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Introdução
Aquisição

Parabéns pela aquisição do Leica 3D Disto.
Este manual contém instruções de segurança importantes, bem como instruções para
configurar o produto e o operar. Consulte "1 Instruções de Segurança" para mais informação.
Leia atentamente o manual do utilizador antes de ligar o produto.

Identificação do
produto

O modelo e o número de série do seu produto estão indicados na chapa de identificação.
Consulte esta informação sempre que precisar de contactar o seu agente ou serviço
de assistência técnica autorizado da Leica Geosystems.

Marcas registadas

• Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em
outros países
Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

Documentação
disponível

Nome

Descrição/Formato

Início rápido do Concebido para ser um guia de referência rápida.
3D Disto



Manual do Utili- Todas as instruções necessárias para operar o instruzador do 3D
mento a um nível básico encontram-se neste Manual do
Disto
Utilizador. Oferece uma visão geral do instrumento em
conjunto com os dados técnicos e instruções de segurança.
Manual de
Segurança

Fornece importantes instruções de segurança para
utilizar o 3D Disto.








Consulte as seguintes fontes para toda a documentação/software do 3D Disto:
• Dispositivo de memória USB Leica
• https://myworld.leica-geosystems.com
Agenda Leica
Geosystems
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Nas últimas páginas deste manual, encontra o endereço da sede da Leica Geosystems.
Para uma lista de contactos regionais, visite
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support
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O myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) oferece
uma grande variedade de serviços, informação e material de formação.
Com acesso direto ao myWorld, pode aceder a todos os serviços relevantes sempre
que lhe for conveniente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim poderá tornar-se
mais eficiente, manter o seu dispositivo atualizado e manter-se a par das informações
mais recentes da Leica Geosystems.
Serviço

Descrição

myProducts

Adicione todos os produtos que você e a sua empresa possuem e
explore o seu mundo do Leica Geosystems: Veja a informação detalhada dos seus produtos e atualize-os com o software mais recente
e mantenha-se informado com a documentação mais recente.

myService

Veja o estado atual do serviço e o histórico dos seus produtos na
assistência técnica Leica Geosystems. Aceda a informação detalhada
dos serviços realizados e obtenha os certificados de calibração e
relatórios de serviço.

mySupport

Veja o estado atual do serviço e o histórico dos seus produtos na
assistência técnica Leica Geosystems. Aceda a informação detalhada
dos serviços realizados e obtenha os certificados de calibração e
relatórios de serviço.

myTraining

Melhore o seu conhecimento do produto com o Leica Geosystems
Campus - Informação, Conhecimento, Formação. Estude o material
de formação mais recente dos seus produtos e registe-se para seminários e cursos no seu país.

myTrustedSer- Adicione as suas subscrições e faça a gestão de utilizadores para os
vices
Leica Geosystems Trusted Services, os serviços seguros de software,
que o ajudam a otimizar o seu fluxo de trabalho e melhorar a sua
eficiência.
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1

Instruções de Segurança

1.1

Introdução geral

Descrição

As recomendações seguintes permitem à pessoa responsável pelo instrumento assim
como aos seus utilizadores, anteciparem a ocorrência de problemas e evitar os riscos
de uma operação incorrecta.
A pessoa responsável pelo instrumento deve verificar se todos os utilizadores compreendem claramente estas instruções e controlar o seu estrito cumprimento.

Sobre as mensagens de aviso

As mensagens de aviso são uma parte essencial do conceito de segurança do instrumento. Aparecem sempre que possam ocorrer acidentes ou situações de risco.
Mensagens de aviso...
• alertam o utilizador sobre riscos diretos e indiretos em relação ao uso do instrumento.
• contêm regras gerais de comportamento.
Para segurança dos utilizadores, todas as instruções de segurança e mensagens de
segurança devem ser observadas com atenção e seguidas! Como tal, o manual deve
estar sempre disponível para todas as pessoas que realizem as tarefas aqui descritas.
PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO e AVISO são palavras sinalizadoras padronizadas para
identificar níveis de perigo e riscos relacionados com danos pessoais e danos de
propriedade. Para sua segurança é importante que leia e compreenda totalmente a
tabela abaixo com palavras sinalizadoras diferentes e as suas definições! Podem ser
colocados símbolos de informação de segurança suplementares dentro de uma
mensagem de atenção, bem como texto suplementar.
Tipo

 PERIGO
 ATENÇÃO
 CUIDADO
AVISO
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Descrição
Indicação de uma situação eminentemente perigosa que, a não
ser evitada, pode provocar a morte ou lesões corporais graves.
Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de uma
utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode
provocar a morte ou lesões corporais graves.
Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de uma
utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode
provocar lesões corporais ligeiras ou moderadas.
Indicação de uma situação potencialmente perigosa ou de uma
utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode
provocar danos materiais, financeiros e ambientais significativos.
Informações importantes que devem ser observadas, de modo
a que o instrumento seja utilizado de um modo tecnicamente
correto e eficiente.
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1.2

Definição de Utilização

Utilização recomendada

•
•
•
•
•
•
•
•

Medição 3D de distâncias, alturas, graus, ângulos, área e volume.
Medição manual e automática das dimensões de uma divisão.
Medição automática de perfis.
Exposição de pontos e designs, por exemplo a partir de plantas.
Criação de desenhos.
Funcionalidade da câmara.
Importação/Exportação de dados.
Administração de dados.

Utilização incorreta
razoavelmente
previsível

•
•
•
•
•

Utilização do produto sem instruções.
Utilização fora da utilização e dos limites previstos.
Desativar sistemas de segurança.
Remoção de avisos de perigo.
Abrir o produto utilizando ferramentas, por exemplo, uma chave de parafusos,
exceto se tal for permitido para determinadas funções.
Modificação ou conversão do produto.
Utilização após apropriação ilegítima.
Utilização de produtos com danos ou defeitos identificáveis.
Utilização com acessórios de outros fabricantes, sem aprovação prévia e expressa
por escrito da Leica Geosystems.
Proteções inadequadas no local de trabalho.
Encandeamento premeditado de terceiros.
Aplicação em controlo de máquinas, movimentação de objetos ou outras aplicações
de monitorização semelhantes, sem instalações de controlo e segurança adicionais.

•
•
•
•
•
•
•

1.3

Limites de Utilização

Condições ambientais

Adequado para utilização em atmosferas próprias para ocupação humana permanente: não adequado para utilização em ambientes agressivos ou explosivos.

 PERIGO

A pessoa responsável pelo produto tem de contactar as autoridades de segurança
locais e peritos de segurança antes de serem executados trabalhos em áreas perigosas
ou próximo de instalações elétricas ou situações semelhantes.

1.4

Responsabilidades

Fabricante do
produto

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, adiante referida como Leica Geosystems,
é responsável pelo fornecimento dos produtos, incluindo o manual do utilizador e os
acessórios originais, em condições de perfeita segurança.

Pessoa responsável
pelo instrumento

A pessoa responsável pelo produto tem os seguintes deveres:
• Compreender as instruções de segurança afixadas no instrumento e constantes do
manual de operação.
• Verificar e zelar pela utilização do instrumento de acordo com as instruções.
• Conhecer os regulamentos locais em vigor sobre segurança e prevenção de
acidentes.
• Informar imediatamente a Leica Geosystems, se o produto ou a aplicação não apresentar condições de segurança.
• Garantir que as leis nacionais, regulamentos e condições para a operação do instrumento são respeitados.

3D Disto, Instruções de Segurança
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1.5

 CUIDADO
 ATENÇÃO
 ATENÇÃO
 CUIDADO

 CUIDADO

 ATENÇÃO
 ATENÇÃO

Riscos de Uso
Podem ocorrer erros nas medições, se o instrumento sofrer quedas ou se for utilizado
incorretamente, modificado, armazenado durante longos períodos ou transportado.
Precauções:
Efetue periodicamente medições de teste, especialmente depois de o produto ter sido
sujeito a utilização fora do normal, bem como antes e depois de medições importantes.
Durante as aplicações dinâmicas, por exemplo, trabalhos de implantação, existe o risco
de ocorrência de acidentes se o operador não prestar uma cuidada atenção às condições do local, como, por exemplo, obstáculos, escavações ou tráfego de veículo.
Precauções:
A pessoa responsável pelo produto deve avisar as restantes pessoas dos riscos
presentes ou previsíveis.
A proteção inadequada do local de trabalho pode resultar em situações perigosas, por
exemplo, no trânsito, em locais de construção e em instalações industriais.
Precauções:
Certifique-se sempre de que o local de trabalho se encontra protegido de forma
adequada. Respeite os regulamentos que regem a segurança, a prevenção de
acidentes e o trânsito rodoviário.
Caso os acessórios utilizados com o produto não estejam devidamente protegidos e o
produto esteja sujeito a choques mecânicos, por exemplo pancadas ou queda, o
produto pode ser danificado ou as pessoas podem sofrer lesões.
Precauções:
Quando montar o produto, certifique-se de que os acessórios estão corretamente
adaptados, encaixados, fixados e presos no lugar.
Evite submeter o produto a tensão mecânica.
Durante o transporte, envio ou reciclagem das baterias é possível que influências
mecânicas inadequadas constituam perigo de incêndio.
Precauções:
Antes do envio ou disposição do produto, descarregue as baterias totalmente no equipamento até este se desligar.
Ao transportar ou enviar baterias, a pessoa responsável pelo produto deve garantir
que são cumpridos os regulamentos nacionais e internacionais. Antes do transporte
ou envio contacte a empresa transportadora local.
As tensões mecânicas elevadas, as temperaturas ambiente elevadas ou a imersão das
baterias em fluidos pode provocar derrames, incêndio ou explosão das baterias.
Precauções:
Proteger as baterias das influências mecânicas e temperaturas ambientes elevadas.
Não permitir o contacto das baterias com fluidos.
Em caso de curto-circuito dos terminais da bateria, por exemplo, em caso de contacto
com peças de joalharia, chaves, papel metalizado ou outros objectos metálicos, a
bateria pode sobreaquecer e conduzir a um incêndio, quando, por exemplo, for transportada nos bolsos.
Precauções:
Os terminais das baterias não devem entrar com contacto com objectos metálicos.

3D Disto, Instruções de Segurança
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 ATENÇÃO

Se o produto for eliminado indevidamente, pode ocorrer o seguinte:
• Se forem queimados componentes de polímero, produzem-se gases tóxicos que
poderão ser nocivos para a saúde.
• Se as baterias estiverem danificadas ou se forem sujeitas a um aquecimento excessivo, poderão explodir e provocar intoxicação, queimaduras, corrosão ou contaminação ambiental.
• A eliminação irresponsável do produto pode permitir a sua utilização não autorizada em contravenção aos regulamentos aplicáveis, expondo terceiros ao risco de
lesões corporais graves e resultando na contaminação do ambiente.
Precauções:
O produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos
domésticos.
Recicle o produto de forma apropriada de acordo com os regulamentos nacionais em vigor no seu país.
Evite sempre o acesso ao produto por pessoal não autorizado.
A Leica Geosystems fornece informações sobre o tratamento específico dos produtos
e sobre a gestão de desperdícios.

 ATENÇÃO

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Leica Geosystems
poderão violar a autoridade do utilizador para usar o equipamento.

 ATENÇÃO

Estes produtos devem ser apenas reparados em centros de assistência autorizados
Leica Geosystems.

1.6

Classificação do laser

1.6.1

Generalidades

Generalidades

Os seguintes capítulos fornecem instruções e informação de formação sobre a segurança do laser, em conformidade com a norma internacional IEC 60825-1 (2014-05) e
o relatório técnico IEC TR 60825-14 (2004-02). A informação permite que a pessoa
responsável pelo instrumento e a pessoa que realmente utiliza o instrumento, antecipem e evitem riscos operativos.





