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Apžvalga
Ap ž v a lg a

Komponentai

5. Pridėti / Eiti kairėn

„Leica DISTO™“ – tai lazerinis atstumo matuoklis,
naudojantis 2 klasės lazerį. Naudojimo sritis žr.
skyriuje Techniniai duomenys.

6. Įvesti / Lygu

Pagrindinis rezultato langas

7. Pasirinkimo klavišai, susiję su
aukščiau esančiai simboliais
8. Funkcijos
9. Atimti / Eiti dešinėn
10. Matavimo atskaita / Eiti žemyn

1. Būsenos juosta
2. Pagrindinė eilutė
3. Aktyvi funkcija
4. Parankiniai

1. Ekranas
2. Įjungti / matuoti
3. Išvalyti / išjungti
4. Priartinimas / Eiti aukštyn

Leica DISTO™ X4
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Apžvalga
Pagrindinis matavimo langas

Žymėjimo langas

Piktogramos būsenos juostoje
Norėdami pamatyti kitus rezultatus,
slinkite žemyn
Maitinimas nuo akumuliatoriaus
„Bluetooth®“ yra įjungtas
Nustatyta „Bluetooth®“ jungtis
Matavimo atskaitos taškas
Prietaisas matuoja
Perėjimas suaktyvintas ir prie išmatuoto
atstumo prideda / nuo jo atima nustatytą
reikšmę
Prietaisas yra suniveliuotas
Įrenginys nėra suniveliuotas
Priartinimas

1. Būsenos juosta
3. Aktyvi funkcija
4. Parankiniai
5. Priartinimo etapas

1. Funkcija / Nuostatos
2. Nuostatos
3. Pagalbos funkcija
4. Puslapis rodiklis

6. Kryželis

Leica DISTO™ X4
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Techniniai duomenys
T e c h n in ia id u o me n y s

Bendroji klasifikacija
Tikslumas palankiomis sąlygomis*
Tikslumas nepalankiomis sąlygomis**
Tikslumas palankiomis sąlygomis*
Tikslumas nepalankiomis sąlygomis**
Mažiausias rodomas matas
„X-Range Power Technology“
Lazerio klasė
Lazerio tipas
lazerio taško ø | nurodytais atstumais
Matavimo nuokrypio tikslumas iki lazerio spindulio****
Matavimo nuokrypio tikslumas iki korpuso****
Matavimo nuorypio diapazonas ****
Apsaugos klasė
Automat. lazerio išjungimas
Automat. maitinimo išjungimas

1 mm / 0,04" ***
2 mm / 0,08" ***
0,05 - 150m / 0,16 - 500ft ***
0,05 - 80m / 0,16 - 260ft ***
0,1 mm / 1/32 in
taip
2
635 nm, <1 mW
6 / 30 / 60 mm | 10 / 50 / 100 m
± 0,2°
± 0,2°
360°
IP65 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų)
po 90 s
po 180 s

„Bluethooth® Smart“

„Bluetooth® v4.0“

„Bluetooth® Smart“ galia

0,71 mW

„Bluetooth® Smart“ dažnis

2 400–2 483,5 MHz

„Bluetooth® Smart“ veikimo atstumas

<10m

Baterijų naudojimo laikas (2 x AA)

iki 4 000 matavimų

Matmenys (A x G x P)

132 x 56 x 29 mm | 5,2 x 2,2 x 1,1 in

Svoris (su baterijomis)

184 g / 6,49 oz

Temperatūros diapazonas laikymo | naudojimo aplinkoje

nuo –25 iki 70 °C / nuo –13 iki 158 °F | nuo –10 iki 50 °C / nuo 14 iki 122 °F

* Palankiomis sąlygomis laikoma: baltas ir difuziškai atspindintis taikinys (baltai dažyta siena), žemas
foninio apšvietimo lygis ir vidutinė temperatūra.
** Nepalankiomis sąlygomis laikoma: taikiniai su mažesne ar didesne atspindžio geba, stiprus foninis
apšvietimas arba temperatūra, atitinkanti nurodyto temperatūros diapazono viršutinę arba apatinę ribą.
*** Leistini nuokrypiai taikomi nuo 0,05 m iki 10 m atstumui su 95 % pasikliautinumu.
Kai sąlygos palankios, didesniam nei 10 m atstumui nuokrypis gali padidėti 0,10 mm/m.

