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Română

Introducere
Achiziţionare

Felicitări pentru achiziţionarea Leica 3D Disto.
Acest manual conţine indicaţii importante de siguranţă, precum şi instrucţiuni pentru iniţializarea produsului şi operarea lui. Consultaţi "1 Indicaţii de siguranţă" pentru informaţii suplimentare.
Citiţi cu atenţie, în totalitate, Manualul utilizatorului înainte de a activa produsul.

Identificarea produsului

Modelul și numărul de serie ale produsului dumneavoastră sunt indicate pe plăcuța tip.
Referiți-vă întotdeauna la această informație când trebuie să luați legătura cu agentul
dumneavoastră sau cu atelierul de service autorizat Leica Geosystems.

Mărci înregistrate

• Windows este o marcă înregistrată Microsoft Corporation în Statele Unite și alte țări
Toate mărcile înregistrate sunt proprietatea respectivilor deţinători.

Documentație disponibilă

Nume

Descriere/format

3D Disto Pornire Acesta este un ghid de referință rapid pentru prima instarapidă
lare.



Manualul utiliza- Toate instrucțiunile necesare pentru a putea lucra cu acest torului 3D Disto instrument sunt explicate în acest manual de utilizare. Oferă
o vedere aprofundată asupra instrumentului cu date tehnice
și indicații de siguranță.
Manual de
siguranță

Furnizează instrucțiuni de siguranță importante pentru utili- 
zarea 3D Disto.






Consultați următoarele resurse pentru documentație/software 3D Disto:
• Leica Dispozitiv de memorie USB
• https://myworld.leica-geosystems.com
Agendă Leica
Geosystems

3D Disto, Introducere

La ultima pagină a acestui manual puteți găsi adresa sediului Leica Geosystems. Pentru o
listă de contacte regionale, vă rugăm vizitați
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) oferă o gamă
largă de servicii, informații și material de instruire.
Prin accesul direct la myWorld, aveți posibilitatea să accesați toate serviciile relevante
oricând este convenabil pentru dumneavoastră, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Acesta
vă mărește productivitatea și vă menține pe dumneavoastră și echipamentul dumneavoastră actualizați instantaneu cu cele mai recente informații de la Leica Geosystems.

3D Disto, Introducere

Service

Descriere

myProducts

Adăugați toate produsele pe care le dețineți dumneavoastră și compania
dumneavoastră și explorați lumea Leica Geosystems: Vizualizați
informații detaliate despre produsele dvs. și actualizați produsele dvs. cu
cel mai recent software și fiți la curent cu cea mai recentă documentație.

myService

Vizualizați starea actuală de service și istoricul complet de service al
produselor dvs. în centrele de service Leica Geosystems. Accesați
informații detaliate despre serviciile realizate și descărcați cele mai
recente certificate de calibrare și rapoarte de service.

mySupport

Vizualizați starea actuală de service și istoricul complet de service al
produselor dvs. în centrele de service Leica Geosystems. Accesați
informații detaliate despre serviciile realizate și descărcați cele mai
recente certificate de calibrare și rapoarte de service.

myTraining

Vă perfecționați cunoașterea produsului prin Leica Geosystems
Campus - Informații, Cunoștințe, Instruire. Studiați cele mai recente
materiale de instruire despre produsele dvs. și înregistrați-vă pentru a
participa la seminare sau cursuri în țara dvs.

myTrustedServices

Adăugați abonamentele dvs. și administrați utilizatorii pentru Leica
Geosystems servicii de încredere, servicii software sigure, care vă asistă
pentru a optimiza fluxul de lucru și pentru a vă mări eficiența.
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Cuprins
În acest manual

3D Disto, Cuprins

Capitolul

Pagina

1

Indicaţii de siguranţă
1.1
Introducere generală
1.2
Definirea utilizării
1.3
Limite de utilizare
1.4
Responsabilităţi
1.5
Pericole de utilizare
1.6
Clasificarea laserului
1.6.1
Generalităţi
1.6.2
Distanţmetru integrat
1.7
Compatibilitate electromagnetică EMC
1.8
Etichetare

6
6
7
7
7
8
9
9
10
10
12

2

Descrierea sistemului
2.1
Vedere de ansamblu
2.2
Conţinut container
2.3
Componentele instrumentului
2.3.1
3D Disto
2.3.2
Telecomandă RM100
2.4
Alimentarea cu energie
2.5
Software 3D Disto
2.5.1
Conceptul Software
2.5.2
Interfaţa utilizatorului

13
13
13
14
14
15
16
17
17
18

3

Setarea instrumentului
3.1
Setarea 3D Disto
3.2
Conectarea 3D Disto la un dispozitiv Windows
3.3
Asistent
3.4
Senzor de înclinare
3.5
Parametri Configurare dispozitiv şi Meniu
3.6
Managementul datelor
3.6.1
Administrator de fişier
3.6.2
Exportul și importul de date
3.7
Calculator

22
22
22
23
24
24
25
25
27
28

4

Termeni tehnici şi abrevieri

29

5

Operare
5.1
Măsurători
5.2
Vizor
5.3
Flux de lucru măsurătoare

32
32
32
34

6

Aplicaţii software
6.1
Vedere de ansamblu
6.2
Măsurare
6.2.1
Înălţime de referinţă
6.2.2
Instrument de scanare pentru scanarea automată
6.2.3
Instrumente CAD
6.3
Proiector
6.3.1
Flux de lucru
6.3.2
Vizarea şi trasarea cu telecomanda RM100
6.4
Locaţie
6.5
Trusă cu scule

37
37
37
37
38
41
49
49
52
53
56
4

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6

3D Disto, Cuprins

Verticalizare comodă
Vizare comodă
Aducere la nivel comodă
Marcaj metru
Urmărire înălţime
Linie paralelă

56
57
58
59
60
61

7

Mesaje de eroare

62

8

Verificare şi ajustare
8.1
Vedere de ansamblu
8.2
Calibrare senzor de înclinare
8.3
Offset linii reticulare
8.4
Eroare indice V
8.5
Setări Reiniţializare la parametrii impliciţi

63
63
63
64
65
66

9

Protecţia instrumentului (protecţie antifurt)

67

10

Îngrijire şi transport
10.1
Transport
10.2
Depozitare
10.3
Curăţare şi uscare

68
68
68
68

11

Date tehnice
11.1
Date tehnice
11.2
Conformitatea cu reglementările naţionale
11.3
Reglementări privind Mărfurile Periculoase

70
70
71
72

12

Garanţie sub PROTECT de Leica Geosystems

73

13

Acord de Licență a Software-ului

74

5

1

Indicaţii de siguranţă

1.1

Introducere generală

Descriere

Următoarele indicaţii permit persoanei responsabile cu produsul şi persoanei care foloseşte efectiv echipamentul să anticipeze şi să evite pericolele operaţionale.
Persoana responsabilă cu produsul trebuie să se asigure că toţi utilizatorii înţeleg aceste
indicaţii şi le însuşesc.

Despre mesaje de
avertizare

Mesajele de avertizare sunt o componentă esenţială a conceptului de siguranţă al aparatului. Ele sunt emise atunci când survin pericole sau situaţii periculoase.
Mesajele de avertizare...
• atenţionează utilizatorul privind pericolele directe şi indirecte aferente utilizării produsului.
• conţin reguli generale de comportament.
Pentru siguranţa utilizatorilor, toate instrucţiunile de siguranţă şi mesajele de siguranţă
trebuie să fie respectate şi urmate cu stricteţe! Din acest motiv manualul trebuie să fie în
permanenţă disponibil tuturor persoanelor care execută oricare dintre sarcinile descrise în
el.
PERICOL, AVERTIZARE, PRECAUŢIE şi NOTÃ sunt cuvinte semnal standardizate
pentru identificarea nivelurilor de pericol şi a riscurilor legate de vătămarea persoanelor şi
daune materiale. Pentru siguranţa dumneavoastră este important să citiţi şi să înţelegeţi
complet tabelul de mai jos cu diferite cuvinte semnal şi definiţiile acestora! Pot fi aplicate şi
simboluri suplimentare de informare privind siguranţa, însoţite de un mesaj de avertizare
precum şi un text complementar.
Tip

 PERICOL
 AVERTISEMENT
 PRECAUŢIE
NOTÃ



3D Disto, Indicaţii de siguranţă

Descriere
Indică o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va
conduce la deces sau vătămare gravă.
Indică o situaţie periculoasă potenţială sau o utilizare neintenţionată care, dacă nu sunt evitate, ar putea conduce la deces sau
vătămare gravă.
Indică o situaţie periculoasă potenţială sau o utilizare neintenţionată care, dacă nu sunt evitate, pot conduce la vătămare minoră
sau moderată.
Indică o situaţie periculoasă potenţială sau o utilizare neintenţionată care, dacă nu sunt evitate, pot conduce la daune apreciabile
materiale, financiare şi asupra mediului.
Paragrafe importante care trebuie implementate în practică deoarece permit ca produsul să fie utilizat într-un mod corect tehnic şi de
o manieră eficientă.
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1.2

Definirea utilizării

Utilizarea conform
destinaţiei

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizare necorespunzătoare previzibilă
rațional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Măsurarea 3D a distanţelor, a înălţimilor, a pantelor, a unghiurilor, a suprafeţei şi a volumului.
Măsurarea manuală şi automată a dimensiunilor încăperii.
Măsurarea automată a profilurilor.
Trasarea punctelor şi concepţiilor, de exemplu, din plan.
Generarea desenelor.
Funcţionalitatea camerei.
Importul/Exportul de date.
Administrarea datelor.
Utilizarea produsului fără instruire.
Utilizare în afara domeniului şi a limitelor definite.
Dezactivarea sistemelor de siguranţă.
Îndepărtarea însemnelor de avertizare la pericole.
Deschiderea produsului cu ajutorul sculelor, ca de exemplu şurubelniţa, exceptând
cazul când este permis pentru anumite funcţii.
Modificarea sau transformarea produsului.
Utilizarea după descompletare.
Utilizarea produselor cu defecte sau deteriorări identificabile.
Utilizarea cu accesorii de la alţi producători fără aprobarea explicită a Leica
Geosystems.
Dispozitive de protecție necorespunzătoare în zona de lucru.
Orbirea deliberată a terţilor.
Controlul maşinilor, a obiectelor în mişcare sau monitorizarea de aplicaţii similare fără
instalaţii suplimentare de reglaj şi siguranţă.

1.3

Limite de utilizare

Mediu ambiant

Adecvat pentru utilizare în atmosferă adecvată pentru locuinţele permanente ale oamenilor: nu este adecvat pentru utilizare în medii agresive sau explozive.

 PERICOL

Autorităţile de siguranţă locală şi experţii în siguranţă trebuie contactaţi de către persoana
responsabilă cu produsul, înainte de a lucra în zone periculoase sau în apropierea instalaţiilor electrice sau situaţii similare.

1.4

Responsabilităţi

Producătorul produsului

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, denumit în continuare Leica Geosystems,
este responsabil pentru furnizarea produsului, inclusiv manualul utilizatorului şi accesoriile
originale, în stare de siguranţă.

Persoana responsabilă cu produsul

Persoana responsabilă cu produsul are următoarele îndatoriri:
• Să înţeleagă instrucţiunile de siguranţă ale produsului şi instrucţiunile din manualul utilizatorului.
• Să asigure că acesta este utilizat în conformitate cu instrucţiunile.
• Să fie familiarizat cu reglementările locale privind siguranţa şi prevenirea accidentelor.
• Să informeze imediat Leica Geosystems dacă produsul şi aplicaţia devin nesigure.
• Să asigure că legile naționale, reglementările și condițiile de operare ale produsului sunt
respectate.

3D Disto, Indicaţii de siguranţă
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1.5

 PRECAUŢIE
 AVERTISEMENT
 AVERTISEMENT
 PRECAUŢIE

 PRECAUŢIE

 AVERTISEMENT
 AVERTISEMENT

Pericole de utilizare
Observați dacă apar rezultate eronate de măsurare dacă produsul a fost scăpat pe jos sau
a fost utilizat necorespunzător, modificat, depozitat pentru perioade îndelungate de timp
sau transportat.
Avertisment:
Efectuaţi periodic măsurători de testare, mai ales după ce produsul a fost supus unor situaţii anormale, precum şi înainte şi după orice măsurătoare mai importantă.
În cursul aplicaţiilor dinamice, de exemplu a procedurilor de supraveghere, există pericolul
de accidente care pot surveni dacă utilizatorul nu acordă atenţie la condiţiile de mediu, de
exemplu obstacole, excavaţii sau trafic.
Avertisment:
Persoana responsabilă trebuie să conştientizeze deplin toţi utilizatorii de pericolele existente.
Asigurarea inadecvată a zonei de lucru poate conduce la situaţii periculoase, de exemplu
în trafic, pe şantiere de construcţii şi la instalaţii industriale.
Avertisment:
Aveţi grijă întotdeauna ca zona de lucru să fie asigurată corespunzător. Respectaţi reglementările privind siguranţa, prevenirea accidentelor şi circulaţia rutieră.
Dacă accesoriile folosite cu produsul nu sunt asigurate corespunzător şi produsul este
supus la şocuri mecanice, de exemplu lovituri sau căderi, produsul poate fi deteriorat sau
persoanele pot fi vătămate.
Avertisment:
Când iniţializaţi produsul, aveţi grijă ca accesoriile să fie corect adaptate, fixate, asigurate
şi blocate în poziţie.
Evitaţi supunerea produsului la solicitări mecanice.
În timpul transportului, expedierii sau evacuării bateriilor este posibil ca influențele mecanice necorespunzătoare să reprezinte un pericol de incendiu.
Avertisment:
Înaintea expedierii produsului sau dezafectării lui, descărcați bateriile lăsându-l în funcțiune
până la consumarea completă a acestora.
Dacă transportați sau expediați bateriile, persoana responsabilă cu produsul trebuie să
aibă grijă să fie respectate reglementările naționale și internaționale. Înaintea transportării
sau expedierii luați legătura cu compania dumneavoastră locală de transport pasageri sau
marfă.
Solicitările mecanice puternice, temperaturile ambiante ridicate sau scufundarea în fluide
pot cauza scurgeri, incendiu sau explodarea bateriilor.
Avertisment:
Protejaţi bateriile de influenţe mecanice şi temperaturi ambiante ridicate. Nu aruncaţi sau
scufundaţi bateriile în fluide.
Dacă bornele bateriei sunt scurtcircuitate, de ex. în contact cu bijuterii, chei, hârtie metalizată sau alte obiecte metalice, bateria se poate supraîncălzi şi poate cauza vătămări sau
incendiu, de exemplu prin depozitare sau transportare în buzunare.
Avertisment:
Aveţi grijă ca bornele bateriei să nu intre în contact cu obiecte metalice.