Em conformidade com a IEC TR 60825-14 (2004-02), os produtos classificados
como laser classe 1, classe 2 e classe 3R não requerem:
• envolvimento de um funcionário de segurança de laser,
• roupas e óculos de proteção,
• sinais de aviso especiais na área de trabalho com laser
se forem utilizados e colocados em funcionamento conforme se define neste
Manual do Utilizador, devido ao baixo risco de lesão ocular.
As leis nacionais e os regulamentos locais podem impor instruções mais
restritas para a utilização segura dos lasers do que as normas IEC 60825-1
(2014-05) e IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2

Medidor de distância integrado

Medidor de
distância integrado

O Leica 3D Disto produz um raio laser visível que surge da frente do instrumento.
O produto laser descrito nesta secção é classificado como sendo da classe laser 2 de
acordo com:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Safety of laser products"
Estes produtos são seguros no caso de exposição momentânea, mas podem ser perigosos se se olhar deliberadamente para o raio. O feixe de luz pode provocar encande-

3D Disto, Instruções de Segurança
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amento, cegueira temporária e imagens latentes, particularmente em condições de
iluminação ambiente reduzida.

 CUIDADO

Descrição

Valor

Comprimento de onda

620 nm - 690 nm

Potência máxima irradiada (média)

<1 mW

Frequência de repetição do impulso

320 MHz

Duração do impulso

<1 ns

Divergência do laser

0,16 mrad × 0,6 mrad

Em termos de segurança, os equipamentos laser de Classe 2 não são, em princípio,
seguros para os olhos.
Precauções:
1) Evitar olhar diretamente para o feixe ou vê-lo através de instrumentos óticos.
2) Evitar apontar o feixe para outras pessoas ou animais.

1.7

Compatibilidade Eletromagnética - CEM

Descrição

O termo Compatibilidade Eletromagnética significa a capacidade de o produto
funcionar facilmente num ambiente onde a radiação eletromagnética e as descargas
eletrostáticas estão presentes e sem causar distúrbios eletromagnéticos a outro equipamento.

 ATENÇÃO

A radiação eletromagnética pode causar distúrbios noutro equipamento.
Apesar de este produto satisfazer integralmente os mais estritos regulamentos e
normas em vigor, a Leica Geosystems não pode excluir completamente a possibilidade
de interferência em outros equipamentos.
O produto é de Classe A quando alimentado com pilhas internas. Em ambientes
domésticos, este aparelho pode provocar interferências nas transmissões de rádio;
nestas condições, o utilizador pode ter que tomar medidas adequadas para evitar tais
interferências.

 CUIDADO

 CUIDADO

Existe o risco de poderem ser provocadas interferências em outros equipamentos, se
o instrumento for utilizado com acessórios de outros fabricantes, como, por exemplo,
computadores, computadores portáteis ou outros equipamentos eletrónicos, cabos
não normalizados, baterias externas, etc.
Precauções:
Utilize apenas equipamento e acessórios recomendados pela Leica Geosystems.
Quando utilizados com este instrumento, estes acessórios satisfazem os mais estritos
requisitos estipulados pelos regulamentos e normas em vigor. Durante a utilização de
computadores e outros equipamentos eletrónicos, tomar em consideração as informações sobre compatibilidade eletromagnética fornecidas pelos respetivos fabricantes.
As interferências causadas pela radiação eletromagnética podem levar a medições
incorretas.
Apesar de este produto satisfazer integralmente os mais estritos regulamentos e
normas em vigor, a Leica Geosystems não pode excluir completamente a possibilidade
de interferência no produto provocada por radiação eletromagnética intensa como,
por exemplo, junto de radiotransmissores, transmissores-recetores ou geradores
diesel.

3D Disto, Instruções de Segurança
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Precauções:
Verificar a possível incorreção dos resultados mediante estas condições.

 CUIDADO

Rádios ou telemóveis digitais

 ATENÇÃO

Se o produto for operado com cabos de ligação ligados a apenas uma das duas extremidades, por exemplo os cabos de alimentação externos, cabos de interface, o nível
permitido de radiação eletromagnética pode ser excedido e o funcionamento correto
de outros produtos poderá ser prejudicado.
Precauções:
Enquanto o produto estiver em utilização, os cabos de ligação, por exemplo, do
produto ligado à bateria externa ou do produto ligado ao computador, têm de estar
ligados a ambas as extremidades.
Utilização do produto com dispositivos rádio ou telemóveis:
Os campos eletromagnéticos podem provocar interferências noutros equipamentos,
em instalações, em dispositivos médicos, por exemplo, pacemakers, ou dispositivos de
ajuda auditiva ou em aviões. Pode também afetar humanos e animais.
Precauções:
Apesar de este produto satisfazer integralmente os mais estritos regulamentos e
normas em vigor, a Leica Geosystems não pode excluir completamente a possibilidade
de interferência em outros equipamentos ou que os humanos e animais possam ser
afetados.
• Não ligue o produto com dispositivos rádio ou telemóveis nas redondezas de
postos de abastecimento, instalações químicas, ou noutras áreas onde existe
perigo de explosão.
• Não ligue o produto com dispositivos rádio ou telemóveis perto de equipamentos
médicos.
• Não ligue o produto com dispositivos rádio ou telemóveis em aviões.

1.8

Etiquetagem

Marcação do 3D
Disto

010747_002

Marcação do
controlo remoto
RM100

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

100

RM

010748_001

3D Disto, Instruções de Segurança
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2

Descrição do Sistema

2.1

Apresentação

Descrição geral do
3D Disto

O Leica 3D Disto é um sistema de medição e projeção tridimensional. Para utilizar o
3D Disto precisa de um dispositivo Windows. Para efetuar determinadas funções,
também pode usar o controlo remoto RM100.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) Cabo USB
c) Dispositivo
Windows (não
fornecido)
d) Controlo Remoto
RM100

d

Conteúdo do estojo de transporte

Conteúdo do estojo
(1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) 3D Disto com cartão SD WLAN integrado
b) Cabo de ligação USB 3D Disto ao dispositivo Windows
c) Manual de instruções de segurança, Início rápido do 3D Disto, Certificado CE e do
fabricante, dispositivo de memória USB (com chaves de licenciamento, Manual do
utilizador, software Windows e informações de configuração)
d) Quatro cabos específicos para países para a alimentação elétrica do 3D Disto
e) Marcas alvo, autoadesivas, 50 unidades numa bolsa
f) Controlo remoto e bateria RM100

3D Disto, Descrição do Sistema
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Conteúdo do estojo
(2/2)
a

a) Régua para pontos offset
b) Alimentação elétrica do 3D Disto

b
010993_001

2.3

Componentes do instrumento

2.3.1

3D Disto

Parte motorizada

d
e

c

a
b

c

c
f

g

010735_001

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

LED para estado do 3D Disto
Botão ON/OFF
Pegas para segurar o instrumento
Interface de infravermelhos (IR)
Interface WLAN
Medidor de distância a laser com
Localizador de pontos
g) Bolha circular

Tomada de bateria

a

b

010736_001

3D Disto, Descrição do Sistema

c d e

b

a) Rosca do tripé 5/8”
b) marcação de 90°
c) Conector de alimentação para 3D
Disto
d) LED para estado da bateria
e) Conector de cabo de dados
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LED e botões

Botão/LED

Descrição

Botão ON/OFF

Botão para Ligar (ON) e Desligar (OFF) o instrumento.
O instrumento desliga-se (OFF) após 15 minutos, se não
for ligado ao PC.

010732_001

LED para estado do 3D
Disto

010731_001

LED para estado da
bateria

Se o instrumento estiver ligado e conectado ao carregador:
• LED verde pisca 1×: Bateria carregada até 25%.
• LED verde pisca 2×: Bateria carregada até 50%.
• LED verde pisca 3×: Bateria carregada até 75%.
• LED verde ligado: Bateria totalmente carregada.

010733_001

Laser LDM

Estado do raio laser

010734_001

2.3.2
Componentes do
controlo remoto

Descrição

OFF

O Localizador de pontos está desligado ou o 3D Disto
efetua a pontaria automaticamente.

ON

O Localizador de pontos está ligado ou o utilizador efetua a
pontaria com o Controlo Remoto.

A piscar

Para indicar a posição exata de um ponto projetado.

Controlo Remoto RM100
a

b

c

100

RM
010737_001

Botões de navegação

• Os LED verde e laranja acendem-se continuamente: o
3D Disto está a iniciar.
• O LED laranja pisca: Procedimento de autonivelamento
em execução ou inclinação > 3°.
• O LED verde pisca: O 3D Disto está pronto para a
medição. Sensor de inclinação ligado.
• O LED laranja acede continuamente: Ocorreu um erro.
Consulte"7 Mensagens de erro".
• Os LED verde e laranja acendem-se continuamente:
Prima o botão ON para repor as configurações do
instrumento.
Para especialistas apenas: Sensor de inclinação desligado
O LED verde pisca uma vez; o LED laranja pisca três vezes.

d

e

a)
b)
c)
d)

Porta-chaves
Compartimento da bateria
Botão DIST
Botões de navegação:
Cima/baixo/direita/esquerda
e) LED de controlo

O Controlo Remoto RM100 possui cinco botões que permitem virar o 3D Disto e
executar uma medição de distância ou projeção de ponto, consoante o programa de
aplicação em execução.
O Controlo Remoto RM100 não suporta as aplicações das Ferramentas.
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Procedimento de pontaria
1) Pontaria aproximada: prima e mantenha premido
/
/
3D Disto durante o tempo em que a tecla está a ser premida.
2) Pontaria fina: toque brevemente em
pequenos passos individuais.
3) Medição: Prima

/

/

/

/

para virar o

para virar o 3D Disto em

.

2.4

Alimentação elétrica

Primeira utilização/Carregar
baterias

• É necessário carregar a bateria antes de a utilizar pela primeira vez, pois esta é
fornecida com o menor conteúdo energético possível.
• O intervalo de temperatura permitido para o carregamento é de 0 °C a 40 °C/32 °F
a 104 °F. Para um melhor carregamento, recomenda-se que carregue as baterias a
uma temperatura ambiente baixa entre 10 °C e 20 °C/50 °F e 68 °F, se possível.
• É normal que a bateria aqueça durante o carregamento. Ao utilizar os carregadores
recomendados pela Leica Geosystems, não é possível carregar a bateria se a
temperatura for demasiado elevada.
• Para baterias novas ou baterias armazenadas durante um longo período de tempo
(superior a 3 meses), apenas é necessário realizar um ciclo de carga/descarga.
• Para baterias de iões de lítio, um único ciclo de carga/descarga é suficiente. Recomendamos que execute este processo quando existir uma diferença significativa
entre a capacidade da bateria indicada no carregador ou no instrumento Leica
Geosystems e a capacidade real disponível da bateria.

Funcionamento/descarga

• As baterias podem funcionar em temperaturas de −10 °C a +50 °C/14 °F a +122 °F.
• As temperaturas de funcionamento baixas reduzem a capacidade que pode ser
obtida; as temperaturas de funcionamento altas reduzem a vida útil da bateria.

Alimentação
elétrica do 3D Disto



Apenas as oficinas de manutenção autorizadas Leica Geosystems podem
efetuar a substituição da tomada.
• Interna: através de uma tomada da bateria, com baterias não amovíveis de iões de
lítio, 14.4 V, 63 Wh.
• Externa: Alimentação elétrica para 3D Disto ligado por cabo com fichas específicas
para países, para uma utilização mundial.
Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Saída: 24 V DC, 2,5 A.
Comprimento: 1,80 m.

a

010761_001
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a) Tomada de bateria
b) Conector de alimentação
elétrica

15

Alimentação
elétrica do Controlo
remoto RM100

O RM100 está equipado com uma bateria alcalina AA, 1.5 V.
1) Empurre a tampa da bateria na
direção da seta para abrir o
compartimento da bateria.
2) Substitua a bateria e volte a
colocar a tampa da bateria.

