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Översikt
Öv e rs ik t

Komponenter
Leica BLK3D Imager är en lösning för 3D-
mätningar i bilder i realtid. Se
användningsområdet i kapitlet Tekniska
data.

1. Laser/fotofångst

2. Pekskärm

3. Tillbaka

4. Hem

5. Laser/fotofångst

6. Senaste

7. Laser/fotofångst

8. Dammskydd till USB-port

9. USB-port

10. ON/OFF

Startsida

1. Statuslist

2. Sidomeny

3. Reality Capture

4. Laser

5. Nytt projekt

6. Sketch & Document

7. Organiser
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Tekniska data
T e k n is k a d a taLaserutrustning för avståndsmätning (ISO 163331-1):
Exakthet vid gynnsamma förhållanden: *1 ± 1,0 mm/0,04 in 3

Exakthet vid ogynnsamma förhållanden:2 ± 2,0 mm/0,08 in 3

Räckvidd vid gynnsamma förhållanden: :1 250 m/820 ft

Räckvidd vid ogynnsamma förhållanden: 2 120 m/394 ft

Minsta displayenhet 0,1 mm

X-Range Power Technology™: ja

ø laserpunkt vid längder: 6/30/60 mm (10/50/100 m)

Lutningsmätning
Mättolerans mot laserstråle: 4 ± 0,2°

Mättolerans mot hus: 4 ± 0.2°

Räckvidd 360°

Precision i bild:
Precision i 2D-bilder: ± 3 mm 5

Precision i 3D-bild: ± 6 mm 5

1) gäller för 100 % reflekterande yta (vitmålad vägg), dålig bakgrundsbelysning, 25 ºC
2) gäller för 10 - 100 % reflekterande yta, mycket bakgrundsbelysning, - 10 ºC till + 50 ºC
3) Toleransen gäller från 0,05 m till 10 m med 95 % noggrannhetsnivå. Den maximala toleransen kan sjunka till 0,1 mm/m mellan 10 m och 30 m och till 0,20 mm/m mellan 30 m och
100 m och till 0,30 mm/m på över 100 meters avstånd.
4) efter användarkalibrering. Ytterligare vinkelavvikelse på ± 0,01° per grad upp till ± 45° i varje kvadrant.
5) Mätnoggrannheten beror på olika faktorer, bland annat avståndet till objektet, baslinjens längd, objektets struktur, ljusförhållandena, temperaturen och kalibreringen. Citerade siffror
utgår ifrån normala till gynnsamma förhållanden och rekommenderade baslinjer (se Mätningsprincipen) och kan komma att ändras.
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Tekniska data

P2P-mätning med DST 360 (tillvalsfunktion):
Arbetsområde för vertikal sensor: -64° till > 90°

Noggrannhet för vertikal sensor: +/- 0,1°

Arbetsområde för horisontell sensor: 360°

Noggrannhet för horisontell sensor: +/- 0,1°

P2P-funktionens tolerans på avstånd:
(kombinerad sensor- och avståndsmätning) ca:

+/- 2 mm/2 m
+/- 5 mm/5 m
+/- 10 mm/10 m

Nivelleringsområde +/- 5°

Allmänt:
Mått (H x B x D): 180,6 x 77,6 x 27,1 mm ( 7,11 x 3,06 x 1,07 in)

Vikt (med laddningsbart batteri): 480 g/17 oz

Temperaturområde: Förvaring: -25 till 60 °C/-13 till 140 °F
Drift: -10 till 50 °C/14 till 122 °F
Laddning: 0 till 40 °C/ 32 till 104 °F

Stativadapter: Stödjer 1/4-20 UNC skruvadaptrar
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Tekniska data

Teknik:
Operativt system: Android 7 (Nougat)

Processor: Snapdragon 820E QuadCore (2,35 GHz)

RAM-minne: 4 GB

Realtidsprocessor: STM32F446

Skärm: 5,0" IPS, HD 720x1280 LCD kapacitiv multipekskärm, kemiskt förstärkt, ljusstyrka: 450 cd/m2