3D Disto, Indicaţii de siguranţă
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 AVERTISEMENT

Dacă produsul este evacuat necorespunzător ca deşeu, se pot întâmpla următoarele:
• Dacă sunt arse componente din polimeri, se generează gaze toxice care pot afecta
sănătatea.
• Dacă bateriile sunt deteriorate sau sunt puternic încălzite, ele pot exploda şi cauza otrăvire, arsuri, coroziune sau contaminarea mediului.
• Prin evacuarea iresponsabilă a produsului ca deşeu puteţi facilita utilizarea acestuia de
către persoane neautorizate, în contravenţie faţă de reglementări, acestea şi terţe părţi
fiind expuse la riscul unor vătămări severe şi contaminarea mediului.
Avertisment:
Nu este permisă evacuarea produsului cu gunoiul menajer.
Evacuaţi produsul ca deşeu în mod corespunzător, conform reglementărilor naţionale în vigoare în ţara dumneavoastră.
Protejaţi întotdeauna produsul de accesul persoanelor neautorizate.
Tratamentul specific produsului și informații privind administrarea deșeurilor pot fi primite
de la Leica Geosystems distribuitorul dvs.

 AVERTISEMENT

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate expres de către Leica Geosystems
pentru conformitate, pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

 AVERTISEMENT

Numai atelierele de service autorizate Leica Geosystems au voie să repare aceste
produse.

1.6

Clasificarea laserului

1.6.1

Generalităţi

Generalități

Capitolele următoare prezintă instrucțiuni și informații de instruire privind siguranța laserelor conform standardului internațional IEC 60825-1 (2014-05) și a raportului tehnic IEC
TR 60825-14 (2004-02). Informațiile permit persoanei responsabile cu produsul și
persoanei care folosește efectiv echipamentul să anticipeze și să evite pericolele
operaționale.





3D Disto, Indicaţii de siguranţă

Conform IEC TR 60825-14 (2004-02), produsele clasificate ca laser clasa 1,
clasa 2 și clasa 3R nu necesită:
• implicarea unui agent de siguranță a laserelor,
• îmbrăcăminte și ochelari de protecție,
• semne speciale de avertizare în zona de lucru cu laser
dacă este folosit și operat așa cum este definit în prezentul manual al utilizatorului,
datorită nivelului de pericol scăzut pentru ochi.
Legile naționale și reglementările locale pot impune cerințe mai severe pentru utilizarea sigură a laserelor decât IEC 60825-1 (2014-05) și IEC TR 60825-14 (200402).
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1.6.2

Distanţmetru integrat

Distanţmetru integrat

Leica 3D Disto produce un fascicul laser vizibil care provine din partea din față a instrumentului.
Produsul cu laser descris în această secţiune este clasificat ca laser clasa 2 în conformitate
cu:
• IEC 60825-1 (2014-05): “Siguranţa produselor cu laser”
Aceste produse sunt sigure pentru expunere momentană dar pot fi periculoase în cazul
privirii directe intenţionate în rază. Raza poate cauza orbire prin iluminare puternică, orbire
prin flash şi imagini remanente, în special în condiţii de iluminare ambiantă slabă.

 PRECAUŢIE

Descriere

Valoare

Lungimea de undă

620 nm - 690 nm

Putere radiantă medie maximă

<1 mW

Frecvenţa de repetare a impulsurilor

320 MHz

Durata impulsului

<1 ns

Divergenţa razei

0,16 mrad × 0,6 mrad

Din perspectiva siguranţei, produsele cu laser clasa 2 nu sunt inerent sigure pentru ochi.
Avertisment:
1) Evitaţi privirea directă în rază sau vizualizarea acesteia prin instrumentele optice.
2) Evitaţi orientarea razei spre alte persoane sau spre animale.

1.7

Compatibilitate electromagnetică EMC

Descriere

Termenul Compatibilitate electromagnetică este considerat în semnificaţia capabilităţii
produsului de a funcţiona stabil într-un mediu în care sunt prezente radiaţii electromagnetice şi descărcări electrostatice, precum şi fără a cauza perturbaţii electromagnetice la celelalte echipamente.

 AVERTISEMENT

Radiaţia electromagnetică poate cauza perturbaţii altor echipamente.
Cu toate că produsul îndeplineşte cerinţele stricte ale reglementărilor şi standardelor în
vigoare în această privinţă, Leica Geosystems nu se poate exclude complet posibilitatea ca
alte echipamente să fie perturbate.
Produsul face parte din clasa A atunci când este utilizat cu baterii interne. Într-un mediu
domestic, produsul poate cauza interferențe radio. În acest caz, utilizatorul trebuie să ia
măsurile necesare.

 PRECAUŢIE

Există un risc ca perturbaţiile să fie cauzate la alte echipamente dacă produsul este utilizat
cu accesorii de la alţi producători, de exemplu calculatoare de proces, calculatoare personale sau alte echipamente electronice, cabluri nestandardizate sau baterii externe.
Avertisment:
Folosiţi numai echipamentele şi accesoriile recomandate de către Leica Geosystems.
Atunci când sunt combinate cu produsul, acestea îndeplinesc cerinţele stricte stipulate de
către directive şi standarde. Când se folosesc calculatoare sau alte echipamente electronice, acordaţi atenţie informaţiei privind compatibilitatea electromagnetică pusă la dispoziţie de către producător.

3D Disto, Indicaţii de siguranţă
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 PRECAUŢIE

 PRECAUŢIE

Aparate radio sau
telefoane celulare
digitale

 AVERTISEMENT

Perturbaţiile cauzate de radiaţia electromagnetică pot cauza măsurări eronate.
Cu toate că produsul îndeplineşte cerinţele stricte ale reglementărilor şi standardelor în
vigoare în această privinţă, Leica Geosystems nu se poate exclude complet posibilitatea ca
produsul să fie perturbat de radiaţia electromagnetică intensă, de exemplu lângă emiţătoare radio, staţii radio emisie-recepţie sau generatoare diesel.
Avertisment:
Verificaţi plauzibilitatea rezultatelor obţinute în aceste condiţii.
Dacă produsul este operat prin cabluri racordate numai la unul din cele două capete, de
exemplu cabluri de alimentare externă, cabluri de interfaţă, nivelul permis de radiaţie electromagnetică poate fi depăşit şi funcţionarea corectă a altor produse poate fi afectată.
Avertisment:
Când produsul este în funcţiune, cablurile de racordare, de exemplu a produsului la o
baterie externă, a produsului la calculator, trebuie să fie conectate la ambele capete.
Utilizarea produsului cu radio sau dispozitive pentru telefoane celulare digitale:

Câmpurile electromagnetice pot cauza perturbaţii la alte echipamente, în instalaţii, în
aparate medicale, de exemplu stimulatoare cardiace sau proteze auditive şi în aeronave.
Pot afecta de asemenea oamenii şi animalele.
Avertisment:
Cu toate că produsul îndeplineşte cerinţele stricte ale reglementărilor şi standardelor în
vigoare în această privinţă, Leica Geosystems nu se poate exclude complet posibilitatea ca
alte echipamente să fie perturbate sau oamenii sau animalele să fie afectate.
•

•
•

Nu operaţi produsul cu radio sau dispozitive telefonice celulare în apropierea staţiilor de
alimentare sau a instalaţiilor chimice sau în alte zone în care există un pericol de
explozie.
Nu operaţi produsul cu radio sau dispozitive pentru telefoane digitale celulare în apropierea echipamentelor medicale.
Nu operaţi produsul cu radio sau dispozitive pentru telefoane digitale celulare în
avioane.

3D Disto, Indicaţii de siguranţă

11

1.8

Etichetare

Etichetare 3D Disto

010747_002

Etichetarea telecomenzii 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, Indicaţii de siguranţă
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2

Descrierea sistemului

2.1

Vedere de ansamblu

Descriere generală
3D Disto

Leica 3D Disto este un sistem de proiectare și măsurare tridimensională. Pentru a utiliza
3D Disto, aveți nevoie de un dispozitiv Windows. Pentru a realiza anumite acțiuni, puteți
folosi telecomanda RM100.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) Cablu USB
c) Dispozitiv Windows
(neinclus în livrare)
d) Telecomandă RM100

d

Conţinut container

Conţinutul cutiei de
transport (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) 3D Disto cu card SD WLAN încorporat
b) Cablu pentru conexiunea USB 3D Disto la dispozitivul Windows
c) Manualul cu instrucțiuni de siguranță, Pornire rapidă 3D Disto, Certificatul CE și Certificatul de Producător, dispozitiv de memorie USB (cu cheile de licență, Manualul utilizatorului, informații despre setarea și software-ul Windows)
d) Patru cabluri specifice ţării pentru alimentarea cu energie a 3D Disto
e) Marcaje ţintă, autocolante, 50 de bucăți într-o pungă
f) Baterie și telecomandă RM100.

3D Disto, Descrierea sistemului
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Conţinutul cutiei de
transport (2/2)
a

a) Riglă pentru puncte offset
b) Alimentarea cu energie a 3D Disto

b
010993_001

2.3

Componentele instrumentului

2.3.1

3D Disto

Piesă acționată prin
motor electric

a

d
e

c

b

c

c
f

g

010735_001

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

LED-uri pentru stare 3D Disto
Buton ON/OFF
Mânere pentru ţinerea instrumentului
Interfaţă prin infraroşu (IR)
Interfaţă WLAN
Distanţmetru cu laser prevăzut cu vizor
Bulă circulară

Priză acumulator

a
010736_001
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c d e

b

a) Filet trepied 5/8”
b) Marcaj 90°
c) Conector de alimentare cu energie
pentru 3D Disto
d) LED pentru stare acumulator
e) Conector cablu de date
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LED-uri și butoane

Buton/LED-uri

Descriere

Buton ON/OFF

Buton pentru pornirea sau oprirea instrumentului.
Instrumentul se opreşte după 15 minute dacă nu este
conectat la PC.

010732_001

LED-uri pentru stare 3D
Disto

010731_001

LED pentru stare acumulator

010733_001

Laser LDM

Starea razei laser

010734_001

2.3.2
Componente telecomandă

LED-urile verzi sau portocalii se aprind continuu: 3D Disto
se iniţializează.
• LED-ul portocaliu clipeşte: Procedura de autonivelare
este în curs sau înclinarea este > 3°.
• LED-ul verde clipeşte: 3D Disto este pregătit pentru
măsurare. Senzorul de înclinare este pornit.
• LED-ul portocaliu se aprinde continuu: A apărut o eroare.
Consultaţi"7 Mesaje de eroare".
• LED-urile verzi sau portocalii se aprind continuu: Apăsaţi
butonul ON pentru reiniţializarea instrumentului.
Numai pentru experţi: Senzor de înclinare oprit
LED-ul verde clipeşte o dată; LED-ul portocaliu de trei ori.
Dacă instrumentul este pornit şi conectat la încărcător:
• LED-ul verde clipeşte o dată: Bateria este încărcată la
25%.
• LED-ul verde clipeşte de 2 ori: Bateria este încărcată la
50%.
• LED-ul verde clipeşte de 3 ori: Bateria este încărcată la
75%.
• LED-ul verde este aprins: Bateria este complet încărcată.

Descriere

OPRIT

Vizorul este oprit sau 3D Disto ţinteşte automat.

PORNIT

Vizorul este pornit sau utilizatorul ţinteşte cu telecomanda.

Iluminare
intermitentă

Pentru a indica poziţia precisă a unui punct proiectat.

Telecomandă RM100
a

b

c

100

RM
010737_001

Butoane de navigare

•

d

e

a)
b)
c)
d)

Inel pentru chei
Compartiment acumulator
Buton DIST
Butoane de navigare:
Sus/jos/dreapta/stânga
e) LED de control

Telecomanda RM100 are cinci butoane care permit rotirea 3D Disto şi executarea unei
măsurări de distanţă sau proiecţii de punct, în funcţie de programul de aplicaţie care
rulează.
Telecomanda RM100 nu acceptă aplicaţiile din Trusa cu scule.
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Procedura de vizare
1) Vizare aproximativă: țineți apăsat
atât timp cât este apăsată tasta.
2) Vizare scurtă: apăsați scurt pe
paşi mici individuali.
3) Măsurare: Apăsaţi

Alimentarea cu energie

Utilizare pentru prima
dată / Încărcare
baterii

•

•

•
•

/

pentru a roti dispozitivul 3D Disto
pentru a roti dispozitivul 3D Disto cu

Bateriile pot funcţiona de la −10°C la +50°C/14°F la +122°F.
Temperaturile de funcţionare scăzute reduc capacitatea disponibilă; temperaturile de
funcţionare ridicate reduc durata de viaţă funcţională a bateriei.

•
•

Alimentarea cu
energie a 3D Disto


•

/

/

Bateria trebuie să fie încărcată înainte de a fi folosită pentru prima dată, deoarece este
livrată cu o încărcătură de energie acumulată minimă posibil.
Domeniul admis de temperatură pentru încărcare este între 0°C şi +40°C/+32°F şi
+104°F. Pentru încărcare optimă vă recomandăm încărcarea bateriilor, dacă este
posibil, la o temperatură ambiantă scăzută de la+10°C până la +20°C/+50°F până la
+68°F.
Este normal ca bateria să se încălzească în timpul încărcării. Prin folosirea încărcătoarelor recomandate de Leica Geosystems, încărcarea bateriei nu este posibilă dacă
temperatura este prea ridicată.
Pentru baterii noi sau baterii care au fost depozitate un timp îndelungat (> trei luni), este
eficient să se execute numai un ciclu complet de încărcare/descărcare.
Pentru bateriile Li-Ion, un singur ciclu de descărcare şi încărcare este suficient. Recomandăm executarea procesului atunci când capacitatea indicată a bateriei pe încărcător
sau pe un produs Leica Geosystems se abate semnificativ de la capacitatea bateriei
actuale disponibile.