2
1

010762_001

2.5

Software do 3D Disto

2.5.1

Conceito de software

Software do
sistema 3D Disto

O 3D Disto inclui um software de interface do utilizador para computadores com
sistemas operativos Windows.
Requisitos de hardware:
• Windows 7 e posterior. As versões RT não são suportadas.
• Computadores de secretária ou portáteis com teclado e rato.
• Dispositivos com ecrã táctil e tablets.
• Resolução do ecrã de, pelo menos, 680 x 1000 px
• 32 bits ou 64 bits



Introduza o dispositivo de memória USB Leica somente numa porta USB do
"tipo A". Para outros tipos de porta, use um adaptador. Certifique-se de que
tanto a porta como o adaptador possuem funcionalidade “on-the-go” (OTG).

Chave de licenciamento

Para ativar as aplicações do 3D Disto, o software precisa de uma chave de licenciamento. Consulte a lista a seguir para obter informações sobre onde encontrar as
chaves de licenciamento:
• Nos documentos fornecidos ou no recibo do seu revendedor.
• No dispositivo de memória USB (ficheiro de chave).
• No site Leica myWorld depois de registar o seu produto.

Ativar aplicações de
software com a
chave de licenciamento

Inserir manualmente a chave de licenciamento



Ligue o 3D Disto ao seu dispositivo
Windows e inicie a aplicação de software
do 3D Disto.

1) No ecrã principal, prima o botão Menu.
2) Selecione
Dispositivo... » Software... » Licença...
» Introduzir chaves de licenciamento.
3) Introduza a chave de licenciamento e prima OK.

Importar a chave de licenciamento
1) Clique no ícone de dados do 3D Disto no seu ambiente de trabalho.
2) Copie o ficheiro da chave de licenciamento para a pasta "licença".

3D Disto, Descrição do Sistema
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Programas de aplicação personalizados

Software personalizado, específico para as necessidades do utilizador, pode ser
desenvolvido utilizando um ambiente de desenvolvimento de software terceiro. Para
obter mais informações, contacte um representante da Leica Geosystems.

Atualização de
software

1) Inicie o seu navegador da Internet e vá para a homepage myWorld.
(https://myworld.leica-geosystems.com)
2) Registe o seu produto inserindo o número do equipamento.
3) Escolha a página myProducts, escolha a mais recente versão de software e prima a
tecla Descarregar.

2.5.2

Interface do utilizador

Ecrã inicial



Todos os ecrãs mostrados são exemplos. É possível que as versões locais de
software sejam diferentes da versão padrão.
a
b
c

d
e
f

010764_002

g
h

a) Janela de resultados com
tecla de escolha de resultados
b) Barra de título com tecla
Home
c) Barra de ferramentas
d) Área de esboço/Localizador
de pontos
e) Barra de funcionamento
principal
f) Posição do 3D Disto
g) Barra de estado
h) Cubo e ferramentas de
navegação

Elemento

Descrição

Barra de título

Mostra a aplicação em execução.
guarda e fecha os ficheiros ou aplicações em
execução.

Barra de funcionamento
principal

Contém os seguintes botões:
• Menu
Abre o menu para iniciar as aplicações ou definir as
configurações.
• Botão DIST
Inicia a medição ou a exibição de pontos.
• Localizador de pontos
Abre, fecha e bloqueia o Localizador de pontos.
Estas teclas são mostradas em todas as aplicações.

Área de esboço

Apresenta os pontos, linhas e áreas medidos e a posição
correta do 3D Disto em relação aos pontos medidos quer em vestígio quer no modo de desdobrar/modo de
face.

Localizador de pontos

Mostra stream de vídeo ao vivo do 3D Disto, utilizado para
fazer apontaria de pontos e para tirar fotografias.

Janela de resultados

Mostra todos os resultados tais como distâncias, alturas,
taludes, áreas, ângulos, juntamente com a correspondente tecla de escolha de resultado, por exemplo . Ao
bater nos resultados abre a calculadora.

3D Disto, Descrição do Sistema

17

Princípios de
funcionamento da
vista de esboço

Elemento

Descrição

Barra de ferramentas

Contém teclas de ferramentas específicas da aplicação.
Consulte" Barra de ferramentas da aplicação padrão
(medição)".

Barra de estado

Mostra o estado de ligações, baterias, modo da função de
execução e apoio do guia.

Cubo e ferramentas de
navegação

Muda a perspetiva e a escala do esboço. Clique num lado,
num canto ou numa extremidade do cubo para obter
vistas predefinidas. Use as ferramentas de navegação
para ajustar a vista individualmente.

Selecionar ou desenhar itens
Certifique-se de que as ferramentas de navegação estão desativadas.
Para selecionar um ponto ou uma linha no esboço, clique com o rato ou toque com um
dedo.
Para desenhar uma linha, selecione um ponto com o rato, estilete ou dedo, deslize
para o ponto desejado e solte.



Ajustar a vista do esboço com as ferramentas de navegação
Use as ferramentas de navegação para ajustar a vista do esboço individualmente.

• Fazer zoom desenhando uma área retangular
• Zoom
• Encaixar o modelo inteiro na vista
• Deslocar o esboço
• Rodar o esboço
• Mudar a perspetiva
Para ativar a ferramenta de navegação, clique ou toque nela. A ferramenta selecionada
é realçada e o cursor muda.
Para desativar uma ferramenta, clique ou toque nela novamente.
Ajustar a vista do esboço com o cubo de navegação
Também pode usar o cubo de navegação para ajustar a vista do esboço.
Clique no cubo e arraste-o para ajustar a vista individualmente.
Clique num lado, num canto ou numa extremidade do cubo para obter vistas predefinidas.

011137_001

Gestos para o ecrã táctil
Se o seu dispositivo tiver ecrã táctil, pode usar gestos com dois dedos para ajustar
rapidamente a vista do esboço sem usar as ferramentas de navegação:
Deslizar:

Aproximar:
009108_001

011136_001
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Rodar:

Afastar:

009111_001
009110_001

Barra de ferramentas da aplicação
padrão (medição)

Tecla

Descrição
Introduzir e medir uma altura de referência.
Iniciar a leitura de uma linha ou superfície.
Desativar o desenho de linhas.
Ir um ponto para trás.
Avançar um ponto.
Apresentar todas as fotografias no esboço.
Apresentar a lista de ferramentas CAD.
Confirmar a operação atual.
Iniciar o modo de área ou de volume.
Desfazer ou refazer o último comando.
Apagar funções.

Barra de estado

Ícone

Descrição
Indica a capacidade restante da bateria para o 3D Disto.
Indica que o 3D Disto está ligado à alimentação elétrica.
Indica a existência de uma ligação USB entre o dispositivo Windows e o
3D Disto.
Indica que a ligação WLAN está a trabalhar.
Escala da área de esboço e tecla para mudar de nível de zoom.
Indica o nível de zoom/aumento do Localizador de pontos.
Indica que o sensor de inclinação está desligado.

3D Disto, Descrição do Sistema
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Ícones na janela de
resultados

Ícone

Descrição
Distância horizontal
Distância entre pontos
Altura, diferença de altura
Ângulo esquerdo
Ângulo direito
Coordenadas: X, Y
Inclinação
Área horizontal/inclinada
Perímetro da área horizontal/inclinada
Altura do volume
Volume
Tamanho do círculo
Circunferência
Diâmetro
Área de leitura
Perímetro de leitura
Volume de leitura
Distância entre ponto e plano.
Distância perpendicular de um ponto para a linha de referência.

3D Disto_052

Distância do ponto base da linha de referência para a base da perpendicular.

3D Disto_053

3D Disto, Descrição do Sistema
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3

Configuração do instrumento

3.1

Configuração da 3D Disto

Configuração passo
a passo

A descrição a seguir pressupõe a configuração num tripé. Também pode colocar o 3D
Disto em superfícies planas tais como o chão ou quadros.
Passo Descrição


1.

Recomendamos sempre que se proteja o instrumento da luz direta do sol e
que se evite variações de temperatura em redor do instrumento.
Monte o tripé num local adequado em que os
pontos a serem medidos possam ser projetados
de forma correta e aumente o tamanho das
pernas do tripé para conseguir uma altura
confortável de trabalho.

2.

Coloque o 3D Disto na cabeça do tripé. Aperte
o parafuso central da cabeça do tripé.

3.

Centre a bolha circular no 3D Disto ajustando as
pernas do tripé.

4.



Prima
para ligar o instrumento.
O 3D Disto inicia o autonivelamento: a inclinação é verificada através do sensor de inclinação e o instrumento nivela-se a si mesmo se
a inclinação for < 3°.

4
2
3

1
1

1

010813_001

Não mova o 3D Disto enquanto o procedimento de autonivelamento está a
ser executado.

3.2

Ligar o 3D Disto a um dispositivo Windows

Ligar o 3D Disto a
um dispositivo
Windows passo a
passo

Iniciar o software
Passo Descrição
1.

Para iniciar o software, clique no ícone do 3D Disto no seu ambiente de
trabalho.

Ao iniciar o software pela primeira vez, é apresentado o seguinte ecrã:

Se necessário, mude as configurações.
Prima

3D Disto, Configuração do instrumento
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Passo Descrição
Aparece o seguinte ecrã:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Selecione a interface WLAN.*
b) Lista de dispositivos WLAN disponíveis e com a intensidade do sinal. Selecione um dispositivo para ligar.
c) Se preferir ligar por cabo, ligue o cabo USB e clique aqui.
d) Para continuar sem estabelecer a ligação, clique aqui.
Os dispositivos 3D Disto com um número de série começado por 175... precisam
de uma caneta USB WLAN externa.

3.3

Guia

Guia e ícones de
apoio

Existe um guia disponível que o vai conduzir durante todas as tarefas de medição com
janelas pop-ups ilustradas.



Caso não seja necessário, pode desativá-lo em Menu
» Configurações » Guia. Se o guia for desativado, mantêm-se ícones de
apoio na barra de estado que mostram que aplicação está em execução e que
ação é necessária por parte do utilizador.

3D Disto, Configuração do instrumento
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3.4

Sensor de inclinação

Sensor de inclinação

Um sensor de inclinação incorporado assegura que as medições se relacionem com
uma linha de horizonte ou linha de prumo efetiva, definida pela gravidade. A inclinação
é verificada através do sensor de inclinação e o instrumento nivela-se a si mesmo se
a inclinação for < 3°.
Se não foi possível nivelar o 3D Disto, o ícone
na barra de estado fica a
piscar. Nivele o 3D Disto ou cancele o procedimento de nivelamento.




Apenas para utilizadores avançados:
Se o Sensor de inclinação estiver desligado (OFF), o sistema não compensa a
inclinação do 3D Disto. Todos os resultados com referência a um plano fisicamente horizontal, por exemplo inclinação, diferenças de altura, distâncias horizontais, ângulos, áreas ou volumes, referem-se agora ao horizonte inclinado
da unidade de laser. Apenas a distância entre dois pontos medidos é independente da configuração do Sensor de inclinação. Pode ser útil desativar o Sensor
de inclinação em caso de vibrações, por exemplo em locais de construção ou
em ambientes instáveis ou móveis, tais como barcos. Quase todas as medições
podem ainda ser terminadas e os dados exportados podem ser "nivelados"
posteriormente com software CAD.

3.5

Configuração do dispositivo e configurações do menu

Configuração do
dispositivo

Todas as configurações no ecrã de
configuração podem também ser alteradas no menu: Escolha
Menu » Dispositivo.

• Ligar 3D Disto para ligar via WLAN ou cabo USB, ou para desligar.
• Canal WLAN para alternar entre diferentes canais se a ligação não funcionar.
• Sensor de inclinação para ativar/desativar o Sensor de inclinação.
Selecione ON quando estiver a trabalhar em ambientes de construção adversos
com muitos choques e vibrações, e escolha também ON (sensível).
• Proteção anti-roubo para proteger o instrumento com um PIN de segurança.
• Calibração para verificar e ajustar. Consulte"8 Verificações & Ajustamentos" para
obter mais informações.
• Software para atualizar o software, para verificar versão de software ou para
introduzir/ativar a chave de licenciamento do software.

