumentu aizsargātu ar drošības PIN.
• Kalibrēšana, lai pārbaudītu un pielāgotu. Skatiet"8 Pārbaude un pielāgošana" papildin-

formāciju.
• Programmatūra, lai atjauninātu programmatūru, lai pārbaudītu programmatūras versiju 

vadības ierīcē vai ievadītu/aktivizētu programmatūras licences atslēgu.

Visus iestatīšanas ekrāna iestatījumus 
var arī mainīt, izmantojot izvēlni: Atlasiet 
Izvēlne » Ierīce.
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Iestatījumi

• Darbības rādiuss, lai definētu laukumu ap punktu/līniju. Šis iestatījums piedāvā 
sarakstu ar punktiem, kas ir ļoti tuvu viens otram, lai vienkāršotu savu izvēli.

• Palīgs, lai aktivizētu/deaktivizētu palīgu.
• Mērvienības, lai mainītu mērvienību iestatījumus.
• Sveiciena teksts, lai ievadītu, piemēram, uzņēmuma nosaukumu.
• Ekrāna tastatūra, lai definētu displeja režīmu ekrāna tastatūrai skārienekrāna ierīcēs.

Automātiski: ekrāna tastatūra tiek parādīta automātiski, līdzko tiek prasīts ievadīt rakst-
zīmes.

• Datums un laiks, lai mainītu datuma un laika iestatījumus.
• Valoda, lai izvēlētos sev vēlamo programmatūras valodu.
• Iestatījumu importēšana/eksportēšana, lai mainītu formātu, koordinātes un sarakstu 

atdalītāju.
• Instrumentam ir atiestatīšanas funkcija. Atlasot izvēlnes funkciju Atiestatīt uz noklu-

sējumu un apstiprinot to, ierīce atjauno rūpnīcas iestatījumus.
Visi mērījumu dati tiek saglabāti.

3.6 Datu pārvaldība
3.6.1 Failu pārvaldnieks

Failu pārvaldnieks Failu pārvaldnieks veic visu datu pārvaldību mērījumu failiem, fotoattēliem Fiksētie punkti 
un datu pārraidei.

Lai piekļūtu failu pārvaldniekam, nospiediet Izvēlnes taustiņu  un atlasiet Failu 
pārvaldnieks.

Nospiediet Izvēlne » Iestatījumi; parādās 
šādas iespējas:
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Taustiņu apraksts

Rīkjoslas taustiņi 
failu pārvaldniekā

Fotoattēlu un fiksēto 
punktu administrē-
šana

Fotoattēli un fiksētie punkti tiek glabāti atsevišķās mapēs.

Ikona Apraksts
Projekta mape

Mape ar fotoattēliem

Mape ar fiksētajiem punktiem

Pagaidu fails

Mērījumu fails

Projektora fails

Taustiņš Funkcija
Aizvērt mapi/failu pārvaldnieku

Pāriet uz augstāku mapes līmeni vai aizvērt failu pārvaldnieku

Izveidot mapi un ievadīt mapes nosaukumu

Atvērt izvēlēto failu vai mapi

Skatiet atlasīto elementu.

Datu eksports. Skatiet"3.6.2 Datu eksports un imports".

Pārdēvēt failu vai mapi

Notīriet atlasīto failu vai mapi.
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3.6.2 Datu eksports un imports

Datu eksports
Soli pa solim

Datu importēšana
Soli pa solim

Darbība Apraksts

 Eksportēšana piemēro attāluma mērvienības iestatījumu eksportētajām koordi-
nātēm. Šo iestatījumu var modificēt jebkurā laikā pirms eksportēšanas.

 Izvēlnē iekļautie importēšanas/eksportēšanas iestatījumi ļauj iestatīt katra pielie-
tojuma pirmā mērījumu punkta koordinātes. Šis iestatījums ir jāiestata pirms 
pirmā punkta mērīšanas jaunā projektā (piemēram, pirms jauna skenējuma), jo 
šis iestatījums nav piemērojams retrospektīvi.

1. Atveriet failu pārvaldnieku, izvēlieties mapi vai failu un nospiediet .

Ar taustiņa nospiešanu uz  tiek ģenerēta eksporta failu pakotne:
• DXF un DWG faili: 2D, 3D
• CSV fails: rediģējams fails vispārējā tabulārā datu formātā
• TXT fails: visi rezultāti rediģējamā ASCII formātā. Saturs vienāds ar CSV failu
• Fotoattēlu un fiksēto punktu JPG faili

2. Eksporta dati tiek pārsūtīti uz eksporta mapi datora direktorijā Mani Dokumenti 
\Leica Geosystems\3D Disto.

Darbība Apraksts

 Var importēt DXF failus vai tabulu formātus dažām lietojumprogrammām.

 Dati pirms importēšanas jāsagatavo datorā. Tiek importēti tikai punkti bez 
līnijām. Pirms importēšanas izņemiet neatbilstošos datus, piemēram, rāmjus, 
logo, koordinātes vai ievirzes bultas DXF failos.

1. Lai piekļūtu importēšanas mapei, noklikšķiniet uz ikonas 3D DistoDati darb-
virsmā.

2. CSV vai DXF failus iekopējiet importa mapē.
3. Skatiet"6.3 Projektors" papildinformāciju.
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3.7 Kalkulators

Kalkulatora lietošana • Lai palaistu kalkulatoru, pieskarieties rezultātam rezultātu logā.
•  Vēl viena iespēja ir nospiest Izvēlne » Kalkulators.

Atmiņas funkcija
Atmiņas funkcija ļauj pievienot vai atņemt rezultātus, piemēram, laukumus vai apjomus.
• Noklikšķiniet uz MC, lai notīrītu atmiņu.
• Noklikšķiniet uz MR, lai izgūtu atmiņā saglabātu vērtību.
• Noklikšķiniet uz M-, lai parādīto vērtību atņemtu no atmiņā saglabātās.
• Noklikšķiniet uz M+, lai parādīto vērtību pievienotu atmiņā saglabātajai.

 Noteiktas vērtības saglabāšana atmiņā: noklikšķiniet uz MC, lai notīrītu atmiņu, 
ievadiet vērtību un nospiediet M+. Lai vērtību saglabātu kā negatīvu, nospiediet M-.

010862_002
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4 Tehniskie termini un saīsinājumi

Horizontālais leņķis

Vertikālais leņķis

Attālumi

a) Horizontālais leņķis: [°] vai [gon]

a

010863_001

Iestatījums: horizonts = 0

a) Vertikālais leņķis: [°], [gon], [1:n] vai [%]

Iestatījums: horizonts = 90°/100 gon

a) Vertikālais leņķis: [°] vai [gon]

010864_001

a

010865_001

a

a) Perpendikulārais attālums

a) Attāluma piesaiste 
b) Vertikālais attālums  = augstuma star-

pība
c) Horizontālais attālums 

010867_001

a

010868_001

c

a

b
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Laukumi

Atsauces

Slīpuma sensors Slīpuma sensors nodrošina pareizus rezultātus, pat ja 3D Disto nav novietots horizontāli.

Fiksētie punkti Fiksētie punkti piesaista mērījumus koordinātu sistēmai. Šie atskaites punkti ļauj mainīt 
3D Disto atrašanās vietu vai turpināt mērījumus vēlāk, lai visi mērījumi būtu pilnīgi saderīgi.

 Skatiet"6.4 Atrašanās vieta" papildinformāciju.

a) Slīps laukums (kā izmērīts)
b) Horizontāls laukums, ko aprēķina 3D 

Disto010869_001

a

b

a) Atskaites augstums:
līmenis, kas attiecas uz visiem augstu-
miem.

a) Atsauces ass/līnija:
līnija, kas attiecas uz visiem izmēriem.

010870_001

0.00

-0.02

0.00

0.00

+2.10

+3.00

a

010871_001

3.101

2.91
1

7.040

7.002

a

Izslēgts slīpuma sensors = atspējots
Visi mērījumu rezultāti attiecas uz slīpo asi un 
3D Disto horizontu.

Ieslēgts slīpuma sensors = iespējots
Visi mērījumu rezultāti attiecas uz hori-
zontālo asi un horizontu, ja 3D Disto ir 
iestatīts starp 0° un 3°.

010876_001 010877_001

0-3°

010873_001
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Izkārtojums vai 
projekcija

Plānotos datus DXF un parastos tabulu formātus var importēt un izmantot, lai izklātu attie-
cīgos punktus vai režģus.

Lāzera tālummērs Lāzera tālummērs (LDM) nosaka attālumus, izmantojot redzamu sarkanu lāzera staru.

Kalibrēšana Kalibrēšana ir darbplūsma instrumenta precizitātes pārbaudīšanai un pielāgošanai. 
Skatiet"8 Pārbaude un pielāgošana" papildinformāciju.

Lineāls nobīdes 
punktiem

Lineāls nobīdes punktiem ir piederums nepieejamu vai slēptu punktu mērīšanai.

010874_001

CAD

a) Lineāls nobīdes punktiem

010875_001

a?
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5 Ekspluatācija
5.1 Mērījumi

Apraksts 3D Disto ir precīza lāzera tālummēra (LDM) un leņķa kodētāju kombinācija. Mērījumus 
izmanto, lai noteiktu attiecības starp dažādiem mērķiem, piemēram, horizontāliem attālu-
miem, attālumu piesaisti, augstuma atšķirībām, lai noteiktu telpas izmērus, leņķus no 
sienas līdz sienai, laukumus, tilpumus, vertikālus punktus vai citas īpašības.