Stereokamera: Pixlar: 2 x 10 MP (15,8 cm diagonal baslinje)
Synfält: 80°
Brännvidd: 4,0 mm (22 mm in 35 mm ekv. I 1:1)
Bländare: F3.0

EDM laserkamera: Pixlar: 2 MP
Synfält: 14°

I/O: USB, typ C 1.0 för dataöverföring och laddning (vattenbeständig), integrerad högtalare och mikrofon

Knappsats: Tre fysiska knappar (strömbrytare, laser/fototagning, fototagning), fyra knappar (tillbaka, hem, senaste,
laser/fototagning)

Extrasensorer: Kompass, 3D-accelerometer och 3D-gyroskop

Laserklass: 2

Lasertyp: 655 nm, 0,95 mW

Minne:
Interminne: 64 GB

Enstaka bilder: 14 000 3D-bilder

Flera bilder: 5 000 3D-bilder
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Tekniska data

Kommunikation:
Bluetooth® Smart Bluetooth v4.1 och v2.1

Utstrålad effekt: 1,78 mW (BLE)
Utstrålad effekt: 10,00 mW (BT classic)
Frekvens: 2 402 -2 480 MHz

VLAN: Standard: 802.11 b/g/n
Utstrålad effekt: 6,31 mW
Frekvens: 2412 -2462 MHz

GPS: A-GPS och GLONASS

Strömförsörjning:
Batteri: Laddningsbara litium-jon-batterier (3,80 V, 3880 mAh, 14.7 Wh) (ingår)

Strömförsörjning: AC-adapter (ineffekt: 100-240 V AC) (ingår)
Extern laddare (ineffekt: 100-240 V AC) (ingår)

Laddningstid: < 3.5 h (med AC-adapter)
< 5 h (med extern laddare som extra tillbehör)

Drifttid: Typisk bildtagning*: 4 tim/220 multibildtagningar
Kontinuerlig bildtagning*: 2,5 tim/1 000 enstaka bilder
Lasermätningar: 6,5 tim/9 500 lasermätningar
Efter avstängning: efter 3 tim

* Wifi®, Bluetooth® av, blixt av, skärmljusstyrka 50 %
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Etablera instrument
Eta b le ra in s tru me n t

Introduktion
Läs igenom säkerhetsanvisningarna
(se Säkerhetsanvisningar) och
handboken noggrant innan du
använder produkten första gången.

Personal med instrumentansvar
måste försäkra sig om att alla
användare förstår och följer dessa
föreskrifter.

Symbolerna har följande innebörd:

VARNING

Betecknar en potentiellt farlig situation
vilken, om den inte undviks, leder till död
eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Betecknar en potentiellt farlig situation
vilken, om den inte undviks, kan leda till
mindre personskador och/eller avsevärda
materiella, ekonomiska och miljömässiga
skador.

Viktiga avsnitt som måste följas vid
praktisk hantering eftersom de
möjliggör att produkten används på
ett tekniskt korrekt och effektivt
sätt.

Ladda litiumjonbatteriet

Ladda batteriet när batterisymbolen i
statusfältet blinkar och innan du
använder kameran för första
gången. Instrumentet kan bli varmt
under laddningen. Detta är normalt
och påverkar inte instrumentets
användningstid eller prestanda.
Laddningen stoppas om batteriet blir
varmare än 40 °C/104°F. Vid
rekommenderad
förvaringstemperatur på -20 °C till
+30 °C (-4°F till +86°F) kan batterier
som är laddade till 50 % eller 100 %
förvaras i upp till 1 år. Efter denna
förvaringstid måste batterierna
laddas igen. Spara ström genom att
dra ut laddarens kontakt när den inte
används.

OBSERVERA

Felaktig anslutning av laddaren kan
medföra allvarliga skador på apparaten.
Garantin täcker inte skador som
förorsakats av missbruk. Använd endast
laddare, batterier och kablar som godkänts
av Leica. Icke godkända laddare eller
kablar kan medföra att batteriet exploderar
eller att apparaten skadas.