3D Disto, Configuração do instrumento
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Configurações

Prima Menu » Configurações,
aparecem as seguintes opções:

• Snap raio para definir a área em redor de um ponto/uma linha. Esta configuração
oferece uma lista de pontos que estão muito próximos uns dos outros para simplificar a sua escolha.
• Guia para ativar/desativar o guia.
• Unidades para alterar as configurações de unidades.
• Texto de boas-vindas para introduzir, por exemplo, o nome da empresa.
• Teclado virtual para definir o modo de visualização do teclado virtual nos seus
dispositivos de ecrã táctil.
Automático: o teclado virtual é apresentado automaticamente quando for necessário introduzir caracteres.
• Data e Hora para alterar as configurações de data e hora.
• Idioma para escolher o seu idioma de software preferencial.
• Importar/Exportar configurações para alterar o formato, as coordenadas e o
separador da lista.
• O instrumento possui uma função de Repor. Se escolher a função do menu Repor
padrão e confirmar, o dispositivo regressa para os valores de fábrica.
Todos os dados de medição são mantidos.

3.6

Gestão de dados

3.6.1

Gestor de ficheiros

Gestor de Ficheiros

O Gestor de ficheiros trata de toda a administração de dados de ficheiros de medição,
fotos, Pontos Seguros e transferência de dados.
Para aceder ao Gestor de ficheiros, prima a tecla Menu
Gestor de ficheiros.

3D Disto, Configuração do instrumento
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Descrição de teclas:
Ícone

Descrição
Pasta do projeto
Pasta com fotos
Pasta com Pontos Seguros
Ficheiro temporário
Ficheiro de medição
Ficheiro do projetor

Teclas da barra de
ferramentas no
Gestor de ficheiros

Tecla

Função
Feche a pasta/Gestor de ficheiros
Vá para um diretório superior ou fechar o Gestor de ficheiros
Crie uma pasta e introduza um nome de pasta
Abra um ficheiro ou pasta escolhido
Visualize o elemento escolhido.
Exportação de dados. Consulte"3.6.2 Exportação e importação de dados".
Atribua um novo nome de ficheiro ou pasta
Apague um ficheiro ou pasta selecionada.

Administração de
Fotos e de Pontos
Seguros

As fotos e os Pontos Seguros estão armazenados em pastas separadas.

3D Disto, Configuração do instrumento
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3.6.2
Exportação de
Dados
passo a passo

Exportação e importação de dados
Passo Descrição



1.

A exportação aplica a configuração de unidade de distância a coordenadas
exportadas. Esta configuração pode ser modificada a qualquer momento
antes de ser executada uma exportação.
As configurações importar/exportar no menu permitem configurar as coordenadas do primeiro ponto medido de cada aplicação. Esta configuração tem de
ser efetuada antes da medição do primeiro ponto num novo projeto (por ex.,
uma nova leitura); a configuração não se aplica de forma retrospetiva.
Abra o Gestor de ficheiros, escolha uma pasta ou um ficheiro e prima

.

Ao premir a tecla
é gerado um pacote de ficheiros de exportação:
• ficheiros DXF e DWG: 2D, 3D
• ficheiro CSV: formato de dados tabulares editável e comum
• ficheiro TXT: todos os resultados em formato ASCII editável. O mesmo
conteúdo do ficheiro CSV
• ficheiros JPG de fotos e Pontos Seguros.
2.

Importação de
Dados
passo a passo

Os dados de exportação são transferidos para a pasta Exportar no diretório
Os Meus Documentos\Leica Geosystems\3D Disto no seu PC.

Passo Descrição




É possível importar ficheiros DXF ou formatos de tabela para algumas aplicações.
Os dados devem ser preparados no PC antes de iniciar a importação. Apenas
pontos são importados, sem linhas. Remova os dados irrelevantes, tais como
estruturas, logótipos, coordenadas ou setas de orientação nos ficheiros DXF
antes de os importar.

1.

Para aceder à pasta Importação, clique no ícone de dados do 3D Disto no
seu ambiente de trabalho.

2.

Copie os ficheiros CSV ou DXF para a pasta Importação.

3.

Consulte"6.3 Projetor" para obter mais informações.
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3.7

Calculadora

Usar a calculadora

• Toque no resultado na janela de resultados para iniciar a calculadora.
• Outra opção é premir Menu » Calculadora.

010862_002

Função de memória
A função de memória permite-lhe adicionar ou subtrair resultados, por exemplo, áreas
ou volumes.
• Clique em MC para apagar a memória.
• Clique em MR para recuperar um valor armazenado na memória.
• Clique em M- para subtrair o valor apresentado do valor na memória.
• Clique em M+ para adicionar o valor apresentado ao valor na memória.
Para guardar um determinado valor na memória: Clique em MC para apagar a
memória, introduza o valor e prima em M+. Para guardar o valor como valor
negativo, prima M-.
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4

Termos Técnicos e Abreviaturas

Ângulo horizontal
a

a) Ângulo horizontal: [°] ou [gon]

010863_001

Ângulo vertical

Definição: Horizonte = 0
a

a) Ângulo vertical: [°], [gon], [1:n] ou [%]

010864_001

Definição: Horizonte = 90°/100 gon
a

a) Ângulo vertical: [°] ou [gon]

010865_001

Distâncias

a

a) Distância perpendicular

010867_001

a
b
c

010868_001
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a) Distância entre pontos
b) Distância vertical
= diferença de
cota
c) Distância horizontal
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Áreas
a

a) Área inclinada, tal como medida
b) Área horizontal, calculada pelo 3D
Disto

b
010869_001

Referências

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

0.00
010870_001

a) Altura de referência:
Um nível a que se referem todas as
alturas.

1
10

3.

010871_001

Sensor de inclinação

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Eixo/linha de referência:
Uma linha a que se referem todas as
dimensões.

O Sensor de inclinação garante resultados corretos mesmo se o 3D Disto não estiver
instalado na horizontal.

0-3°

010876_001

010877_001

Sensor de inclinação off = desativado
Todos os resultados de medição estão relacionados com o eixo inclinado e horizonte
do 3D Disto.

Pontos Seguros

Sensor de inclinação on = ativado
Todos os resultados de medição estão
relacionados com o eixo horizontal e
horizonte se o 3D Disto estiver configurado entre 0° e 3°.

Os Pontos Seguros ligam medições a um sistema de coordenadas. Estes pontos
de referência permitem mudar o local do 3D Disto ou continuar as medições mais
tarde, de modo que todas as medições se ajustem perfeitamente.

010873_001



Consulte"6.4 Localização" para obter mais informações.
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Exibição ou
projeção

Os dados de design em DXF e os formatos comuns de tabela podem ser importados e
usados para exibir os pontos ou grelhas correspondentes.

CAD

010874_001

Medidor de
distância a laser

O medidor de distância a laser (LDM) determina as distâncias usando um raio laser
vermelho visível.

Calibração

A Calibração é um fluxo de trabalho para verificar e ajustar a precisão do instrumento.
Consulte"8 Verificações & Ajustamentos" para obter mais informações.

Régua para pontos
offset

A régua para pontos offset é um acessório para medir pontos inacessíveis ou ocultos.

?

a
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a) Régua para pontos offset
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5

Funcionamento

5.1

Medições

Descrição

O 3D Disto é a combinação de um medidor de distância a laser (LDM) de precisão e de
codificadores angulares. As medições são usadas para estabelecer a relação entre
alvos diferentes, tais como distâncias horizontais, distâncias entre pontos, diferenças
de altura para determinar as dimensões de uma divisão, os ângulos de parede a
parede, áreas, volumes, pontos de prumo ou outras características.

5.2

Localizador de pontos

Descrição

O 3D Disto possui uma câmara integrada. Pode ser acedido através de
e mostra a
imagem da câmara diretamente no visor do 3D Disto. Os retículos na imagem do Localizador de pontos permitem-lhe uma pontaria e medição precisas, mesmo quando o
raio laser não é visível, por exemplo, em longas distâncias ou devido a condições de
luz de fundo brilhante.
Exemplo de um ecrã do Localizador de pontos:

Usar o Localizador
de pontos

Tecla do Localizador de pontos
Para iniciar o Localizador de pontos, prima

.

Ao premir a tecla a segunda vez ativa o modo bloqueado e uma terceira vez desbloqueia e fecha o Localizador de pontos. Um símbolo de bloqueio numa tecla indica o
modo bloqueado.
Pontaria: Existem várias opções para apontar um ponto de medição:
a

b

c

a) Prima as setas no ecrã para fazer pontaria, mantenha para
voltas rápidas do 3D Disto e pequenas pancadas para voltas
de passo único.
b) Pontaria Tocar e Medir: toque numa posição no ecrã. Os
pontos de laser rodam automaticamente para este ponto.
c) Pontaria com Joystick: é ativada com uma pancada longa
no centro dos retículos. Aparece um ponto vermelho no
centro. Deslize o estilete no ecrã para rodar o 3D Disto
nesta direção em tempo real até a seta vermelha se soltar.
Quando maior for a seta vermelha, mais rapidamente o 3D
Disto roda.
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Descrição da barra de ferramentas
Tecla

Função
Prima para aumentar ou diminuir o zoom.
Prima para ajustar o brilho do ecrã da câmara.
Prima para mostrar/ocultar todos os pontos medidos.
Prima para medir pontos ocultos.
Selecione uma ferramenta de offset na janela pop-up:

• Offset vertical: Meça um ponto em qualquer alvo vertical.
• Offset individual: Meça dois pontos num polo ou noutro equipamento.
• Régua para offset: Meça dois pontos na régua para pontos offset
do 3D Disto.
Um guia orienta-o pelo fluxo de trabalho.
Prima para recolher imagens para efeitos de documentação.
Prima em condições escuras para alterar a imagem do Localizador de
pontos para o modo de margens. As margens e os cantos serão
marcados a preto.
Prima para escolher entre diferentes comandos de rotação:
• Rodar 90° à direita
• Rodar 90° à esquerda
• Rodar ?°: Introduza o ângulo horizontal em que o 3D Disto deve
rodar.
• Horizonte: o 3D Disto vai até 0% de inclinação na posição horizontal.
• Prumar para cima: Esta opção pode ser utilizada para prumar para
cima um ponto configurando o 3D Disto precisamente sobre o
mesmo. Utilize as marcações de 90° no encaixe do 3D Disto para
centrar.
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5.3

Fluxo de trabalho de medição

Medições passo a
passo

Passo Descrição
1.

Para fazer a pontaria para o primeiro ponto, por exemplo, um canto, prima



e use as teclas de seta ou outro método descrito em "5.2 Localizador de
pontos"para mover o ponto de laser para a posição desejada.
Ao fazer pontaria, assegure-se de que o raio laser não se divide pelos cantos
ou margens.
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2.
3.
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Prima

para medir.

Faça a pontaria para o segundo ponto, tal como descrito nos passos anteriores.
É apresentada uma linha desde o primeiro ao segundo ponto medido.
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Passo Descrição
4.





5.
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Proceda como descrito para medir outros pontos ou use
fechar/concluir o polígono.

para

Em situações especiais, a linha proposta não está disponível. Os polígonos
podem também ser fechados e os resultados criados desenhando uma linha
com o estilete entre os dois pontos a serem ligados.

Para mudar a vista para uma perspetiva adequada, use as ferramentas de
navegação ou clique no cubo de navegação.

Prima
para escolher entre guardar, guardar como, apagar ecrã, fechar
medições sem guardar.
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Cálculos de Áreas &
Volume

O 3D Disto pode ajudar a determinar as áreas e volumes. Ambos podem ser determinados durante ou após a medição.
Passo Descrição
1.

Prima

2.

Selecione a linha a ser adicionada à área e prima

3.

4.

.

Proceda deste modo para todas as linhas e prima

.

.

É exibida uma janela pop-up para escolher entre as várias opções para definir
a altura:
• Introduzir altura:
Introduza um valor desejado e prima OK.
• Medir altura:
O Localizador de pontos abre-se, efetua a pontaria e mede um ponto no
chão com
seguido de um ponto no teto. Pode medir os pontos em
qualquer local da área do chão ou do teto. A altura aparece na janela de
resultados.
• Fechar lista:
O resultado é uma área.

5.