Funcţionare / descărcare

•

/

/

.

2.4

•

/

Doar atelierele de service autorizate Leica Geosystems au dreptul să înlocuiască
priza bateriei.
Din interior: prin priza acumulatorului, cu acumulatori Li-Ion neînlocuibili, 14,4 V,
63 Wh.
Din exterior: Alimentare cu energie pentru 3D Disto conectat prin cablu cu conectori
specifici ţării pentru utilizare internaţională.
Intrare: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Ieşire: 24 V DC, 2,5 A.
Lungime: 1,80 m.

a

010761_001
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a) Priză acumulator
b) Conector de alimentare cu
energie
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Alimentare cu
energie a telecomenzii RM100

RM100 este prevăzută cu o baterie alcalină AA, 1,5 V.

2
1

1) Apăsaţi capacul bateriei în
direcţia săgeţii pentru a
deschide compartimentul bateriei.
2) Înlocuiţi bateria şi montaţi la loc
capacul bateriei.

010762_001

2.5

Software 3D Disto

2.5.1

Conceptul Software

Software sistem 3D
Disto

3D Disto include un software pentru interfața utilizatorului pentru calculatoarele cu sistem
de operare Windows.
Cerințe hardware:
• Windows 7 sau o versiune mai nouă. Versiunile RT nu sunt compatibile.
• Calculatoare desktop sau laptop-uri cu tastatură și mouse.
• Dispozitive și tablete cu ecran tactil.
• Rezoluție a ecranului de cel puțin 680 x 1000 px
• 32 bit sau 64 bit



Introduceți dispozitivul de memorie USB Leica numai într-un port USB tip A. Folosiți
un adaptor pentru alte tipuri de port. Asigurați-vă că atât portul,cât și adaptorul sunt
prevăzute cu funcția „on-the-go” (OTG).

Cheie de licenţă

Pentru a activa aplicațiile 3D Disto, trebuie să introduceți o cheie de licență. Consultați lista
următoare pentru a afla unde puteți găsi cheia de licență.
• Pe documentele de livrare sau factura dealer-ului.
• Pe dispozitivul de memorie USB (fișierul care conține cheia de licență).
• Pe site-ul web Leica myWorld după ce înregistrați produsul.

Activarea aplicațiilor
de software folosind
cheia de licență

Introducerea manuală a cheii de licenţă



Conectați 3D Disto la dispozitivul Windows
și porniți aplicația de software 3D Disto.
1) Pe ecranul principal apăsaţi butonul Meniu
[Menu].
2) Selectare dispozitiv... [Select
Device...] » Software...[Software...] » Licenţă
[License...] » Introduceți cheile de licență
[Enter license keys].
3) Introduceţi cheia de licență şi apăsaţi OK.

Importarea cheii de licenţă
1) Faceți clic pe pictograma Date [Data] 3D Disto de pe desktop.
2) Copiați fișierul care conține cheia de licență în directorul „license” (licenţă).

3D Disto, Descrierea sistemului
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Programe de aplicaţie personalizate

Software-ul personalizat, specific cerinţelor utilizatorului, poate fi dezvoltat utilizând mediul
de dezvoltare a software-ului al unei terțe părți. Pentru mai multe informații, contactați un
reprezentant Leica Geosystems.

Actualizare software

1) Porniţi browser-ul Internet şi vizitaţi pagina de pornire myWorld. (https://myworld.leicageosystems.com)
2) Înregistraţi-vă produsul prin introducerea numărului echipamentului.
3) Selectaţi pagina myProducts, apoi alegeți cea mai recentă versiune software şi apăsaţi
butonul Download (Descărcare).

2.5.2

Interfaţa utilizatorului

Ecranul de pornire



Toate ecranele prezentate sunt exemple. Este posibil ca versiunile software locale
să fie diferite de cea de bază.
a
b
c

d
e
f
g
h

010764_002

a) Fereastra de rezultate cu
tasta de alegere a rezultatului
b) Bara de titlu cu tasta Acasă
c) Bara de instrumente
d) Zonă schiţă/Vizor
e) Bară de operare principală
f) Poziţie 3D Disto
g) Bară de stare
h) Instrumente și cub pentru
navigare

Element

Descriere

Bară de titlu

Afişează aplicaţia care rulează.
salvează şi închide fişiere sau aplicaţii care rulează.

Bară de operare principală Conține următoarele butoane:
•

Meniu
Deschide meniul pentru a porni aplicaţii sau a defini
setări.

•

Buton DIST
Porneşte măsurarea sau trasarea punctelor.

•

Vizor
Deschide, închide şi blochează vizorul.
Aceste taste sunt afişate în timpul tuturor aplicaţiilor.
Zonă schiţă

Afişează punctele, liniile şi suprafeţele măsurate şi poziţia
corectă a 3D Disto în raport cu punctele măsurate – fie în
modul amprentă, fie în modul desfăşurare/frontal.

Vizor

Afişează fluxul video live al dispozitivului 3D Disto utilizat
pentru a viza punctele şi pentru a realiza fotografii.

Fereastră rezultate

Afişează toate rezultatele, precum distanţele, înălţimile,
pantele, suprafeţele, unghiurile împreună cu tasta de alegere
a rezultatului corespunzătoare, de exemplu . Apăsarea pe
rezultate deschide calculatorul.

Bara de instrumente

Conţine taste pentru instrumente specifice aplicaţiei. Consultaţi" Bara de instrumente pentru aplicația standard (măsurare)".

3D Disto, Descrierea sistemului
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Principii de
funcționare pentru
Vizualizarea Schiței

Element

Descriere

Bară de stare

Afişează starea conexiunilor, bateriilor, modului funcţie în
curs, suportului asistent.

Instrumente și cub pentru
navigare

Modifică perspectiva și scala schiței. Faceți clic pe o față, un
colț sau o muchie a cubului pentru vizualizări predefinite.
Folosiți instrumentele de navigare pentru a ajusta în mod
individual vizualizarea.

Selectarea și desenarea elementelor
Asiguraţi-vă că instrumentele de navigare sunt dezactivate.
Pentru a selecta un punct sau o linie din schiță, faceți un clic cu mouse-ul sau atingeți cu
degetul elementul respectiv.
Pentru a desena o linie, selectați un punct folosind mouse-ul, stylus-ul sau degetul, glisați
în punctul dorit și eliberați.



Ajustarea Vizualizării Schiței folosind instrumentele de navigare
Folosiți instrumentele de navigare pentru a ajusta în mod individual vizualizarea schiței.

• Zoom prin desenarea unei suprafețe dreptunghiulare
• Zoom
• Ajustați modelul pentru a se încadra în vizualizare
• Rotiți panoramic schița
• Rotiți schița
• Schimbați perspectiva
Pentru a activa un instrument de navigare, faceți clic pe el sau atingeți-l. Instrumentul
selectat este evidențiat, iar cursorul se modifică.
Pentru a dezactiva instrumentul, faceți clic pe el sau atingeți-l din nou.
Ajustarea Vizualizării Schiței folosind cubul de navigare
Puteți folosi de asemenea cubul de navigare pentru a ajusta vizualizarea schiței.
Faceți clic pe cub și glisați pentru a ajusta individual vizualizarea schiței.
Faceți clic pe o față, un colț sau o muchie a cubului pentru vizualizări predefinite.

011137_001

Gesturi pentru ecranul tactil
Dacă dispozitivul dvs. este prevăzut cu ecran tactil, puteți folosi gesturi cu două degete
pentru a ajusta rapid vizualizarea schiței, fără să fie nevoie să utilizați instrumentele de
navigare:
Tragere:

Zoom înainte:
009108_001

011136_001

Rotire:

Zoom înapoi:

009111_001
009110_001

3D Disto, Descrierea sistemului
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Bara de instrumente
pentru aplicația standard (măsurare)

Tastă

Descriere
Introduceți și măsurați o înălțime de referință.
Începeți scanarea liniei sau suprafeței.
Dezactivați desenarea de linii.
Mergeți un punct înapoi.
Mergeți un punct înainte.
Afișați toate pozele în schiță.
Afișați lista cu instrumentele CAD.
Confirmați operațiunea curentă.
Pornire mod suprafață sau volum.
Anulați sau refaceți ultima comandă.
Ștergeți funcțiile.

Bară de stare

Pictogramă Descriere
Afişează capacitatea rămasă a bateriei pentru 3D Disto.
Indică faptul că 3D Disto este conectat la alimentarea cu energie.
Indică conexiunea USB între dispozitivul Windows şi 3D Disto.
Indică funcționarea conexiunii WLAN.
Scala zonei schiţă şi tastă pentru a schimba nivelul de zoom.
Indică nivelul de zoom/mărirea Vizorului.
Indică faptul că senzorul de înclinare este oprit.

3D Disto, Descrierea sistemului
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Pictograme în
fereastra de rezultate

Pictogramă Descriere
Distanţă orizontală
Distanţă directă
Înălţime, diferenţă înălţime
Unghi dreapta
Unghi stânga
Coordonate: X, Y
Înclinare
Suprafaţă orizontală/înclinată
Perimetru suprafaţă orizontală/înclinată
Volum de referinţă
Volum
Dimensiune cerc
Circumferinţă
Diametru
Arie scanată
Perimetru scanat
Volumul scanat
Distanţa între punct şi plan.
Distanţa perpendiculară de la un punct la linia de referinţă.

3D Disto_052

Distanţa de la baza liniei de referinţă la piciorul perpendicularei.

3D Disto_053

3D Disto, Descrierea sistemului
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3

Setarea instrumentului

3.1

Setarea 3D Disto

Setarea pas cu pas

Următoarea descriere presupune setarea pe un trepied. Puteți așeza 3D Disto pe suprafețe
plate, precum podeaua sau dulapurile.
Pas


1.

Descriere
Este recomandat să protejaţi aparatul de acţiunea directă a razelor soarelui şi să
evitaţi variaţiile de temperatură în jurul acestuia.
Instalaţi trepiedul într-un loc potrivit, din care punctele care vor fi măsurate să poată fi vizate corespunzător şi extindeţi picioarele trepiedului la o înălţime de lucru confortabilă.

2.

Plasaţi 3D Disto pe capul trepiedului. Strângeţi
şurubul central de fixare a trepiedului.

3.

Centraţi bula circulară pe 3D Disto prin ajustarea
picioarelor trepiedului.

4.



Apăsaţi
pentru a porni instrumentul.
3D Disto începe aducerea automată la nivel: înclinarea este verificată de un senzor de înclinare şi
instrumentul se nivelează singur, dacă înclinarea
este < 3°.

4
2
3

1
1

1

010813_001

Nu mutaţi 3D Disto în timpul desfăşurării procedurii de autonivelare.

3.2

Conectarea 3D Disto la un dispozitiv Windows

Conectarea pas cu
pas a 3D Disto la un
dispozitiv Windows

Pornirea software-ului
Pas

Descriere

1.

Pentru a porni software-ul, faceți clic pe pictograma 3D Disto de pe desktop.

Când porniți software-ul pentru prima dată, va fi afișat următorul ecran:

Dacă este necesar, modificați setările.
Apăsați

3D Disto, Setarea instrumentului
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Pas

Descriere
Se deschide următorul ecran:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Selectați interfața WLAN.*
b) Lista cu dispozitivele WLAN disponibile și intensitatea semnalului lor respectiv.
Selectați un dispozitiv pentru conectare.
c) Dacă preferați o conexiune prin cablu, introduceți cablul USB și faceți clic aici.
d) Pentru a continua fără conexiune, faceți clic aici.
3D Disto produsele cu numărul de serie 175...au nevoie de un dispozitiv extern USB
WLAN.

3.3

Asistent

Asistent şi pictograme de asistenţă

Există un asistent care vă va ghida prin toate activităţile de măsurare cu ferestre ilustrate.



Dacă nu este necesar, acesta poate fi dezactivat în Meniu » Parametrii » Asistent.
Dacă asistentul este dezactivat, mai există, totuşi, pictograme de asistenţă în bara
de stare, afişând aplicaţia care rulează şi ce acţiune a utilizatorului este necesară.

3D Disto, Setarea instrumentului
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3.4

Senzor de înclinare

Senzor de înclinare

Un senzor de înclinare încorporat asigură că măsurătorile fac referire la orizontul real sau
la linia verticală reală, definită de gravitaţie. Înclinarea este verificată de un senzor de înclinare şi instrumentul se nivelează singur, dacă înclinarea este < 3°.
Dacă 3D Disto nu poate fi nivelat,
bara de stare luminează intermitent. Aduceţi
la nivel 3D Disto sau anulaţi procedura de aducere la nivel.




Doar pentru utilizatori avansaţi:
Dacă senzorul de înclinare este oprit, sistemul nu compensează înclinarea 3D
Disto. Toate rezultatele care fac referire la un plan orizontal fizic, de exemplu înclinarea, diferenţele de înălţime, distanţele orizontale, unghiurile, suprafeţele sau
volumele, se referă acum la orizontul înclinat al unităţii laser. Doar distanţa directă
dintre două puncte măsurate este independentă de setarea senzorului de înclinare.
Poate fi util să dezactivaţi senzorul de înclinare în caz de vibraţii, de exemplu pe
şantierele de construcţii sau în medii instabile sau în mişcare, precum ambarcaţiunile. Pot fi efectuate, totuşi, aproape toate măsurătorile, iar datele exportate pot fi
„nivelate” ulterior cu ajutorul software-ului CAD.

3.5

Parametri Configurare dispozitiv şi Meniu

Configurare dispozitiv

Toate setările de pe ecranul de configurare pot fi, de asemenea, modificate prin
meniul: Selectaţi Meniu » Dispozitiv.