Leica DISTO™ X4

Kai sąlygos nepalankios, didesniam nei 10 m atstumui nuokrypis gali padidėti 0,15 mm/m.
**** Kai kalibruoja naudotojas. Papildomas su kampu susijęs nuokrypis: +/-0,01 ° vienam laipsniui iki +/45 ° kiekviename kvadrante.
Taikoma, kai yra kambario temperatūra. Visame darbinės temperatūros diapazone maksimalus nuokrypis
padidėja +/-0,1 °.
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Techniniai duomenys
Funkcijos
Atstumo matavimas
Min. / maks. matavimas
Ištisinis matavimas
Gairė
Sudėtis / atimtis
Plotas
Patalpos išlinkimas
Apimtis
Dažytojo funkcija (sudėtinis ploto matavimas)
Pitagoras
Išmanusis horizontalus režimas / netiesioginis aukštis
Lygis
Atmintis
Pyptelėjimas
Apšviestas spalvotas ekranas

taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip
3 taškai
taip
taip
taip
taip
taip

„Bluethooth® Smart“

taip

Personalizuoti parankinius

taip

Laikmatis

taip

Funkcija / atstumas nuo taško iki taško

Taip *****

Išmanusis plotas

Taip *****

Aukščio sekimas

taip

**** Kartu su „Leica DST 360“ adapteriu

Leica DISTO™ X4
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Prietaiso paruošimas darbui
Prie ta is o p a ru o š ima s d a rb u i

Įvadas
Prieš naudodami gaminį pirmą kartą,
atidžiai perskaitykite saugos
nurodymus (žr. Saugos nurodymai) ir
naudojimo instrukciją.

Už gaminį atsakingas asmuo privalo
užtikrinti, kad visi dirbantys su
prietaisu suprastų ir vadovautųsi šiais
nurodymais.

DĖMESIO
Žymi potencialiai pavojingą situaciją
arba neleistiną naudojimo būdą, kurių
neišvengę galite nežymiai susižeisti ir
(arba) pastebimai sugadinti
medžiagas, patirti finansinius
nuostolius ir pakenkti aplinkai.

Žymi pastraipas, kurių
nurodymais privaloma
vadovautis dirbant, kadangi jie
užtikrina techniškai teisingą ir
efektyvų gaminio naudojimo
būdą.

Naudojamų ženklų reikšmė:

ĮSPĖJIMAS
Žymi potencialiai pavojingą situaciją
arba neleistiną naudojimo būdą, kurių
neišvengę galite mirtinai arba sunkiai
susižaloti.

Leica DISTO™ X4
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Prietaiso paruošimas darbui
Įdėkite baterijas
Jei norite užtikrinti patikimą
prietaiso veikimą,
rekomenduojame naudoti
kokybiškas šarmines baterijas.
Kai baterijos simbolis mirksi,
baterijas pakeiskite.

Įjungimas / išjungimas

Prietaisas išjungiamas.

Leica DISTO™ X4
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Prietaiso paruošimas darbui
Išvalyti

Atšaukiamas paskutinis veiksmas.

Paliekama dabartinė funkcija,
grįžtama į numatytąjį veikimo režimą.

Pranešimų kodai
Jei parodomas pranešimas „i“ ir
numeris, žr. nurodymus skyriuje
Pranešimų kodai. Pavyzdys:

Leica DISTO™ X4
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Prietaiso paruošimas darbui
Daugiafunkcis galas
Matuojant 90° išsukamu galu
įsitikinti, kad šis yra plokštumoje
su kraštu, nuo kurio matuojate.

Automatiškai aptinkama galo
padėtis ir atitinkamai
nustatomas nulinis taškas.

Matavimo atskaitos taško reguliavimas
d) Atstumas yra matuojamas nuo
„Leica DISTO“ adapterio.

a) Atstumas yra matuojamas nuo
prietaiso galo (standartinė nuostata).
b) Atstumas yra matuojamas nuo
prietaiso priekio.
c) Atstumas yra matuojamas nuo
trikojo sriegio.

Leica DISTO™ X4

Jeigu prietaisas yra išjungtas,
nuoroda grįžta prie standartinių
nustatymų (prietaiso galas).

Patvirtinti nuostatą.
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Nuostatos
Nu o s ta o
t s

Apžvalga
Pokrypio vienetai
Atstumo vienetai
Pasukamas ekranas**
Pyptelėjimas
„Bluetooth®“
„Bluetooth®“ nustatymai
Apšvietimas
Parankiniai
Klaviatūros užrakinimas
Pokrypio kalibravimas
Informacija / Serijinis numeris
Poslinkis
DST 360 kalibravimas*
Atstata

* Aktyvuojamas, kai yra prijungta prie „Leica DST
360“ adapterio
** Šiai funkcijai gauti, per Leica DISTO™ Plan App
gali tekti atnaujinti programinę įrangą

Leica DISTO™ X4
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Nuostatos
Pokrypio vienetai
Galima perjungti šiuos matavimo
vienetus:
360,0°
0,00 %