5.2 Skatu meklētājs

Apraksts 3D Disto ir integrēta kamera. Tā ir pieejama ar  un rāda kameras attēlu tieši 3D Disto 
displejā. Skatu meklētāja attēla vizieri ļauj precīzi veikt mērķēšanu un mērīšanu, pat ja 
lāzera stars nav redzams, piemēram, lielos attālumos vai spilgta apgaismojuma apstākļos.

Skatu meklētāja ekrāna piemērs:

Skatu meklētāja lieto-
šana

Skatu meklētāja taustiņš

Lai sāktu skatu meklētāju, nospiediet .

Otrreiz nospiežot taustiņu, tiek aktivizēts bloķēšanas režīms, bet trešoreiz — atslēgts un 

aizvērts skatu meklētājs. Slēdzenes simbols uz taustiņa norāda bloķēšanas režīmu. 

Mērķēšana Mērķējot uz mērījuma punktu, ir dažādas iespējas, kas aprakstītas tālāk.
a) Lai nomērķētu, nospiediet bulttaustiņus ekrānā, paturiet tos 

nospiestus, lai panāktu ātrus 3D Disto pagriezienus, un īsi 
pieskarieties, lai panāktu atsevišķus pagriezienus;

b) Mērķēšana pieskaroties un izmērot: pieskarieties pozīcijai 
ekrānā. Lāzera punkts automātiski pagriežas uz šo punktu. 

c) Mērķēšana ar kursorsviru: tiek aktivizēta ar ilgu pieskārienu 
viziera centrā. Centrā parādās sarkans punkts. Bīdiet irbuli uz 
ekrāna, lai 3D Disto pagrieztu šajā virzienā reāllaikā, līdz 
sarkanā bultiņa tiek atbrīvota. Jo ilgāk ir redzama sarkanā 
bultiņa, jo ātrāk 3D Disto griežas.c

a

b

011126_001
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Rīkjoslas apraksts

Taustiņš Funkcija
Nospiediet, lai tuvinātu vai tālinātu.

Nospiediet, lai noregulētu kameras spilgtumu.

Nospiediet, lai parādītu/paslēptu visus izmērītos punktus.

Nospiediet, lai izmērītu slēptos punktus.
Uznirē atlasiet nobīdes rīku:

• Vertikālā nobīde: izmēriet vienu punktu uz jebkura vertikāla mērķa.
• Individuāla nobīde: izmēriet divus punktus uz balsta vai citas apara-

tūras.
• Nobīdes lineāls: izmēriet divus punktus uz 3D Disto nobīdes punkta 

lineāla.
Palīgs izved caur darbplūsmu.
Nospiediet, lai fotografētu dokumentācijai.

Nospiediet tumšos apstākļos, lai skatu meklētāja attēlu mainītu uz malas 
režīmu. Malas un stūri ir iezīmēti melnā krāsā.
Nospiediet, lai izvēlētos no dažādām pagriezienu komandām:
• Pagriezt 90° pa labi
• Pagriezt 90° pa kreisi
• Pagriezt ?°: Ievadiet horizontālo leņķi, kurā 3D Disto jāpagriež.
• Horizonts: 3D Disto iet uz 0% slīpumu horizontālā pozīcijā. 
• Pacelt vertikāli: šo iespēju var izmantot, lai kādu punktu paceltu verti-

kāli, iestatot 3D Disto tieši virs tā. Centrēšanas nolūkā izmantojiet 90° 
marķējumus uz 3D Disto ligzdas.
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5.3 Mērījumu darbplūsma

Mērījumi soli pa 
solim Darbība Apraksts

1.

Lai mērķētu uz pirmo punktu, piemēram, stūri, nospiediet  un izmantojiet 
bulttaustiņus vai citu metodi, kā aprakstīts"5.2 Skatu meklētājs", lai lāzera 
punktu pārvietotu uz vēlamo pozīciju.

 Mērķējot nodrošiniet, lai lāzera stars nebūtu sadalīts pa stūriem vai malām.

2.
Nospiediet  , lai mērītu.

3. Nomērķējiet otro punktu, kā aprakstīts iepriekšējās darbībās.
Līnija tiek parādīta no pirmā uz otro izmērīto punktu.

4. Rīkojieties, kā aprakstīts, lai mērītu pārējos punktus, vai izmantojiet  , lai 
aizvērtu/pabeigtu daudzstūri.

011133_001
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 Īpašos gadījumos ierosinātā līnija nav pieejama. Daudzstūri var būt arī slēgti, un 
rezultāti izveidojas, uzzīmējot līniju ar irbuli starp diviem saistāmajiem punktiem.

 Lai skatu mainītu uz piemērotu perspektīvu, izmantojiet navigācijas rīkus vai 
noklikšķiniet uz navigācijas kuba.

5. Nospiediet  , lai izvēlētos Saglabāt, Saglabāt kā, Notīrīt ekrānu vai Aizvērt 
mērījumus nesaglabājot.

Darbība Apraksts
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Laukuma un tilpuma 
aprēķini

3D Disto var arī palīdzēt noteikt laukumu un tilpumu. Abus var noteikt mērīšanas laikā vai 
pēc tās.

Darbība Apraksts
1. Nospiediet .

2. Atlasiet laukumam pievienojamo līniju un nospiediet .

3. Veiciet šādas darbības ar citām līnijām un nospiediet .

4. Tiek parādīta uznire, lai izvēlētos no dažādām augstuma noteikšanas iespējām:
• Ievadīt augstumu:

Ievadiet nepieciešamo vērtību un nospiediet Labi.
• Mērīt augstumu:

Skatu meklētājs tiek atvērts, lai mērķētu un mērītu punktu uz grīdas ar , 
pēc tam punktu uz griestiem. Var izmērīt punktus jebkurā grīdas vai griestu 
laukumā. Augstums tiek parādīts rezultātu logā.

• Aizvērt sarakstu:
rezultāts ir laukumā.

5. Lai mainītu augstumu vai aprēķinātu tilpumu ar izvēlēto laukumu, nospiediet  
un rīkojieties, kā aprakstīts iepriekšējās darbībās.

6. Aizveriet lietojumprogrammu, nospiežot .
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6 Programmatūras lietojumprogrammas
6.1 Pārskats

Apraksts Ir pieejamas dažādas programmatūras lietojumprogrammas, lai risinātu plaša spektra 
būvniecības uzdevumus un atvieglotu ikdienas darbu.
• Mērīšana:

nodrošina praktiskas funkcijas, lai manuāli vai automātiski izmērītu telpas izmērus, 
sienas, logus, kāpnes un citas detaļas ar atsauces augstumu.

• Projektors:
iespējo koordinātu sistēmu un citu izstrāžu plānojumu uz grīdām, griestiem vai sienām.

• Atrašanās vieta:
process 3D Disto pozīcijas vienkāršai un pareizai pārbaudei un pārvietošanai.

• Rīku komplekts:
viedie mērīšanas un parādīšanas rīki.

6.2 Mērījums

Apraksts Šī lietojumprogramma nosaka telpas izmērus, iekļaujot detaļas. Šiem mērījumiem ir 
pieejamas vairākas papildu iespējas:
• Atskaites augstums
• Viena punkta mērījums
• Skenēšanas rīks automātiskām skenēšanām
• CAD rīki

6.2.1 Atskaites augstums

Atsauces augstuma 
definēšana
Soli pa solim

Mērījumu lietojumprogrammā varat definēt zināmu augstumu kā atskaites augstumu. Visi 
turpmākie izmērītie augstumi atsauksies uz šo atskaites augstumu.

Darbība Apraksts
1. Nospiediet .

2. Uznire liek ievadīt un izmērīt atskaites augstumu. Ievadiet vērtību un nospiediet 
Labi.

3. Tiek atvērts skatu meklētājs.
Nomērķējiet atskaites augstumu un nospiediet .

4. Atsauces augstums tiek parādīts skices laukumā.
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6.2.2 Skenēšanas rīks automātiskām skenēšanām

Apraksts Šis rīks veic automatizētus horizontālus, vertikālus vai slīpuma profila mērījumus un 
virsmas skenēšanu.
Ideāli piemērots telpu mērījumiem ar nekvadrātveida stūriem vai izliektām sienām, nepie-
ejamiem punktiem, slīpumiem vai laukumiem.

Līniju skenēšana soli 
pa solim

010918_001

Darbība Apraksts
1. Nospiediet  , lai sāktu skenēšanu.

2. Uznirstošais logs piedāvā līniju skenēšanu un virsmas skenēšanu.

Nospiediet  , lai atlasītu līnijas skenēšanu.

3. Uznire vaicā par skenēšanas veidiem.

• Horizontāls
• Vertikālais
• Slīpums

4. Skatu meklētājs tiek atvērts, lai mērķētu un mērītu sākuma punktu.

Nomērķējiet un nospiediet .

 Vertikālas līnijas skenēšanai:
Uznire prasa izvēlēties skenēšanas orientāciju: 
• Perpendikulāri pret sienu
• Brīvi: Palīgs izved caur darbplūsmu.

5. Uznire prasa noteikt skenēšanas virzienu.
Horizontālas līnijas skenēšanai:
• Pa kreisi (360°)
• No punkta uz punktu
• Pa labi (360°)
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Vertikālas līnijas skenēšanai:
• Uz augšu (360°)
• No punkta uz punktu
• Uz leju (360°)

Slīpā skenēšana:
Tiek atvērts skatu meklētājs.