Ladda litiumjonbatteriet med
enhetens USB-port

Använd medföljande USB-kabeld för att
ladda BLK3D-kameran. Öppna locket (1)
och sätt i kabeln i port (2) i enheten. Anslut
av USB-C-kabeln till en av medföljande
adaptrar. Välj lämplig adapter för ditt land.
Enheten kan också laddas genom att
ansluta USB-C-kabeln till datorn, men det
tar längre tid. Om du ansluter enheten till
datorn med USB-kabeln kan du ladda hem
eller sända data. Under
laddningsprocessen kan enheten inte
användas för mätning eller för att ta emot
bilder.

Ladda litiumjonbatteriet med en
USB-laddare (extra tillbehör)

Öppna batteriluckan (1) genom att föra
spärren (2) från vänster till höger. Ta upp
batteriet (3) and sätt in det i laddaren (4).
Anslut USB-kabeln till porten (5). Anslut
laddaren till ett eluttag. Batteriet är
färdigladdat när laddningslampan (6) lyser
grönt.
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Etablera instrument

Starta/Stänga av

Starta

Tryck på ON/OFF (1) för att slå på
enheten.

Stänga av

Tryck på ON/OFF (1) i minst 2 sekunder
för att stänga av enheten.

Uppdatering

BLK3D-mobilen söker efter uppdateringar
när appen startas.

Använda pekskärmen

Vi rekommenderar att du bläddrar på
pekskärmen med fingrarna. Låt inga
andra elektriska instrument komma i
kontakt med pekskärmen.
Elektrostatisk urladdning kan
medföra felfunktion i pekskärmen.
Se till att pekskärmen inte kommer i
kontakt med vatten. Pekskärmen
kan uppvisa felfunktioner i fuktig
omgivning eller när den utsätts för
vatten. Klicka inte på skärmen med
vassa föremål och tryck inte heller
för hårt med fingrarna på
pekskärmen. Då kan den skadas.

Klicka

Klicka på displayen för att öppna en
applikation eller välja en funktion.

Dra

Klicka på ett objekt och dra det till
målpositionen.

Dubbelklicka

Dubbelklicka på en bild för att zooma in
den. Dubbelklicka igen för att återvända till
utgångsläget.

Dra isär och nyp ihop

Dra med två fingrar över displayen för att
zooma in. Nyp ihop den för att zomma
tillbaka.

Svepa

Svep från vänster till höger på skärmen när
du vill bläddra i menyn. Svep neråt när du
vill scrolla i alternativen.

Leica BLK3D 8



Etablera instrument

Aktivering

Välj språk till det operativa systemet.

Kopiera uppgifterna från en annan enhet
eller använd nya.

Anslutning till WiFi. Skydda mätaren med en pinkod eller ett
lösenord (tillval).
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Etablera instrument

Inställningar

Välj menyn ”Inställningar”.

Mata in dina användaruppgifter. Dessa
uppgifter sparas i dina projekt och används
för att automatiskt fylla i rubriken för en
exporterad PDF-rapport

Välj mätinstrument. Välj språk.
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Mätprincip
Mä tp rin c ip

1 BLK3D Imager har en kalibrerad
stereokamera som tar två 3D-bilder
samtidigt av samma scen från två
olika positioner. Detta är analogt med
vänster och höger öga hos
människans stereosyn.

Reality Capture: Innebär att man skapar
stereobilder med BLK3D Imager.

Enkelbildsfångst: Man tar ett enda
stereofoto.

Flerbildsfångst: Flera stereofoton tas av
samma 3D-bild utifrån lite olika positioner.

Baslinje: Maximalt avstånd mellan
kamerorna under Reality Capture.
Avståndet kan ökas om man använder
funktionen flerbildsfångst från lite olika
positioner.

2 Bilderna från båda kamerorna visas på
BLK3D-skärmen. För att punkterna
ska kunna mätas måste de synas på
båda bilderna.

3 Korsningsvinkeln mellan de två
siktlinjerna från båda kamerorna är
nyckeln till bra 3D-noggrannhet.
Vinkeln påverkas av avståndet (D) till
objektet och baslinjens längd (B).

4 Ta bilden på kort avstånd (D) från
objektet för att öka noggrannheten.

Kortare avstånd (D) => Bättre
resultat
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Mätprincip

5 Ta flera bilder (max. 3) från något olika
positioner för att öka baslinjens längd
(B).

Längre baslinje (B) => Bättre resultat

Rekommenderad baslinje för
flerbildsfångst: 10 % av avståndet mellan
imager-kameran och objektet.