Patvirtinti nuostatą.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
Atstumo vienetai
Galima perjungti šiuos matavimo
vienetus:
0,00 m
0,00 ft
0,000 m
0,000 in
0,0000 m
0'00" 1/32
0,0 mm
0 in 1/32

Patvirtinti nuostatą.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
Pasukamo ekrano įjungimas / išjungimas*
Šiai funkcijai gauti, per Leica DISTO™ Plan App gali
tekti atnaujinti programinę įrangą

Norint įjungti, pakaroti veiksmą.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas

Norint įjungti, pakaroti veiksmą.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
„Bluetooth®“ įjungimas / išjungimas
„Bluetooth®“ yra įjungtas, o
būsenos juostoje yra rodoma
juoda „Bluetooth®“ piktograma.
Jei jungtis nustatyta,
piktogramos spalva pasikeičia į
mėlyną.

Norint įjungti, pakaroti veiksmą.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
„Bluetooth®“ nustatymai

Jei aktyvuota matavimo režime,
galima naudotis rodyklių mygtukais,
kad judėtų kompiuterio žymeklis.

Paspaudus trumpai: siunčia
pagrindinės linijos vertes į kompiuterį.
Paspaudus ilgai: siunčia visus
matavimus ir rezultatus į kompiuterį.
Pasirinkite ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
Jei prietaisas yra prijungtas,
parankiniai suskleidžiama,
tačiau yra rodomi du mygtukai:

Patvirtinti nuostatą.
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Pasirinkite perduodamos vertės
dešimtainio kablelio rūšį.

Patvirtinti nuostatą.

Pasirinkite, vienetas perduotas ar ne.
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Nuostatos

Patvirtinti nuostatą.

Pasirinkite perdavimo nutraukimą.

Patvirtinti nuostatą.

Išeiti iš nuostatos.
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Patvirtinti nuostatą.

Pasirinkite, ar vertė turi būti
perduodama automatiškai, ar
rankiniu būdu.
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Nuostatos
Apšvietimas

Pasirinkite ryškumą.

Patvirtinti nuostatą.

Išeiti iš nuostatos.
Energijos taupymas, prireikus,
gali sumažinti ryškumą.

Leica DISTO™ X4
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Nuostatos
Personalizuoti parankinius

Pažymėkite mėgstamiausią funkciją.

Išeiti iš nuostatos.

Leica DISTO™ X4

Į kairę arba dešinę paspauskite
pasirinkimo klavišą. Funkcija
pažymėta kaip labiau mėgstama nei
atitinkamo pasirinkimo klavišas.

Greitai prieigai paspauskite
mėgstamos funkcijos klavišą.
Trumpiniai:
matavimo režime paspauskite ir
2 sek. palaikykite pasirinkimo
klavišą. Išsirinkite
mėgstamiausią funkciją ir dar
kartą trumpai paspauskite
atitinkamą pasirinktą klavišą.
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Nuostatos
Klavišo užrakto aktyvavimas / deaktyvavimas

Norint deaktyvuoti, pakartoti veiksmą.
Prietaisą išjungus, aktyvuojamas
klavišo užraktas.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas)

Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio
paviršiaus.

Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° ir
vėl padėkite jį ant visiškai plokščio
paviršiaus.

Leica DISTO™ X4

Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio
paviršiaus.
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Nuostatos

Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° ir
vėl padėkite jį ant visiškai plokščio
paviršiaus.

Leica DISTO™ X4

Po 2 s prietaisas vėl grįž prie
įprastinio režimo.
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Nuostatos
Informacija

Išeiti iš informacijos lango.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
Perėjimas

Pasirinkti sk.

Reguliuoti sk.

Nustatymų išjungimas
automatiškai prideda arba atima
nustatytą vertę prie arba nuo
visų matavimų. Ši funkcija leidžia
nuokrypius, į kuriuos reikia
atsižvelgti. Rodomas nustatymų
išjungimo simbolis.
Patvirtinti vertę.

Leica DISTO™ X4

Išeiti iš nuostatos.
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Nuostatos
„Leica DST 360“ adapterio kalibravimas*
* Funkcija aktyvuojama, kai yra prijungta prie
„Leica DST 360“ adapterio.

Nurodykite norimą išmatuoti tašką,
nutolusį didesniu nei 8 m atstumu.
Pažymėkite nustatytą tašką ir
spauskite DIST mygtuką, kad po 5
sek. galėtumėte matuoti.

Vertikalioje padėtyje pasukite
prietaisą 180°.

Leica DISTO™ X4

Pasukite prietaisą 180°. Dar kartą
pažymėkite nustatytą tašką ir
spauskite DIST mygtuką, kad po 5
sek. galėtumėte matuoti.

Naudodami „Leica DST 360“
adapterį pasieksite daug
tikslesnio rezultato.
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Nuostatos
Atstata
Atstata – grąžinti instrumentus į
gamyklinius nustatymus. Visi
pritaikyti nustatymai ir atmintis
bus prarasta.