Para alterar a altura ou calcular o volume com uma área selecionada, prima
e proceda como descrito nos passos anteriores.

6.
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6

Aplicações de Software

6.1

Apresentação

Descrição

Existe uma variedade de programas de aplicação de software disponíveis que abordam
um amplo leque de tarefas de construção e que facilitam o trabalho diário.
• Medição:
Fornece funções práticas de medição da dimensão de uma divisão, paredes,
janelas, escadas e outros detalhes com referência a altura, manual ou automaticamente.
• Projetor:
Permite a exibição de grelhas e de outros dados de desenho no chão, no teto ou
nas paredes.
• Localização:
Rotina para verificar e reposicionar o 3D Disto de forma fácil e correta.
• Ferramentas:
Ferramentas de medição e configuração inteligente.

6.2

Medição

Descrição

Este programa aplicativo mede as dimensões da divisão, incluindo detalhes. Para estas
medições estão disponíveis outras características adicionais:
• Altura de referência
• Medição de ponto único
• Ferramenta de leitura para leituras automáticas
• Ferramentas CAD

6.2.1

Altura de referência

Definir uma altura
de referência
passo a passo

Na aplicação de medição, pode definir uma altura conhecida como altura de referência. Todas as outras alturas medidas serão referentes a esta altura de referência.
Passo Descrição
1.

Prima

.

2.

Uma janela pop-up pede-lhe para introduzir uma medição e uma altura de
referência. Introduza o valor e prima OK.

3.

O Localizador de pontos abre-se.
Faça pontaria para a altura de referência e prima

4.

.

A altura de referência é mostrada na área de esboço.

3D Disto, Aplicações de Software

36

6.2.2

Ferramenta de leitura para leituras automáticas

Descrição

Esta ferramenta executa leituras de superfície e medições de perfil automáticas horizontais, verticais e de inclinações.
Ideal para medir divisões com cantos que não sejam retos ou paredes curvas, pontos,
inclinações ou áreas inacessíveis.
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Leitura de linha
passo a passo

Passo Descrição
1.

Prima

2.

A janela pop-up disponibiliza leituras de linha e de superfície.

Prima
3.

para iniciar a leitura.

para selecionar leituras de linha.

A janela pop-up pede-lhe tipos de leitura.

• Horizontal
• Vertical
• Declive
4.

O Localizador de pontos abre-se para fazer a pontaria e medir o ponto de
início.
Aponte e prima



5.

.

Para uma leitura de linha vertical:
Uma janela pop-up pede-lhe para escolher a orientação da leitura:
• Perpendicular à Parede
• Livre: Um guia orienta-o pelo fluxo de trabalho.

Uma janela pop-up pede-lhe para definir a direção da leitura.
Leitura de linha horizontal:
• Esquerda (360°)
• Ponto a ponto
• Direita (360°)

3D Disto, Aplicações de Software

37

Passo Descrição
Leitura de linha vertical:
• Para cima (360°)
• Ponto a ponto
• Para baixo (360°)

Leitura de inclinação:
O Localizador de pontos abre-se.
Aponte para o fim da leitura e prima
6.


7.



.

Uma janela pop-up pede-lhe para definir o espaço da medição.
Escolha um intervalo e prima OK ou vá até à posição mais à direita para introduzir intervalos individuais.

Para os melhores resultados de leitura, não escolha intervalos pequenos em
longas distâncias.
Prima OK.
A leitura inicia.
A Barra de ferramentas muda.
Prima

para iniciar a câmara. Prima novamente para desbloquear.

Prima
para alterar o espaçamento de leitura, saltar o resto da leitura,
continuar a leitura ou cancelar a leitura.
Prima
para saltar um ponto de leitura que não precisa ou que causa
problemas.
8.

Se a leitura terminou, aparece uma janela pop-up com Pronto. Editar
Leitura? Sim/não.

9.

Se Sim: Aparece uma nova Barra de ferramentas, por exemplo, para medir
pontos em falta com DIST ou para apagar pontos desnecessários com o
símbolo de Lixo.
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Passo Descrição



Prima

ou

para selecionar pontos.

Prima
para iniciar uma simplificação da leitura que automaticamente
apaga os pontos alinhados.

10.

Leitura de superfície passo a passo

Prima

para terminar a leitura.

Prima

para guardar e fechar o ficheiro de medição.

Passo Descrição
1.

Prima

2.

A janela pop-up disponibiliza leituras de linha e de superfície.

Prima
3.




para iniciar a leitura.

para uma leitura de superfície.

A janela pop-up oferece três opções de leitura: horizontal, inclinação e
vertical:
Selecione a sua preferência de acordo com a superfície onde pretende
realizar a leitura.

Utilize a leitura vertical ou horizontal para medir paredes, chão e tetos.
A leitura de inclinação é ideal para verificar a planura de qualquer superfície,
independentemente da sua inclinação.

4.

Selecione a opção "precisa" ou "rápida". "Precisa" encontra a posição exata
de cada ponto de leitura. "Rápida" prioriza o tempo curto de medição e
robustez. A precisão da medição é igual.

5.

O Localizador de pontos abre-se para efetuar medições para definir a área de
leitura:
Defina a Área de leitura:
• horizontal e vertical: meça 2 margens (3 pontos). A área é concluída automaticamente
• leitura de inclinação: meça os limites da leitura e prima
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Passo Descrição
6.


7.



Uma janela pop-up pede-lhe para definir o espaço da medição.
Escolha um intervalo e prima OK ou vá até à posição mais à direita para introduzir intervalos individuais.

Para os melhores resultados de leitura, não escolha intervalos pequenos em
longas distâncias.
Prima OK.
A leitura inicia.
O desvio de cada ponto lido em relação ao plano de referência é apresentado
na janela de resultados.
Por razões geométricas, o cálculo do volume de leitura é uma aproximação.
A Barra de ferramentas muda.
Prima

para iniciar a câmara. Prima novamente para desbloquear.

Prima
para alterar o espaçamento de leitura, saltar o resto da leitura,
continuar a leitura ou cancelar a leitura.
Prima
para saltar um ponto de leitura que não precisa ou que causa
problemas.
8.

Prima
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6.2.3

Ferramentas CAD

Descrição

As ferramentas CAD correspondem a um conjunto de funções de desenho.
Clique no botão na barra de ferramentas para visualizar as ferramentas CAD.

Estão disponíveis as seguintes ferramentas:
• Círculo
• Retângulo
• Intersecção de linha
• Extensão de linha
• Deslocar ponto
• Intersecção perpendicular
Ferramenta de
círculo

O objetivo das ferramentas de círculo é principalmente desenhar círculos em pontos
como tomadas ou orifícios.
Passo

Descrição

1.

Faça pontaria e meça um ponto e ative a função círculo com um toque longo
no ponto na área de esboço.

2.

Selecione Círculo.

3.

Abre-se a janela pop-up.

Introduza o valor e prima OK.
4.



O círculo é desenhado em redor do ponto escolhido. A janela de resultados
contém o raio, circunferência e o tamanho do círculo.

Para apagar o círculo, introduza 0 como o valor do diâmetro ou prima
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Ferramenta de
retângulo

Passo Descrição
1.

Meça o primeiro e o segundo ponto da linha diagonal de um retângulo, por
exemplo, uma janela, e ative a ferramenta CAD com um toque prolongado na
linha.

2.

Abre-se o menu de ferramentas CAD. Selecione Retângulo.

3.

A linha diagonal muda para um retângulo nivelado.
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Ferramenta de
Intersecção de linha

A ferramenta de Intersecção de linha encontra o ponto de intersecção entre duas
linhas.
Passo



Descrição
O local da intersecção é calculado em duas dimensões no plano X-Y. A altura
do ponto de intersecção é calculada extrapolando a primeira linha.

1.

Faça pontaria e meça dois pontos ou selecione uma linha existente.

2.

Ative as ferramentas CAD através de um toque prolongado na linha na área
de esboço. Selecione Intersecção de linha.

3.

O assistente pede-lhe para selecionar uma segunda linha.
Selecione uma segunda linha.
O ponto de intersecção é proposto após a escolha de uma linha:

4.

Depois de premir

, o ponto de intersecção é gerado e são acrescentadas

as linhas de ligação aos pontos existentes.
5.
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Ferramenta de
Extensão de linha

A ferramenta de Extensão de linha expande uma linha através de um valor de
distância introduzido manualmente.
Passo



Descrição
O ponto do fim da Extensão de linha é calculado como a extrapolação em 3
dimensões da linha selecionada.

1.

Faça pontaria e meça dois pontos ou selecione uma linha existente.

2.

Ative as ferramentas CAD através de um toque prolongado na linha na área
de esboço. Selecione Extensão de linha.

3.

A janela pop-up pede-lhe o comprimento da extensão.
Introduza um valor e prima Ok.

4.

É proposto o ponto do fim da Extensão de linha:

5.

Depois de premir

, o novo ponto é gerado e é acrescentada a linha de

ligação ao ponto anterior.
6.
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Ferramenta
Deslocar ponto

A ferramenta Deslocar ponto cria um novo ponto ao fornecer um valor de movimento lateral ao longo de uma linha, offset e ângulo offset existente.
Passo



Descrição
O local para deslocar o ponto é calculado em duas dimensões no plano X-Y.
A altura do novo ponto é calculada extrapolando a linha selecionada.

1.

Faça pontaria e meça dois pontos ou selecione uma linha existente.

2.

Ative as ferramentas CAD através de um toque prolongado na linha na área
de esboço. Selecione Deslocar ponto.

3.

O assistente e a janela pop-up pedem-lhe o movimento do comprimento.
Introduza um valor e prima OK.

4.

É proposto o comprimento do ponto mudado:

5.

Prima

6.

O assistente e a janela pop-up pedem-lhe o ângulo de direção do offset.
Introduza um valor e prima OK.
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Passo

Descrição

7.

É proposto o ângulo da direção offset:

8.

Prima

9.

O assistente e a janela pop-up pedem-lhe o offset.
Introduza um valor e prima OK.

10.

É proposto o ponto mudado:

11.

Depois de premir

para continuar.

, o novo ponto é gerado e é acrescentada a linha de

ligação ao ponto anterior.
12.

3D Disto, Aplicações de Software

46

Ferramenta de
Intersecção perpendicular

A ferramenta de Intersecção perpendicular encontra a projeção perpendicular de
um ponto na linha selecionada.
Passo



Descrição
O local da intersecção é calculado em duas dimensões no plano X-Y. A altura
do ponto de intersecção é calculada extrapolando a primeira linha.

1.

Faça pontaria e meça dois pontos ou selecione uma linha existente.

2.

Ative as ferramentas CAD através de um toque prolongado na linha na área
de esboço. Selecione Intersecção perpendicular.

3.

O assistente pede-lhe para selecionar um ponto.
Prima OK. Selecione o ponto.

4.

O ponto de intersecção é proposto após a escolha de um ponto:

5.

Depois de premir

, o ponto de intersecção é gerado e são acrescentadas

as linhas de ligação aos pontos existentes.
6.
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6.3

Projetor

Descrição

Esta aplicação projeta pontos ou grelhas geométricas num plano horizontal, vertical
ou inclinado (= “livre”). Os dados de design em formato DFX ou tabela podem ser
importados ou podem ser introduzidos manualmente na geometria de grelhas.

010958_001

6.3.1
Projetor, Iniciar

Fluxo de trabalho
Passo Descrição
1.

Prima Menu » Aplicações » Projetor.

2.

A janela pop-up oferece três modos de leitura: horizontal, inclinação e
vertical.
Selecione a sua preferência de acordo com a área de trabalho.
3.
Medir a Área de
Trabalho

O Localizador de pontos abre-se para medir a área de trabalho.

Passo Descrição
1.


2.

Meça todos os objetos importantes que pretende considerar (margens,
cantos, etc.).
Apenas para o modo horizontal: o primeiro ponto medido define o nível a que
todos os pontos seguintes se referem.
Se

estiver ativado, prima esta tecla para fechar o contorno. Em seguida,

meça mais pontos de interesse (apenas modo de inclinação).
3.