Nomērķējiet skenēšanas beigas un nospiediet .

6. Uznirstošais logs liek noteikt mērījumu atstarpi.
Izvēlieties intervālu un nospiediet Labi vai pārejiet uz galējo labās puses pozī-
ciju, lai ievadītu atsevišķus intervālus.

 Lai iegūtu vislabākos skenēšanas rezultātus, neizvēlieties mazus intervālus 
lielos attālumos.

7. Nospiediet Labi.
Skenēšana sākas.

 Rīkjosla mainās.

Nospiediet  , lai palaistu kameru. Nospiediet vēlreiz, lai atbloķētu.

Nospiediet  , lai mainītu skenēšanas intervālu, izlaistu pārējā skenēšanu, 
turpinātu skenēšanu vai atceltu skenēšanu.

Nospiediet  , lai izlaistu skenēšanas punktu, kas jums nav nepieciešams vai 
izraisa problēmas.

8. Ja skenēšana ir pabeigta, tiek parādīta uznire Gatavs. Vai rediģēt skenēšanu? 
Jā/nē.

9. Ja Jā: tiek parādīta jauna rīkjosla, piemēram, lai noteiktu trūkstošos punktus ar 
DIST vai dzēstu nevajadzīgos punktus ar atkritnes taustiņa simbolu.

Darbība Apraksts
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Virsmas skenēšana 
soli pa solim

 Nospiediet  vai  , lai atlasītu punktus.

Nospiediet  , lai sāktu skenēšanas vienkāršošanu, kas automātiski izdzēš 
saskaņotos punktus.

Nospiediet  , lai pabeigtu skenēšanu.

10. Nospiediet  , lai saglabātu un aizvērtu mērījumu failu.

Darbība Apraksts

Darbība Apraksts
1. Nospiediet  , lai sāktu skenēšanu.

2. Uznirstošais logs piedāvā līniju skenēšanu un virsmas skenēšanu.

Nospiediet  , lai veiktu virsmas skenēšanu.
3. Uznirē tiek piedāvātas trīs skenēšanas opcijas: horizontāla, slīpa vai vertikāla.

Atlasiet vajadzīgo opciju atbilstoši skenējamai virsmai.

 Izmantojiet vertikālo vai horizontālo skenēšanu sienu, grīdas un griestu mērī-
šanai.

 Slīpuma skenēšana ir ideāli piemērota jebkādas virsmas līdzenuma pārbaudī-
šanai neatkarīgi no tās slīpuma.

4. Atlasiet “precīzo” vai “ātro” opciju. “Precīzā” opcija atrod katra skenēšanas 
punkta precīzo stāvokli. “Ātrā” opcija prioritizē īsu mērīšanas laiku un aptuve-
nību. Mērīšanas precizitāte ir līdzvērtīga.

5. Tiek atvērts skata meklētājs, lai mērījumiem tiktu definēts skenēšanas laukums:
Darba laukuma definēšana:
• horizontāla un vertikāla: izmēriet 2 malas (3 punktus). Laukums tiek pabeigts 

automātiski
• slīpuma skenēšana: izmēriet skenējuma robežas un nospiediet  , lai turpi-

nātu.
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6. Uznirstošais logs liek noteikt mērījumu atstarpi.
Izvēlieties intervālu un nospiediet Labi vai pārejiet uz galējo labās puses pozī-
ciju, lai ievadītu atsevišķus intervālus.

 Lai iegūtu vislabākos skenēšanas rezultātus, neizvēlieties mazus intervālus 
lielos attālumos.

7. Nospiediet Labi.
Skenēšana sākas.
Rezultātu logā ir redzama katra skenētā punkta novirze attiecībā pret atskaites 
plakni. 

Ģeometrisku iemeslu dēļ skenēšanas apjomu aprēķins ir aptuvens.

 Rīkjosla mainās.

Nospiediet  , lai palaistu kameru. Nospiediet vēlreiz, lai atbloķētu.

Nospiediet  , lai mainītu skenēšanas intervālu, izlaistu pārējā skenēšanu, 
turpinātu skenēšanu vai atceltu skenēšanu.

Nospiediet  , lai izlaistu skenēšanas punktu, kas jums nav nepieciešams vai 
izraisa problēmas.

8. Nospiediet  , lai saglabātu un aizvērtu mērījumu failu.

Darbība Apraksts
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6.2.3 CAD rīki

Apraksts CAD rīki ir zīmēšanas funkciju kopa.

Noklikšķiniet uz pogas rīkjoslā, lai parādītu CAD rīkus. 

Ir pieejami tālāk norādītie rīki.
• Aplis
• Taisnstūris
• Līniju krustojums
• Līnijas pagarinājums
• Punkta nobīde
• Perpendikulārs krustojums

Apļa rīks Apļa rīka galvenais mērķis ir zīmēt apli uz punktiem kā, piemēram, ligzdas vai caurumus.

Darbība Apraksts
1. Mērķēt un mērīt punktu un aktivizēt apļa funkciju, ilgstoši skarot punktu skices 

laukumā.
2. Atlasiet Aplis. 

3. Tiek atvērta uznire.

Ievadiet vērtību un nospiediet Labi.
4. Aplis tiek zīmēts ap izvēlēto punktu. Rezultātu logā ir apļa rādiuss, apkārtmērs 

un izmērs.

 Lai nodzēstu apli, ievadiet 0 kā diametra vērtību vai nospiediet .
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Taisnstūra rīks Darbība Apraksts
1. Izmēriet taisnstūra diagonāles pirmo un otro punktu, piemēram, logu, un aktivi-

zējiet CAD rīku, ilgstoši skarot līniju.

2. Tiek atvērta CAD rīku izvēlne. Atlasiet Taisnstūris.

3. Diagonāle mainās uz līmeņotu taisnstūri.
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Līniju krustojuma 
rīks

Līniju krustojuma rīks atrod divu līniju krustojuma punktu.

Darbība Apraksts

 Krustojuma atrašanās vieta tiek aprēķināta divās dimensijās X-Y plaknē. Krus-
tojuma punkta augstums tiek aprēķināts, ekstrapolējot pirmo līniju.

1. Mērķējiet un mēriet divus punktus vai atlasiet esošu līniju.

2. Aktivizējiet CAD rīkus, ilgstoši skarot līniju skices laukumā. Atlasiet Līniju krus-
tojums.

3. Palīgs prasa atlasīt otru līniju.
Atlasiet otru līniju.
Pēc līnijas izvēlēšanās tiek piedāvāts krustojuma punkts:

4. Pēc  nospiešanas tiek ģenerēts krustojuma punkts un esošajiem punktiem 

tiek pievienotas savienojošas līnijas.
5.
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Līniju pagarinājuma 
rīks

Līnijas pagarinājuma rīks pagarina līniju, pievienojot manuāli ievadītu attāluma vērtību.

Darbība Apraksts

 Līnijas pagarinājuma beigu punkts tiek aprēķināts kā atlasītās līnijas trīsdimen-
siju ekstrapolācija.

1. Mērķējiet un mēriet divus punktus vai atlasiet esošu līniju.
2. Aktivizējiet CAD rīkus, ilgstoši skarot līniju skices laukumā. Atlasiet Līnijas 

pagarinājums.

3. Uznirē tiek prasīts ievadīt pagarinājuma garumu.
Ievadiet vērtību un nospiediet Labi.

4. Tiek piedāvāts līnijas pagarinājuma beigu punkts:

5. Pēc  nospiešanas tiek ģenerēts jaunais punkts un tiek pievienota savieno-

joša līnija iepriekšējam punktam.
6.
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Punkta nobīdes rīks Punkta nobīdes rīks izveido jaunu punktu, sniedzot sāniskas kustības vērtību pie esošas 
līnijas, nobīdi un nobīdes leņķi.

Darbība Apraksts

 Punkta nobīdes atrašanās vieta tiek aprēķināta divās dimensijās X-Y plaknē. 
Jaunā punkta augstums tiek aprēķināts, ekstrapolējot atlasīto līniju.

1. Mērķējiet un mēriet divus punktus vai atlasiet esošu līniju.
2. Aktivizējiet CAD rīkus, ilgstoši skarot līniju skices laukumā. Atlasiet Punkta 

nobīde.

3. Palīgs un uznire prasa ievadīt kustības garumu.
Ievadiet vērtību un nospiediet Labi.

4. Tiek piedāvāts garuma nobīdes punkts:

5. Nospiediet  , lai turpinātu.

6. Palīgs un uznirstošajā logā parādītā uzvedne prasa ievadīt nobīdes virziena 
leņķi.
Ievadiet vērtību un nospiediet Labi.
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7. Tiek piedāvāts nobīdes virziena leņķis:

8. Nospiediet  , lai turpinātu.

9. Palīgs un uznire prasa ievadīt nobīdi.
Ievadiet vērtību un nospiediet Labi.

10. Tiek piedāvāts nobīdes punkts:

11. Pēc  nospiešanas tiek ģenerēts jaunais punkts un tiek pievienota savieno-

joša līnija iepriekšējam punktam.
12.

Darbība Apraksts
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Perpendikulāra krus-
tojuma rīks

Perpendikulārā krustojuma rīks atrod punkta perpendikulāro projekciju uz atlasītās 
līnijas.