Antras patvirtinimas pasirinkimo
klavišais:
a) Atsisakyti
b) Patvirtinti

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Na u d o jima s

Apžvalga
Vieno atstumo matavimas
Plotas
Apimtis
Patalpos išlinkimas
Išmanusis horizontalus režimas
Lygis
Pitagoras (3 taškų)
Pažymėti
Laikmatis
Aukščio sekimas**
Atmintis
Matavimas nuo taško iki taško*
Matavimas nuo taško iki taško
suniveliuotas*
Išmaniojo ploto matavimas*/**

* Aktyvuojamas, kai yra prijungta prie „Leica DST
360“ adapterio
** Šiai funkcijai gauti, per Leica DISTO™ Plan App
gali tekti atnaujinti programinę įrangą

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Taškų ieškiklis
Tai labai padeda matuojant
lauke. Integruotas taškų ieškiklis
(ekrano apžiūra) tikslą parodys
ekrane. Prietaisas matuoja
kryželio viduryje, net jei lazerio
taškas nėra matomas.
Paralakso klaidos atsiranda,
jeigu taškų ieškiklio kamera
naudojama arti esantiems
tikslams, susidarant įspūdžiui,
kad lazeris pasislinko nuo
kryželio. Tokiu atveju
pasikliaukite faktiniu lazerio
tašku. Naudojant nuo taško iki
taško ir išmaniojo ploto
matavimo funkcijas, klaida

Leica DISTO™ X4

automatiškai koreguojama
kryžiuko poslinkiu.
Taškų ieškiklis visuomet
įjungtas, kai yra įjungtas lazerio
spindulys.
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Naudojimas
Vieno atstumo matavimas

Nukreipkite įjungtą lazerį į taikinį.

Taikinių paviršiai: matuojant
atstumą iki bespalvio skysčio,
stiklo, polistireno, skaidraus
arba labai blizgaus paviršiaus,
gali atsirasti matavimo klaidų.
Matuojant atstumą iki tamsių
paviršių, matuojama ilgiau.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Ištisinio / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas
Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.

Skirta matuoti patalpų kampams
(didžiausios vertės) arba
horizontaliam atstumui (mažiausios
vertės)

Parodomas mažiausias ir didžiausias
(„min“, „max“) išmatuotas atstumas.
Paskutinė išmatuota vertė parodoma
pagrindinėje eilutėje.

Išjungia ištisinį / mažiausio ir
didžiausio atstumo matavimą.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Pridėti / atimti

Kitas matas pridedamas prie
(atimamas iš) ankstesniojo.

Leica DISTO™ X4

Prireikus šį veiksmą galima
pakartoti. Tuo pačiu būdu
galima sudėti arba atimti ploto
arba tūrio vertes.
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Naudojimas
Plotas

Plotas apskaičiuojamas matematiniu
principu, dauginant 2 atstumus.

Nukreipkite lazerį į pirmąjį taikinio
tašką.

Nukreipkite lazerį į antrąjį taikinio
tašką.

Leica DISTO™ X4

a) Pirmasis atstumas
b) Antrasis atstumas
c) Perimetras
d) Plotas

Rezultatas parodomas
pagrindinėje eilutėje, o
išmatuota vertė – virš jos.
Dažytojo funkcija: pradėję
matuoti pirmą atstumą,
paspauskite + arba –.
Išmatuokite ir pridėkite arba
atimkite sienų ilgius. Jei norite
sužinoti sienos plotą, kaip antrąjį
ilgį išmatuokite aukštį.
Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.
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Naudojimas
Apimtis

Plotas apskaičiuojamas matematiniu
principu, dauginant 3 atstumus.

Nukreipkite lazerį į pirmąjį taikinio
tašką.

Nukreipkite lazerį į antrąjį taikinio
tašką.

Leica DISTO™ X4

Nukreipkite lazerį į trečiąjį taikinio
tašką.
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Naudojimas

Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.

a) Pirmasis atstumas
b) Antrasis atstumas
c) Trečiasis atstumas
d) Apimtis

Leica DISTO™ X4

a) Lubų / grindų plotas
b) Sienos plotas
c) Perimetras
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Naudojimas
Patalpos išlinkimas

Kampas apskaičiuojamas remiantis
kosinuso taisykle, žinant 3 trikampio
kraštinių ilgius.

Nukreipkite lazerį į pirmąjį taikinio
tašką.

Nukreipkite lazerį į antrąjį taikinio
tašką.