•
•
•

•
•
•

Conectaţi dispozitivul 3D Disto pentru conectarea prin WLAN, cablu USB sau
deconectați.
Lanţ WLAN pentru a comuta între diferite canale, în cazul în care conexiunea nu funcţionează.
Senzor de înclinare pentru a activa/dezactiva senzorul de înclinare.
Selectaţi ACTIVAT când lucraţi într-un mediu de construcţii dificil, cu multe şocuri şi
vibraţii; în celelalte cazuri, selectaţi ACTIVAT (sensibil).
Protecţie anti-furt pentru a proteja instrumentul cu PIN-ul de siguranţă.
Calibrare pentru verificare şi ajustare. Consultaţi"8 Verificare şi ajustare" pentru mai
multe informații.
Software pentru a actualiza software-ul, pentru a verifica versiunea software sau pentru
a introduce/activa cheia de licenţă software.

3D Disto, Setarea instrumentului
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Parametri

Apăsaţi Meniu » Parametrii; vor apărea
următoarele opţiuni:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rază de fixare pentru a defini zona din jurul unui punct/unei linii. Această setare oferă
o listă de puncte care sunt foarte aproape unele de celelalte pentru a simplifica selecţia.
Asistent pentru a activa/dezactiva asistentul.
Unităţi pentru a schimba setările unităţii.
Text de bun venit pentru a introduce, de exemplu, numele companiei.
Tastatură ecran pentru a defini modul de afișare pentru tastatura pe ecran de pe dispozitivele cu ecran tactil.
Regim Automat: Tastatura pe ecran este afișată automat când vi se cere să introduceți
caractere.
Data şi ora pentru a modifica setările datei şi orei.
Limba pentru a alege limba preferată pentru software.
Setările Import/Export pentru a schimba formatul, coordonatele şi separatorul de listă.
Instrumentul are o funcţie de Reiniţializare. Dacă selectaţi funcţia de meniu Reiniţializare la setările implicite şi confirmaţi, dispozitivul revine la setările din fabrică.
Toate datele de măsurare sunt păstrate.

3.6

Managementul datelor

3.6.1

Administrator de fişier

Administrator de
fişier

Administratorul de fişier gestionează toate datele fişierelor de măsurare, fotografiile, punctele de siguranţă şi transferul de date.
Pentru a accesa Administratorul de fișier, apăsaţi tasta Meniu
torul de fișier.
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Descrierea tastelor:
Pictogramă

Descriere
Director proiect
Director cu fotografii
Director cu punctele de siguranță
Fişier temporar
Fişier măsurare
Fişier proiector

Tastele barei de
instrumente din
administratorul de
fișier

Tastă

Funcţie
Închidere director/Administrator de fişier
Treceţi la nivelul directorului superior sau închideţi Administrator de fişier
Creaţi un director şi introduceţi un nume de director
Deschidere fişier sau director selectat
Vizualizaţi elementul selectat.
Export date. Consultaţi"3.6.2 Exportul și importul de date".
Redenumire fişier sau director
Ștergeți un fișier sau director selectat.

Administrare fotografie şi puncte de
siguranţă

Fotografiile şi Punctele de siguranţă sunt stocate în directoare separate.

3D Disto, Setarea instrumentului
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3.6.2

Exportul și importul de date

Export date
Pas cu pas

Pas



1.

Descriere
Prin export se aplică setarea unităţii de distanţă pentru coordonatele exportate.
Această setare poate fi modificată oricând înainte de realizarea exportului.
Setările de import/export din meniu permit setarea coordonatelor primului punct
măsurat din fiecare aplicaţie. Această setare trebuie efectuată înainte de măsurarea primului punct din cadrul unui proiect nou (de ex., o nouă scanare); setarea
nu se aplică retroactiv.
Deschideţi Administratorul de fişier, selectaţi un director sau fişier şi apăsaţi

.

Prin apăsarea pe o tastă
va fi generat un pachet de fișiere de export:
• fișiere DXF și DWG: 2D, 3D
• fişier CSV: editabil, format de date tabulare obişnuit
• fişier TXT: toate rezultatele în format ASCII editabil. Acelaşi conţinut ca fişierul
CSV
• Fişierele JPG ale fotografiilor şi Punctelor de siguranţă.

Import date
Pas cu pas

2.

Datele de export sunt transferate în directorul Export din directorul My Documents\Leica Geosystems\3D Disto de pe PC.

Pas

Descriere




Este posibil să importaţi fişiere DXF sau formate de tabele pentru unele aplicaţii.
Datele trebuie pregătite pe PC înainte de import. Sunt importate doar punctele,
fără linii. Ştergeţi date irelevante, precum cadre, logo-uri, coordonate sau săgeţi
de orientare din fişierele DXF înainte de a le importa.

1.

Pentru a accesa directorul de import, faceți clic pe pictograma 3D Disto Date de
pe desktop.

2.

Copiați fișierele CSV sau DXF în directorul de import.

3.

Consultaţi"6.3 Proiector" pentru mai multe informații.

3D Disto, Setarea instrumentului
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3.7

Calculator

Utilizarea calculatorului

•
•

Apăsaţi pe rezultatul din fereastra cu rezultate pentru a porni calculatorul.
Altă opţiune este să accesați Meniu » Calculator.

010862_002

Funcția de memorie
Funcţia de memorie vă permite să adăugaţi sau să scădeţi rezultate ca, de exemplu,
suprafețe sau volume.
• Faceţi clic pe MC pentru a şterge memoria.
• Faceţi clic pe MR pentru a recupera o valoare înregistrată în memorie.
• Faceţi clic pe M- pentru a scădea valoarea afişată din valoarea memorată.
• Faceţi clic pe M+ pentru a adăuga valoarea afişată la valoarea memorată.
Pentru a salva o anumită valoare la memorie: Faceţi clic pe MC pentru a şterge
memoria, introduceţi valoarea şi apăsaţi M+. Pentru a salva valoarea ca o valoare
negativă apăsaţi M-.
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4

Termeni tehnici şi abrevieri

Unghiul orizontal
a

a) Unghiul orizontal: [°] sau [gon]

010863_001

Unghiul vertical

Setare: Orizont = 0
a

a) Unghiul vertical: [°], [gon], [1:n] sau [%]

010864_001

Setare: Orizont = 90°/100 gon
a

a) Unghiul vertical: [°] sau [gon]

010865_001

Distanţe

a

a) Distanţă perpendiculară

010867_001

a
b
c

010868_001

3D Disto, Termeni tehnici şi abrevieri

a) Distanţă directă
b) Distanţă verticală
c) Distanţă orizontală

= diferență înălțime

29

Suprafeţe
a

a) Suprafaţă înclinată, conform măsurării
b) Suprafaţă orizontală, calculată de 3D
Disto

b
010869_001

Referinţe

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

a) Înălţime de referinţă:
Un nivel la care se referă toate înălţimile.

0.00
010870_001

1
10

3.

010871_001

Senzor de înclinare

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Axă/linie de referinţă:
O linie la care se referă toate dimensiunile.

Senzorul de înclinare garantează rezultate corecte, chiar dacă dispozitivul 3D Disto nu este
configurat orizontal.

0-3°

010876_001

010877_001

Senzor de înclinare oprit = dezactivat
Toate rezultatele măsurătorii fac referire la axa
de înclinare şi orizontul dispozitivului 3D
Disto.
Puncte de siguranţă

Senzor de înclinare pornit = activat
Toate rezultatele măsurării fac referire la
axa orizontală şi orizont dacă dispozitivul 3D Disto este configurat între 0° şi 3°.

Punctele de siguranţă fac legătura dintre măsurători şi un sistem de coordonate.
Aceste puncte de referinţă permit schimbarea locaţiei dispozitivului 3D Disto sau continuarea ulterioară a măsurătorilor, astfel încât toate măsurătorile să se potrivească perfect.

010873_001



Consultaţi"6.4 Locaţie" pentru mai multe informații.

3D Disto, Termeni tehnici şi abrevieri
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Trasare sau proiecţie

Datele de concepţie în formate DXF şi de tabel obişnuit pot fi importate şi utilizate pentru a
trasa punctele sau grilele corespunzătoare.

CAD

010874_001

Distanţmetru cu laser

Distanţmetrul cu laser (LDM) determină distanţele utilizând un fascicul laser roşu vizibil.

Calibrare

Calibrarea este un flux de lucru pentru a verifica şi a regla precizia instrumentului. Consultaţi"8 Verificare şi ajustare" pentru mai multe informații.

Riglă pentru puncte
offset

Rigla pentru punctele offset este un accesoriu pentru a măsura punctele inaccesibile sau
ascunse.

?

a

010875_001

a) Riglă pentru puncte offset

3D Disto, Termeni tehnici şi abrevieri
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5

Operare

5.1

Măsurători

Descriere

Dispozitivul 3D Disto este o combinaţie între un distanţmetru cu laser (LDM) de precizie şi
codificatoarele de unghi. Măsurătorile sunt utilizate pentru a stabili relaţia dintre ţinte diferite, precum distanţe orizontale, distanţe directe, diferenţe de înălţime, de exemplu pentru
a determina dimensiunile încăperii, unghiurile între pereţi, suprafeţele, volumele, punctele
de verticalizare sau alte caracteristici.

5.2

Vizor

Descriere

Dispozitivul 3D Disto are o cameră integrată. Poate fi accesat prin
şi afişează imaginea
camerei direct pe afişajul 3D Disto. Liniile reticulare din imaginea prin Vizor permit vizarea
şi măsurarea cu precizie, chiar dacă fasciculul laser nu este vizibil, de exemplu pe distanţe
lungi sau din cauza condiţiilor de lumină strălucitoare din spate.
Exemplu de ecran pentru vizor:

Utilizarea vizorului

Tasta pentru vizor
Pentru a porni Vizorul, apăsați

.

A doua apăsare a tastei activează modul de blocare, a treia deblochează şi închide Vizorul.
Un simbol de blocare pe o tastă indică modul de blocare.
Vizare: Există opţiuni diferite pentru a viza un punct de măsurare:
a

b

c

a) Apăsaţi pe tastele-săgeţi de pe ecran pentru vizare, ţineţi
apăsat pentru rotiri rapide ale dispozitivului 3D Disto şi apăsaţi
scurt pentru rotiri pas cu pas.
b) Vizare prin apăsare şi măsurare: apăsaţi pe o poziţie de pe
ecran. Punctul laser se roteşte în acest punct automat.
c) Vizare cu joystick: este activată prin apăsare lungă pe centrul
liniilor reticulare. Un punct roşu apare în centru. Glisaţi stylusul pe ecran pentru a roti dispozitivul 3D Disto în această direcţie
în timp real, până când săgeata roşie este eliberată. Cu cât
este mai lungă săgeata roșie, cu atât mai repede se roteşte
dispozitivul 3D Disto.

011126_001
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Descrierea barei de instrumente
Tastă

Funcţie
Apăsaţi pentru zoom înainte şi înapoi.
Apăsaţi pentru a regla luminozitatea camerei.
Apăsaţi pentru a afişa/ascunde toate punctele măsurate.
Apăsaţi pentru a măsura punctele ascunse.
Selectați un instrument offset în fereastră:

Offset vertical: Măsurați un punct pe orice țintă verticală.
Offset individual: Măsurați două puncte la un pol sau alt hardware.
Riglă pentru offset: Măsurați două puncte pe rigla pentru puncte offset
a dispozitivului 3D Disto.
Un asistent vă ghidează prin fluxul de lucru.
•
•
•

Apăsaţi pentru a realiza fotografii în scopul documentării.
Apăsaţi în condiţii întunecate pentru a schimba imaginea în Vizor în modul
margine. Marginile şi colţurile vor fi evidenţiate cu negru.
Apăsaţi pentru a selecta între diferite comenzi de rotire:
• Rotire 90° la dreapta
• Rotire 90° la stânga
• Rotire?°: Introduceţi unghiul orizontal cu care trebuie să se rotească
dispozitivul 3D Disto.
• Orizont: Dispozitivul 3D Disto se deplasează la o pantă de 0% în
poziţie orizontală.
• Măsurare verticalitate: Această opţiune poate fi utilizată pentru a
măsura verticalitatea unui punct prin setarea dispozitivului 3D Disto
exact deasupra acestuia. Utilizaţi marcajele de 90° de pe priza dispozitivului 3D Disto pentru centrare.

3D Disto, Operare
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5.3

Flux de lucru măsurătoare

Măsurători pas cu
pas

Pas

Descriere

1.



Pentru a viza primul punct, de exemplu un colț, apăsați
și utilizați tastele
săgeți sau altă metodă descrisă"5.2 Vizor"pentru a deplasa punctul laser în
poziția dorită.
În timpul vizării, asigurați-vă că fasciculul laser nu este divizat de-a lungul colţurilor sau marginilor.

011133_001

2.

3D Disto, Operare

Apăsaţi

pentru a măsura.

3.

Vizați al doilea punct conform pașilor anteriori.
O linie este afişată de la primul la al doilea punct măsurat.

4.

Procedaţi după cum este descris pentru măsurarea altor puncte sau utilizaţi
pentru a închide/termina poligonul.

34

Pas





5.

3D Disto, Operare

Descriere
În situaţii speciale, linia propusă nu este disponibilă. De asemenea, poligoanele
pot fi închise, iar rezultatele vor fi create prin desenarea unei linii cu stylus-ul între
două puncte care vor fi conectate.

Pentru a schimba perspectiva, folosiți instrumentele de navigare sau faceți clic pe
cubul de navigare.

Apăsaţi
pentru a selecta între salvare, salvare ca, ştergere ecran, închidere
măsurători fără salvare.
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Calculul suprafeţei şi
al volumului

Dispozitivul 3D Disto poate ajuta, de asemenea, la determinarea suprafeţelor şi a volumelor. Ambele pot fi determinate în timpul sau după măsurare.
Pas

Descriere

1.

Apăsaţi

2.

Selectaţi linia care va fi adăugată la suprafaţă şi apăsaţi

3.