Darbība Apraksts

 Krustojuma atrašanās vieta tiek aprēķināta divās dimensijās X-Y plaknē. Krus-
tojuma punkta augstums tiek aprēķināts, ekstrapolējot pirmo līniju.

1. Mērķējiet un mēriet divus punktus vai atlasiet esošu līniju.

2. Aktivizējiet CAD rīkus, ilgstoši skarot līniju skices laukumā. Atlasiet Perpendiku-
lārs krustojums.

3. Palīgs prasa atlasīt punktu.
Nospiediet Labi. Atlasiet punktu.

4. Pēc punkta izvēlēšanās tiek piedāvāts krustojuma punkts:

5. Pēc  nospiešanas tiek ģenerēts krustojuma punkts un esošajiem punktiem 

tiek pievienotas savienojošas līnijas.
6.
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6.3 Projektors

Apraksts Šī lietojumprogramma projicē punktus vai ģeometriskas koordinātu sistēmas horizontālā, 
vertikālā vai slīpā (= “brīvā”) plaknē. Var importēt projekta datus DXF vai tabulas formātā 
vai koordinātu sistēmas ģeometriju var ievadīt manuāli.

6.3.1 Darbplūsma

Projektors, palaišana

Darba laukuma mērī-
šana

Punktu konstrukcija

010958_001

Darbība Apraksts
1. Nospiediet Izvēlne » Lietojumprogrammas » Projektors.
2.

Uznirē tiek piedāvāti trīs skenēšanas režīmi: horizontāla, slīpa vai vertikāla 
skenēšana.
Atlasiet nepieciešamo atbilstoši darba laukumam.

3. Tiek atvērts skatu meklētājs darba laukuma mērīšanai.

Darbība Apraksts
1. Izmēriet visus nozīmīgos objektus, ko vēlaties ņemt vērā (malas, stūrus u.c.).

 Tikai horizontālajam režīmam: pirmais mērījumu punkts definē atskaites līmeni 
visiem nākamajiem punktiem.

2. Ja  ir iespējots, nospiediet šo taustiņu, lai aizvērtu kontūru. Pēc tam izmēriet 
nākamos interesējošos punktus (tikai slīpuma režīms).

3. Kad visi punkti ir izmērīti, nospiediet  , lai turpinātu.

Darbība Apraksts
1.

Uznire piedāvā divas opcijas projekcijas punktu definēšanai: koordinātu 
sistēmas režīms parastam modelim un importēšanas režīms atsevišķiem DXF 
vai CSV failiem.

 Izmantojiet  taustiņu jebkurā laikā, lai atgrieztos uz darba laukuma mērīšanu.
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Koordinātu sistēmas režīms

Importēšanas režīms

Darbība Apraksts
1.

Nospiediet  , lai palaistu koordinātu sistēmas režīmu.

2. Tiek parādīta uznire, lai izvēlētos Definēt jaunu, Lietot pēdējo vai Mērīt.
3. Atlasiet nepieciešamo opciju.

• Definēt jaunu: izmantojiet tālāk parādītos rīkus, lai ievadītu koordinātu 
sistēmas ģeometriju.

• Lietot pēdējo: atjaunojiet pēdējo ievadīto koordinātu sistēmas konstrukciju.
• Mērīt: rīkojieties atbilstoši norādītajai darbplūsmai, lai fiksētu esošā koordi-

nātu sistēmā. Šī opcija izlaiž soli Regulēšana.

Darbība Apraksts
1.

Nospiediet  , lai palaistu importa režīmu.

2. Failu pārvaldnieks parāda visus importētos DXF un CSV failus.
Atlasiet failu.

 Nospiediet  , ja vēlaties pārbaudīt saturu ar skatītāju.
Skatītāja augšējā līnijā ir parādīti faila izmēri. Ja mērogs neietilpst darba 
laukumā, izvēlnē mainiet attāluma iestatījumu!

 Lai importētu punktus no saraksta, teksta redaktorā ievadiet koordinātes X, Y vai 
Y, X un saglabājiet failu ar paplašinājumu CSV. Ja importēšana nedarbojas 
pareizi, izvēlnē pārbaudiet iestatījumus Importēt/eksportēt.

3. Nospiediet  , lai turpinātu.

4. Projekcijas punkti tiek parādīti un ir gatavi regulēšanai.
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Konstrukcijas regulē-
šana Darbība Apraksts

 Izmantojiet  taustiņu jebkurā laikā, lai atgrieztos uz punkta konstrukciju.

1. Tiek atvērts savienotājs.

2. Punktu konstrukcija tagad tiek parādīta darba laukumā un ir jāpārvieto uz nepie-
ciešamo pozīciju. Izmantojiet tālāk norādītos rīkus.

 Koordinātu sistēmu ekrānā var maziem soļiem pārvietot uz augšu, uz leju, pa 
kreisi un pa labi, izmantojot  /  /  / .

Tiek parādīts attālums perpendikulārā virzienā no izvēlētā koordinātu sistēmas 
punkta līdz atskaites līnijai. Uzspiediet uz šī attāluma, lai ievadītu vērtību.

Nospiediet  , lai atiestatītu koordinātu sistēmas pozīciju.

Nospiediet  , lai koordinātu sistēmu saskaņotu paralēli atlasītai līnijai.

 Ja nepieciešams, pirms paralēļu rīka lietošanas ekrānā var uzzīmēt 
līnijas starp konstrukcijas punktiem.

Nospiediet  , lai koordinātu sistēmu pagrieztu par 90°.

Nospiediet  , lai koordinātu sistēmu novietotu tieši uz atskaites punkta.

3. Nospiediet  , nospiediet.



3D Disto, Programmatūras lietojumprogrammas 51

Punkta projekcija

Plakņu pārslēgšana  Ja punktu nevar projicēt uz griestiem, vienkārši pārvietojiet lāzera punktu uz grīdas 
pirms taustiņa DIST nospiešanas. Kopš šī brīža uz grīdas tiks projicēti turpmākie 
punkti. Projekcijas virsmu var mainīt jebkurā laikā.

6.3.2 Mērķēšana un izkārtojums ar RM100 tālvadības pulti

Taustiņu funkcionali-
tāte projektora lieto-
jumprogrammā

Darbība Apraksts

 Nospiediet  , lai dotos atpakaļ uz saskaņošanas rīku.

1. Izkārtojumu režīmā rīkjosla mainās un var sākt projicēt koordinātu sistēmu.

2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu punktu, un nospiediet .

Punktus var arī atlasīt, pieskaroties punktam ekrānā vai izmantojot tālvadības 
pulti.

 Porainas, strukturētas vai raupjas virsmas izraisa problēmas, ja lāzera stars 
nevar atspoguļot izklājuma punkta precīzo pozīciju.

3. Lāzera punkts mirgo, ja atrasta precīzā pozīcija. Punkts ir izcelts skices laukumā 
sarkanā krāsā. Rezultātu logā tiek parādīts atstatums starp punktu un atskaites 
plakni.

4. Lai izklātu nākamos punktus, atlasiet citu punktu un nospiediet .

5.
Nospiediet  , lai saglabātu failu.

Nospiediet  , lai aktivizētu lāzeri, un otrreiz, lai projicētu vai izmērītu 
punktu atskaites laukumā.

Katrs bulttaustiņš atlasa blakus punktu, pagriež 3D Disto un sāk iteratīvu 
mērījumu. Nospiediet vienreiz, lai aktivizētu tālvadību, un otrreiz, lai izpil-
dītu komandu.



3D Disto, Programmatūras lietojumprogrammas 52

6.4 Atrašanās vieta

Apraksts Atrašanās vietas funkcijas ļauj mainīt 3D Disto pozīciju.
Fiksētos punktus ievieto lietotājs, un tie atvieglo pozicionēšanas procedūru.

Atrašanās vietas 
fiksēšana soli pa 
solim

Pārvietošana soli pa 
solim

Šī funkcija ļauj pārvietot 3D Disto uz noteiktu koordinātu sistēmu, kas iepriekš tika noteikta 
ar procedūru Fiksēt atrašanās vietu, piemēram, lai pabeigtu iepriekšējo mērījumu.

Darbība Apraksts

 Pirms Fiksēto punktu saglabāšanas ir jāizmēra divi punkti.
1. Marķējiet un piestipriniet trīs līdz piecas pašlīmējošās mērķa atzīmes uz sienām, 

griestiem vai grīdas ap darba zonu. Nodrošiniet, lai mērķa preču zīmes būtu 
sadalītas.

2. Nospiediet Izvēlne » Lietojumprogrammas » Atrašanās vieta » Fiksēta atra-
šanās vieta.
Tiek atvērts skatu meklētājs.

3. Nomērķējiet Mērķa atzīmes pēc iespējas precīzāk un nospiediet  , lai 
mērītu.
3D Disto uzņem fotoattēlu un saglabā to ar koordinātām, marķētām ar ID un 
datumu.

4. Uznire vaicā: Vai noteikt vairāk fiksēto punktu? Jā/nē.
5. Rīkojieties tāpat kā iepriekš un izmēriet vismaz trīs fiksētos punktus.

 Varat pievienot vairāk fiksēto punktu jebkurā laikā.

 Pārliecinieties, vai jums ir pietiekami daudz labi izmērītu fiksēto punktu ap darba 
zonu. Lai pārvietošana būtu veiksmīga, jābūt vismaz trim punktiem, pat ja viens 
ir pazaudēts.