Avstånd Baslinje
1 m / 3,3 ft 0,1 m / 0,3 ft

2 m / 6,6 ft 0,2 m / 0,7 ft

3 m / 9,8 ft 0,3 m / 1 ft

5 m / 16,4 ft 0,5 m / 1,6 ft

7 m / 23,0 ft 0,7 m / 2,3 ft

10 m / 32,8 ft 1 m / 3,3 ft

15 m / 49,2 ft 1,5 m / 5 ft

20 m / 65,6 ft 2 m / 6,6 ft

Flerbildstagningen kan misslyckas
om du förflyttar dig för långt.
Resultaten kommer då att beräknas
baserat på den första enkelbilden.

6 Flerbildsfångst krävs för 3D-mätningar
och 3D-bilder som ska användas för
3D-modellering.
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Reality Capture
Re a lity Ca p tu re

1. Ta ett foto

1 Välj funktionen ”Reality Capture”. 2 Välj mellan olika inställningar:

Timer: Ställ in en tidsfördröjning för
bildförvärvet.

Galler: Visa gallerlinjer på
displayen för bättre orientering.

Blixtt Ställ in blixten på ON/OFF
eller på auto.

Avbryt: Gå tillbaka till startsidan.

Meny: Visa menyn för
huvudnavigeringen.

3 Håll BLK3D på rätt sätt. Se till att
fingrarna inte täcker för kamerorna.

13Leica BLK3D

4 Se också till att objektet du vill mäta
syns på alla bilder. För att punkterna
ska kunna mätas måste de synas på
minst två bilder. Klicka på "Photo" för
att ta en bild. Du kan också använda
knappen "Photo capture".

5 För att öka mätnoggrannheten kan du
ta ett extra foto från ett lite annat
perspektiv. Du kan ta upp till tre bilder.

6 Granska bilder. Klicka på "Remove" för
att radera oönskade foton och på
"Done" för att gå ur granskningsläget.

7 Gå till mätläget (se 2. Mäta avstånd i
foton).

Nytt! Ta nästa "Reality Capture"
3D-bild utan att mäta.



Reality Capture

2) Mäta avstånd på foto

1 Välj "Distance". Zooma in objektet du
vill mäta med fingrarna.

2 Klicka på den första punkten på fotot
för att börja mätningen.

Klicka: Klickar automatiskt på
kanterna i fotot (normalt aktiverat).

Radera: Raderar vald
mätpunkt/linje.

Ångra: Raderar senaste åtgärden.

3 Klicka på den andra punkten: Det
uppmätta avståndet visas automatiskt
ovanför linjen.

4 Klicka på den uppmätta punkten för att
aktivera det exakta läget.

Leica BLK3D 14

5 Drag isär för att centrera den punkt du
vill mäta i korshåret så exakt som
möjligt.

Klart: Bekräfta punktens läge.

Nästa: Hoppa till nästa punkt för
exakt läge.

6 Välj ”Tools” för att lägga till taggar, byta
namn på eller ta bort 3D-bilden, flytta
3D-bilden till ett projekt (se Organiser),
mätavstånd med laser (se Laser).

7 Välj en linje och mät avståndet med
laser för att dubbelkontrollera
avståndet. Laservärdet visas inom
parentes (se Laser).

8 Välj olika alternativ:

Nytt: Avslutar mätläget för att ta
ett nytt foto.

Export: Exportera 3D-bilden till
JPG- eller PDF-format.



Reality Capture

3) Mätavstånd på foto

1 Välj "Area". Zooma in objektet du vill
mäta med fingrarna.

2 Klicka på den första punkten på fotot
för att börja mätningen.

Klicka: Klickar automatiskt på
kanterna i fotot (normalt aktiverat).

Radera: Raderar vald
mätpunkt/linje.

Ångra: Raderar senaste åtgärden.