Procedaţi la fel pentru toate liniile şi apăsaţi

4.

Fereastra apare pentru a alege între diferitele opţiuni de definire a înălțimii:
• Introducere înălţime:
Introduceţi valoarea dorită şi apăsaţi OK.
• Măsurare înălţime:

•
5.

3D Disto, Operare

.

.

Vizorul se deschide,vizați și măsurați un punct de pe podea cu
, apoi vizați
și măsurați un punct de pe plafon. Puteţi să măsuraţi punctele oriunde pe
suprafaţa podelei sau a plafonului. Înălţimea apare în fereastra de rezultate.
Închidere listă:
Rezultatul este o suprafaţă.

Pentru a schimba înălţimea sau pentru a calcula volumul cu o suprafaţă selectată,
apăsaţi

6.

.

și continuați conform pașilor anteriori.

Părăsiţi aplicaţia apăsând

.
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6

Aplicaţii software

6.1

Vedere de ansamblu

Descriere

Există o varietate de programe de aplicaţie software disponibile pentru o gamă largă de
sarcini de construcţie, programe care facilitează lucrările zilnice.
• Măsurare:
Oferă caracteristici practice pentru a măsura dimensiunea încăperii, pereţii, ferestrele,
scările şi alte detalii cu înălţime de referinţă, în mod manual sau automat.
• Proiector:
Permite trasarea de grile şi de alte date de concepție pe podele, plafon sau pereţi.
• Locaţie:
Rutină pentru verificarea corectă și ușoară și repoziționarea 3D Disto.
• Trusă cu scule:
Instrumente pentru măsurare inteligentă și definire

6.2

Măsurare

Descriere

Acest program de aplicaţie măsoară dimensiunile încăperii, inclusiv detaliile. Pentru aceste
măsurători sunt disponibile mai multe caracteristici suplimentare:
• Înălţime de referinţă
• Măsurarea unui singur punct
• Instrument de scanare pentru scanarea automată
• Instrumente CAD

6.2.1

Înălţime de referinţă

Definirea unei înălţimi de referinţă
Pas cu pas

În aplicația de măsurare puteți defini o înălțime cunoscută ca fiind o înălțime de referință.
Măsurarea înălțimilor se va realiza din acest moment având ca referință această înălțime.
Pas
1.

Descriere
Apăsaţi

.

2.

Fereastra solicită să introduceţi şi să măsuraţi înălţimea de referinţă. Introduceţi
valoarea şi apăsaţi OK.

3.

Vizorul se deschide.
Vizaţi înălţimea de referinţă şi apăsaţi

4.

3D Disto, Aplicaţii software
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Înălţimea de referinţă este afişată în zona de schiţă.
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6.2.2

Instrument de scanare pentru scanarea automată

Descriere

Acest instrument execută automat măsurători orizontale, verticale şi în pantă ale profilului
şi scanări ale suprafeţei.
Ideal pentru măsurarea încăperilor cu colţuri care nu sunt drepte sau cu pereţi curbaţi,
puncte, pante sau suprafeţe inaccesibile.

010918_001

Scanare liniară, pas
cu pas

Pas

Descriere

1.

Apăsaţi

2.

Fereastra oferă scanări liniare şi ale suprafeţelor.

pentru a începe scanarea.

Apăsaţi
3.

Fereastra solicită tipuri de scanare.

•
•
•
4.

pentru selectarea scanărilor liniare.

Orizontală
Verticală
Pantă

Vizorul se deschide pentru a viza şi a măsura punctul de început.
Vizaţi şi apăsaţi



5.

.

Pentru scanarea liniară pe verticală:
Fereastra vă solicită să alegeţi o orientare a scanării:
• Perpendicular pe perete
• Liber: Un asistent vă ghidează prin fluxul de lucru.

Fereastra vă solicită să definiți direcția de scanare.
Scanarea liniară pe orizontală:
• Stânga (360°)
• Punct la punct
• Dreapta (360°)

3D Disto, Aplicaţii software
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Pas

Descriere
Scanarea liniară pe verticală:
• Sus (360°)
• Punct la punct
• Jos (360°)

Scanarea oblică:
Vizorul se deschide.
Vizaţi capătul de scanare şi apăsaţi
6.


7.



.

Fereastra vă solicită să definiţi distanţa măsurătorii.
Alegeţi un interval şi apăsaţi OK sau mergeţi la poziţia cea mai din dreapta pentru
a introduce intervale individuale.

Pentru cele mai bune rezultate de scanare, nu selectaţi intervale mici pe distanţe
lungi.
Apăsaţi OK.
Scanarea porneşte.
Bara de instrumente se schimbă.
Apăsaţi

pentru a porni camera. Apăsaţi din nou pentru a debloca.

Apăsaţi
pentru a schimba distanţa de scanare, pentru a omite restul scanării,
pentru a continua scanarea sau pentru a anula scanarea.
Apăsaţi
pentru a omite un punct de scanare de care nu aveţi nevoie sau care
cauzează probleme.
8.

Dacă scanarea este finalizată, în fereastră va fi afișat mesajul Pregătit. Editare
scan? [Edit Scan?] Da/Nu. [Yes/No]

9.

Dacă Da [Yes]: Bara de instrumente nouă apare, de exemplu pentru a măsura
punctele lipsă cu DIST sau pentru a şterge punctele inutile cu simbolul cheie Coş.

3D Disto, Aplicaţii software
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Pas



Scanarea suprafeţei,
pas cu pas

Descriere
Apăsaţi

sau

Apăsaţi
aliniate.

pentru a porni o scanare simplificată care şterge automat punctele

Apăsaţi

pentru a finaliza scanarea.

10.

Apăsaţi

pentru a salva şi a închide fişierul de măsurare.

Pas

Descriere

1.

Apăsaţi

2.

Fereastra oferă scanări liniare şi ale suprafeţelor.

pentru a începe scanarea.

Apăsaţi
3.




pentru a selecta puncte.

pentru scanarea suprafeţei.

Fereastra oferă trei opţiuni de scanare: orizontală, oblică şi verticală:
Selectaţi preferinţa în funcţie de suprafaţa pe care doriţi s-o scanaţi.

Utilizaţi scanarea verticală sau orizontală pentru a efectua măsurători ale pereţilor, podelei sau plafonului.
Scanarea oblică este ideală pentru verificarea netezimii unei suprafeţe, independent de înclinarea acesteia.

4.

Selectaţi opţiunea „precis” sau „rapid”. „Precis” găseşte poziţia exactă a fiecărui
punct de scanare. „Rapid” prioritizează timpul scurt de măsurare şi robusteţea.
Precizia de măsurare este aceeaşi.

5.

Vizorul se deschide pentru efectuarea măsurătorilor în vederea definirii suprafeţei
scanate:
Definirea suprafeței scanate:
• scanare orizontală şi verticală: măsuraţi 2 laturi (3 puncte). Suprafaţa este
completată automat
•

scanarea oblică: măsuraţi limitele suprafeţei de scanare şi apăsaţi

pentru

a continua.

3D Disto, Aplicaţii software
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Pas

Descriere

6.

Fereastra vă solicită să definiţi distanţa măsurătorii.
Alegeţi un interval şi apăsaţi OK sau mergeţi la poziţia cea mai din dreapta pentru
a introduce intervale individuale.


7.



Pentru cele mai bune rezultate de scanare, nu selectaţi intervale mici pe distanţe
lungi.
Apăsaţi OK.
Scanarea porneşte.
Deviaţia fiecărui punct scanat faţă de planul de referinţă este afişată în fereastra
cu rezultate.
Din motive geometrice, calculul volumului scanat este aproximativ.
Bara de instrumente se schimbă.
Apăsaţi

pentru a porni camera. Apăsaţi din nou pentru a debloca.

Apăsaţi
pentru a schimba distanţa de scanare, pentru a omite restul scanării,
pentru a continua scanarea sau pentru a anula scanarea.
Apăsaţi
pentru a omite un punct de scanare de care nu aveţi nevoie sau care
cauzează probleme.
8.

Apăsaţi

pentru a salva şi a închide fişierul de măsurare.

6.2.3

Instrumente CAD

Descriere

Instrumentele CAD reprezintă un set de funcții de desenare.
Faceți clic pe butonul din bara de instrumente pentru a afișa instrumentele CAD.

Sunt disponibile următoarele instrumente:
• Cerc
• Dreptunghi
• Intersecție linie
• Prelungirea liniei
• Punct de fixare
• Intersecție perpendiculară

3D Disto, Aplicaţii software
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Instrument cerc

Scopul instrumentului cerc este, în principal, de a desena un cerc în puncte precum prize
sau orificii.
Pas

Descriere

1.

Vizaţi şi măsuraţi un punct şi activaţi funcţia cerc printr-o apăsare lungă pe punct
în zona schiţă.

2.

Selectaţi Cerc.

3.

Se deschide fereastra.

Introduceţi valoarea şi apăsaţi OK.
4.



3D Disto, Aplicaţii software

Cercul este desenat în jurul punctului selectat. Fereastra de rezultate conţine
raza, circumferinţa şi dimensiunea cercului.

Pentru a şterge cercul, introduceţi 0 ca valoare pentru diametru sau apăsaţi

.
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Instrument dreptunghi

Pas

Descriere

1.

Măsuraţi primele două puncte ale diagonalei unui dreptunghi, de exemplu o
fereastră, şi activaţi instrumentul CAD printr-o apăsare lungă pe linie.

2.

Se deschide meniul instrumentelor CAD. Selectaţi Dreptunghi.

3.

Diagonala devine un dreptunghi la nivel.

3D Disto, Aplicaţii software
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Instrumentul Intersecţie linie

Instrumentul Intersecţie linie permite găsirea punctului de intersecţie a două linii.
Pas



Descriere
Locul de intersecţie este calculat în două dimensiuni, în planul X-Y. Înălţimea
punctului de intersecție este calculată prin extrapolarea liniei selectate.

1.

Ţintiţi şi măsuraţi două puncte sau selectaţi o linie existentă.

2.

Activaţi instrumentele CAD printr-o apăsare lungă pe linia din zona schiţei. Selectaţi Intersecţie linie.

3.

Asistentul afişează un prompt pentru selectarea celei de-a doua linii.
Selectaţi a doua linie.
Punctul de intersecţie este propus după ce este selectată o linie:

4.

După ce

a fost apăsat, punctul de intersecţie este generat şi sunt adăugate

liniile de legătură la punctele existente.
5.

3D Disto, Aplicaţii software
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Instrumentul Prelungirea liniei

Instrumentul Prelungirea liniei determină prelungirea liniei pe o distanţă a cărei valoare
este introdusă manual.
Pas



Descriere
Capătul Prelungirii liniei este calculat ca o extrapolare tridimensională a liniei
selectate.

1.

Ţintiţi şi măsuraţi două puncte sau selectaţi o linie existentă.

2.

Activaţi instrumentele CAD printr-o apăsare lungă pe linia din zona schiţei. Selectaţi Prelungirea liniei.

3.

Fereastra solicită lungimea prelungirii.
Introduceţi o valoare şi apăsaţi Ok.

4.

Este propus capătul Prelungirii liniei:

5.

După ce

a fost apăsat, este generat noul punct şi apoi adăugată linia de legă-

tură la punctul anterior.
6.

3D Disto, Aplicaţii software
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Instrument Punct de
fiare

Instrumentul Punct de fixare creează un nou punct prin indicarea unei valori a deplasării
laterale de-a lungul unei linii existente, a decalajului şi a unghiului de decalare.
Pas



Descriere
Locul Punctului de fixare este calculat în două dimensiuni, în planul X-Y. Înălţimea
noului punct este calculată prin extrapolarea liniei selectate.

1.

Ţintiţi şi măsuraţi două puncte sau selectaţi o linie existentă.

2.

Activaţi instrumentele CAD printr-o apăsare lungă pe linia din zona schiţei. Selectaţi Punct de fixare.

3.

Asistentul şi fereastra solicită lungimea deplasării.
Introduceţi o valoare şi apăsaţi OK.

4.

Este propusă lungimea pe care este deplasat punctul:

5.

Apăsaţi

6.

Asistentul şi fereastra solicită unghiul direcţiei de decalare.
Introduceţi o valoare şi apăsaţi OK.

3D Disto, Aplicaţii software

pentru a continua.

46

Pas

Descriere

7.

Este propus unghiul direcţiei de decalare:

8.

Apăsaţi

9.

Asistentul şi fereastra solicită decalarea.
Introduceţi o valoare şi apăsaţi OK.

10.

Este propus punctul deplasat:

11.

După ce

pentru a continua.

a fost apăsat, este generat noul punct şi apoi adăugată linia de legă-

tură la punctul anterior.
12.

3D Disto, Aplicaţii software
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Instrumentul Intersecţie perpendiculară

Instrumentul Intersecţie perpendiculară găseşte proiecţia perpendiculară a unui punct
pe linia selectată.
Pas



Descriere
Locul de intersecţie este calculat în două dimensiuni, în planul X-Y. Înălţimea
punctului de intersecție este calculată prin extrapolarea liniei selectate.

1.

Ţintiţi şi măsuraţi două puncte sau selectaţi o linie existentă.

2.

Activaţi instrumentele CAD printr-o apăsare lungă pe linia din zona schiţei. Selectaţi Intersecţie perpendiculară.

3.

Asistentul solicită selectarea unui punct.
Apăsaţi Ok. Selectaţi punctul.

4.

Punctul de intersecţie este propus după ce este selectat un punct:

5.

După ce

a fost apăsat, punctul de intersecţie este generat şi sunt adăugate

liniile de legătură la punctele existente.
6.

3D Disto, Aplicaţii software
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6.3

Proiector

Descriere

Această aplicaţie proiectează puncte sau grile geometrice pe un plan orizontal, vertical sau
înclinat (= „liber”). Datele de concepţie în format DXF sau tabel pot fi importate sau geometria unei grile poate fi introdusă manual.

010958_001

6.3.1
Proiector, Start

Flux de lucru
Pas

Descriere

1.

Apăsaţi Meniu » Aplicaţii » Proiector [Projector].

2.

