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Ülevaade
Üle v a a d e

Komponendid
Leica DISTO™on laserkaugusmõõdik, mis
kasutab 2. klassi laserit. Teavet kasutusala kohta
vt jaotisest Tehnilised andmed.

1 Näidik

2 Sisselülitamine/mõõtmine

3 Kustutamine/väljalülitamine

4 Suumimine/ülesliikumine

5 Lisamine / vasakule liikumine

6 Sisestamine / võrdub

7 Ülaltoodud sümbolitega seotud
valikunupud

8 Funktsioonid

9 Lahutamine / paremale liikumine

10Mõõtmise lähtepunkti / alla liikumine

Tulemuste põhiekraan

1Olekuriba

2 Põhijoon

3 Aktiivne funktsioon

4 Lemmikud
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Ülevaade

Põhimõõteekraan

1Olekuriba

3 Aktiivne funktsioon

4 Lemmikud

5 Suumiaste

6 Sihik

Valikuekraan

1 Funktsioon/seaded

2 Seaded

3 Spikrifunktsioon

4 Lehenäidik

Ikoonid olekuribal
Kerige allapoole, et näha rohkem
tulemusi
Aku toitetase

Bluetooth® on sisse lülitatud

Bluetooth®-ühenduson loodud

Mõõtmise lähtepunkt

Seademõõdab
Nihe on aktiveeritud ja liidab/lahutab
määratud väärtusemõõdetud
vahemaale/vahemaalt
Seade on nivelleeritud

Seade pole nivelleeritud

Suum

Leica DISTO™X4 3



Tehnilised andmed
Te h n ilis e d a n dme d
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Üldandmed
Täpsus soodsatel tingimustel * 1mm / 0,04 tolli***
Täpsusebasoodsatel tingimustel ** 2mm / 0,08 tolli***
Ulatus soodsatel tingimustel * 0,05–150m / 0,16–500 jalga***
Ulatusebasoodsatel tingimustel ** 0,05–80m / 0,16–260 jalga***
Väikseim kuvatavühik 0,1mm / 1/32 tolli
X-Range Power Technology jah
Laseri klass 2
Laseri tüüp 635 nm, < 1mW
Laseripunkti läbimõõt | kaugustel 6/30/60mm | 10/50/100m
Kaldemõõtmistolerants laserikiireni**** ±0,2°
Kaldemõõtmistolerants korpuseni**** ±0,2°
Kaldemõõtmisnurk**** 360°
Horisontaalnemõõtmisulatus koosLeica DST 360-ga ***** 360°
Vertikaalnemõõtmisulatus koosLeica DST 360-ga ***** -64° kuni >90°
Tolerance P2P function at distances ***** ± 2mm / 2m | ± 5mm / 5m | ± 10mm / 10m

Kaitseklass IP65 (tolmu- ja pritsmekaitsega)

Automaatne laseri väljalülitamine 90 s järel

Automaatne toite väljalülitamine 180 s järel

Bluetooth® Smart Bluetooth® 4.0

Bluetooth® Smarti toide 0,71mW

Bluetooth® Smarti sagedus 2400–2483,5MHz

Bluetooth® Smarti ulatus < 10m

*Soodsateks tingimusteks on valge ja hajuspeegeldav sihtpunkt (valge värvitud sein), nõrk taustavalgus ja
keskmised temperatuurid.
**Ebasoodsateks tingimusteks onmadalama või kõrgema peegelduvusega sihtpunktid või tugev
taustavalgus või määratud temperatuurivahemiku ülemisse või alumisse serva jääv temperatuur.
***Hälbed kehtivad alates 0,05m kuni 10m 95% usaldusnivooga.
Soodsate tingimuste korral võib hälve halveneda 0,10mm võrrameetri kohta kaugustel üle 10m.
Ebasoodsate tingimuste korral võib hälve halveneda 0,15mm võrrameetri kohta kaugustel üle 10m.
**** Pärast kalibreerimist kasutaja poolt. Täiendav nurgaga seotud hälve ±0,01° kraadi kohta kuni ±45° igas

sektoris.
Kehtib toatemperatuuril. Kogu käitustemperatuuri vahemikus suurenebmaksimaalne kõrvalekalle +/– 0,1°.
***** Koos Leica adapteriga DST 360.