3 Klicka på andra punkter på bilden för
att definiera området. Klicka på "Area"
igen för att aktivera det exakta läget.

4 Klicka på den uppmätta punkten för att
aktivera det exakta läget.
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5 Drag isär för att centrera den punkt du
vill mäta i korshåret så exakt som
möjligt.

Klart: Bekräfta punktens läge.

Nästa: Hoppa till nästa punkt för
exakt läge.

6 Välj ”Tools” för att lägga till taggar, byta
namn på eller ta bort 3D-bilden, flytta
3D-bilden till ett projekt (se Organiser),
mätavstånd med laser (se Laser).

7 Välj en linje och mät avståndet med
laser för att dubbelkontrollera
avståndet. Laservärdet visas inom
parentes (se Laser).

8 Välj olika alternativ:

Nytt: Stänger mätläget för att ta ett
nytt foto.

Export: Exportera 3D-bilden till
JPG- eller PDF-format.



Laser
L a s e r

Avstånd
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1 Väljj funktionen ”Laser”. 2 Justera mätreferensen (bas):

Bak: Avståndet mäts från botten på
enheten (standardinställning).
Fram: b) Avståndet mäts uppifrån på
enheten.
Hörnadaptor: Avståndet mäts från
hörnadaptern (tillvalsfunktion).

3 Välj "Distance" från menyn "Tools".
Sikta lasern mot första målet.

4 Klicka på "Laser" (se Overview). Det
uppmätta avståndet syns längst ner på
skärmen.

5 Välj "Calc" och välj "Add" eller
"Subtract". Mät avståndet en gång till
och lägg till det till/dra ifrån det från
föregående.

6 Klicka på "Tools" för att välj mellan
olika mätningar (avstånd,Smart
Horizontal, Area och Volume) och
exportera mätningen till pdf-format.

7 Klicka på "Export" och välj den mätning
som ska exporteras till pdf-format

8 Svep från höger till vänster om du vill
radera en enda mätning eller välj
"Clear" för att radera samtliga
mätningar från listan.



Laser

Smart Horizontal

1 Välj "Smart Horizontal" i funktionen
"Tools". Justera mätreferensen, om så
behövs.

2 Sikta med den aktiva lasern mot målet.
Mät med knappen "Laser".

3 Vertikala och horisontella avstånd
beräknas.

Spårning
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1 Klicka på "Laser" i 2 sekunder för att
aktivera spårningsläget.

2 Klicka en gång till på "Laser" för att
slutföra mätningen.



Laser

Area

1 Välj "Area" i menyn "Tools". Justera
mätreferensen, om så behövs.

2 Mät två avstånd (längd och bredd) med
"Laser" -funktionen.

3 Omkrets och area beräknas
automatiskt.

Volym
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1 Välj "Volume" i menyn "Tools". Justera
mätreferensen, om så behövs.

2 Mät tre avstånd (längd, bredd och höjd)
med "Laser" -funktionen.

3 Område, väggområde, omkrets och
volym beräknas automatiskt.



Sketch & Document
Sk e tc h &Do c u me n t

Sketch Plan (tillvalsfunktion)

19Leica BLK3D

1 Välj funktionen ”Sketch Plan” i menyn
”Sketch & Document”.

2 Välj ”Line” eller ”Area” och rita genom
att dra eller klicka. Klicka en gång till på
knappen för att avsluta linjen. Linjen
avslutas automatiskt när den ansluts
till startpunkten.

3 Välj ” Area” eller ”Area” och rita genom
att dra eller klicka. För att skapa ett
område klickar du på minst tre punkter
på skärmen. Klicka på "Area" igen för
att avsluta områdesdefinieringen.

4 Välj en linje och tryck på ”Laser”
(“Laser”) för att mäta längden.

5 Skissen skaleras automatiskt.
Beräknade värden står inom parentes.
Området och omkretsen visas
automatiskt på skissen.

6 Välj som alternativ en linje och tryck på
”Enter” för att lägga till längden.

7 Välj en linje och tryck på “Opening” för
att lägga till dörrar eller fönster.

8 Dra öppningen för att flytta den eller
välj avståndet till väggen och mät det.



Sketch & Document

9 Välj en öppning och tryck på ” Modify”
för att ändra typ och ange bredd och
höjd. Använd knappen "Rotate" för att
ändra öppningsriktningen.