Fereastra oferă trei moduri de scanare: orizontală, oblică şi verticală.
Selectaţi preferinţa în funcţie de suprafaţa de lucru.

Măsurarea suprafeţei
de lucru

3.

Vizorul se deschide pentru a măsura suprafaţa de lucru.

Pas

Descriere

1.

Măsuraţi toate obiectele importante pe care doriţi să le luaţi în considerare
(margini, colţuri etc.).


2.

Numai pentru modul orizontal: primul punct măsurat defineşte nivelul la care se
referă toate punctele următoare.
Dacă

este activat, apăsaţi această tastă pentru a închide conturul. Apoi măsu-

raţi următoarele puncte de interes (numai pentru modul oblic).
3.

3D Disto, Aplicaţii software

Când sunt măsurate toate punctele, apăsaţi

pentru a continua.
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Concepţia punctului

Pas

Descriere

1.



O fereastră oferă două opţiuni pentru definirea punctelor proiecţiei: Modul Grilă
pentru un tipar regulat şi modul Import pentru fişiere DXF sau CSV individuale.
Utilizaţi oricând tasta

pentru a reveni la măsurarea suprafeţei de lucru.

Modul Grilă
Pas
1.

Descriere
Apăsaţi

pentru a porni modul Grilă.

2.

Apare o fereastră unde puteţi alege între Definire nouă [Define new], Utilizarea
ultimei [Use last] sau Măsurare [Measure].

3.

Selectaţi opţiunea preferată:
• Definire nouă: utilizaţi instrumentele următoare pentru a introduce geometria
grilei.
• Utilizarea ultimei: refacerea ultimei concepţii a grilei care a fost introdusă.
• Măsurare: urmaţi fluxul de lucru indicat pentru a bloca pe o grilă existentă.
Această opţiune omite pasul următor Reglarea.

Modul Import
Pas
1.
2.




Descriere
Apăsaţi

pentru a porni modul Import.

Administratorul de fişiere afişează toate fişierele DXF şi CSV importate.
Selectaţi un fişier.
Apăsați
dacă doriţi să verificaţi conţinutul prin intermediul vizualizatorului.
Titlul vizualizatorului afişează dimensiunea fişierului. Schimbaţi setarea pentru
distanţă din meniu, dacă scara nu corespunde suprafeţei de lucru!
Pentru a importa punctele dintr-o listă, introduceţi coordonatele X, Y sau Y, X întrun editor de text şi salvaţi fişierul cu extensia CSV. Dacă importul nu decurge
corect, verificaţi setările Import/Export din meniu.

3.

Apăsaţi

4.

Punctele proiecţiei sunt afişate şi gata de a fi reglate.

3D Disto, Aplicaţii software

pentru a continua.
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Reglarea concepţiei

Pas



Descriere
Utilizaţi oricând tasta

pentru a reveni la Concepţia punctului.

1.

Se deschide Aliniatorul.

2.

Concepţia punctului este afişată acum pe suprafaţa de lucru şi trebuie mutată în
poziţia dorită. Utilizaţi următoarele instrumente:



Grila poate fi mişcată sus, jos, stânga şi dreapta pe ecran în paşi mici, folosind
/
/
/
.
Este afişată distanţa perpendiculară de la un punct de grilă selectat la o linie de
referinţă. Apăsaţi pe această distanţă pentru a introduce o valoare.

Apăsaţi

pentru a reseta poziţia grilei.

Apăsaţi

pentru a alinia grila paralel cu o linie selectată.


3.

3D Disto, Aplicaţii software

Liniile dintre punctele concepţiei pot fi trasate pe ecran, dacă este
necesar, înainte de a utiliza instrumentul Paralel.

Apăsaţi

pentru a roti grila cu 90°.

Apăsaţi

pentru a plasa grila exact pe un punct de referinţă.

Apăsaţi

pentru a începe.
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Proiecţia punctului

Pas



Descriere
Apăsaţi

pentru a reveni la instrumentul Aliniator.

1.

În modul de trasare, Bara de instrumente se schimbă şi puteţi începe să proiectaţi
grila.

2.

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta un punct şi apăsaţi



.

De asemenea, puteţi selecta puncte apăsând pe un punct de pe ecran sau utilizând telecomanda.
Suprafeţele poroase, structurate sau aspre cauzează probleme, dacă fasciculul
laser nu poate fi reflectat din poziţia exactă a punctului de trasare.

3.

Punctul laser clipeşte, dacă este găsită poziţia exactă. Punctul este evidenţiat cu
roşu în zona schiţă. Distanța dintre punct și planul de referință va fi afișată în
fereastra cu rezultate.

4.

Pentru a trasa alte puncte, selectaţi alt punct şi apăsaţi

.

5.
Apăsaţi

pentru a salva fişierul.

Comutarea planului



6.3.2

Vizarea şi trasarea cu telecomanda RM100

Funcţionalitatea
tastelor din aplicaţia
Proiector [Projector]

Dacă un punct nu poate fi proiectat pe plafon, pur şi simplu mutaţi fasciculul laser
pe podea, înainte de a apăsa tasta DIST. De acum înainte, punctele următoare vor
fi proiectate pe podea. Suprafaţa de proiecţie poate fi schimbată oricând.

Apăsaţi
pentru a activa laserul şi încă o dată pentru a proiecta sau a
măsura un punct din suprafaţa de referinţă.
Fiecare tastă săgeată selectează punctul alăturat, roteşte dispozitivul 3D
Disto şi porneşte măsurătoarea iterativă. Apăsaţi o dată pentru a activa
telecomanda şi a doua oară pentru a executa comanda.

3D Disto, Aplicaţii software
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6.4

Locaţie

Descriere

Funcţiile Locaţie [Location] permit modificarea poziţiei 3D Disto.
Punctele de siguranţă sunt plasate de utilizator şi facilitează procedura de poziţionare.

Amplasament de
siguranţă pas cu pas

Pas



Descriere
Trebuie să măsuraţi două puncte, mai întâi, înainte ca Punctele de siguranţă
[Secure Points] să poată fi salvate.

1.

Etichetaţi şi fixaţi trei până la cinci marcaje ţintă autocolante pe pereţi, plafon sau
podea în jurul zonei de lucru. Asiguraţi-vă că marcajele ţintă sunt răspândite.

2.

Apăsaţi Meniu » Aplicaţii » Locaţie [Location]» Amplasament de siguranţă
[Secure Location].
Vizorul se deschide.

3.

Vizaţi Marcajele ţintă cât mai precis posibil şi apăsaţi
pentru a măsura.
3D Disto realizează o fotografie şi o salvează cu coordonate, etichetată cu ID şi
dată.

4.

Fereastra solicită Măsuraţi alte puncte de siguranţă? [Measure more Secure
Points?] Da/Nu. [Yes/No]

5.

Procedaţi ca mai înainte şi măsuraţi cel puţin trei puncte de siguranţă.



6.

3D Disto, Aplicaţii software

Puteţi să adăugaţi mai multe puncte de siguranţă în orice moment.
Asiguraţi-vă că aveţi puncte de siguranţă bine măsurate suficiente în jurul zonei
de lucru. Chiar dacă unul se pierde, trebuie să fie cel puţin trei pentru o delocalizare reuşită.
După salvarea a minim trei puncte, puteţi părăsi aplicaţia selectând Nu [No].
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Delocalizare pas cu
pas

Această caracteristică permite delocalizarea dispozitivului 3D Disto într-un sistem de coordonate definit stabilit anterior prin procedura Amplasament de siguranţă [Secure Location], de exemplu, pentru a finaliza o măsurătoare anterioară.
Pas



Descriere
Utilizaţi o poziţie a dispozitivului 3D Disto care permite vizarea şi măsurarea a cel
puţin trei puncte de siguranţă în jurul zonei de lucru.

1.

Apăsaţi Meniu » Aplicaţii » Locaţie [Location]» Delocalizare [Relocate].

2.

O fereastră vă solicită să definiţi toleranţa.



3.

Apăsaţi OK pentru a confirma valoarea.
O toleranţă mai mică măreşte precizia măsurătorilor şi necesită vizarea precisă şi
vizibilitatea punctelor de siguranţă.
Dacă nu există puncte de siguranţă disponibile, dar măsurătoarea dvs. trebuie să
corespundă cu geometria uneia anterioare, începeţi măsurarea cu aceleaşi
puncte de pe linia de bază. Acestea sunt primele două puncte ale unei măsurători.
Dacă sunt disponibile puncte de siguranţă, directorul se deschide.

Alegeți un punct de siguranță apăsând
Apăsaţi

/

sau atingând ecranul.

pentru a mări.

Apăsaţi
pentru a vedea toate Punctele de siguranţă [Secure Points] din
întreaga memorie.
4.

Apăsaţi
pentru a confirma punctul.
Vizorul se deschide.

5.

Vizaţi marcajul ţintă afişat în fotografie cât mai precis posibil şi apăsaţi
pentru
a măsura.
În caz de succes, apare fereastra Măsuraţi următorul punct de siguranţă?
[Measure next Secure Point?] Da/Anulează. [Yes/Cancel]

6.

Dacă Da [Yes]: Directorul se deschide pentru a selecta următorul punct de siguranţă.
Procedaţi conform descrierii pentru al doilea și al treilea punct de siguranță.



3D Disto, Aplicaţii software

Dacă primele două puncte de siguranţă au fost măsurate cu succes, dispozitivul
3D Disto se roteşte aproximativ la următorul punct de siguranţă selectat. Trebuie
să efectuaţi doar vizarea fină şi să apăsați
.
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Verificare amplasament pas cu pas

Pas

Descriere

7.

Când aţi măsurat cu succes trei puncte, apare fereastra OK. Măsuraţi mai multe
puncte de siguranţă? [Measure more Secure Points?] Da/Nu/Anulează.
[Yes/No/Cancel]
• Apăsaţi Da [Yes] pentru a continua şi procedaţi conform descrierii anterioare.
• Apăsaţi Nu [No] pentru a finaliza.
Dacă reuşiţi, o fereastră afişează dimensiunile dintre poziţia veche şi cea
nouă: XXX m; Înălţime: [Height:] XXX m; OK/Anulează. [OK/Cancel]
Acceptaţi cu OK sau Anulează [Cancel] pentru a măsura alte puncte.
Dacă Delocalizarea a eşuat, fereastra atenţionează În afara toleranţei! [Out of
tolerance] Măsuraţi mai multe puncte de siguranţă? [Measure more Secure
Points?] Da/Nu/Anulează. [Yes/No/Cancel] Continuaţi conform descrierii anterioare.

8.

Apăsaţi

pentru a închide aplicaţia.

Dacă dispozitivul 3D Disto a fost deplasat accidental, de exemplu, a fost lovit, geometria
punctelor măsurate nu se va mai potrivi cu cea a punctelor măsurate anterior. Porniţi o Verificare amplasament pentru a menţine precizia/geometria curentă.
Pas

Descriere

1.

Pentru a iniţia o Verificare a amplasamentului, apăsaţi Meniu » Aplicaţii »
Locaţie [Location]» Verificare amplasament [Check Location].

2.

Dacă sunt disponibile Puncte de siguranţă [Secure Points], selectaţi Punct de
siguranţă [Secure Point] şi apăsaţi

3.

.

Dispozitivul 3D Disto va viza punctul de siguranţă automat.
Verificaţi poziţia punctului laser cu marcajul ţintă.
Dacă punctul laser nu vizează centrul marcajului ţintă, este recomandată
delocalizarea.


4.

Procedaţi la fel pentru verificarea altor puncte.

5.

Apăsaţi

3D Disto, Aplicaţii software

pentru a închide galeria Punct de siguranţă.
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6.5

Trusă cu scule

Generalităţi

Pe lângă aplicaţiile standard, acest program dispune de:
•
•
•
•
•
•

Verticalizare comodă,
Vizare comodă,
Aducere la nivel comodă,
Marcaj metru,
Urmărire înălţime şi
Linie paralelă.

După fiecare activitate de trasare, instrumentul respectiv trebuie repornit. O fereastră oferă
continuarea cu aceeaşi referinţă sau măsurarea uneia noi. Datele nu sunt înregistrate şi nu
pot fi importate sau exportate. Funcţionalitatea telecomandă nu este acceptată în aceste
aplicaţii.

6.5.1

Verticalizare comodă

Descriere

Verticalizarea comodă permite măsurarea verticalităţii oricărui punct sus sau jos, fără să
staţi deasupra lui.

010899_001

Verticalizarea
comodă pas cu pas

Pas

Descriere

1.

Porniţi aplicaţia în Meniu » Aplicaţii » Trusă cu scule [Tool Kit].
Aplicaţia care rulează rămâne deschisă în fundal.

2.
Apăsaţi
pe Bara de instrumente.
Vizorul se deschide.
3.

Vizaţi şi măsuraţi punctul care va fi verticalizat. Apăsaţi
Vizorul rămâne deschis.

4.

Vizaţi aproximativ verticalitatea estimată şi apăsaţi
.
Dacă verticalitatea este găsită, laserul clipeşte pentru a indica poziţia exactă.

5.

Apăsaţi

3D Disto, Aplicaţii software

.

pentru a închide Trusă cu scule [Tool Kit].
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6.5.2

Vizare comodă

Descriere

Vizarea comodă permite trasarea unui punct relativ la un punct de referinţă pe suprafeţele
verticale.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Vizarea comodă pas
cu pas

Utilizaţi această caracteristică numai pe suprafeţe verticale. Pe suprafeţele înclinate, poziţia de trasare nu va fi corectă.

Pas

Descriere

1.

Porniţi aplicaţia în Meniu » Aplicaţii » Trusă cu scule [Tool Kit].
Aplicaţia care rulează rămâne deschisă în fundal.

2.

Apăsaţi

pe Bara de instrumente.

Vizorul se deschide.
3.

Vizaţi un punct de referinţă pe perete. Apăsaţi

4.

Fereastra vă solicită să introduceţi valoarea pentru distanţa stânga sau dreapta la
punctul de referinţă. Pentru rotire la stânga setaţi o valoare negativă. Introduceţi
0 pentru a trasa puncte doar cu offseturi verticale la punctul de referinţă.
Apăsaţi OK pentru a confirma valoarea.
Punctul laser clipeşte pentru a indica poziţia exactă.