Tehnilised andmed

Leica DISTO™X4 5

Patareide tööiga (2 xAA) kuni 4000mõõtmist
Mõõtmed (K xS xL) 132 x56 x29mm | 5,2 x2,2 x1,1 tolli
Mass (koospatareidega) 188 g / 6,63 untsi
Temperatuurivahemik, hoiustamine | töö –25 kuni 70 °C / –13 kuni 158 °F | –10 kuni 50 °C / 14 kuni 122 °F

Funktsioonid
Vahekaugusemõõtmine jah
Min/maxmõõtmine jah
Pidevmõõtmine jah
Märkimine jah
Liitmine/lahutamine jah
Pindala jah
Ruuminurk jah
Ruumala jah
Joonistusfunktsioon (ala osalisemõõtmisega) jah
Pythagorase valem 3 punkti

Nutikashorisontaalrežiim / kaudne kõrgus jah

Tase jah

Mälu jah

Helisignaal jah

Taustavalgusega värviline ekraan jah

Bluetooth® Smart jah

Isiklikustatud lemmikud jah

Taimer jah
Punktide vahe funktsioon / kaugus jah******

Nutikaspindala jah******

Kõrguse jälgimine jah

****** Koos Leica adapteriga DST 360



Mõõtevahendi seadistus
Mõ õ te v a h e n d is e a d is tu s

Sissejuhatus

Ohutusteave (vt Ohutusteave ) ja
kasutusjuhend tuleb enne seadme
esmakordset kasutamist hoolega läbi
lugeda.

Toote eest vastutav isik peab tagama,
et kõik kasutajad saavad neist
suunistest aru ja järgivad neid.

Kasutatavatel sümbolitel on
järgmised tähendused.

HOIATUS!

Viitab võimalikule ohuolukorrale või
mitteotstarbelisele kasutusele, mis
võib lõppeda eiramise korral surma
või tõsiste kehavigastustega.

ETTEVAATUST

Viitab võimalikule ohuolukorrale või
mitteotstarbelisele kasutusele, mis
võib põhjustada eiramise korral
väiksemaid kehavigastusi ja/või suurt
materiaalset ja rahalist kahju ning
ohustada keskkonda.

Olulised punktid, mida tuleb
praktikas järgida selleks, et
toodet tehniliselt korrektselt ja
efektiivselt kasutada.
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Mõõtevahendi seadistus

Patareide sisestamine

Töökindluse tagamiseks
soovitame kasutada
kvaliteetseid leelispatareisid.
Vahetage patareid, kui patarei
sümbol vilgub.

Sisse- ja väljalülitamine
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Seade on välja lülitatud.



Mõõtevahendi seadistus

Kustutamine

Tühistab viimase tegevuse. Aktiivsest funktsioonist väljumine,
vaikerežiimiksmuutmine.

Teatekoodid

Leica DISTO™X4 8

Kui ilmub teade „i” koos
numbriga, järgige suuniseid
peatükisTeatekoodid. Näide:



Mõõtevahendi seadistus

Mitmeotstarbeline otsak

Otsaku suund tuvastatakse
automaatselt ja nullpunkt
reguleeritakse vastavalt.

90° väljakeeratud otsakuga
mõõtmisel veenduge, et see
asetseks serva, mille juurest
mõõdate, suhtes samal
tasapinnal.

Mõõtmise lähtepunkti seadistamine
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a) Vahemaadmõõdetakse seadme
tagaosast (standardseadistus).
b) Vahemaadmõõdetakse seadme
esiosast.
c) Vahemaadmõõdetakse püsivalt
statiivipesast.

d) Vahemaadmõõdetakse Leica
DISTOadapterist FTA 360.