10 Växla till 3D-läge. Nu kan du mata in
rumshöjden.

11 Växla till "Document". Varje linje och
öppning tilldelas automatiskt en plats.
Dra en plats och flytta den. Tryck på
knappen ”Placera" och klicka på
skärmen för att placera ut en ny plats.

12 Välj en tom plats för att lägga till en 3D-
bild. Här kan du ta en ny bild eller
bläddra efter befintliga bilder. En ritning
har plats för upp till 500 3D-bilder.
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13 Välj en tom plats för att granska 3D-
bilderna. Klicka på
förhandsgranskningen för att öppna
funktionen och lägg till fler mätningar.

14 Välj en plats för att radera ("Delete")
eller lägga till ("Add") en 3D-bild.
Platsräknaren kommer att uppdateras.

15 För att radera en plats trycker du på
den i 2 sekunder och trycker sedan på
"Delete". Alla sparade 3D-bilder
raderas.



Sketch & Document

Smart Room (tillvalsfunktion)

1 Välj funktionen ”Smart room” i menyn
”Sketch & Document”.

2 Justera mätreferensen:

Bak: Avståndet mäts från botten på
enheten (standardinställning).
Fram: Avståndet mäts uppifrån på
enheten.
Hörnadapter: Avståndet mäts från
hörnadaptern (tillvalsfunktion).

3 Håll skärmen riktad bort från väggen
under mätningen.

4 Mät rummet medurs/moturs med
funktionen "Laser". För ett Smart
Room kan du göra upp till 20
mätningar.
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5 Omvänd mätning kan utföras, om det
behövs.

6 Rumshöjden kan mätas när som helst. 7 Alla uppmätta värden visas. Tryck på
”Finish” efter sista mätningen.

8 Planet kan ändras i funktionen
”Sketch” (se Sketch Plan).



Sketch & Document

Measure Plan (tillvalsfunktion)

1 Anslut BLK3D-kameran till en adapter
Leica DST 360.

2 Välj funktionen ”Measure Plan” i menyn
”Sketch & Document”.

3 Justera instrumentet före mätningen.
Följ anvisningarna på skärmen.

4 Välj "Point", "Line" eller "Area" i tabellen
"P2P Measure".
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5 Sikta med lasern på målet och mät
med knappen "Measure".
Mätpunkterna projiceras på golvplanet
och visas automatiskt på skärmen.

6 Aktivera punktsökaren så att du kan
använda frontkameran för att sikta på
målpunkten och mäta med "Measure".

7 Planet kan ändras i läge ”Sketch” (se
Sketch Plan).eller visualiseras i 3D.



Sketch & Document

Measure Facade (tillvalsfunktion)

1 Anslut BLK3D-kameran till en adapter
Leica DST 360.

2 Välj funktionen ”Measure Facade” i
menyn ”Sketch & Document”.

3 Justera instrumentet före mätningen.
Följ anvisningarna på skärmen.

4 Definiera ett fasadplan för att skapa ett
projektionsplan. Följ anvisningarna på
skärmen.
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5 Välj "Point", "Line" eller "Area" i tabellen
"P2P Measure” när fasadplanet har
definierats.

6 Sikta med lasern på målet och mät
med knappen "Measure".
Mätpunkterna projiceras på golvplanet
och visas automatiskt på skärmen.

7 Aktivera punktsökaren så att du kan
använda frontkameran för att sikta mot
målpunkten och mäta med "Measure".

8 Planet kan ändras i funktionen
”Sketch” (se Sketch Plan). 3D-vyer är
inte tillgängliga för fasader.



Organiser
Org a n is e r

1 Väljj funktionen ”Organiser”. 2 Alla ritningar och 3D-bilder sparas i fyra
kategorier:

1. Allt

2. Projekt

3. 3D-bilder

4. Ritningar

3 Öppna kategorin "All". Alla ritningar,
3D-bilder och projekt sparas.