Design do Ponto

Passo

Quando todos os pontos estiverem medidos, prima

para continuar.

Descrição

1.



Uma janela pop-up oferece duas opções para definir os pontos de projeção:
Modo Grelha para um padrão regular e modo Importar para ficheiros individuais DXF ou CSV.
Use a tecla

qualquer momento para regressar à medição da área de

trabalho.

3D Disto, Aplicações de Software

48

Modo Grelha
Passo
1.

Descrição
Prima

para iniciar o modo Grelha.

2.

A janela pop-up é apresentada para escolher entre Definir novo, Utilizar
último ou Medir.

3.

Selecione a opção pretendida:
• Definir novo: utilize as ferramentas subsequentes para introduzir a
geometria da grelha.
• Utilizar último: restaure o último design de grelha introduzido.
• Medir: siga o fluxo de trabalho orientado para bloquear numa grelha
existente. Esta opção salta o passo Ajuste.

Modo Importar
Passo
1.
2.




Descrição
Prima

para iniciar o modo Importar.

O gestor de ficheiros apresenta todos os ficheiros DXF e CSV importados.
Selecione um ficheiro.
Prima
, se pretender verificar o conteúdo através do visualizador.
O cabeçalho do visualizador apresenta a dimensão do ficheiro. Altere a
configuração da distância no menu se a escala não corresponder à área de
trabalho!
Para importar pontos a partir de uma lista, introduza as coordenadas X, Y
ou Y; X num editor de texto e guarde o ficheiro com a extensão CSV. Se a
importação não for bem-sucedida, verifique as configurações
Importar/Exportar no menu.

3.

Prima

4.

Os pontos de projeção são apresentados e estão prontos para ajustes.
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Ajuste do Design

Passo Descrição



Use a tecla

1.

Abre-se o Alinhador.

2.

O design do ponto é agora apresentado na área de trabalho e tem de ser
movido para a posição pretendida. Utilize as seguintes ferramentas:



a qualquer momento para regressar ao Design do Ponto.

A grelha pode ser movida para cima, para baixo, para a esquerda e para a
direita no ecrã, em pequenos passos, usando
/
/
/
.
É mostrada a distância perpendicular a partir de um ponto de grelha selecionado até à linha de referência. Toque nesta distância para introduzir um valor.

Prima

para repor a posição da grelha.

Prima

para alinhar a grelha paralelamente à linha selecionada.


3.

As linhas entre os pontos de design podem ser desenhadas no ecrã,
se necessário, antes de utilizar a ferramenta de Paralelas.

Prima

para rodar a grelha 90°.

Prima

para colocar a grelha exatamente no ponto de referência.

Prima

para prosseguir.
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Projeção do ponto

Passo Descrição



Prima

para voltar à ferramenta Alinhador.

1.

No modo de exibição, a Barra de ferramentas muda e pode começar a projetar
a grelha.

2.

Utilize as setas para selecionar um ponto e prima



.

Pode também selecionar pontos tocando num ponto no ecrã ou usando o
controlo remoto.
Superfícies porosas, estruturadas ou ásperas causam problemas se o raio
laser não conseguir refletir a posição exata do ponto de exibição.

3.

O ponto laser pisca se a posição exata for encontrada. O ponto está marcado
a vermelho na área de esboço. A janela de resultados apresenta a distância
entre o ponto e o plano de referência.

4.

Para exibir outros pontos, selecione outro ponto e prima

.

5.
Prima

para guardar o ficheiro.

Mudança de Plano



6.3.2

Pontaria e Exibição com o Controlo Remoto RM100

Se não for possível projetar um ponto no teto, basta mover o raio laser para o
chão antes de premir a tecla DIST. Os pontos seguintes serão projetados no
chão a partir de agora. A superfície de projeção pode ser alterada a qualquer
momento.

Funcionalidade das
teclas na aplicação
do Projetor

Prima
para ativar o laser e uma segunda vez para projetar ou medir
um ponto dentro de uma área de referência.
Cada seta seleciona o ponto adjacente, vira o 3D Disto e inicia a
medição iterativa. Prima uma vez para ativar o controlo remoto e uma
segunda vez para executar o comando.
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6.4

Localização

Descrição

As funções do Local permitem-lhe alterar a posição do 3D Disto.
Os Pontos Seguros são colocados pelo utilizador e tornam mais fácil o procedimento
de posicionamento.

Local Seguro passoa-passo

Passo Descrição



Tem de medir dois pontos antes de os Pontos Seguros poderem ser guardados.

1.

Marque e fixe três a cinco marcas de alvo autoadesivas nas paredes, no teto
ou no chão em volta da sua área de trabalho. Assegure-se de que as marcas
de alvo estão espalhadas.

2.

Prima Menu » Aplicações » Local » Local Seguro.
O Localizador de pontos abre-se.

3.

Faça pontaria para as Marcas de alvo o mais precisamente possível e prima
para medir.
O 3D Disto tira uma foto e guarda-a com coordenadas, marcada com ID e
data.

4.

Uma janela pop-up pergunta Medir mais Pontos Seguros? Sim/não.

5.

Proceda de modo igual ao anterior e meça pelo menos três Pontos Seguros.




6.

Pode adicionar mais Pontos Seguros a qualquer momento.
Assegure-se de que possui Pontos Seguros suficientes em redor da sua área
de trabalho. Mesmo se um se perder, devem existir pelo menos três para uma
relocalização segura.
Após guardar um mínimo de três pontos, pode abandonar a aplicação escolhendo Não.
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Relocalização passo
a passo

Esta característica permite a relocalização do 3D Disto num sistema de coordenadas
previamente estabelecidas pelo procedimento de Pontos Seguros, por exemplo, para
terminar medições anteriores.
Passo Descrição



Use uma posição do 3D Disto que permite apontar e medir em pelo menos
três Pontos Seguros em volta da sua área de trabalho.

1.

Prima Menu » Aplicações » Local » Relocalização.

2.

Uma janela pop-up pede-lhe para definir a tolerância.



3.

Prima OK para confirmar o valor.
Uma tolerância menor aumenta a precisão das suas medições e requer uma
mira e visibilidade precisas de Pontos Seguros.
Se não existem Pontos Seguros disponíveis, mas a sua medição tem de
ajustar-se à geometria de um ponto anterior, basta iniciar a sua medição com
os mesmos pontos da Linha de Base. Estes são os dois primeiros pontos de
uma medição.
Se houver Pontos Seguros disponíveis, a pasta abre-se.

Escolha um Ponto Seguro premindo
Prima
Prima
4.

5.

/

ou tocando no ecrã.

para aumentar.
para ver todos os Pontos Seguros de toda a memória.

Prima
para confirmar o ponto.
O Localizador de pontos abre-se.
Faça pontaria para a marca de alvo mostrada na foto da forma mais precisa
possível e prima
para medir.
Se for bem-sucedido, aparece uma janela pop-up com a pergunta: Medir o
Ponto Seguro seguinte? Sim/Cancelar.

6.



Se Sim: A pasta abre para escolher o próximo Ponto Seguro.
Continue como descrito anteriormente para o segundo e terceiro
Ponto Seguro.
Se os dois primeiros Pontos Seguros foram medidos com êxito, o 3D Disto vira
aproximadamente para o próximo Ponto Seguro escolhido. Basta fazer a
pontaria fina e premir
.
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Passo Descrição

Verificação do Local
passo-a-passo

7.

Quando tiver medido três pontos com êxito, aparece uma janela pop-up a
mostrar OK. Medir mais Pontos Seguros? Sim/Não/Cancelar.
• Prima Sim para continuar e proceder da forma descrita anteriormente.
• Prima Não para terminar.
Se a operação for bem-sucedida, uma janela pop-up apresenta as dimensões entre a posição anterior e a posição nova: XXXm; Altura: XXXm;
OK/Cancelar. Aceitar com OK ou Cancelar para medir outros pontos.
Se a Relocalização não for bem-sucedida, aparece uma janela pop-up a indicar
Fora da tolerância! Medir mais Pontos Seguros? Sim/Não/Cancelar.
Continue como descrito anteriormente.

8.

Prima

para fechar a aplicação.

Se o 3D Disto for movido inadvertidamente, por exemplo se levar um encontrão, a
geometria dos pontos medidos não vai ajustar-se aos pontos medidos anteriormente.
Inicie uma Verificação de Local para manter a atual precisão/geometria.
Passo Descrição
1.
2.
3.

Para iniciar uma Verificação do Local, prima Menu » Aplicações » Local » Verificação do Local.
Se houver Pontos Seguros disponíveis, selecione Pontos Seguros e prima

.

O 3D Disto vai apontar automaticamente para o Ponto Seguro.
Verifique a posição do ponto de laser com a marca de alvo.
Se o ponto laser não estiver apontado para o centro da marca de alvo,
recomenda-se que seja efetuada a relocalização.


4.

Proceda desse modo para verificar outros pontos.

5.

Prima
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6.5

Ferramentas

Generalidades

Para além das aplicações padrão, este programa apresenta:
•
•
•
•
•
•

Prumar confortável,
Pontaria confortável,
Nivelamento confortável,
Marca de medidor,
Rastreamento de Altura e
Linha Paralela.

Após cada tarefa de exibição, a respetiva ferramenta tem de ser reiniciada. Uma janela
pop-up dá-lhe a possibilidade de continuar com a mesma referência ou para medir
uma nova. Os dados não são armazenados e não podem ser importados ou exportados. A funcionalidade de Controlo Remoto não é suportada nestas aplicações.

6.5.1

Prumar confortável

Descrição

Prumar confortável permite-lhe prumar qualquer ponto para cima ou para baixo
permanecendo por cima deste.

010899_001

Prumar confortável
passo-a-passo

Passo Descrição
1.

Inicie a aplicação em Menu » Aplicações » Ferramentas.
A aplicação em execução permanece aberta em fundo.

2.
Prima
na barra de ferramentas.
O Localizador de pontos abre-se.
3.

Faça pontaria e meça o ponto a ser prumado. Prima
O Localizador de pontos permanece aberto.

4.

Faça pontaria aproximada para o prumo esperado e prima
.
Se for encontrado o prumo, o laser pisca a indicar a posição exata.

5.

Prima
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6.5.2

Pontaria confortável

Descrição

Pontaria confortável permite exibir um ponto relativamente a um ponto de referência em superfícies verticais.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Pontaria confortável passo-a-passo

Utilize esta ferramenta apenas em superfícies verticais. Em superfícies inclinadas, a posição de exposição não será corrigida.

Passo Descrição
1.
2.

Inicie a aplicação em Menu » Aplicações » Ferramentas.
A aplicação em execução permanece aberta em fundo.
Prima

na barra de ferramentas.

O Localizador de pontos abre-se.
3.

Faça pontaria para o ponto de referência na parede. Prima

4.

Uma janela pop-up pede-lhe para introduzir o valor para a distância da
esquerda e da direita em relação ao ponto de referência. Para a rotação à
esquerda defina um valor negativo. Introduza 0 para exibir pontos apenas
com offsets verticais em relação ao ponto de referência.
Prima OK para confirmar o valor.
O ponto laser pisca a indicar a posição exata.

5.

Aparece uma janela pop-up para introduzir o valor vertical (= distância
acima/abaixo ponto de exibição). Valor de fábrica = 0.
Defina um valor negativo para rodar para baixo. Prima OK para confirmar o
valor.
O 3D Disto roda e exibe a posição correta. O ponto laser pisca a indicar a
posição exata.

6.

Prima
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6.5.3

Nivelamento confortável

Descrição

O Nivelamento confortável mantém o ponto laser ao mesmo nível quando vira o 3D
Disto na horizontal.

Nivelamento
confortável passoa-passo

Passo Descrição
1.
2.

Inicie a aplicação em Menu » Aplicações » Ferramentas.
A aplicação em execução permanece aberta em fundo.
Prima
na barra de ferramentas.
O Localizador de pontos abre-se.

3.

Faça pontaria para a altura de referência na parede. Prima
O Localizador de pontos permanece aberto.

4.