6. Pēc vismaz trīs punktu saglabāšanas var iziet no lietojumprogrammas, izvēloties 
Nē.

Darbība Apraksts

 Izmantojiet 3D Disto pozīciju, kas ļauj mērķēt un noteikt vismaz trīs fiksētos 
punktus ap jūsu darba zonu.

1. Nospiediet Izvēlne » Lietojumprogrammas » Atrašanās vieta » Pārvieto-
šana.
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2. Uznire liek noteikt pielaidi.

Nospiediet Labi, lai apstiprinātu vērtību.

 Zemākā pielaide palielina mērījumu precizitāti, un tai ir nepieciešama fiksēto 
punktu precīza mērķēšana un redzamība.

 Ja fiksētie punkti nav pieejami, bet jūsu mērījumam ir jāiederas iepriekšējo 
ģeometrijā, sāciet savu mērījumu ar tiem pašiem pamatlīnijas punktiem. Šie ir 
pirmie divi mērījuma punkti.

3. Ja fiksētie punkti ir pieejami, mape atveras.

Izvēlieties fiksētu punktu, nospiežot  /  vai pieskaroties ekrānam.

Nospiediet  , lai palielinātu.

Nospiediet  , lai skatītu visus fiksētos punktus visā atmiņā.

4. Nospiediet  , lai apstiprinātu punktu.
Tiek atvērts skatu meklētājs.

5. Nomērķējiet fotoattēlā rādīto mērķa atzīmi pēc iespējas precīzāk un nospiediet 
 , lai mērītu.

Ja darbība ir veiksmīga, tiek atvērta uznire Vai mērīt nākamo fiksēto punktu? 
Jā/atcelt.

6. Ja Jā: tiek atvērta mape, lai izvēlētos nākamo fiksēto punktu.
Ar otro un trešo punktu rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.

 Ja pirmie divi fiksētie punkti ir izmērīti sekmīgi, 3D Disto aptuveni pagriežas uz 
nākamo izvēlēto fiksēto punktu. Vienkārši jāveic precīza noteikšana un jāno-
spiež .

7. Ja trīs punkti ir veiksmīgi izmērīti, uznirē redzams paziņojums Labi. Vai izmērīt 
vairāk fiksēto punktu? Jā/nē/atcelt.
• Nospiediet Jā, lai turpinātu, un rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.
• Lai pabeigtu, nospiediet Nē.

Ja darbība ir veiksmīga, uznirē tiek parādīta vecās un jaunās pozīcijas izmēru 
atšķirība: XXX m; augstums: XXX m; Labi/atcelt. Apstipriniet ar Labi vai 
Atcelt, lai izmērītu papildu punktus.

Ja pārvietošana nav veiksmīga, uznirē redzams ziņojums Ārpus pielaides! Vai 
izmērīt vairāk fiksēto punktu? Jā/nē/atcelt. Turpiniet, kā aprakstīts iepriekš.

8. Nospiediet  , lai aizvērtu lietojumprogrammu.

Darbība Apraksts
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Atrašanās vietas 
pārbaude soli pa 
solim

Ja 3D Disto ir neparedzēti pārvietots, piemēram, uzgrūžoties, izmērīto punktu ģeometrija 
vairs nav saderīga ar iepriekš izmērīto punktu ģeometriju. Sāciet atrašanās vietas pārbaudi, 
lai uzturētu pašreizējo precizitāti/ģeometriju.

6.5 Rīku komplekts

Vispārīgi Papildus standarta lietojumprogrammām šai programmai ir vēl šādas iezīmes:

Pēc katra plānojuma uzdevuma attiecīgais rīks ir jārestartē. Uznirstošais logs piedāvā 
turpināt ar tādu pašu atskaiti vai izmērīt jaunu. Dati netiek saglabāti, un tos nevar importēt 
vai eksportēt. Šīs lietojumprogrammas neatbalsta tālvadības funkciju.

Darbība Apraksts
1. Lai sāktu atrašanās vietas pārbaudi, nospiediet Izvēlne » Lietojumprog-

rammas » Atrašanās vieta » Atrašanās vietas pārbaude.
2. Ja fiksētie punkti ir pieejami, atlasiet fiksēto punktu un nospiediet .

3. 3D Disto mērķēs fiksēto punktu automātiski.
Pārbaudiet lāzera punkta pozīciju ar mērķa atzīmi.

 Ja lāzera punkts nav orientēts uz mērķa atzīmes centru, pārvietošana ir 
ieteicama.

4. Turpiniet šādi, lai pārbaudītu papildu punktus.
5. Nospiediet  , lai aizvērtu fiksēto punktu galeriju.

• Ērta vertikāles noteikšana,
• Ērta mērķēšana,
• Ērts līmeņrādis,
• Metra atzīme,
• Augstuma uzskaite,
• Paralēlā līnija.
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6.5.1 Ērta vertikāles noteikšana

Apraksts Ērta vertikāles noteikšana ļauj noteikt jebkura punkta vertikāli uz augšu vai uz leju, 
nestāvot virs tā.

Ērta vertikāles 
noteikšana soli pa 
solim

010899_001

Darbība Apraksts
1. Sāciet lietojumprogrammu šeit: Izvēlne » Lietojumprogrammas » Rīku 

komplekts.
Palaistā lietojumprogramma paliek atvērta fonā.

2.
Nospiediet  rīkjoslā.
Tiek atvērts skatu meklētājs.

3. Mērķējiet un izmēriet punkta vertikālo stāvokli. Nospiediet .
Skatu meklētājs paliek atvērts.

4. Aptuveni nomērķējiet uz paredzamo vertikāli un nospiediet .
Ja vertikāle ir atrasta, lāzers mirgo, lai norādītu precīzu pozīciju.

5. Nospiediet  , lai aizvērtu rīku komplektu.



3D Disto, Programmatūras lietojumprogrammas 56

6.5.2 Ērta mērķēšana

Apraksts Ērta mērķēšana ļauj noteikt punktu attiecībā pret atskaites punktu uz vertikālām virsmām.

 Izmantojiet šo rīku tikai uz vertikālām virsmām. Uz slīpām virsmām izkārtojuma 
stāvoklis nebūs pareizs.

Ērta mērķēšana soli 
pa solim

010906_001

2.000 m
0.500 m

Darbība Apraksts
1. Sāciet lietojumprogrammu šeit: Izvēlne » Lietojumprogrammas » Rīku 

komplekts.
Palaistā lietojumprogramma paliek atvērta fonā.

2. Nospiediet  rīkjoslā.

Tiek atvērts skatu meklētājs.
3. Mērķējiet atskaites punktu uz sienas. Nospiediet .

4. Uznire liek ievadīt vērtību attālumam pa kreisi vai pa labi līdz atskaites punktam. 
Kreisajam pagriezienam iestatiet negatīvu vērtību. Ievadiet 0, lai izkārtotu 
punktus tikai ar vertikālām nobīdēm pret atskaites punktu.
Nospiediet Labi, lai apstiprinātu vērtību.
Lāzera punkts mirgo, lai norādītu precīzu pozīciju.

5. Tiek parādīta uznire, lai ievadītu vertikālo vērtību (= attālums virs/zem izkārto-
juma punkta). Noklusējuma vērtība = 0.
Pagriezienam uz leju iestatiet negatīvu vērtību. Nospiediet Labi, lai apstiprinātu 
vērtību.
3D Disto pagriežas un izkārto pareizo pozīciju. Lāzera punkts mirgo, lai norādītu 
precīzu pozīciju.

6. Nospiediet  , lai aizvērtu rīku komplektu.
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6.5.3 Ērts līmeņrādis

Apraksts Ērta līmeņošana uztur lāzera punktu tajā pašā līmenī, pagriežot 3D Disto horizontāli.

Ērta līmeņošana soli 
pa solim Darbība Apraksts

1. Sāciet lietojumprogrammu šeit: Izvēlne » Lietojumprogrammas » Rīku 
komplekts.
Palaistā lietojumprogramma paliek atvērta fonā.

2.
Nospiediet  rīkjoslā.
Tiek atvērts skatu meklētājs.

3. Mērķējiet atskaites augstumu uz sienas. Nospiediet .
Skatu meklētājs paliek atvērts.

4. Aptuveni mērķējiet pieņemto izkārtojuma punktu un nospiediet .
Lāzera punkts mirgo, lai norādītu precīzu augstuma pozīciju.

5. Nospiediet  , lai aizvērtu rīku komplektu.
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6.5.4 Metra atzīme

Apraksts Rīks Metra atzīme atsaucas uz metra atzīmes vai atsauces augstumu un ļauj izkārtot 
jebkuru vēlamo augstumu.
Šis rīks var būt ļoti noderīgs, lai metra atzīmi atzīmētu vairākās vietās telpā vai izkārtotu 
augstumus vairākos ēkas līmeņos.

Metra atzīme soli pa 
solim Darbība Apraksts

1. Sāciet lietojumprogrammu šeit: Izvēlne » Lietojumprogrammas » Rīku 
komplekts.
Palaistā lietojumprogramma paliek atvērta fonā.

2. Nospiediet  rīkjoslā.

3. Uznire liek ievadīt augstuma un izmērīt atsauces augstumu.
4. Tiek atvērts skatu meklētājs.

Mērķējiet atskaites punktu uz sienas. Nospiediet .