Seadistuste kinnitamine.

Kui seade lülitatakse välja, läheb
lähtepunkt tagasi
standardseadistusele (seadme
taga).



Seaded
Se a d e d

Ülevaade

Kalde ühikud

Kauguse ühikud

Ekraani pööramine**

Helisignaal

Bluetooth®

Bluetooth®-i seaded

Taustavalgus

Lemmikud

Klahvilukk

Kalde kalibreerimine

Teave/seerianumber

Nihe

Lähtestamine

** Selle funktsiooni saamiseks võib olla nõutav
püsivaravärskenduse hankimine rakenduse Leica
DISTO™Plan App kaudu
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Seaded

Kalde ühikud
Vahetada saab järgmiste ühikute
vahel:

360,0°

0,00%
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Seadistuste kinnitamine. Seadistustest väljumine.



Seaded

Kauguse ühikud
Vahetada saab järgmiste ühikute
vahel:

0,00m

0,00 jalga

0,000m

0,000 tolli

0,0000m

0'00" 1/32

0,0mm

0 tolli 1/32
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Seadistuste kinnitamine. Seadistustest väljumine.



Seaded

Ekraani sisse-/väljalülitamine*
* Selle funktsiooni saamiseks võib olla nõutav
püsivaravärskenduse hankimine rakenduse Leica
DISTO™Plan App kaudu.

Sisselülitamiseks korrake toimingut. Seadistustest väljumine.
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Seaded

Helisignaali sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks korrake toimingut. Seadistustest väljumine.
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Seaded

Bluetooth®-i sisse-/väljalülitamine

Sisselülitamiseks korrake toimingut. Seadistustest väljumine.

Bluetooth® lülitatakse sisse ja
olekuribal kuvataksemust
Bluetooth®-i ikoon. Kui ühendus
on loodud, muutub ikooni värv
siniseks.
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Seaded

Bluetooth®-i seaded

Valige suvandON (Sisse) võiOFF
(Välja).

Kui seade on ühendatud,
kaovad lemmikud ja kuvatakse
kaksekraaninuppu:

Kui seade aktiveeritakse
mõõtmisrežiimis, saate kasutada
arvutis kursori liigutamiseks
nooleklahve.

Lühike vajutus: saadab põhirea
väärtuse arvutisse.
Pikk vajutus: saadab kõikmõõtmised
ja tulemused teie arvutisse.
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Seadistuste kinnitamine. Valige edastatava väärtuse
kümnendkoha tüüp.

Seadistuste kinnitamine. Valige, kasühik edastatakse võimitte.



Seaded

Seadistuste kinnitamine. Valige edastuse katkestamine. Seadistuste kinnitamine. Valige, kas väärtus edastatakse
automaatselt või käsitsi.
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Seadistuste kinnitamine. Seadistustest väljumine.



Seaded

Taustavalgus

Heleduse valimine. Seadistuste kinnitamine.
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Seadistustest väljumine.

Energia säästmiseks
vähendage heledust, kui see
pole vajalik.



Seaded

Isiklikustatud lemmikud

Lemmikfunktsiooni valimine. Vajutage valikuklahvi vasakule või
paremale. Funktsioon seadistatakse
lemmikuks vastava valikuklahvi kohal.
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Seadistustest väljumine.

Valige lemmikfunktsioonid
kiirjuurdepääsuks.
Otsetee.
Vajutage 2 sekundit valikuklahvi
mõõtmise režiimis. Valige oma
lemmikfunktsioon ja vajutage
uuesti lühidalt vastavat
valikuklahvi.



Seaded

Klahviluku aktiveerimine/inaktiveerimine

Väljalülitamiseks korrake toimingut.
Kui seade on välja lülitatud, on
klahvilukkaktiivne.