4 Klicka på "Select" för att välja ett
objekt. Det finns olika funktioner att
välja: exportera, flytta till projekt, byta
namn, tagga och ta bort.
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5 Öppna kategorin "Projects". Klicka på
"Project" för att skapa en ny
projektmapp. Ritningar och 3D-bilder
kan flyttas till projektmapparna.

6 Öppna kategorin "3D Images" där alla
Reality Capture 3D-bilder sparats.
Tryck på "RC" för att växla till Reality
Capture för att ta nya 3D-bilder.

7 Öppna kategorin "Plans". Alla ritningar
sparas, även ritningar med bifogade
3D-bilder.

8 Tryck på "S & D" för att lägga till en ny
ritning.



Underhåll
Un d e rh å ll

l Rengör kameran med en mjuk fuktig duk.

l Doppa inte kameran i vatten.

l Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller
lösningsmedel.

l Ta för vana att säkerhetskopiera dina
datauppgifter regelbundet. Leica Geosystems
AG är inte ansvarig för förlust av data.

l Hanteras varsamt. BLK3D Imager är ett
mycket exakt optiskt mätinstrument.

l Använd halsrem så att du inte tappar den.

l Se till att du inte tappar kameran. Produkten
kan sluta fungera om den utsätts för hårda
stötar eller vibrationer. Har du tappat kameran
måste kamerakalibreringen kontrolleras igen.

l Kameran kan bli varm under långvarig
användning. Detta är normalt och innebär inte
att det är fel på kameran.
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Garanti
Ga ra n ti

Leica Geosystems AG lämnar ett (1) års garanti på Leica
BLK3D.

För utförligare information om den internationella
begränsade garantin hänvisas till https://leica-
geosystems.com/-/media/files/leicageosystems/about_
us/legal%20document/internationallimitedwarranty_
english_2013.ashx?la=en
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Säkerhetsföreskrifter
Sä k e rh e ts fö re s k rifte r

Personal med instrumentansvar måste försäkra
sig om att alla användare förstår och följer dessa
föreskrifter. Produkten får endast användas av
utbildad personal.

Använda symboler
Symbolerna har följande innebörd:

VARNING

Betecknar en potentiellt farlig situation vilken, om den
inte undviks, leder till död eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Betecknar en potentiellt farlig situation vilken, om den
inte undviks, kan leda till mindre personskador och/eller
avsevärda materiella, ekonomiska och miljömässiga
skador.

Viktiga avsnitt som måste följas vid praktisk
hantering eftersom de möjliggör att produkten
används på ett tekniskt korrekt och effektivt sätt.

Tillåten användning
l Ta 3D-bilder

l Mätning i 3D-bilder

l Avståndsmätning

l Lutningsmätning

l Mätning punkt-till-punkt

l Dataöverföring med Bluetooth®/ VLAN

l Exportera 2D/3D-bilder till CAD-format
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Säkerhetsföreskrifter

Förbjuden användning
l Att använda enheten första gången utan att ha

läst instruktionerna.

l Att använda enheten på ett sätt som strider
mot angiven begränsad användning (se
avsnittet Begränsad användning).

l Att avaktivera säkerhetssystem och avlägsna
förklarande text eller varningsetiketter.

l Att öppna enheten med hjälp av verktyg (t.ex.
skruvmejsel).

l Att använda ej godkända tillbehör från andra
tillverkare.

l Att medvetet blända andra personer, även i
mörker.

l Att använda enheten på inventeringsplatser
med otillräckliga skyddsåtgärder.

l Att medvetet eller oansvarligt använda enheten
på byggnadsställningar när man använder
stege, när mätning sker i närheten av maskiner
i drift eller i närheten av oskyddade maskiner
eller installationer.

l Att rikta enheten direkt mot solen.

Risker vid användning

VARNING

Se upp för felaktiga mätningar om instrumentet är defekt
eller om det har tappats eller har använts på fel sätt eller
har förändrats. Utför periodiska kontrollmätningar.
Särskilt efter onormal påfrestning och före/efter viktiga
mätningar.

OBSERVERA

Försök inte reparera instrumentet själv. Kontakta din
återförsäljare vid skador.

VARNING

Ändringar och modifikationer utan uttryckligt tillstånd kan
medföra att användaren förlorar sin rätt att använda
instrumentet.