5. Uznire liek ievadīt absolūto augstumu izklāstā.
6. Tiek atvērts skatu meklētājs.

Aptuveni mērķējiet tuvu paredzamam absolūtajam augstumam uz sienas. 
Nospiediet .
Lāzera punkts mirgo, lai norādītu absolūtā augstuma precīzo pozīciju.

7. Nospiediet  , lai aizvērtu rīku komplektu.
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6.5.5 Augstuma uzskaite

Apraksts Augstuma uzskaite ļauj noteikt augstumu mērķim, ko nevar izmērīt tieši.
Šis rīks var būt ļoti noderīgs, lai noteiktu koku vai elektropārvades līniju augstumu.

Augstuma uzskaite 
soli pa solim

010907_001

H
Ref

Darbība Apraksts
1. Sāciet lietojumprogrammu šeit: Izvēlne » Lietojumprogrammas » Rīku 

komplekts.
Palaistā lietojumprogramma paliek atvērta fonā.

2. Nospiediet  rīkjoslā.

Tiek atvērts skatu meklētājs.
3. Nomērķējiet un nosakiet atskaites punktu tādā pašā horizontālā attālumā kā 

punktu, ko vēlētos izmērīt netieši.
Skatu meklētājs paliek atvērts un rāda izmērīto punktu.

 Nepārvietojiet 3D Disto horizontāli pārāk daudz pēc atskaites punkta izmērī-
šanas, citādi rezultāts būs nepareizs.

4. Pēc iespējas precīzāk nomērķējiet punktu, ko vēlētos izmērīt netieši.
Augstuma atšķirība pret atskaites punktu tiek parādīta un atjaunināta reāllaikā 
rezultātu logā.

5. Aizveriet skatu meklētāju, lai pabeigtu lietojumprogrammu.
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6.5.6 Paralēlā līnija

Apraksts Paralēlā līnija ļauj izkārtot līnijas paralēli atskaites līnijai uz sienām, grīdām vai slīpām 
virsmām.

Paralēlā līnija soli pa 
solim Darbība Apraksts

1. Sāciet lietojumprogrammu šeit: Izvēlne » Lietojumprogrammas » Rīku 
komplekts.
Palaistā lietojumprogramma paliek atvērta fonā.

2. Nospiediet  rīkjoslā.

Tiek atvērts skatu meklētājs.

 Visi punkti ir jāmēra uz tās pašas virsmas.
3. Nomērķējiet un mēriet atskaites līnijas sākuma un beigu punktu.
4. Uznire liek ievadīt paralēlo attālumu pa kreisi vai pa labi no atskaites līnijas. 

Nospiediet Labi, lai apstiprinātu ievadīto vērtību.
5. Skatu meklētājs tiek atvērts, lai aptuveni mērķētu izkārtojuma punktu.

Nospiediet .
Lāzera punkts mirgo, lai norādītu precīzu pozīciju uz paralēles.

6. Nospiediet  , lai aizvērtu rīku komplektu.
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7 Kļūdu ziņojumi

Kļūdu ziņojumi un 
ieteikumi Kļūdas nr. Ieteikums

150 Darbības diapazons ir pārsniegts.
151 Nederīgs mērījums.
152 Mainiet 3D Disto pozīciju vai izmantojiet lineālu nobīdes punktiem.
160 Atkārtojiet un nepārvietojiet lineālu starp abiem mērījumiem.
161 Dažos gadījumos nobīdes punktu rīku nevar izmantot.
170 Ja problēma saglabājas, restartējiet 3D Disto.
171 Pārbaudiet visas ierīces, piemēram, strāvas padevi vai kabeli, un mēģiniet 

vēlreiz.
240 Slīpuma sensora kalibrēšana neizdevās. Sistēmas precizitāte ir apdraudēta. 

Sazinieties ar izplatītāju vai Leica Geosystems pārstāvi.
241 Pārāk liels dreifs. Atkārtojiet kalibrēšanu precīzi.
243 Uzstādiet instrumentu stabili. Nepieskarieties 3D Disto un nepagrieziet to. 

Atkārtojiet kalibrēšanu.
300 Atlasiet horizontālu līniju.
350 Pārbaudiet projekcijas virsmu. Lāzers nespēja sasniegt pareizo pozīciju.
755 Nevar izmērīt punktu. Izmēģiniet citu pozīciju. Rīks nedarbojas horizontālās 

plaknēs.
760 Nevar izmērīt punktu. Ievadiet dažādas vērtības. Rīks nedarbojas horizon-

tālās plaknēs.
765 Nevar izmērīt punktu. Izmēģiniet citu pozīciju vai ievadiet atšķirīgu vērtību. 

Rīks nedarbojas horizontālās plaknēs.
800 Datu imports vai eksports nav iespējams.
801 Nepietiek atmiņas USB spraudnī.
802 Atmiņas ierīce nedarbojas pareizi.
803 Pārbaudiet faila stāvokli un saturu.
804 Fails vai mape aizsargāts pret rakstīšanu vai bojāts.
900 3D Disto kļūda. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar izplatītāju vai Leica 

Geosystems pārstāvi.
901 Atspoguļotais lāzera signāls ir pārāk vājš.
902 Atspoguļotais lāzera signāls ir pārāk spēcīgs.
903 Pārāk daudz fona gaismas.
904 Lāzera stars ir pārtraukts. Atkārtojiet mērījumu.
950 Veiciet atrašanās vietas pārbaudi, lai saglabātu precizitāti!
951 3D Disto slīpums pārsniedz 3°. Uzstādiet horizontāli!
953 Pārbaudiet savienojumu un kabeli.
954 Pievienojiet kabeli vai izvēlnē atlasiet WLAN.
955 3D Disto temperatūra ir ārpus darba diapazona.
956 Pārāk daudz vibrācijas vai pastāvīgu kustību.
998 Sazinieties ar izplatītāju vai Leica Geosystems pārstāvi.
999 Sazinieties ar izplatītāju vai Leica Geosystems pārstāvi.
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8 Pārbaude un pielāgošana
8.1 Pārskats

Apraksts Leica Geosystems instrumenti tiek ražoti, uzstādīti un noregulēti tā, lai sasniegtu labāko 
iespējamo kvalitāti un precizitāti. Ātras temperatūras izmaiņas, grūdiens vai trieciens var 
izraisīt novirzes un samazināt instrumentu precizitāti. Tāpēc ieteicams laiku pa laikam 
pārbaudīt un noregulēt instrumentu. Pārbaudi un regulēšanu var izdarīt uz vietas, veicot 
konkrētu mērījumu procedūras. Procedūras tiek virzītas, un tās ir jāveic rūpīgi un precīzi, 
kā aprakstīts turpmākajās nodaļās. Dažas citas instrumentu kļūdas un mehāniskās kļūdas 
var noregulēt mehāniski.

Elektroniskā regulē-
šana

Šādas instrumentu kļūdas var pārbaudīt un noregulēt elektroniski:
• Vizieru nobīde
• V indekss
• Slīpuma sensors

 Visus kalibrēšanas iestatījumus var arī atiestatīt uz rūpnīcas noklusējumu.

 Ražošanas procesā instrumentu kļūdas tiek rūpīgi noteiktas un iestatītas uz nulli. Kā minēts 
iepriekš, šīs kļūdas var mainīties, tāpēc ļoti ieteicams tās atkārtoti noteikt šādos gadījumos:
• pēc grūtas vai ilgas transportēšanas;
• pēc ilgas glabāšanas;
• ja starpība starp pašreizējo vides temperatūru un pēdējās kalibrēšanas temperatūru 

pārsniedz 20 °C.

8.2 Slīpuma sensora kalibrēšana

Apraksts

Regulēšana soli pa 
solim

Pirms kalibrēšanas: Pēc kalibrēšanas:

a) Slīpuma sensora nobīde
3D Disto_033

a

3D Disto_034

Darbība Apraksts

 Šī kalibrēšana notiek automātiski. Jums ir tikai jānodrošina, lai 3D Disto tiktu 
iestatīts <3 °.

1. Kalibrēšana ir sākta šeit: Izvēlne » Ierīce » Kalibrēšana.
2. Nospiediet .

3. 3D Disto automātiski sāk pašlīmeņošanu: slīpums tiek pārbaudīts un instruments 
nolīmeņojas pats, ja slīpums ir <3°.

 Uznire iesaka: Apmēram 1 minūti neaizskariet 3D Disto!
4. Ja viss ir kārtībā, uznire parāda: Kalibrēšana veiksmīga.
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8.3 Vizieru nobīde

Apraksts Lāzera punkts un vizieri skatu meklētājā nesakrīt.

Regulēšana soli pa 
solim

8.4 V indeksa kļūda

Apraksts Vertikālais indekss nesakrīt ar stāvus asi.

 Pirms V indeksa kalibrēšanas ieteicams veikt slīpuma sensora kalibrēšanu un pēc 
tam — vizieru kalibrēšanu! Skatiet"8.2 Slīpuma sensora kalibrēšana" un "8.3 
Vizieru nobīde".

Pirms kalibrēšanas: Pēc kalibrēšanas:

a) Vizieri
b) Lāzera punkts

3D Disto_029

a

b

3D Disto_030

Darbība Apraksts
1. Kalibrēšana ir sākta šeit: Izvēlne » Ierīce » Kalibrēšana.
2. Nospiediet .