Seadistustest väljumine.
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Seaded

Kaldeanduri kalibreerimine (kalde kalibreerimine)

Asetage seade täiesti tasasele
pinnale.
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Keerake seadet horisontaalselt 180°
ja asetage see uuesti täiesti tasasele
pinnale.

Asetage seade täiesti tasasele
pinnale.



Seaded

Keerake seadet horisontaalselt 180°
ja asetage see uuesti täiesti tasasele
pinnale.

2 s pärast läheb seade tagasi
põhirežiimile.
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Seaded

Teave

Teabekuvalt väljumine. Seadistustest väljumine.
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Seaded

Nihe

Numbri valimine. Numbri reguleerimine.
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Väärtuse heakskiitmine. Seadistustest väljumine.

Nihe liidabmääratud väärtuse
automaatselt kõigile
mõõtmistele või lahutab
määratud väärtuse
automaatselt kõigist
mõõtmistest. See funktsioon
võimaldab arvesse võtta
hälbeid. Kuvatakse nihke ikoon.



Seaded

Lähtestamine

Teine kinnitamine valikuklahvidega:
a) keeldumine
b) kinnitamine

Lähtestamine taastab seadme
tehaseseadistused. Kõik
kohandatud seadistused ja
mälud kustuvad.
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Toimingud
To imin g u d

Ülevaade

Ühe kaugusemõõtmine

Pindala

Ruumala

Ruuminurk

Nutikashorisontaalrežiim

Tase
Pythagorase valem
(kolmepunktiline)
Märkimine

Taimer

Kõrguse jälgimine**

Mälu

Punktide vahemõõtmine*
Punktide vahe nivelleeritud
mõõtmine*
Nutikaspindalamõõtmine*/**

* Aktiveerub Leica adapteri DST 360 ühendamisel

** Selle funktsiooni saamiseks võib olla nõutav
püsivaravärskenduse hankimine rakenduse Leica
DISTO™Plan App kaudu
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Toimingud

Punktinäidik
See on oluliseksabiks
välistingimustesmõõtmisel.
Integreeritud punktinäidik
(ekraan) näitab sihtmärki
ekraanil. Seademõõdab sihiku
keskelt, isegi kui laseripunkt ei
ole nähtav.
Punktinäidiku kaamera
kasutamisel lähedalasuvate
sihtpunktide puhul ilmnevad
parallaksivead, andesefekti, kus
laser on sihikujoonestikul nihkes.
Sellisel juhul korrigeeritakse viga
automaatselt sihikujoonestiku
nihutamisega. Punktinäidik on
alati sees, kui laserkiir on sees.
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Toimingud

Ühe vahemaa mõõtmine

Suunake aktiivne laser sihtmärgile.
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Sihtmärgi pinnad: mõõtmisvead
võivad tekkida, kuimõõta
värvituid vedelikke, klaasi,
vahtplasti või läbipaistvaid pindu
või suunates laseri kõrgläikega
pindadele. Tumedatel pindadel
mõõtmisaeg pikeneb.



Toimingud

Pidev / minimaalse-maksimaalse mõõtmine

Kasutatakse ruumidiagonaalide
(maksimaalsed väärtused) või
horisontaalkauguse (minimaalsed
väärtused) mõõtmiseks.

Mõõdetudminimaalne ja
maksimaalne vahemaa kuvatakse
(min, max). Viimatimõõdetud väärtus
kuvatakse põhireal.

Kasutage allanoolenuppu, et
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.

Seiskab pideva/minimaalse-
maksimaalsemõõtmise.
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Toimingud

Liitmine/lahutamine

Järgminemõõtmistulemus liidetakse
eelmisele või lahutatakse eelmisest.

Seda toimingut saab korrata
vastavalt vajadusele. Sama
protsessi saab kasutada
pindalade ja ruumalade liitmisel
või lahutamisel.
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Toimingud

Pindala

Pindala arvutataksematemaatilise
valemipõhjal, korrutades kaks
kaugust.