Faça pontaria aproximada para o ponto de exibição assumido e prima
O ponto laser pisca a indicar a posição de altura exata.

5.

Prima
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6.5.4

Marca de medidor

Descrição

A ferramenta Marca de Medidor refere-se a uma marca de medidor ou altura de referência e permite a exibição de qualquer altura desejada.
Esta ferramenta pode ser muito útil para marcar a marca do medidor em diversos
locais de uma divisão ou exibir alturas em diversos níveis do edifício.

Marca de medidor
passo a passo

Passo Descrição
1.
2.

Inicie a aplicação em Menu » Aplicações » Ferramentas.
A aplicação em execução permanece aberta em fundo.
Prima

na barra de ferramentas.

3.

Uma janela pop-up pede-lhe para introduzir a altura e medir essa altura de
referência.

4.

O Localizador de pontos abre-se.
Faça pontaria para o ponto de referência na parede. Prima

.

5.

Uma janela pop-up pede-lhe para introduzir uma altura absoluta a ser exibida.

6.

O Localizador de pontos abre-se.
Faça pontaria aproximada perto da altura absoluta esperada na parede. Prima
.
O ponto laser pisca a indicar a posição exata da altura absoluta.

7.

Prima
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6.5.5

Rastreamento de Altura

Descrição

O Rastreamento de Altura permite determinar a altura de um alvo que não pode ser
medido diretamente.
Esta ferramenta pode ser muito útil para medir a altura de árvores ou de linhas de
eletricidade.

Ref

H

010907_001

Rastreamento de
altura passo-apasso

Passo Descrição
1.
2.

Inicie a aplicação em Menu » Aplicações » Ferramentas.
A aplicação em execução permanece aberta em fundo.
Prima

na barra de ferramentas.

O Localizador de pontos abre-se.
3.



Faça pontaria e meça um ponto de referência à mesma distância horizontal
do ponto que pretende medir indiretamente.
O Localizador de pontos permanece aberto e o ponto medido é exibido.
Não mova demasiado o 3D Disto na horizontal depois de o ponto de referência ter sido medido, caso contrário o resultado pode ser incorreto.

4.

Faça pontaria para o alvo que pretende medir indiretamente o mais exatamente possível.
A diferença de altura para o ponto de referência é mostrada e atualizada em
tempo real na janela de resultados.

5.

Feche o Localizador de pontos para terminar a aplicação.
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6.5.6

Linha Paralela

Descrição

A Linha paralela permite exibir linhas paralelas em relação a uma linha de referência
em paredes, chãos ou superfícies inclinadas.

Linha Paralela
passo-a-passo

Passo Descrição
1.
2.


3.

Inicie a aplicação em Menu » Aplicações » Ferramentas.
A aplicação em execução permanece aberta em fundo.
Prima

na barra de ferramentas.

O Localizador de pontos abre-se.
Todos os pontos têm de ser medidos na mesma superfície.
Faça pontaria e meça a extremidade inicial e final da linha de referência.

4.

Uma janela pop-up pede-lhe para introduzir a distância paralela para a
esquerda ou direita da linha de referência. Prima OK para confirmar o valor
introduzido.

5.

O Localizador de pontos abre-se para apontar aproximadamente o ponto de
exibição.
Prima
.
O ponto laser pisca para indicar a posição exata na paralela.

6.

Prima
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7
Mensagens de erro
e recomendações

Mensagens de erro
N.º de
erro

Recomendação

150

O intervalo de trabalho foi excedido.

151

Medição inválida.

152

Mude a posição do 3D Disto ou utilize a régua para os pontos offset.

160

Repita e não mova a régua entre as medições.

161

Nalguns casos, a ferramenta Ponto Offset não pode ser usada.

170

Se o problema continuar, reinicie o 3D Disto.

171

Verifique todos os dispositivos, por exemplo os cabos ou a alimentação
elétrica e tente novamente.

240

A calibração do Sensor de inclinação não foi bem-sucedida. Precisão do
sistema em risco. Contate o seu distribuidor ou o representante Leica
Geosystems.

241

Demasiada força. Repita a calibração com precisão.

243

Instale o instrumento em local estável. Não toque nem rode o 3D Disto.
Repita a calibração.

300

Escolha uma linha horizontal.

350

Verifique a superfície de projeção. O laser não conseguiu atingir a posição
correta.

755

O ponto não pode ser medido. Tente uma posição diferente. A ferramenta não funciona em placas horizontais.

760

O ponto não pode ser medido. Introduza valores diferentes. A ferramenta não funciona em placas horizontais.

765

O ponto não pode ser medido. Tente uma posição diferente ou introduza
um valor diferente. A ferramenta não funciona em placas horizontais.

800

Importação ou exportação de dados não é possível.

801

Sem memória suficiente no stick USB.

802

O dispositivo de armazenamento não funciona corretamente.

803

Verifique a condição e conteúdo do ficheiro.

804

Ficheiro ou Pasta protegidos contra escrita ou danificados.

900

Erro 3D Disto. Contacte o seu distribuidor ou o representante Leica
Geosystems se o erro continuar.

901

O sinal reflexo do laser é demasiado baixo.

902

O sinal reflexo do laser é demasiado elevado.

903

Demasiada luz de fundo.

904

Raio laser interrompido. Repetir medição.

950

Executar Verificação de localização para manter a precisão!

951

A inclinação do 3D Disto é superior a 3°. Instale na horizontal!

953

Verifique a ligação e o cabo.

954

Ligue o cabo ou escolha "WLAN" no menu.

955

Temperatura do 3D Disto fora do intervalo de trabalho.

956

Demasiada vibração ou movimento permanente.

998

Contate o seu distribuidor ou o representante Leica Geosystems.

999

Contate o seu distribuidor ou o representante Leica Geosystems.
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8

Verificações & Ajustamentos

8.1

Apresentação geral

Descrição

Os instrumentos Leica Geosystems são fabricados, montados e ajustados com os mais
elevados padrões de qualidade. As mudanças de temperatura bruscas, os choques e
as tensões mecânicas podem provocar desvios e afectar a exactidão e precisão do
instrumento. Assim, recomenda-se a verificação e ajustamento periódicos do instrumento. A verificação e ajustamento do instrumento pode ser efectuado no campo,
através de procedimentos de medição específicos. Estes procedimentos são guiados
e devem ser observados com cuidado e precisão, conforme descrito nos parágrafos
seguintes. Alguns outros erros do instrumento e dos componentes mecânicos podem
ser ajustados mecanicamente.

Ajuste eletrónico

Os seguintes erros do instrumento podem ser verificados e ajustados eletronicamente:
• Offset dos retículos
• V-índice
• Sensor de inclinação
Todas as configurações de calibração podem também ser repostas para os
valores de fábrica.




Durante o processo de fabrico, os erros do instrumento são cuidadosamente determinados e definidos para zero. Como mencionado anteriormente, estes erros podem
mudar e recomenda-se fortemente que os volte a determinar nas seguintes situações:
• Após transporte longo e agitado
• Após longos períodos de armazenamento
• Se a diferença de temperatura entre o ambiente atual e a última calibração for
superior a 20°C

8.2

Calibração do Sensor de Inclinação

Descrição

Antes da calibração:

Após a calibração:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Offset de Sensor de inclinação
Ajuste passo a
passo

Passo Descrição



Esta calibração é efetuada automaticamente. Deve apenas assegurar-se de
que o 3D Disto está configurado a < 3°.

1.

A Calibração inicia-se em Menu » Dispositivo » Calibração.

2.

Prima

3.

O 3D Disto inicia automaticamente o autonivelamento: a inclinação é verificada e o instrumento nivela-se a si mesmo se a inclinação for < 3°.



.

Uma janela pop-up pede-lhe: Não tocar no 3D Disto durante cerca de 1
minuto!
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Passo Descrição
4.

Se clicar em ok, uma janela pop-up indica-lhe:Calibração bem-sucedida.

8.3

Offset dos retículos

Descrição

A ponta de laser e os retículos no Localizador de pontos não coincidem.
Antes da calibração:

Após a calibração:

a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Retículos
b) Ponta de laser
Ajuste passo a
passo

Passo Descrição
1.

A Calibração inicia-se em Menu » Dispositivo » Calibração.

2.

Prima

3.

O Localizador de pontos abre-se.
Coloque uma marca de alvo a uma distância > 25 m.

4.

5.

.

Aponte agora para a marca de alvo o mais exatamente possível. Prima
quando o ponto laser estiver exatamente no alvo.
O Localizador de pontos mantém-se aberto e os retículos vermelhos são
mostrados.
Mova os retículos para o centro da marca de alvo o mais exatamente possível
com as setas. Prima

novamente.

6.

Se estiver dentro da tolerância, aparece uma janela pop-up a indicar Definir
novo: x=...px; y=...px, Repor para valores de fábrica, ou Cancelar calibração.

7.

Escolha Definir... ou Repor... para ajustar os retículos. Uma janela pop-up
final pergunta-lhe Tem a certeza? Sim/Cancelar.

8.

Se clicar Sim, é mostrada uma marca de seleção para confirmar se os parâmetros foram definidos com êxito.
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8.4

V-Erro de Índice

Descrição

O índice vertical não coincide com o eixo de suporte.
Recomenda-se a calibração do sensor de inclinação seguida da calibração de
retículos antes de iniciar a calibração do V-Índice! Consulte"8.2 Calibração do
Sensor de Inclinação" e"8.3 Offset dos retículos".



Antes da calibração:

Após a calibração:
a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Erro de altura
b) Offset de ângulo vertical
Ajuste passo a
passo

Passo Descrição
1.

Instale o 3D Disto perto de uma parede com um alvo acentuado de boa visibilidade que se situe pelo menos 15 m acima do instrumento.

3D Disto_051

2.

A Calibração inicia-se em Menu » Dispositivo » Calibração.

3.

Prima

4.

O Localizador de pontos abre-se.
Faça pontaria da forma o mais exata possível.

5.
6.

Prima

.

.

O 3D Disto vira automaticamente para a segunda face.
Faça pontaria uma segunda vez. Prima

.

7.

Se ambas as medições forem bem-sucedidas, aparece uma janela pop-up a
indicar Definir novo: XXX gon, Repor para valores de fábrica ou Cancelar
calibração.

8.

Escolha Definir... ou Repor... para ajustar o V-índice.

9.

Uma janela pop-up final pergunta-lhe Tem a certeza? Sim/Cancelar. Se clicar
Sim, é mostrada uma marca de seleção para confirmar se os parâmetros
foram definidos com êxito.

3D Disto, Verificações & Ajustamentos

64

8.5
Repor para configurações de fábrica
passo-a-passo

Repor para Configurações de Fábrica
Passo Descrição
1.

A Calibração inicia-se em Menu » Dispositivo » Calibração.

2.

Prima

.

Aparece uma janela pop-up com Repor todos os parâmetros de calibração
para os valores de fábrica? Sim/não.
3.

Se escolher Sim: todas as configurações de calibração são repostas para os
valores de fábrica sem ser necessária outra ação.
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9

Proteção do instrumento (Proteção antirroubo)

Descrição

O instrumento pode ser protegido através de um Número de Identificação Pessoal
(PIN). Se a proteção PIN estiver ativada, o software vai pedir sempre um código PIN
após o início.
Se for introduzido o código errado três vezes, é pedido que introduza um PUK, que
pode ser encontrado nos documentos de entrega do instrumento. Se o código PUK for
introduzido corretamente, o código PIN é definido para o valor por defeito "0" e a
proteção PIN é desativada.
Contacte o seu representante Leica Geosystems se precisar de um PUK de substituição.

Ative o código PIN
passo-a-passo

Passo Descrição
1.

Vá a Menu » Dispositivo » Proteção antirroubo. A configuração padrão é
Off.

2.

Prima Ativar para ativar.

3.

Introduza o código PIN que pretende (3 a 8 caracteres numéricos ou alfabéticos).

4.

Aceite com Ok.


Desativar o código
PIN passo-a-passo

Agora, o instrumento encontra-se protegido contra utilização não autorizada.
O código PIN é pedido agora após ligar o instrumento, desativar a função
standby ou reintroduzir as configurações do PIN.