Leica DISTO™ X4

Nukreipkite lazerį į trečiąjį taikinio
tašką.
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Naudojimas

Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.

a) Pirmasis atstumas
b) Antrasis atstumas
c) Trečiasis atstumas
d) Kampas tarp pirmojo ir antrojo
matavimo

Leica DISTO™ X4

a) Perimetras
b) Trikampio plotas
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Naudojimas
Išmanusis horizontalus režimas

Horizontalusis atstumas
apskaičiuojamas remiantis
trigonometrine kosinuso funkcija, kai
yra žinomas 1 ilgis ir 1 kampas.

Nukreipkite lazerį į taikinį (iki 360° ir
pakrepkite skersai ±10°).

Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.

Leica DISTO™ X4

37

Naudojimas
Lygis

Rodomas 360° nuolydis.
Prietaisas pypsi esant 0° ir 90°.
Labai tinka horizontaliam arba
vertikaliam koregavimui.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Pitagoras (3 taškų)

Atstumas apskaičiuojamas remiantis
Pitagoro teorema, kai yra žinomi 2
stačiakampių trikampių 3 ilgiai.

Nukreipkite lazerį į pirmąjį taikinį.

Nukreipkite lazerį į antrąjį taikinį.

Leica DISTO™ X4

Nukreipkite lazerį į trečiąjį taikinį.
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Naudojimas

Rezultatas parodomas
pagrindinėje eilutėje, o
išmatuotas atstumas – virš jos.
Jei nustatę funkciją 2 sekundes
spausite matavimo mygtuką,
bus automatiškai įjungtas
mažiausio arba didžiausio
atstumo matavimas.
Pitagorą rekomenduojame
naudoti tik netiesioginiam
horizontaliam matavimui.
Aukščiui matuoti (vertikaliai)
tikslingiau naudoti funkciją su
nuokrypio matavimu.
Norėdami perimti vertes,

Leica DISTO™ X4

esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.
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Naudojimas
Pažymėti
Tam tikriems matuojamiems
ilgiams pažymėti galima įvesti du
skirtingus atstumus (a ir b).

Pasirinkti sk.

Leica DISTO™ X4

Reguliuoti sk.

Patvirtinkite vertę „a“.

Koreguoti vertę „b“.
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Naudojimas

Patvirtinkite vertę „b“ ir pradėkite
matuoti.

Pamažu stumkite prietaisą palei
gairės liniją. Rodomas atstumas iki
kito gairės taško.

a) Visų pirma nustatykite atstumą iki
pirmojo pažymėto taško
b) Esama padėtis iki matuojamo tikslo
c) Nustatykite atstumą iki antrojo
pažymėto taško

Funkciją galima išjungti
paspaudus mygtuką
CLEAR/OFF (išvalyti / išjungti).

Priartėjus prie pažymėto taško
mažiau nei 18 mm, pažymėto
taško vertė užsifiksuoja, o
šonuose esančios rodyklės
pakeičia savo spalvą į raudoną.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Laikmatis

Pasirinkite paleidimo laiką.

Patvirtinti nuostatą.
Savaiminis paleidimas
pasileidžia, jeigu yra paspaustas
Įjungti/Matavimas mygtukas.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Aukščio sekimas*
* Šiai funkcijai gauti, per Leica DISTO™ Plan App
gali tekti atnaujinti programinę įrangą

Nukreipkite lazerį į apatinį tašką.
Aukštis apskaičiuojamas remiantis
trigonometrine kosinuso funkcija, kai
yra žinomas 1 ilgis ir 1 išmatuotasis
kampas.

Nukreipkite lazerį į viršutinius taškus ir
kampo / aukščio sekimas bus
pradėtas automatiškai.

Leica DISTO™ X4

Aukščio sekimas sustabdomas.
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Naudojimas

Gali būti nustatomas pastatų
arba medžių aukštis be tinkamų
atsipindinčių taškų. Apatiniame
taškė yra matuojamas pokrypis
ir atstumas, kuriam reikalingas
atspindintis lazerio taikinys.
Viršutinis taškas gali būti
nustatytas taškų ieškikliu /
kryželiu ir jam nereikia
atspindinčio lazerio taikinio, kai
matuojamas tik nuokrypis.
Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Atmintis (20 pastarųjų rezultatų)

a) Šalinti atmintį
b) Perimti vertę tolesniems
veiksmams

Leica DISTO™ X4

Norėdami pamatyti išsamesnius
specifinių matavimų rezultatus,
naudokite žemyn navigacinius
mygtukus.

Norint persijungti tarp matavimų,
naudokite kairįjį/dešinįjį navigacinį
mygtuką.
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Naudojimas
Matavimas nuo taško iki taško*
* Funkcija aktyvuojama, kai yra prijungta prie
„Leica DST 360“ adapterio.

Nukreipkite lazerį į pirmąjį taikinio
tašką.
Ryšio atstumas apskaičiuojamas
remiantis 2 žinomomis koordinatėmis
su x,y ir z vertėmis.