Suunake laser esimesele sihtpunktile.
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Suunake laser teisele sihtpunktile. a) Esimene kaugus
b) Teine kaugus
c) Ümbermõõt
d) Pindala

Tulemust näidatakse põhireal ja
mõõdetud väärtust selle kohal.
Joonistusfunktsioon: pärast
esimesemõõtmise käivitamist
vajutage nuppu + või -. Mõõtke
ja liitke või lahutage seinte
pikkused. Lõpuksmõõtke seina
pindala arvutamiseks kõrgus
teise pikkuse jaoks.
Kasutage allanoolenuppu, et
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.



Toimingud

Ruumala

Ruumala arvutataksematemaatilise
valemipõhjal, korrutades kolm
kaugust.

Suunake laser esimesele sihtpunktile.
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Suunake laser teisele sihtpunktile. Suunake laser kolmandasse
sihtpunkti.



Toimingud

a) Esimene kaugus
b) Teine kaugus
c) Kolmaskaugus
d) Ruumala

a) Lae/põranda pindala
b) Seina pindalad
c) Ümbermõõt

Kasutage allanoolenuppu, et
kuvada rohkem tulemusi või
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.
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Toimingud

Ruumi nurk

Nurkarvutatakse koosinusevalemi
põhjal, võttes arvesse kolmnurga
kolme teadaoleva külje pikkusi.

Suunake laser esimesele sihtpunktile.
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Suunake laser teisele sihtpunktile. Suunake laser kolmandasse
sihtpunkti.



Toimingud

a) Esimene kaugus
b) Teine kaugus
c) Kolmaskaugus
d) Esimese ja teisemõõtmise
vaheline nurk

a) Ümbermõõt
b) Kolmnurga pindala

Kasutage allanoolenuppu, et
kuvada rohkem tulemusi või
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.
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Toimingud

Nutikas horisontaalrežiim

Horisontaalne kaugusarvutatakse
trigonomeetrilise koosinusfunktsiooni
põhjal, võttes arvesse ühe teadaoleva
pikkuse ja ühe teadaoleva nurga.

Suunake laser sihtmärgile (kuni 360°
ja põikikalle ±10°).
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Kasutage allanoolenuppu, et
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.



Toimingud

Tase

Kuvatakse 360° kalded. Seade
edastab piiksusignaali 0° ja 90°
juures. Sobib ideaalselt
horisontaalseks või
vertikaalseks reguleerimiseks.
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Toimingud

Pythagorase valem (kolmepunktiline)

Kaugusarvutatakse Pythagorase
valemipõhjal, võttes arvesse kahe
täisnurkse kolmnurga kolme
teadaolevat pikkust.

Suunake laser esimesele sihtmärgile.
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Suunake laser teisele sihtmärgile. Suunake laser kolmandale
sihtmärgile.



Toimingud

Tulemuskuvatakse põhireal ja
mõõdetud vahemaa selle kohal.
Funktsiooni kasutamise ajal
mõõtmisnupu vajutamine 2
sekundi jooksul aktiveerib
automaatselt minimaalse või
maksimaalsemõõtmise.
Me soovitame kasutada
Pythagorase valemit ainult
kaudsekshorisontaalseks
mõõtmiseks. Kõrguse
mõõtmisel (vertikaalne) annab
täpsema tulemuse kalde
mõõtmise funktsiooni
kasutamine.
Kasutage allanoolenuppu, et

võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.
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Toimingud

Märkimine
Sisestada saab kahe erineva
vahekauguse väärtused (a ja b)
kindlaksmääratud pikkuste
märkimiseks.
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Numbri valimine. Numbri reguleerimine. Kinnitage väärtus „a”. Muutke väärtust „b”.



Toimingud

Kinnitage väärtus „b” ja alustage
mõõtmist.