5.

Fereastra apare pentru a introduce valoarea verticală (= distanţa peste/sub
punctul trasat). Valoare implicită = 0.
Setaţi o valoare negativă pentru rotire în jos. Apăsaţi OK pentru a confirma
valoarea.
3D Disto se roteşte şi trasează poziţia corectă. Punctul laser clipeşte pentru a
indica poziţia exactă.

6.

Apăsaţi

3D Disto, Aplicaţii software

.

pentru a închide Trusă cu scule [Tool Kit].
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6.5.3

Aducere la nivel comodă

Descriere

Aducerea la nivel comodă menţine punctul laser la acelaşi nivel când rotiţi dispozitivul 3D
Disto pe orizontală.

Aducerea la nivel
comodă pas cu pas

Pas

Descriere

1.

Porniţi aplicaţia în Meniu » Aplicaţii » Trusă cu scule [Tool Kit].
Aplicaţia care rulează rămâne deschisă în fundal.

2.

Apăsaţi
pe Bara de instrumente.
Vizorul se deschide.

3.

Vizaţi o înălţime de referinţă pe perete. Apăsaţi
Vizorul rămâne deschis.

4.

Vizaţi aproximativ punctul de trasare estimat şi apăsaţi
.
Punctul laser clipeşte pentru a indica poziţia exactă a înălţimii.

5.

Apăsaţi

3D Disto, Aplicaţii software

.

pentru a închide Trusă cu scule [Tool Kit].
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6.5.4

Marcaj metru

Descriere

Instrumentul Marcaj metru se referă la un marcaj de metru sau o înălţime de referinţă şi
permite trasarea oricărei înălţimi dorite.
Acest instrument poate fi foarte util pentru a trasa marcajul de metru în mai multe locuri
dintr-o încăpere sau de a trasa înălţimi pe mai multe niveluri ale clădirii.

Marcaj metru pas cu
pas

Pas

Descriere

1.

Porniţi aplicaţia în Meniu » Aplicaţii » Trusă cu scule [Tool Kit].
Aplicaţia care rulează rămâne deschisă în fundal.

2.

Apăsaţi

pe Bara de instrumente.

3.

Fereastra vă solicită să introduceţi înălţimea şi să măsuraţi înălţimea de referinţă
respectivă.

4.

Vizorul se deschide.
Vizaţi un punct de referinţă pe perete. Apăsaţi

.

5.

Fereastra vă solicită să introduceţi o înălţime absolută care va fi trasată.

6.

Vizorul se deschide.
Vizaţi aproximativ în apropierea înălţimii absolute de pe perete. Apăsaţi
Punctul laser clipeşte pentru a indica poziţia exactă a înălţimii absolute.

7.

3D Disto, Aplicaţii software

Apăsaţi

.

pentru a închide Trusă cu scule [Tool Kit].
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6.5.5

Urmărire înălţime

Descriere

Urmărirea înălţimii permite determinarea înălţimii unei ţinte care nu poate fi măsurată
direct.
Acest instrument poate fi foarte util pentru măsurarea înălţimii unui copac sau a cablurilor
electrice.

Ref

H

010907_001

Urmărirea înălţimii
pas cu pas

Pas

Descriere

1.

Porniţi aplicaţia în Meniu » Aplicaţii » Trusă cu scule [Tool Kit].
Aplicaţia care rulează rămâne deschisă în fundal.

2.

Apăsaţi

pe Bara de instrumente.

Vizorul se deschide.
3.



Vizaţi şi măsuraţi punctul de referinţă la aceeaşi distanţă orizontală ca şi punctul
pe care doriţi să-l măsuraţi indirect.
Vizorul rămâne deschis şi punctul măsurat este afişat.
Nu deplasaţi dispozitivul 3D Disto pe orizontală prea mult după ce punctul de referinţă a fost măsurat, altfel rezultatul va fi incorect.

4.

Vizaţi punctul pe care doriţi să-l măsuraţi indirect cât mai exact posibil.
Diferenţa de înălţime faţă de punctul de referinţă este afişată şi actualizată în timp
real în fereastra de rezultate.

5.

Închideţi Vizorul pentru a finaliza aplicaţia.

3D Disto, Aplicaţii software
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6.5.6

Linie paralelă

Descriere

Linia paralelă permite trasarea de linii paralele cu o linie de referinţă de pe pereţi, podele
sau suprafeţe înclinate.

Linie paralelă pas cu
pas

Pas

Descriere

1.

Porniţi aplicaţia în Meniu » Aplicaţii » Trusă cu scule [Tool Kit].
Aplicaţia care rulează rămâne deschisă în fundal.

2.


3.

Apăsaţi

pe Bara de instrumente.

Vizorul se deschide.
Toate punctele trebuie măsurate pe aceeaşi suprafaţă.
Vizaţi şi măsuraţi punctul de început şi de sfârşit al liniei de referinţă.

4.

O fereastră vă solicită să introduceţi distanţa paralelă la stânga sau la dreapta
liniei de referinţă. Apăsaţi OK pentru a confirma valoarea introdusă.

5.

Vizorul se deschide pentru a viza aproximativ punctul de trasare.
Apăsaţi
.
Punctul laser clipeşte pentru a indica poziţia exactă pe paralelă.

6.

3D Disto, Aplicaţii software

Apăsaţi

pentru a închide Trusă cu scule [Tool Kit].
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7

Mesaje de eroare

Mesaje de eroare şi
soluţii

Nr. eroare Soluţie
150

Intervalul de lucru a fost depăşit.

151

Măsurătoare incorectă.

152

Modificați poziția 3D Disto sau utilizaţi rigla pentru puncte offset.

160

Repetaţi şi nu mişcaţi rigla între cele două măsurători.

161

În unele cazuri, instrumentul Puncte Offset nu poate fi utilizat.

170

Reporniţi 3D Disto, dacă problema persistă.

171

Verificaţi toate dispozitivele, de exemplu alimentarea cu energie sau cablurile
şi încercaţi din nou.

240

Calibrarea senzorului de înclinare nu a fost reuşită. Precizia sistemului este
periclitată. Contactaţi distribuitorul sau reprezentantul Leica Geosystems.

241

Abatere prea mare. Repetaţi calibrarea cu precizie.

243

Instalaţi instrumentul în mod stabil. Nu atingeţi şi nici nu rotiţi 3D Disto. Repetaţi calibrarea.

300

Selectaţi o linie orizontală.

350

Verificaţi suprafaţa de proiecţie. Laserul nu poate ajunge în poziţia corectă.

755

Punctul nu poate fi măsurat. Încercaţi o poziţie diferită. Instrumentul nu funcţionează pe planuri orizontale.

760

Punctul nu poate fi măsurat. Introduceţi valori diferite. Instrumentul nu funcţionează pe planuri orizontale.

765

Punctul nu poate fi măsurat. Încercaţi o poziţie diferită sau introduceţi o
valoare diferită. Instrumentul nu funcţionează pe planuri orizontale.

800

Importul sau exportul de date nu este posibil.

801

Memorie insuficientă pe dispozitivul de memorie USB.

802

Dispozitivul de stocare nu funcţionează corect.

803

Verificaţi starea şi conţinutul fişierului.

804

Fişier sau director protejat la scriere sau deteriorat.

900

Eroare 3D Disto. Contactaţi distribuitorul sau reprezentantul Leica
Geosystems, dacă eroarea se repetă.

901

Semnalul laser reflectat este prea slab.

902

Semnalul laser reflectat este prea puternic.

903

Prea multă lumină de fundal.

904

Fascicul laser întrerupt. Repetaţi măsurarea.

950

Executaţi verificarea amplasamentului pentru a menţine precizia!

951

Înclinarea 3D Disto este de peste 3°. Instalaţi orizontal!

953

Verificaţi conexiunea şi cablul.

954

Conectaţi cablul sau selectaţi „WLAN” în meniu.

955

Temperatura 3D Disto este în afara intervalului de funcţionare.

956

Prea multă vibraţie sau mişcare permanentă.

998

Contactaţi distribuitorul sau reprezentantul Leica Geosystems.

999

Contactaţi distribuitorul sau reprezentantul Leica Geosystems.

3D Disto, Mesaje de eroare
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8

Verificare şi ajustare

8.1

Vedere de ansamblu

Descriere

Instrumentele Leica Geosystems sunt realizate, asamblate şi calibrate pentru a oferi cea
mai bună calitate. Schimbări de temperatură rapide, şocuri sau alte cauze externe pot
cauza deviaţii şi scăderea preciziei instrumentului. De aceea, este recomandat ca instrumentul să fie verificat şi calibrat din când în când. Verificarea și ajustarea pot fi realizate pe
teren, prin rularea unor proceduri obişnuite de măsurare. Procedurile sunt ghidate şi pentru
aceasta trebuie să urmaţi toţi paşii cu grijă şi precizie aşa cum sunt descriși în capitolele ce
urmează. Alte erori ale instrumentului precum și alte piese mecanice pot fi ajustate în mod
mecanic.

Ajustarea electronică

Următoarele erori pot fi verificate şi corectate electronic:
• Offset linii reticulare
• Indice V
• Senzor de înclinare
Toate setările de calibrare pot fi, de asemenea, resetate la valorile implicite din
fabrică.




În timpul producţiei, erorile instrumentului sunt determinate cu grijă şi aduse la 0. Aşa cum
s-a menţionat mai sus, aceste erori se pot modifica şi este recomandat să fie redeterminate
în următoarele situaţii:
• După ce a fost transportat mai mult timp
• După lungi perioade de depozitare
• Dacă diferenţa dintre temperatura mediului înconjurător şi temperatura de calibrare este
mai mare de 20°C

8.2

Calibrare senzor de înclinare

Descriere

Înainte de calibrare:

După calibrare:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Offset senzor de înclinare
Ajustare pas cu pas

Pas



Descriere
Această calibrare este realizată automat. Trebuie să vă asiguraţi doar că dispozitivul 3D Disto este instalat < 3°.

1.

Calibrarea este începută în Meniu » Dispozitiv » Calibrare.

2.

Apăsaţi

3.

3D Disto începe aducerea la nivel automată: înclinarea este verificată şi instrumentul ajunge automat la nivel, dacă înclinarea este < 3°.


4.
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.

Fereastra solicită Nu atinge 3D Disto timp de 1 minut!
Dacă este ok, fereastra afişează Calibrare efectuată.
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8.3

Offset linii reticulare

Descriere

Punctul laser şi liniile reticulare din Vizor nu coincid.
Înainte de calibrare:

După calibrare:

a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Linii reticulare
b) Punct laser
Ajustare pas cu pas

Pas

Descriere

1.

Calibrarea este începută în Meniu » Dispozitiv » Calibrare.

2.

Apăsaţi

3.

Vizorul se deschide.
Plasaţi un marcaj ţintă la o distanţă de > 25 m.

4.

Acum vizaţi marcajul ţintă cât mai precis posibil. Apăsaţi
roşu este exact pe ţintă.

5.

Vizorul rămâne deschis şi liniile reticulare roşii sunt afişate.
Deplasaţi liniile reticulare în centrul marcajului ţintă cât mai precis posibil cu tastele

.

săgeţi. Apăsaţi

când punctul laser

din nou.

6.

Dacă se încadrează în toleranţă, apare fereastra cu Parametru nou: x=...px;
y=...px [Set new: x=...px; y=...px], Reiniţializare la parametrii impliciţi [Reset
to factory default] sau Anulare calibrare [Cancel calibration].

7.

Selectaţi Iniţializare... [Set...] sau Reiniţializare... [Reset...] pentru a regla liniile
reticulare. Fereastra finală întreabă Sunteţi sigur? [Are you sure?]
Da/Anulează. [Yes/Cancel]

8.

Dacă Da [Yes], este afişată o bifă pentru a confirma că parametrii au fost iniţializaţi
cu succes.
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64

8.4

Eroare indice V

Descriere

Indicele vertical nu coincide cu axa de pornire.
Calibrarea senzorului de calibrare urmată de calibrarea liniilor reticulare este recomandată înainte de pornirea calibrării indicelui V! Consultaţi"8.2 Calibrare senzor
de înclinare" și"8.3 Offset linii reticulare".



Înainte de calibrare:

După calibrare:
a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Eroare înălţime
b) Offset unghi vertical
Ajustare pas cu pas

Pas

Descriere

1.

Configuraţi 3D Disto aproape de un perete cu o ţintă înclinată având o vizibilitate
bună, care se află la cel puţin 15 m deasupra instrumentului.

3D Disto_051

2.

Calibrarea este începută în Meniu » Dispozitiv » Calibrare.

3.

Apăsaţi

4.

Vizorul se deschide.
Vizaţi cât mai precis posibil.

5.
6.

Apăsaţi

.

.

3D Disto se roteşte la a doua suprafaţă automat.
Vizaţi încă o dată. Apăsaţi

.

7.

Dacă ambele măsurători au fost reuşite, apare o fereastră cu Parametru nou:
XXX gon, Reiniţializare la parametrii impliciţi [XXX gon, Reset to factory
default] sau Anulare calibrare [Cancel calibration].

8.

Selectaţi Iniţializare... [Set...] sau Reiniţializare... [Reset...] pentru a ajusta indicele V.

9.

Fereastra finală întreabă Sunteţi sigur? [Are you sure?] Da/Anulează.
[Yes/Cancel] Dacă Da [Yes], este afişată o bifă pentru a confirma că parametrii
au fost iniţializaţi cu succes.
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8.5
Reiniţializare la parametrii impliciţi pas cu
pas

Setări Reiniţializare la parametrii impliciţi
Pas

Descriere

1.

Calibrarea este începută în Meniu » Dispozitiv » Calibrare.

2.

Apăsaţi

.

Apare fereastra Reiniţializaţi toţi parametrii de calibrare impliciţi? [Reset all
calibration settings to factory default?] Da/Nu. [Yes/No]
3.