Nukreipkite lazerį į antrąjį taikinio
tašką.

Leica DISTO™ X4

Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.
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Naudojimas

Pasirinkus ištisinį matmenį iki
antrojo tikslinio taško, bus
rodomas faktinis atstumas.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Matavimas nuo taško iki taško suniveliuotas*
* Funkcija aktyvuojama, kai yra prijungta prie
„Leica DST 360“ adapterio.

remiantis 2 žinomomis koordinatėmis
su x,y ir z vertėmis.

Norint atlikti niveliavimą, prietaisas turi
būti palinkęs +/- 5°.
Norėdami gauti daugiau matavimo
duomenų, naudokitės šia matavimo
nuo taško iki taško funkcija.
Suniveliavus nejudinkite prietaiso.
Ryšio atstumas apskaičiuojamas

Pasukite prietaisą pagal laikrodžio
rodyklą 90°. Sekite ekrane
rodomomis instrukcijomis.
Niveliavimas baigtas, jei ekrane
atsiranda užrašas OK.

Leica DISTO™ X4

Patikrinkite būsenos liniją:
a) Rodomas teisingas niveliavimas
b) Rodomas nepakankamas
niveliavimas

Pasukite prietaisą pagal laikrodžio
rodyklą 90°. Sekite ekrane
rodomomis instrukcijomis.

Nukreipkite lazerį į pirmąjį taikinio
tašką.
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Naudojimas

Nukreipkite lazerį į antrąjį taikinio
tašką.

Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.

Pasirinkus ištisinį matmenį iki antrojo
tikslinio taško, bus rodomas faktinis
atstumas.

Leica DISTO™ X4
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Naudojimas
Išmaniojo ploto matavimas*
* Funkcija aktyvuojama, kai yra prijungta prie
„Leica DST 360“ adapterio. Šiai funkcijai gauti, per
Leica DISTO™ Plan App gali tekti atnaujinti
programinę įrangą

Nukreipkite lazerį į pirmąjį taikinio
tašką.

Plotas apskaičiuojamas remiantis
keliomis žinomomis koordinatėmis su
x,y ir z vertėmis.

Nukreipkite ir išmatuokite papildomus
taškus (daug. 30).

Leica DISTO™ X4

a) Išmatuoto ploto perimetras
Norėdami perimti vertes,
esančias pagrindinėje linijoje ir
siųsti jas per „Bluetooth®
Smart“, naudokite reguliavimo
žemyn navigacinį mygtuką.
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Naudojimas
„Bluethooth® Smart“
DISTO™ Plan. Per „Bluetooth®“
siunčiamiems duomenims
naudokite programėlę. Ši
programėlė atnaujins jūsų
prietaisą.
Kai prietaisas įjungtas, režimas
„Bluetooth® Smart“ visada yra
aktyvus. Prijunkite prietaisą prie
išmaniojo telefono, planšetės,
nešiojamo kompiuterio...
Aktyvavus „Automatinio
siuntimo“ funkciją, matavimo
duomenys bus perduoti
automatiškai. Norėdami
perduoti rezultatą, spauskite šį

Leica DISTO™ X4

mygtuką:

„Bluetooth®“ išjungiamas, kai tik
išjungiamas lazerinis atstumo
matuoklis.
Veiksmingas ir naujas modulis
„Bluetooth® Smart“ (su naujuoju
standartu „Bluetooth® V4.0“) veikia
su visais „Bluetooth® Smart Ready“
prietaisais. Kiti „Bluetooth®“ prietaisai
nepalaiko energiją taupančio modulio
„Bluetooth® Smart“, integruoto į
prietaisą.

Nesuteikiame garantijos
nemokamai DISTO™
programinei įrangai ir
neteikiame jai palaikymo.
Neprisiimame jokios
atsakomybės dėl įvykių,
atsiradusių naudojant
nemokamą programinę įrangą
ir nesame įpareigoti atlikti
pataisymus ar teikti
atnaujinimus. Mūsų interneto
svetainėje galima rasti platų
komercinės paskirties
programinės įrangos
pasirinkimą. „Android®“ arba

„iOS“ skirtas programėles
galima rasti specializuotose
interneto parduotuvėse.
Išsamesnės informacijos
ieškokite mūsų tinklapyje.
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Pranešimų kodai
Pra n e š imų k o d a i

Nr.

Priežastis

Ištaisymas

156

Skersinis pokrypis didesnis nei 10 °

Prietaisą laikykite nepakreipę jo skersai.

162

Kalibravimo klaida

Įsitikinkite, kad prietaisas yra padėtas ant visiškai horizontalaus ir
plokščio paviršiaus. Pakartokite kalibravimo procedūrą. Jei klaida
išlieka, susisiekite su tiekėju.