Liigutage seadet aeglaselt piki
märkejoont. Kuvatakse vahemaa
järgmisemärkepunktini.

a) Kaugusesimesemärkepunktini
b) Tegelik asendmõõdetud
sihtpunktini
a) Kaugus teisemärkepunktini
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Kuimärkepunkti kauguson
vähem kui 18mm, siis
märkepunkti väärtus
külmutatakse ja külgedel olevate
noolte värvmuutubmärkimise
otstarbel punaseks.

Funktsiooni saab seisata,
vajutadesnuppu CLEAR/OFF
(kustutamine/väljalülitamine).



Toimingud

Taimer

Vabastusaja valimine. Seadistuste kinnitamine.

Automaatne vabastusalgab
sisselülitamise/mõõtmise nupu
vajutamisel.
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Toimingud

Kõrguse jälgimine*
* Selle funktsiooni saamiseks võib olla nõutav
püsivaravärskenduse hankimine rakenduse Leica
DISTO™Plan App kaudu.

Kõrgusarvutatakse trigonomeetriliste
funktsioonide põhjal, võttes arvesse
ühe teadaoleva pikkuse ja ühe
mõõdetud nurga.

Suunake laser alumisse punkti.
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Suunake laser ülemistesse
punktidesse ja nurga/kõrguse
jälgimine käivitub automaatselt.

Lõpetab kõrguse jälgimise.



Toimingud

Määrata saab ilma sobiva
peegelduspunktita hoonete või
puude kõrgust. Alumisespunktis
mõõdetakse kaugus ja kalle -
vajab peegelduvat laseri
sihtmärki. Ülemisse punkti saab
suunata punktinäidiku /
sihikujoonestiku ja sellel ei pea
olema peegelduvat laseri
sihtmärki, kunamõõdetakse
ainult kalle.
Kasutage allanoolenuppu, et
kuvada rohkem tulemusi või
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.
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Toimingud

Mälu (viimased 20 tulemust)

a) Tagasimõõtmisrežiimi
b) Mälu kustutamine

Kasutage konkreetsemõõtmise
üksikasjalikumate tulemuste
kuvamiseksallanoolenuppu.

Kasutagemõõtmistulemuste vahel
lülitumiseks vasakut/paremat
navigatsiooniklahvi.
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Toimingud

Punktide vahe mõõtmine*
* Funktsioon aktiveerub Leica adapteri DST 360
ühendamisel

Lõigu pikkusarvutatakse kahe
teadaoleva koordinaadi põhjal
väärtustega x, y ja z.

Suunake laser esimesele sihtpunktile.
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Suunake laser teisele sihtpunktile. Kasutage allanoolenuppu, et
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.



Toimingud

Teise sihtpunkti jaoks
püsimõõtmise valimisel
kuvatakse tegelik lõigu pikkus.
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Toimingud

Punktide vahe nivelleeritud mõõtmine*
* Funktsioon aktiveerub Leica adapteri DST 360
ühendamisel.

Kasutage seda punktide vahe
mõõtmisfunktsiooni rohkemate
mõõteandmete saamiseks. Ärge
liigutage seadet pärast nivelleerimist.
Lõigu pikkusarvutatakse kahe

teadaoleva koordinaadi põhjal
väärtustega x, y ja z.

Nivelleerimisekspeab seadme kalle
olema vahemikus±5°.

Keerake seadet 90° päripäeva.
Järgige seadme ekraanil kuvatavaid
suuniseid.
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Keerake seadet 90° päripäeva.
Järgige seadme ekraanil kuvatavaid
suuniseid. Nivelleerimine on
lõpetatud, kui ekraanile ilmub ikoon
OK.

Kontrollige olekujoont
a) Näitab, et nivelleerimine on õige
b) Näitab, et nivelleerimine on
ebapiisav

Suunake laser esimesele sihtpunktile.



Toimingud

Suunake laser teisele sihtpunktile. Kasutage allanoolenuppu, et
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.
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Teise sihtpunkti jaokspüsimõõtmise
valimisel kuvatakse tegelik lõigu
pikkus.