Passo Descrição
1.

Vá a Menu » Dispositivo » Proteção antirroubo.
Prima Desativar para desativar.

2.

Introduza o código PIN e prima OK para aceitar.



O instrumento já não se encontra protegido contra utilização não autorizada.

3D Disto, Proteção do instrumento (Proteção antirroubo)

66

10

Cuidados e transporte

10.1

Transporte

Transporte no exterior

Durante o transporte do equipamento no exterior, proceder com o cuidado necessário
e
• transportar o instrumento no contentor de transporte original,
• ou carregar o tripé com as respectivas pernas sobre o ombro, de modo a manter o
instrumento na vertical.

Transporte num
veículo de estrada

Nunca transporte o produto solto num veículo de estrada, porque poderá ser afetado
por choque ou vibrações. Transporte sempre o produto dentro do estojo para transporte, embalagem original ou equivalente, devidamente preso.

Expedição

Para transportar o produto por via férrea, avião ou navio, utilize sempre a embalagem
original completa do Leica Geosystems, estojo para transporte e uma caixa de cartão,
ou equivalente, para uma correta proteção contra os choques ou vibrações.

Expedição e transporte de pilhas e
baterias

Ao transportar ou enviar pilhas e baterias, a pessoa responsável pelo produto deve
garantir que são cumpridos os regulamentos nacionais e internacionais. Antes do
transporte ou envio contacte a empresa transportadora local.

Ajustamentos no
exterior

Efectuar periodicamente medições de ensaio e efectuar os ajustamentos no campo
indicados no Manual de Operação, especialmente se o instrumento tiver caído, armazenado durante longos períodos ou transportado.

10.2

Armazenamento

Produto

Respeite os limites de temperatura ao guardar o equipamento, particularmente no
verão se o equipamento estiver dentro do veículo. Consulte "Características técnicas"
para obter mais informações sobre os limites de temperatura.

Ajustamentos no
exterior

Após longos períodos de armazenamento, e antes da utilização do produto, inspeccionar os parâmetros de ajustamento no campo indicados neste manual.

Pilhas de iões de Li

• Consulte "Características técnicas" para obter informações sobre o intervalo de
temperatura de armazenamento.
• Retire as pilhas ou baterias do produto e o carregador antes de o armazenar.
• Após armazenamento, recarregue as baterias antes de utilizar.
• Proteja as pilhas de humidade e de locais molhados. Pilhas molhadas ou com humidade devem ser secas antes de armazenadas ou utilizadas.
• Recomenda-se o armazenamento do instrumento em temperaturas entre 0 °C a
+30 °C/+32 °F a +86 °F e um ambiente seco, para minimização da auto-descarga
da bateria.
• Dentro do intervalo de temperaturas recomendado, as baterias com 40% a 50% de
carga podem ser armazenadas até um ano. Após o período de armazenamento, as
baterias devem ser recarregadas.
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10.3

Limpeza e secagem

Caixa e componentes óticos

• Aspire a caixa e componentes óticos, tais como lentes ou janelas.
• Não tocar nas lentes com os dedos.
• Use um pano limpo, macio e que não liberte pelos para limpar. Se necessário,
humedecer o pano com água ou álcool puro. Não usar quaisquer outros líquidos,
devido ao risco de danificação dos componentes de plástico.

Instrumento
molhado

Secar o instrumento, o contentor de transporte, os interiores de espuma e os acessórios a uma temperatura inferior a 40 °C/104 °F; limpar bem todos os componentes.
Não colocar os componentes na embalagem sem estarem devidamente secos. Fechar
sempre o contentor de transporte, durante a utilização do instrumento no exterior.

Cabos e conectores

Mantenha os conectores limpos e secos. Sopre as poeiras alojadas nos conectores dos
cabos de ligação.
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11

Características técnicas

11.1

Características técnicas

Distância entre
pontos de exatidão
(3D)

Combinação de medição
de ângulo e de distância

a 10 m

a 30 m

a 50 m

aprox. 1 mm

aprox. 2 mm

aprox. 4 mm

Medição de ângulo
(Hz/V)

Alcance de trabalho:
Precisão

Horizontal 360°, Vertical 250°
5" (1,2 mm a 50 m)

Características do
medidor de
distância a laser

Sistema de medição:
Tipo:
Alcance de trabalho:
Classe laser:
Tamanho do ponto de laser
(a 10 m):
Tamanho do ponto de laser
(a 30 m):

Base do analisador do sistema 100 MHz - 150 MHz
Coaxial, laser vermelho visível
0,5 m - 50 m
2
~7 mm × 7 mm

Sensor de inclinação

Alcance de autonivelamento:
Precisão:

 3°
10" (2,5 mm a 50 m)

Localizador de
pontos

Zoom (Aumento):
Campo de visão (a 10 m):

1×,
1×:
2×:
4×:
8×:

Sensibilidade da
bolha circular

1°/mm

Funcionamento

Botões:
Portas:

Botão ON/OFF
USB Tipo B, ficha de alimentação

Comunicação

Transferência de dados:
Tecnologia sem-fios:

USB tipo A, WLAN
Cartão SD, alcance 50 m (dependendo do ambiente),
11 canais
Importar: DXF, CSV
Exportar: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Formatos de dados suportados:
Alimentação

Interna:
Tipo:
Tensão:
Tempo de carregamento:
Tempo de funcionamento
típico
Externa:
Tensão:
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~9 mm × 15 mm

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

m
m
m
m

Bateria de iões de lítio
14,4 V 63 Wh
8h
8h

24 V DC, 2,5 A
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Montagem

Rosca de 5/8"

Dimensões do
instrumento

186,6 mm × 215,5 mm (diâmetro × altura)

Peso

2,8 kg

Condições ambientais

Temperatura
Temperatura de operação: −10 °C a +50 °C
Temperatura de
−25 °C a +70 °C
armazenaento:
Proteção contra a entrada de poeiras, areia e água
IP54 (IEC60529)
Humidade

Controlo Remoto
RM100

Proteção:

No máx. 85% de humidade relativa sem condensação

Alcance:

30 m (dependendo do ambiente e condições de funcionamento)
Infravermelho (IR)
1 AA, 1,5 V

Comunicação:
Bateria

11.2

Conformidade com regulamentos nacionais

Conformidade com
regulamentos
nacionais

• Regulamento FCC Parte 15, 22 e 24 (aplicável nos EUA).
• Pelo presente, a Leica Geosystems AG declara que o produto 3D Disto e o produto
RM100 estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Diretiva 1999/5/CE e de outras Diretivas Europeias aplicáveis. A
declaração de conformidade pode ser consultada em http://www.leica-geosystems.com/ce.
Equipamento de classe 1, em conformidade com a Diretiva Europeia
1999/5/CE (R&TTE), podendo ser colocado no mercado e em serviço sem
restrições em qualquer Estado-Membro do EEE.
• A conformidade relativa a países cujos regulamentos não sejam cobertos pelo
Regulamento FCC, Parte 15, 22 e 24 ou pela Diretiva Europeia 1999/5/CE deve ser
aprovada antes da utilização e operação do instrumento.
• Conformidade com a legislação de rádio japonesa e com a legislação empresarial de
telecomunicações japonesa.
– Este dispositivo é fornecido de acordo com a legislação de rádio japonesa e com
a legislação empresarial de telecomunicações japonesa.
– Este dispositivo não deverá ser modificado (caso contrário, o número de designação fornecido tornar-se-á inválido).

11.3

Regulamentos sobre mercadorias perigosas

Regulamentos relativos a bens perigosos

Muitos produtos da Leica Geosystems são alimentados por pilhas de lítio.
As pilhas de lítio podem ser perigosas em certas condições e podem representar um
perigo para a segurança. Em certas condições, as pilhas de lítio podem sobreaquecer
e entrar em ignição.
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Quando transportar ou enviar o seu produto Leica com pilhas de lítio a bordo
de um avião comercial, deve fazê-lo em conformidade com os
Regulamentos relativos a bens perigosos da IATA.
A Leica Geosystems criou Diretrizes sobre “Como transportar produtos Leica”
e “Como enviar produtos Leica” com pilhas de lítio. Antes de transportar o
produto Leica, solicitamos que consulte essas diretrizes na nossa página web
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) para ter a certeza que cumpre os
Regulamentos relativos a bens perigosos da IATA e que os produtos Leica
podem ser transportados corretamente.
É proibido transportar pilhas danificadas ou com defeito a bordo de qualquer
avião. Portanto, certifique-se de que as pilhas estão em condições para serem
transportadas.
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12

Garantia PROTECT da Leica Geosystems

Descrição

Garantia vitalícia do fabricante
Cobertura de garantia por todo o tempo de utilização ao abrigo de PROTECT de acordo
com as Leica GeosystemsCondições e Termos Gerais PROTECT e Garantia Internacional
Limitada definidos em www.leica-geosystems.com/protect. Reparações e substituições de todos os produtos e peças que apresentem defeito em resultado de falhas de
peças ou mão de obra, isentos de custos ao abrigo do PROTECT.
3 anos sem custos
Serviços adicionais, caso o produto ao abrigo do PROTECT avarie e requeira assistência
em resultado de condições de utilização normais, conforme descritas no manual do
utilizador, sem custos adicionais.
Para beneficiar do período de “3 anos sem custos”, o produto tem de ser registado
em http://myworld.leica-geosystems.com no prazo de 8 semanas após a data de
compra. Se o produto não for registado, aplica-se um período de “Dois anos sem
custos”.
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13

Contrato de Licença de Software

Contrato de Licença
de Software

Este produto contém software que foi pré-instalado no produto, ou que lhe foi fornecido num suporte de dados ou que pode ser transferido online mediante autorização
prévia da Leica Geosystems. Tal software está protegido por direitos de autor e outras
leis e a sua utilização é definida e regulada pelo Contrato de Licença de Software da
Leica Geosystems, que abrange aspetos como, mas não limitados a, Âmbito da
Licença, Garantia, Direitos de Propriedade Intelectual, Limitação de Responsabilidade,
Exclusão de outras Garantias, Lei Aplicável e Local de Jurisdição. Certifique-se de que
cumpre sempre integralmente os termos e condições do Contrato de Licença de
Software da Leica Geosystems.
Este contrato é fornecido em conjunto com todos os produtos e pode também ser
consultado e descarregado na homepage da Leica Geosystems em
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
ou recolhido no seu distribuidor Leica Geosystems.
Não pode instalar ou utilizar o software exceto se tiver lido e aceite os termos e condições do Contrato de Licença de Software da Leica Geosystems. A instalação ou utilização do software, ou parte dele, é considerada como uma aceitação de todos os
termos e condições do referido Contrato de Licença. Caso não concorde com a totalidade ou parte do Contrato de Licença não deve transferir, instalar ou utilizar o
software. Deve antes devolver o software não utilizado junto com a documentação
que o acompanha e o recibo de compra ao distribuidor a quem adquiriu o produto no
prazo de dez (10) dias a partir da data de compra para receber um reembolso integral
do valor da compra.

Licença pública GNU

Algumas partes do software do 3D Disto são desenvolvidas no âmbito de GPL (licença
pública GNU). As licenças correspondentes podem ser encontradas dispositivo de
memória USB do Leica no diretório "Licenças GPL".
Se precisar de mais informações, contacte uma representante da Leica Geosystems.
Encontra os detalhes de contacto em www.leica-geosystems.com/contacts.

Google Analytics

O software Leica 3D Disto para Windows® armazena informações de assistência e
estatísticas de utilização no seu computador (ou seja, a utilização das ferramentas de
software, número de medições, análise dos intervalos de medição, etc.).
A Leica Geosystems utiliza o Google Analytics, um serviço de análise pela Internet
fornecido pela Google Inc., para analisar esta informação. A Leica Geosystems não
processa nem armazena qualquer tipo de informação pessoal ou outros dados relativos aos clientes, como o número de série do Leica 3D Disto ou o endereço IP do utilizador.
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