204

Skaičiavimo klaida

Matuokite dar kartą.

240

Duomenų perdavimo klaida

Prijunkite prietaisą ir pakartokite procedūrą

252

Per aukšta temperatūra

Palaukite, kol prietaisas atvės.

253

Per žema temperatūra

Sušildykite prietaisą.

255

Gaunamas signalas per silpnas, matavimo trukmė per ilga

Pakeiskite taikinio paviršių (pvz., baltu popieriumi).

256

Gaunamas signalas per stiprus

Pakeiskite taikinio paviršių (pvz., baltu popieriumi).

257

Per stiprus foninis apšvietimas

Padarykite šešėlį taikinio srityje.

260

Pertrauktas lazerio spindulys

Matuokite dar kartą.

301

Prietaisas buvo pajudintas, niveliavimas daugiau nebegalioja.

Atlikite niveliavimą dar kartą. Atlikti matavimus su negaliojančiu
niveliavimu iš dalies įmanoma, tačiau tai turės įtakos tikslumui.

303

„Leica DST 360“ adapterio klaida

Matuokite dar kartą.

* Jei išjungus ir įjungus prietaisą vis tiek dažnai rodomi kiti pranešimų kodai, kreipkitės į prekybos atstovą.

Leica DISTO™ X4
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Priežiūra
Prie ž iū ra

l
l

l

Prietaisą valykite drėgna, švelnia šluoste.
Niekada nepanardinkite prietaiso į
vandenį.
Niekada nenaudokite stiprių valymo
priemonių arba tirpiklių.

Leica DISTO™ X4
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Garantija
Ga ra n tija

Tarptautinė ribota garantija
Prietaisui „Leica DISTO“™ AB „Leica Geosystems“
suteikia dviejų metų garantiją. Tam, kad būtų
suteikta dar vienų metų garantija, įsigijus gaminį
per aštuonias savaites jį reikia užregistruoti
interneto svetainėje http://myworld.leicageosystems.com.
Jei gaminio neužregistruosite, bus taikoma dviejų
metų garantija.
Išsamesnės informacijos apie Tarptautinę ribotą
garantiją rasite internete, adresu www.leicageosystems.com/internationalwarranty.

Leica DISTO™ X4
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Saugos instrukcija
Sa u g o s in s tru k c ija

Už prietaisą atsakingas asmuo turi užtikrinti,
kad visi naudotojai supranta šiuos
nurodymus ir jais vadovaujasi. Gaminys
skirtas naudoti tik apmokytiems asmenims.

Naudojami ženklai
Naudojamų ženklų reikšmė:

Žymi pastraipas, kurių nurodymais
privaloma vadovautis dirbant, kadangi jie
užtikrina techniškai teisingą ir efektyvų
gaminio naudojimo būdą.

ĮSPĖJIMAS
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba
neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite
mirtinai arba sunkiai susižaloti.

DĖMESIO
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba
neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite
nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai sugadinti
medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti
aplinkai.

Leica DISTO™ X4
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Saugos instrukcija
Paskirtis

Neleistinas naudojimas

l

Atstumų matavimas

l

Naudojimas nesilaikant instrukcijų

l

Pokrypio matavimas

l

Naudojimas neleistinose ribose

l

Duomenų perdavimas per „Bluetooth®“

l

l

l

l
l

l

l

l

Leica DISTO™ X4

Saugos sistemų atjungimas ir
paaiškinamų / įspėjančių užrašų
pašalinimas
Įrangos atidarymas įrankiais (atsuktuvais
ir t. t.)
Kitų gamintojų priedų vartojimas be
išankstinio leidimo
Produkto modifikavimas arba konversija
Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, taip
pat tamsoje
Netinkamos saugumo priemones
matavimo vietose (t. y. matuojant
keliuose, statybos vietose ir t. t.)
Lengvabūdiškas arba neatsakingas
elgesys ant pastolių, kopėčių arba
matuojant arti veikiančių įrenginių arba
neapsaugotų jų dalių
Prietaiso nukreipimas tiesiai i saulę

Pavojai naudojant
ĮSPĖJIMAS
Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netinkamai
naudojamas arba modifikuotas, patikrinkite, ar
atstumai matuojami teisingai. Periodiškai atlikite
bandomuosius matavimus. Ypatingai tada, kai
prietaisas buvo neįprastai naudotas, taip pat prieš
svarbius matavimus ir po jų.

DĖMESIO
Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys.
Pažeidimo atveju kreipkitės į vietinį tiekėją.

ĮSPĖJIMAS
Aiškiai nepatvirtinti pakeitimai arba modifikacijos
gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šią įrangą.