Toimingud

Nutikas pindala mõõtmine*
* Funktsioon aktiveerub Leica adapteri DST 360
ühendamisel Selle funktsiooni saamiseks võib olla
nõutav püsivaravärskenduse hankimine rakenduse
Leica DISTO™Plan App kaudu.

Pindala arvutataksemitme
teadaoleva koordinaadi põhjal
väärtustega x, y ja z.

Suunake laser esimesele sihtpunktile.
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Suunake lisapunktidesse (max30) ja
mõõtke need.

Nupu = vajutamisel arvutatakse
pindala.

a) Mõõdetud pindala ümbermõõt

Kasutage allanoolenuppu, et
võtta põhijoone väärtused
Bluetooth® Smarti kaudu
saatmiseks.



Toimingud

Bluetooth® Smart
DISTO™ Plan. Kasutage rakendust
Bluetooth®-i kaudu andmete
edastamiseks. Selle rakenduse kaudu
saab ka teie seadet värskendada.

Bluetooth® Smart on alati aktiivne,
kui seade on sisse lülitatud.
Ühendage seade nutitelefoni,
tahvelarvuti või sülearvutiga.
Mõõteväärtused edastatakse
automaatselt pärast mõõtmist, kui
funktsioon Autosend (Automaatne
saatmine) on aktiveeritud. Tulemuse
edastamiseks vajutage järgmist
nuppu:

Kui mõõdik on ühendatud iOSi seadmega,
vajutage ühe sekundi jooksul nuppu + või –,
et kuvada klaviatuuri mobiilseadme ekraanil.
Kui ühte neist nuppudest uuesti vajutada,
siis klaviatuur sulgub.

Bluetooth® lülitub välja laserkaugusmõõdiku
väljalülitamisel.
Tõhus ja uuenduslik Bluetooth® Smarti
moodul (uue Bluetooth®-i standardiga 4.0)
töötab koos kõigi Bluetooth® Smarti
valmidusega seadmetega. Kõikmuud
Bluetooth®-seadmed ei toeta seadmesse
integreeritud energiasäästlikku Bluetooth®
Smarti moodulit.

Me ei anna DISTO™ tasuta tarkvarale
mingit garantiid ega paku sellele tuge.
Me ei võta endale mitte mingisuguseid
kohustusi seoses tasuta tarkvara
kasutamisega ja me ei ole kohustatud
pakkuma parandusi ega arendama
täiendusi. Meie kodulehelt leiate laias
valikus kommertstarkvara. Rakendusi
Android®-ile või iOS-ile võib leida
spetsiaalsetest veebipoodidest.
Lisateavet vaadake meie kodulehelt.
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Teatekoodid
Te a te k o o d id
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Nr Põhjus Parandus

156 Põikikalle üle 10° Hoidke seadet põikikaldeta.

162 Kalibreerimistõrge Veenduge, et seade oleksasetatud täiesti horisontaalsele ja tasasele
pinnale. Korrake kalibreerimistoimingut. Kui tõrge kordub, võtke
ühendust edasimüüjaga.

204 Arvutusviga Teostagemõõtmine uuesti.

245 Andmete edastamise viga Ühendage seade ja korrake toimingut.

252 Liiga kõrge temperatuur Laske seadmel jahtuda.

253 Liigamadal temperatuur Soojendage seade üles.

255 Liiga nõrk vastuvõetud signaal, liiga pikkmõõtmisaeg Vahetage sihtmärgi pinda (nt valge paber).

256 Liiga kõrge vastuvõetud signaal Vahetage sihtmärgi pinda (nt valge paber).

257 Liiga ere tagantvalgus Pimendage sihtmärgi ala.

260 Laserikiire katkestus Korrakemõõtmist.

301 Seadet liigutati, nivelleerimine ei kehti enam Teostage nivelleerimine uuesti. Vale nivelleerimisega on võimalik
osaliselt mõõta, kuid seemõjutab täpsust.