OBSERVERA

Använd endast laddare som rekommenderas
tillverkaren.

VARNING

Du bör använda funktionen "Check & Adjust" och
skalplattan för kalibreringsmål på BLK3D-enheten för att
kontrollera noggrannheten.

Begränsad användning

Se kapitlet Tekniska data. Instrumentet är
anpassat för användning i bostadsmiljöer. Använd
inte instrumentet i aggressiv eller explosiv miljö.
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Säkerhetsföreskrifter

Ansvarsområden

Ansvarsområde för tillverkare av
originalutrustning:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Internet: www.leica-geosystems.com

Ovanstående företag är ansvarigt för att leverans av
instrumentet, inklusive handbok, sker i ett totalt säkert
tillstånd.

Ovanstående företag är inte ansvarigt för tillbehör från
annan tillverkare.

Instrumentansvariges åligganden:
l Att förstå säkerhetsinstruktionerna för

instrumentet och instruktionerna i handboken.

l Att känna till lokala säkerhets- och
arbetarskyddsföreskrifter.

l Se alltid till att obehöriga inte får tillgång till
produkten.

Avfallshantering

OBSERVERA

Tomma batterier får inte avfallshanteras som
hushållssopor. Tänk på miljön och lämna in batterierna till
närmaste återvinningsstation enligt gällande
miljölagstiftning.

Instrumentet får inte avfallshanteras som
hushållssopor. Se till att instrumentet skrotas på
ett sådant sätt att nationella regler efterlevs. Följ
nationella och landsspecifika bestämmelser.

Information om avfallshantering kan hämtas från vår
hemsida.

Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC

VARNING

Instrumentet uppfyller de viktigaste kraven i gällande
standarder och bestämmelser. Möjligheten för inverkan
på annan utrustning kan trots detta inte uteslutas.
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Säkerhetsföreskrifter

Japanese Radio Law and Japanese
Telecommunications Business Law
Compliance
Denna enhet är godkänd enligt den japanska radiolagen
(電波法) och den japanska telekommunikationslagen (電
気通信事業法).

Lagstadgade bestämmelser
BLK3D är försedd med lagstadgad information,
certifierings- och överensstämmelsemärken. Gå till
Android inställningar > Om telefonen > Lagstadgad
märkning.

Användning med Bluetooth®

VARNING

Elektromagnetisk strålning kan förorsaka störningar i
annan utrustning, (t.ex. pacemakers eller hörapparater)
och i flygplan. Den kan även påverka människor och djur.

För säkerhets skull:

Även om instrumentet uppfyller stränga standarder och
regler kan inte möjligheten att människor och djur
påverkas uteslutas helt.

l Använd inte instrumentet i närheten av
bensinstationer, kemiska anläggningar eller
annat område där explosionsrisk förekommer
eller vid pågående sprängning.

l Använd inte instrumentet i närheten av
medicinsk utrustning.

l Använd inte instrumentet i flygplan.

l Använd inte instrumentet nära intill kroppen
under längre tid.
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Säkerhetsföreskrifter

Laserklassificering
Instrumentet avger synliga laserstrålar som sänds ut
från instrumentet: Instrumentet motsvarar laserklass 2
enligt:

l IEC60825-1:2014 Lasersäkerhet

Laserklass 2 produkter:

Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte mot andra
personer i onödan. Ögat skyddas normalt genom
bortvändningsreaktioner och blinkreflexen.

VARNING

Det kan vara farligt att titta in i strålen med ett optiskt
instrument t.ex. kikare, teleskop.

OBSERVERA

Det kan vara farligt för ögonen att titta in i laserstrålen.
Undvik att blända andra personer. Var särskilt
uppmärksam på laserstrålens riktning när du styr
mätaren från en app eller mjukvara. En mätning kan
triggas när som helst.

Frekvens

655 nm

Maximal impulsuteffekt för klassificering

0,95 mW

Pulstid

> 400 ps

Pulsfrekvens

320 MHz

Stråldivergens

0,16 x 0,6 mrad

Produktetikettering

Illustrationer, beskrivningar och tekniska specifikationer
är icke bindande och kan ändras vid behov.
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