ATSARGIAI
Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo
rekomenduojamą įkroviklį.
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Saugos instrukcija
Naudojimo apribojimas
Žr. skyrių Techniniai duomenys. Prietaisas
skirtas naudoti nuolatinėse gyvenamosiose
vietose. Nenaudokite produkto vietose,
kuriose gali kilti sprogimų, arba agresyvioje
aplinkoje.

Atsakomybės apribojimas
Originalios įrangos gamintojo atsakomybė:
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Interneto svetainė: www.leica-geosystems.com
Aukščiau paminėta bendrovė yra atsakinga už
saugų produkto ir vartotojo vadovo pristatymą.
Aukščiau paminėta bendrovė neatsako už trečiųjų
šalių priedus.

Išmetimas
DĖMESIO
Išsikrovusias baterijas draudžiama išmesti su
buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir
nuneškite jas į surinkimo punktą, vadovaudamiesi
valstybiniais arba vietiniais nuostatais.
Produktą draudžiama išmesti su buitinėmis
atliekomis. Produktą utilizuokite
vadovaudamiesi šalyje galiojančiomis
nuostatomis. Laikykitės valstybinių ir
regioninių nuostatų.

Už prietaisą atsakingas asmuo privalo:
l

l

l

Leica DISTO™ X4

Suprasti produkto saugaus naudojimo ir
naudojimo instrukcijos nurodymus.

Specialią informaciją apie produkto apdorojimą ir
atliekų tvarkymą galima atsisiųsti iš mūsų
svetainės.

Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimingų
atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
Visada užtikrinti, kad neįgalioti asmenys
negalėtų naudoti prietaiso.
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Saugos instrukcija
Elektromagnetinis suderinamumas

Atitikimas įstatyminėms

Gaminio naudojimas su

(EMS)

nuostatoms, keliamoms radijo

„Bluethooth®“

ĮSPĖJIMAS
Prietaisas atitinka griežčiausius atitinkamų
standartų ir nuostatų reikalavimus. Tačiau
neįmanoma absoliučiai užtikrinti, jog šis prietaisas
netrikdys kitų prietaisų darbo.

prietaisams Japonijoje
Šis prietaisas atitinka įstatymines nuostatas,
keliamas radijo prietaisams Japonijoje 電 波 法 .
Šio prietaiso negalima modifikuoti, priešingu
atveju suteiktas paskyrimo numeris neteks savo
galios.

ĮSPĖJIMAS
Elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti
kitos įrangos ar įrenginių veikimą (pvz.,
medicininės paskirties, tokius kaip širdies
stimuliatoriai ar klausos aparatai), o tai pat
lėktuvus. Jis gali taip pat veikti žmones ir gyvūnus.
Atsargumo priemonės:
Šis gaminys atitinka griežčiausius standartus ir
reikalavimus, tačiau neįmanoma visiškai panaikinti
galimybės sužaloti žmonių ir gyvūnų.
l

l

l
l

Leica DISTO™ X4

Nenaudokite prietaiso netoli degalinių,
chemijos gamyklų, teritorijose, kuriose
sprogi aplinka ir ten, kur vykdomi
sprogdinimai.
Nenaudokite prietaiso šalia medicininės
įrangos.
Nenaudokite prietaiso lėktuvuose.
Ilgą laiką nenaudokite prietaiso šalia savo
kūno.
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Saugos instrukcija
Lazerio klasė
Prietaisas sukuria matomus lazerio spindulius,
kurie spinduliuojami iš prietaiso. Tai 2 klasės
lazerinis gaminys, kuris atitinka standartą:
l

IEC60825-1 : 2014 „Lazerinių gaminių
sauga“

Bangos ilgis
620–650 nm
Maksimali spinduliavimo galia, naudojama
klasifikacijai
<1 mW
Impulso trukmė
> 400 ps
Impulsų pasikartojimo dažnis

2 klasės lazeriniai produktai:
Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nenukreipkite jo į
žmones. Akis paprastai apsaugo apsauginės
reakcijos, pvz., mirksėjimo refleksas.

320 MHz
Spindulio divergencija
0,16 x 06 mrad

ĮSPĖJIMAS
Pavojinga žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį pro
optinius prietaisus (pvz., žiūronus, teleskopą).

DĖMESIO
Žiūrėti į lazerio spindulį gali būti pavojinga akims.
Neakinkite kitų žmonių. Nuotoliniu būdu valdydami
gaminį per programėlę ar programine įrangą,
būkite itin atidūs, nustatydami lazerio spindulio
kryptį. Matavimo procesas gali būti strukdytas bet
kuriuo metu.

Leica DISTO™ X4
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Saugos instrukcija
Žymėjimas

Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių
duomenų) gali būti atliekami be išankstinio
pranešimo.

Leica DISTO™ X4
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