3. Tiek atvērts skatu meklētājs.
Novietojiet mērķa atzīmi > 25 m attālumā.

4.
Pēc tam iespējami precīzāk nomērķējiet uz mērķa atzīmi. Nospiediet  , ja 
sarkanā lāzera punkts ir tieši uz mērķa.

5. Skatu meklētājs paliek atvērts un rāda sarkanos vizierus.
Pārvietojiet vizierus uz mērķa atzīmes centru pēc iespējas precīzāk ar bulttaus-

tiņiem. Nospiediet  vēlreiz.

6. Ja iekļaujas pielaidē, uznirē tiek parādīts Iestatīt jaunu: x=...px; y=...px, 
Atiestatīt uz rūpnīcas noklusējumu vai Atcelt kalibrēšanu.

7. Izvēlieties Iestatīt... vai Atiestatīt..., lai regulētu vizierus. Pēdējā uznire vaicā: 
Vai tiešām? Jā/atcelt.

8. “Jā” gadījumā tiek parādīta atzīme, lai apstiprinātu sekmīgu parametru iestatī-
šanu.

Pirms kalibrēšanas: Pēc kalibrēšanas:

a) Augstuma kļūda
b) Vertikālā leņķa nobīde

3D Disto_031

a

b

3D Disto_032
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Regulēšana soli pa 
solim

8.5 Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Atiestatīšana uz 
rūpnīcas iestatīju-
miem soli pa solim

Darbība Apraksts
1. Iestatiet 3D Disto tuvu sienai ar stāvu, labu saredzamu mērķi, kas ir vismaz 15 m 

virs instrumenta.

2. Kalibrēšana ir sākta šeit: Izvēlne » Ierīce » Kalibrēšana.
3. Nospiediet .

4. Tiek atvērts skatu meklētājs.
Mērķējiet pēc iespējas precīzāk.

5.
Nospiediet .

6. 3D Disto automātiski pagriežas uz otru virsmu.

Mērķējiet otrreiz. Nospiediet .
7. Ja abi mērījumi ir veiksmīgi, tiek atvērts uznirstošs logs Iestatīt jaunu: XXX gon, 

Atiestatīt uz rūpnīcas noklusējumu vai Atcelt kalibrēšanu.
8. Izvēlieties Iestatīt... vai Atiestatīt..., lai regulētu V indeksu.
9. Pēdējā uznire vaicā: Vai tiešām? Jā/atcelt. “Jā” gadījumā tiek parādīta atzīme, 

lai apstiprinātu sekmīgu parametru iestatīšanu.

3D Disto_051

Darbība Apraksts
1. Kalibrēšana ir sākta šeit: Izvēlne » Ierīce » Kalibrēšana.
2. Nospiediet .

Parādās uznirstošais logs Vai atiestatīt visus kalibrēšanas iestatījumus uz 
rūpnīcas noklusējumu? Jā/nē.

3. “Jā” gadījumā visi lietotāja definētie kalibrēšanas iestatījumi tiek atiestatīti uz 
rūpnīcas noklusējumu bez papildu pieprasījuma.
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9 Instrumentu aizsardzība (aizsardzība pret zādzību)

Apraksts Instrumentu var aizsargāt ar Personas Identifikācijas Numuru. Ja PIN aizsardzība ir aktivi-
zēta, programmatūra vienmēr prasa ievadīt PIN kodu pēc palaišanas.
Ja nepareizs PIN ievadīts trīs reizes, nepieciešams PUK, ko var atrast instrumentu 
piegādes dokumentos. Ja PUK kods ir ievadīts pareizi, PIN kods tiek iestatīts uz noklusē-
juma vērtību “0” un PIN aizsardzība tiek deaktivizēta.
Ja nepieciešama PUK nomaiņa, sazinieties ar savu Leica Geosystems pārstāvi.

PIN koda aktivizē-
šana soli pa solim

PIN koda deaktivizē-
šana soli pa solim

Darbība Apraksts
1. Dodieties uz Izvēlne » Ierīce » Aizsardzība pret zādzību. Noklusējuma iestatī-

jums ir Izslēgta.
2. Lai aktivizētu, nospiediet Iespējot.
3. Ievadiet nepieciešamo PIN kodu (3–8 ciparu vai burtu rakstzīmes).
4. Apstipriniet ar Labi.

 Tagad instruments ir aizsargāts pret nesankcionētu lietojumu.
PIN kods tagad ir nepieciešams, ieslēdzot instrumentu, deaktivizējot gaidīšanas 
režīmu vai atkārtoti ievadot PIN iestatījumus.

Darbība Apraksts
1. Dodieties uz Izvēlne » Ierīce » Aizsardzība pret zādzību.

Lai deaktivizētu, nospiediet Atspējot.
2. Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet Labi, lai apstiprinātu.

 Tagad instruments vairs nav aizsargāts pret nesankcionētu lietojumu.
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10 Apkope un pārvietošana
10.1 Pārvietošana

Pārvietošana laukā Pārvietojot aprīkojumu laukā, vienmēr nodrošiniet, ka:
• instruments tiek pārvietots savā oriģinālajā pārvadāšanas kastē;
• vai tiek nests statīvs, atspiežot tā kājas pret plecu, turot piestiprināto instrumentu taisnu.

Pārvadāšana trans-
portlīdzeklī

Nekad nepārvadājiet instrumentu transportlīdzeklī nenostiprinātu, jo to var ietekmēt trie-
cieni un vibrācijas. Vienmēr pārvadājiet instrumentu transportēšanas konteinerā, oriģinā-
lajā pārvadāšanas kastē vai tamlīdzīgā iesaiņojumā un nostipriniet to.

Nosūtīšana Nosūtot instrumentu, izmantojot sliežu, gaisa vai jūras transportu, vienmēr izmantojiet visu 
oriģinālo Leica Geosystems iepakojumu, pārvadāšanas konteineru un kartona kasti vai 
tml., lai nodrošinātu aizsardzību pret triecieniem un vibrācijām.

Bateriju sūtīšana un 
pārvadāšana

Pārvadājot vai nosūtot baterijas, par instrumentu atbildīgajai personai ir jānodrošina attie-
cīgo nacionālo un starptautisko tiesību aktu prasību ievērošana. Pirms pārvadāšanas vai 
transportēšanas sazinieties ar vietējo pasažieru vai kravu pārvadājumu uzņēmumu.

Lauka regulēšana Periodiski veiciet testa mērījumus un lauka korekcijas, kas aprakstītas lietotāja rokasgrā-
matā, jo sevišķi gadījumā, ja instruments ir nokritis, ilgstoši uzglabāts vai pārvadāts.

10.2 Glabāšana

Instruments Glabājot aprīkojumu, ievērojiet temperatūras ierobežojumus, jo sevišķi vasarā, ja aprīko-
jums atrodas transportlīdzeklī. Informācija par temperatūras ierobežojumiem atrodama 
sadaļā "Tehniskie dati".

Lauka regulēšana Ja instruments ir ilgstoši glabāts, pirms tā lietošanas pārbaudiet šajā rokasgrāmatā 
sniegtos lauka regulēšanas parametrus.

Litija jonu akumula-
tori

• Informācija par glabāšanas temperatūras diapazonu atrodama sadaļā "Tehniskie dati".
• Pirms novietošanas glabāšanai izņemiet akumulatoru/baterijas no instrumenta un lādē-

tāja.
• Pēc glabāšanas no jauna uzlādējiet akumulatoru, pirms lietojat instrumentu.
• Sargājiet akumulatoru/baterijas no mitruma un slapjuma. Slapjas vai mitras baterijas 

pirms lietošanas vai novietošanas glabāšanai ir jāizžāvē.
• Lai pēc iespējas samazinātu bateriju pašizlādēšanos, ieteicams tās glabāt temperatūrā 

no 0 °C līdz +30 °C (no +32 °F līdz +86 °F) sausā vidē.
• Ieteicamajā temperatūras diapazonā baterijas, kuru uzlādes līmenis ir no 40% līdz 50%, 

var glabāt līdz vienam gadam. Pēc šī glabāšanas perioda baterijas ir no jauna jāuzlādē.
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10.3 Tīrīšana un žāvēšana

Korpusa un optiskie 
komponenti

• Nopūtiet putekļus no korpusa un optiskajiem komponentiem, piemēram, lēcām vai 
logiem.

• Nekad nepieskarieties stiklam ar pirkstiem.
• Izmantojiet tikai tīru, mīkstu drānu bez plūksnām. Ja nepieciešams, samitriniet drānu ar 

ūdeni vai tīru spirtu. Neizmantojiet citus šķidrumus, jo tie var agresīvi iedarboties uz poli-
mēru komponentiem.

Mitri izstrādājumi Instrumentu, pārvadāšanas konteineru, putuplasta ieliktņus un piederumus žāvējiet tempe-
ratūrā, kas nepārsniedz 40 °C/104 °F, un notīriet tos. Nesalieciet atpakaļ, pirms visas 
sastāvdaļas ir pilnībā nožuvušas. Lietojot uz lauka, vienmēr aizveriet pārvadāšanas kontei-
neru.