3D Disto, Verificare şi ajustare

Dacă Da [Yes]: toţi parametrii de calibrare definiţi de utilizator sunt reiniţializaţi la
valorile implicite, fără alte solicitări.
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9

Protecţia instrumentului (protecţie antifurt)

Descriere

Instrumentul poate fi protejat de un cod Personal Identification Number numit cod PIN.
Dacă protecţia cu PIN este activată, software-ul va solicita întotdeauna introducerea
codului PIN după pornire.
Dacă a fost introdus un PIN greşit de trei ori, este necesar un PUK, care poate fi găsit în
documentele de livrare ale instrumentului. Daca codul PUK a fost introdus corect, codul PIN
va fi setat la valoarea 0 şi protejarea instrumentului cu acesta va fi dezactivată.
Contactaţi reprezentantul Leica Geosystems, dacă doriţi să înlocuiţi codul PUK.

Activarea codului PIN
pas cu pas

Pas

Descriere

1.

Mergeţi la Meniu » Dispozitiv » Protecţie antifurt. Setarea implicită este Dezactivată.

2.

Apăsaţi Activat pentru activare.

3.

Introduceţi codul PIN dorit (3 până la 8 caractere alfanumerice).

4.

Validaţi cu tasta OK.



Dezactivarea codului
PIN pas cu pas

Acum instrumentul este protejat împotriva unei utilizări neautorizate.
Codul PIN este solicitat acum după pornirea instrumentului, ieşirea din standby
sau reintroducerea setărilor pentru PIN.

Pas

Descriere

1.

Mergeţi la Meniu » Dispozitiv » Protecţie antifurt.
Apăsaţi Dezactivat pentru a dezactiva.

2.

Introduceţi codul PIN şi apăsaţi OK pentru a accepta.



Acum instrumentul nu mai este protejat împotriva unei utilizări neautorizate.

3D Disto, Protecţia instrumentului (protecţie antifurt)
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10

Îngrijire şi transport

10.1

Transport

Transport pe teren

Când transportaţi echipamentul pe teren, aveţi întotdeauna grijă să:
• transportaţi produsul în containerul său original,
• sau să transportaţi pe umăr trepiedul cu picioarele strânse, ţinând produsul ataşat în
sus.

Transport cu un
vehicul rutier

Nu transportaţi niciodată produsul liber într-un vehicul rutier, deoarece poate fi afectat de
şocuri şi vibraţii. Transportaţi produsul întotdeauna în containerul său de transport, ambalajul original sau asemănător, şi asiguraţi-l.

Expediere

Dacă transportaţi produsul pe cale ferată, calea aerului sau mare, utilizaţi ambalajul original
complet al aparatului Leica Geosystems, containerul de transport şi cutia de carton sau
echivalente, pentru a îl proteja de şocuri şi vibraţii.

Expediere, transport
baterii

Dacă transportaţi sau expediaţi bateriile, persoana responsabilă pentru produs trebuie să
aibă grijă să fie respectate reglementările naţionale şi internaţionale. Înaintea transportării
sau expedierii, luaţi legătura cu compania dumneavoastră locală de transport pasageri sau
marfă.

Reglarea pe teren

Executaţi periodic măsurări de test şi executaţi reglajele de teren indicate în Manualul utilizatorului, în special după ce produsul a căzut, a fost depozitat pe perioade lungi sau transportat.

10.2

Depozitare

Produs

Respectaţi limitele de temperatură când depozitaţi echipamentul, în special vara dacă echipamentul se află într-un vehicul. Consultaţi "Date tehnice" pentru informaţii privind limitele
de temperatură.

Reglarea pe teren

După perioade lungi de depozitare, controlaţi parametrii de reglare pe teren indicaţi în acest
manual înainte de a utiliza produsul.

Baterii Li-Ion

•
•
•
•
•
•

Consultaţi "Date tehnice" pentru informaţii privind domeniul de temperatură pentru
depozitare.
Scoateţi bateriile din produs şi încărcător înainte de depozitare.
După depozitare reîncărcaţi bateriile înainte de utilizare.
Protejaţi bateriile de vapori şi umiditate. Bateriile umede sau cu condens trebuie uscate
înainte de depozitare sau utilizare.
Se recomandă un domeniu de temperatură de depozitare de la 0°C la +30°C/+32°F la
+86°F într-un mediu uscat, pentru a minimiza auto-descărcarea bateriei.
La temperatura recomandată de depozitare, bateriile încărcate între 40% şi 50% pot fi
depozitate timp de un an. După această perioadă de depozitare, bateriile trebuie reîncărcate.

10.3

Curăţare şi uscare

Carcasa și componentele optice

•
•
•

Îndepărtați praful de pe carcasa și componentele optice precum lentilele și ferestrele.
Nu atingeţi niciodată geamul cu degetele.
Utilizaţi doar lavetă curată, uscată și moale pentru curăţare. Dacă este necesar, înmuiaţi-o în puţină apă sau alcool pur. Nu utilizaţi alte tipuri de lichide pentru că acestea pot
ataca componenţii polimer ce protejează sticla.
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Produse umede

Uscaţi produsul, containerul de transport, inserţiile de spumă şi accesoriile la o temperatură
nu mai mare de 40°C/104°F şi curăţaţi-le. Nu ambalaţi la loc până când nu este totul uscat.
Întotdeauna închideţi cutia când transportaţi aparatul în teren.

Cabluri şi fişe

Păstraţi fişele curate şi uscate. Suflaţi orice murdărie depusă pe fişele cablurilor de conexiune.
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11

Date tehnice

11.1

Date tehnice

Precizie distanţă
directă (3D)

la 10 m
Combinaţie între măsucca. 1 mm
rarea unghiului şi a distanţei

la 30 m

la 50 m

cca. 2 mm

cca. 4 mm

Măsurare unghi
(Hz/V)

Interval de funcţionare:
Precizie

Orizontal 360°, Vertical 250°
5" (1,2 mm la 50 m)

Caracteristici distanţmetru cu laser

Sistem de măsurare:
Tipul:
Interval de funcţionare:
Clasă laser:
Dimensiune punct laser
(la 10 m):
Dimensiune punct laser
(la 30 m):

Analizator de sistem 100 MHz - 150 MHz
Laser roşu vizibil coaxial
0,5 m - 50 m
2
~7 mm × 7 mm
~9 mm × 15 mm

Senzor de înclinare

Interval de aducere automată la 3°
nivel:
Precizia:
10" (2,5 mm la 50 m)

Vizor

Zoom (mărire):
Câmp vizual (la 10 m):

Sensibilitate bulă
circulară

1°/mm

Operarea

Butoane:
Porturi:

Buton ON/OFF
USB Tip B, conector de alimentare cu energie

Comunicare

Transferul datelor:
Tehnologie wireless:
Formate de date acceptate:

USB: tip A, WLAN
SD Card, interval 50 m (în funcţie de mediu), 11 canale
Import: DXF, CSV
Export: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Alimentare

Din interior:
Tipul:
Tensiune electrică:
Durată încărcare:
Timp de funcţionare tipic

Baterie Li-Ion
14,4 V 63 Wh
8h
8h

Din exterior:
Tensiune electrică:

24 VDC, 2,5 A

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

Filet 5/8"
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Dimensiunile instrumentului

186,6 mm × 215,5 mm (diametru × înălţime)

Greutate

2.8 kg

Specificaţii de mediu

Temperatură
Temperatura de funcţionare: −10°C până la +50°C
Temperatura de depozitare: −25°C până la +70°C
Protecţie împotriva apei, prafului şi nisipului
IP54 (IEC60529)
Umiditate
Protecţie:

Max 85% umiditate relativă fără condensare

Telecomandă RM100

Rază de acţiune:
Comunicare:
Baterie

30 m (în funcţie de mediu şi de condiţiile de operare)
Infraroşu (IR)
1 AA, 1,5 V

11.2

Conformitatea cu reglementările naţionale

Conformitatea cu
reglementările naţionale

•
•

•

•
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FCC Partea 15, 22 şi 24 (aplicabilă în SUA).
Prin prezenta, Leica Geosystems AG, declară că produsele 3D Disto și RM100 sunt
conforme cu cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE
şi celelalte Directive europene aplicabile. Declaraţia de conformitate poate fi consultată
pe http://www.leica-geosystems.com/ce.
Echipamentele Clasa 1 conform Directivei europene 1999/5/CE (R&TTE) pot
fi lansate pe piaţă şi introduse în exploatare fără restricţii în orice stat membru
EEA.
Conformitatea pentru ţări cu alte reglementări naţionale, neacoperite de FCC partea 15,
22 şi 24 sau Directiva europeană 1999/5/CE trebuie să fie aprobată înainte de utilizare
şi operare.
Conformitatea cu Legea Japoneză a Radioului şi Legea Afacerilor de Telecomunicaţii.
– Dispozitivul este aprobat în conformitate cu Legea Japoneză a Radioului şi Legea
Afacerilor de Telecomunicaţii.
– Dispozitivul nu se va modifica (în caz contrar, numărul de identificare acordat va
deveni invalid).
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11.3

Reglementări privind Mărfurile Periculoase

Reglementări privind
Mărfurile Periculoase

Multe produse din Leica Geosystems sunt alimentate de baterii cu litiu.
Bateriile cu litiu pot fi periculoase în anumite condiții și pot prezenta un pericol pentru
siguranță. În anumite condiții, bateriile cu litiu se pot supraîncălzi și se pot aprinde.
Atunci când mutați sau transportați produsul dvs. Leica cu baterii cu litiu la bordul
unei aeronave comerciale, trebuie să o faceți în conformitate cu Reglementările
IATA privind Mărfurile Periculoase.
Leica Geosystems a dezvoltat principii directoare privind "Modul de transportare
a produselor Leica" și "Modul de expediere a produselor Leica" cu baterii cu litiu.
Înainte de transportarea unui produs Leica, vă solicităm să consultați aceste principii directoare de pe pagina noastră de internet (http://www.leicageosystems.com/dgr) pentru a vă asigura că respectați Reglementările IATA
privind Mărfurile Periculoase și că produsele Leica pot fi transportate corect.
Este interzis transportul bateriilor deteriorate sau defecte la bordul oricărui vehicul.
Prin urmare, asigurați-vă că orice condiție de transport al oricărei baterii este sigură.
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12

Garanţie sub PROTECT de Leica Geosystems

Descriere

Garanţia producătorului pe toată durata de viaţă funcţională
Acoperirea garanţiei pe întreaga durată de utilizare a produsului aflat sub incidenţa
PROTECT conform Garanţiei limitate internaţionale Leica Geosystems şi Termenilor generali şi condiţiilor PROTECT editate sub www.leica-geosystems.com/protect. Reparare
gratuită sau înlocuirea tuturor produselor sau oricăror piese aflate sub incidenţa PROTECT
care suportă defecţiuni în urma defectelor de material sau fabricaţie.
3 ani gratuitate
Servicii suplimentare dacă produsul sub incidenţa PROTECT se defectează şi necesită
reparaţie în condiţii normale de exploatare, aşa cum sunt descrise în manualul utilizatorului,
fără costuri suplimentare.
Pentru a beneficia de perioada "3 ani gratuitate", produsul trebuie să fie înregistrat la
http://myworld.leica-geosystems.com în termen de 8 săptămâni de la data cumpărării.
Dacă produsul nu este înregistrat, se aplică o perioadă de "Doi ani gratuitate".
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13

Acord de Licență a Software-ului

Acord de Licență a
Software-ului

Acest produs conține un software care este preinstalat în aparat sau vă este furnizat odată
cu produsul sau poate fi copiat de pe pagina web a companiei Leica Geosystems cu
acordul companiei. Software-ul este protejat de legea dreptului de autor și alte legi și utilizarea sa definită și reglementată de Acordul de Licențiere a Software-ului Leica
Geosystems, care acoperă aspecte precum, însă fără a se limita la, Scopul licenței,
Garanția, Drepturile de proprietate intelectuală, Limitarea răspunderii, Excluderea altor
asigurări, Legea guvernantă și Locul de jurisdicție. Vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți
oricând în întregime termenii și condițiile Acordului de Licențiere a Software-ului Leica
Geosystems.
Un astfel de acord este oferit împreună cu toate produsele și poate fi, de asemenea,
consultat și descărcat pe pagina de internet Leica Geosystems la
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
sau poate fi procurat de la distribuitorul dvs. Leica Geosystems.
Nu trebuie să instalați sau să utilizați software-ul decât dacă ați citit și ați acceptat termenii
și condițiile Acordului de Licențiere a Software-ului Leica Geosystems. Instalarea sau utilizarea software-ului sau oricărei părți a acestuia presupune că ați acceptat toți termenii și
condițiile unui astfel de Acord de Licențiere. Dacă nu sunteți de acord cu unii din acești
termeni ai unui astfel de Acord de Licențiere, nu trebuie să descărcați, să instalați sau să
utilizați software-ul și trebuie să returnați software-ul neutilizat împreună cu documentația
sa însoțitoare și chitanța de achiziționare distribuitorului de la care ați achiziționat produsul
în decursul a zece (10) zile de la achiziționare pentru a vă rambursa integral prețul de
achiziționare.

Licenţă publică GNU

Unele părţi ale software-ului dispozitivului 3D Disto sunt dezvoltate în baza GPL (licenţă
publică GNU). Licenţele corespunzătoare pot fi găsite pe dispozitivul de memorie USB
Leica în directorul „licențe GPL”.
Pentru mai multe informații, contactați un reprezentant Leica Geosystems. Puteți găsi
detalii de contact accesând pagina web www.leica-geosystems.com/contacts.

Google Analytics

Software-ul Leica 3D Disto pentru Windows® stochează pe computerul dumneavoastră
informații referitoare la asistență și statisticile de utilizare (și anume, utilizarea instrumentelor software-ului, numărul de măsurători, analizele intervalelor de măsurare etc.).
Leica Geosystemsutilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google
Inc. pentru a analiza aceste informații. Leica Geosystemsnu procesează sau stochează
date personale sau alte date referitoare la clienți, precum numărul de serie al Leica 3D
Disto sau adresa IP a utilizatorului.
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