Kabeļi un kontakti Uzturiet kontaktus tīrus un sausus. Aizpūtiet netīrumus, kas ieķērušies savienojuma kabeļu 
kontaktos. 
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11 Tehniskie dati
11.1 Tehniskie dati

Attāluma precizitātes 
piesaiste (3D)

Leņķa mērījums 
(Hz/V)

Lāzera tālummēra 
specifikācija

Slīpuma sensors

Skatu meklētājs

Apļveida burbuļa 
jutība

1°/mm

Darbība

Saziņa

Barošana

Montāža 5/8 collu vītne

10 m attālumā 30 m attālumā 50 m attālumā
Leņķu un attālumu mērī-
jumu kombinācija

apm. 1 mm apm. 2 mm apm. 4 mm

Darba diapazons: Horizontālais 360°, vertikālais 250°
Precizitāte 5 collas (1,2 mm @ 50 m)

Mērīšanas sistēma: Sistēmas analizators, pamatojoties 100–150 MHz
Tips: Koaksiāls, redzams sarkans lāzers
Darba diapazons: 0,5–50 m
Lāzera klase: 2
Lāzera punkta izmērs
(10 m attālumā):

~7 mm × 7 mm

Lāzera punkta izmērs
(30 m attālumā):

~9 mm × 15 mm

Pašlīmeņošanas diapazons:  3°
Precizitāte: 10 collas (2,5 mm @ 50 m)

Tālummaiņa (palielinājums): 1×, 2×, 4×, 8×
Skata lauks (10 m attālumā): 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

Pogas: poga IESLĒGT/IZSLĒGT
Porti: B tipa USB, barošanas spraudnis

Datu pārsūtīšana: A tipa USB, WLAN
Bezvadu tehnoloģija: SD karte, diapazons 50 m (atkarībā no vides), 11 kanāli
Atbalstītie datu formāti: Imports: DXF, CSV

Eksports: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Iekšējā:
Tips: Litija jonu akumulators
Spriegums: 14,4 V 63 Wh
Lādēšanas laiks: 8 h
Tipiskais darbības laiks 8 h

Ārēji:
Spriegums: 24 V līdzstrāva, 2,5 A
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Instrumenta izmēri 186,6 × 215,5 mm (diametrs × augstums)

Svars 2,8 kg

Vides specifikācijas Temperatūra

Aizsardzība pret putekļiem, smiltīm un ūdeni
IP54 (IEC60529)

Mitrums

RM100 tālvadības 
pults

11.2 Atbilstība valstu tiesību aktiem

Atbilstība nacionāla-
jiem tiesību aktiem

11.3 Noteikumi par bīstamajām precēm

Noteikumi par bīsta-
majām precēm

Daudzu Leica Geosystems izstrādājumu barošanu nodrošina litija akumulatori.
Litija akumulatori noteiktos apstākļos var būt bīstami un rada draudus drošībai. Noteiktos 
apstākļos litija akumulatori var pārkarst un aizdegties.

 Leica izstrādājuma ar litija akumulatoriem pārvadāšana vai pārsūtīšana komerciālā 
lidmašīnā jāveic saskaņā ar IATA noteikumiem par bīstamajām precēm.

 Leica Geosystems ir izstrādājis vadlīnijas “Kā pārvadāt Leica izstrādājumus” un 
“Kā pārsūtīt Leica izstrādājumus” ar litija akumulatoriem. Pirms jebkuras Leica 
izstrādājuma transportēšanas, lūdzu, apskatiet šīs vadlīnijas mūsu tīmekļa lapā 
(http://www.leica-geosystems.com/dgr), lai jūsu rīcība atbilstu IATA noteikumiem 
par bīstamajām precēm un Leica izstrādājumi tiktu pārvadāti pareizi.

 Lidmašīnā nedrīkst pārvadāt vai sūtīt akumulatorus, kuriem ir bojājumi vai defekti. 
Tāpēc pārbaudiet, vai akumulators ir transportēšanai drošā stāvoklī.

Darba temperatūra: no −10 °C līdz +50 °C
Glabāšanas temperatūra: no −25 °C līdz +70 °C

Aizsardzība: maks. 85% RM bez kondensācijas

Diapazons: 30 m (atkarībā no vides un ekspluatācijas apstākļiem)
Saziņa: Infrasarkanais (IS)
Akumulators 1 AA, 1,5 V

• Federālās sakaru komisijas (FCC) noteikumu 15., 22. un 24. daļa (piemērojamas ASV)
• Leica Geosystems AG ar šo paziņo, ka izstrādājumi 3D Disto un RM100 atbilst Direk-

tīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo Eiropas direktīvu obligātajām prasībām un citiem 
saistītajiem nosacījumiem. Ar atbilstības deklarāciju var iepazīties šeit: http://www.leica-
geosystems.com/ce.

1. kategorijas iekārtas saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/5/EK (R&TTE) 
drīkst izlaist tirgū un nodot ekspluatācijā bez ierobežojumiem ikvienā EEZ 
dalībvalstī.

• Atbilstība valstīs ar citiem tiesību aktiem, kuros nav iekļauta FCC noteikumu 15., 22. un 
24. daļa vai Eiropas Direktīva 1999/5/EK, ir jāapstiprina pirms ekspluatācijas sākšanas.

• Atbilstība Japānas Radio likumam un Japānas telekomunikāciju uzņēmējdarbības liku-
miem.
– Šī ierīce atbilst Japānas Radio likumam un Japānas telekomunikāciju uzņēmējdar-

bības likumiem.
– Šo ierīci nedrīkst pārveidot (pretējā gadījumā piešķirtais apzīmējuma numurs kļūst 

nederīgs).
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12 Garantiju nodrošina "PROTECT by Leica Geosystems"

Apraksts Ražotāja mūža garantija
Visa preces lietošanas laika garantijas segums PROTECT ietvaros saskaņā ar Leica 
Geosystems starptautisko ierobežoto garantiju un PROTECT vispārējiem nosacījumiem, 
kas noteikti saskaņā ar www.leica-geosystems.com/protect. Bezmaksas remonts vai 
nomaiņa visām precēm vai detaļām PROTECT ietvaros, kas cieš no defektiem materiālu 
vai ražošanas trūkumu rezultātā.

3 gadi bez izdevumiem
Papildu pakalpojumi, ja prece PROTECT ietvaros kļūst defektīva un tai nepieciešama 
apkope normālos lietošanas apstākļos saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu – bez nekādas 
papildu maksas. 
Lai saņemtu “3 gadi bez izdevumiem” periodu, prece ir jāreģistrē vietnē 
http://myworld.leica-geosystems.com 8 nedēļu laikā no iegādes datuma. Ja prece nav 
reģistrēta, ir spēkā "divi gadi bez izdevumiem" periods.
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13 Programmatūras licences līgums

Programmatūras 
licences līgums

Šis produkts satur programmatūru, kas ir iepriekš instalēta produktā vai nodrošināta datu 
nesējā, vai kuru var lejupielādēt tiešsaistē saskaņā ar Leica Geosystems iepriekšēju piekri-
šanu. Šāda programmatūra ir aizsargāta ar autortiesību un citiem likumiem, un tās izman-
tošanu nosaka un regulē Leica Geosystems programmatūras licences līgums, kas aptver 
tādus aspektus (bet ne tikai) kā licences apjoms, garantija, intelektuālā īpašuma tiesības, 
atbildības ierobežojums, citu apdrošināšanu izslēgšana, noteicošā likumdošana un juris-
dikcijas vieta. Nodrošiniet pastāvīgu un pilnīgu Leica Geosystems Programmatūras 
licences līguma noteikumu un nosacījumu ievērošanu.

Šis līgums tiek izsniegts kopā ar visiem produktiem, to var arī aplūkot un lejupielādēt no 
Leica Geosystems sākumlapas šeit:
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
vai saņemt no sava Leica Geosystems izplatītāja.

Instalēt vai izmantot programmatūru drīkst pēc Leica Geosystems Programmatūras 
licences līguma noteikumu un nosacījumu izlasīšanas un akceptēšanas. Programmatūras 
vai jebkuras tās daļas instalēšana vai izmantošana tiek uzskatīta par piekrišanu visiem šī 
Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat visiem vai dažiem šī 
Licences līguma noteikumiem, tad nedrīkstat lejupielādēt, instalēt vai izmantot programma-
tūru, un neizmantotā programmatūra kopā ar pavaddokumentiem un pirkuma čeku ir 
jāatdod atpakaļ izplatītājam, no kura tā iegādāta, desmit (10) dienu laikā kopš produkta 
iegādes, lai saņemtu pilnu pirkuma cenas kompensāciju.

GNU sabiedriskā 
licence

3D Disto programmatūras daļas ir izstrādātas saskaņā ar GPL (GNU sabiedriskā licence). 
Attiecīgās licences var atrast Leica USB zibatmiņas direktorijā “GPL licences”.
Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Leica Geosystems pārstāvi. Kontaktinformāciju 
skatiet šeit: www.leica-geosystems.com/contacts. 

Google Analytics Leica 3D Disto programmatūra operētājsistēmai Windows® saglabā ar atbalstu saistīto 
informāciju un izmantošanas statistiku jūsu datorā (proti, par programmatūras rīku izman-
tošanu, mērījumu skaitu, mērīšanas diapazonu analīzi u.c.).
Leica Geosystems izmanto Google Analytics — tīmekļa analīzes pakalpojumu, kuru 
Google Inc. nodrošina šīs informācijas analizēšanai. Leica Geosystems neapstrādā un 
neglabā nekādu personas datus vai citus ar klientu saistītos datus, piemēram, Leica 3D 
Disto sērijas numuru vai lietotāja IP adresi.
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