303 Tõrge Leica adapteriga DST 360 Korrakemõõtmist.

*Kui muid teatekoode kuvatakse sageli ka pärast seadme välja- ja sisselülitamist, võtke ühendust edasimüüjaga.



Hooldus
Ho o ld u s

l Kasutage seadme puhastamiseksniisket
pehmet lappi.

l Ärge kastke seadet vette.

l Ärge kasutage tugevatoimelisi
puhastusvahendeid või lahusteid.
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Garantii
Ga ra n tii

Rahvusvaheline piiratud garantii

Leica DISTO™seadmetele kohaldub
kaheaastane Leica GeosystemsAGgarantii.
Garantii pikendamiseksühe aasta võrra tuleb
toode kaheksa nädala jooksul alatesostmise
kuupäevast registreeridameie veebisaidil
http://myworld.leica-geosystems.com.

Kui toode ei ole registreeritud, kehtib meie
kaheaastane garantii.

Rahvusvahelise piiratud garantii kohta leiate
üksikasjalikumat teavet internetiaadressilt
www.leica-
geosystems.com/internationalwarranty.
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Ohutusteave
Oh u tu s te a v e

Seadme kasutamise eest vastutav isik peab
tagama, et kõik seadme kasutajad
mõistavad suuniseid ja järgivad neid. Toodet
tohivad kasutada ainult oskustega isikud.

Kasutatavad sümbolid
Kasutatavatel sümbolitel on järgmised
tähendused.

HOIATUS!

Viitab võimalikule ohuolukorrale või
mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib lõppeda
eiramise korral surma või tõsiste
kehavigastustega.

ETTEVAATUST

Viitab võimalikule ohuolukorrale või
mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib
põhjustada eiramise korral väiksemaid
kehavigastusi ja/või suurt materiaalset ja rahalist
kahju ning ohustada keskkonda.

Olulised punktid, mida tuleb praktikas järgida
selleks, et toodet tehniliselt korrektselt ja
efektiivselt kasutada.
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Ohutusteave

Otstarve
l Kaugustemõõtmine

l Kaldemõõtmine

l Andmete edastamine Bluetooth®-iga

Keelatud toimingud
l Seadme kasutamine juhendit järgimata.

l Seadme kasutamine väljaspool
nominaalväärtusi.

l Ohutussüsteemide väljalülitamine ning
selgitavate ja hoiatavate siltide
eemaldamine.

l Seadme avamine tööriistadega, mis ei
ole spetsiaalselt selleksmõeldud (nt
kruvikeeraja).

l Seadmega ilma selgesõnalise loata teiste
tootjate lisatarvikute kasutamine.

l Seadmemodifitseerimine võimuutmine
(muukseesmärgiks kohandamine).

l Kellegi tahtlik pimestamine (ka pimedas).

l Ohutusnõuete ebapiisav järgimine
mõõtmise ajal (nt töötades teedel,
ehitusplatsidel).

l Seadme kasutamine kergemeelselt või
vastutustundetult tellingutel ja redelitel,
mõõtes töötavatemasinate võimasinate
kaitsmata osade läheduses.

l Seadme suunamine otse päikese poole.

Ohud kasutamisel

HOIATUS!

Kui seade on rikkis või kui seda onmaha pillatud,
väärkasutatud võimuudetud, võivad
mõõtmistulemused olla valed. Teostage
perioodiliselt kontrollmõõtmisi. Eriti juhul, kui
seadet on kasutatudmitteotstarbeliselt, ning enne
ja pärast olulisimõõtmisi ning nende ajal.

ETTEVAATUST

Ärge püüdke seadet ise parandada. Rikete puhul
pöörduge volitatud edasimüüja poole.

HOIATUS!

Ilma selgesõnalise heakskiiduta tehtud
muudatused võimodifikatsioonid võivad tühistada
kasutaja volituse seadme kasutamiseks.

ETTEVAATUST

Akude laadimiseks kasutage üksnes tootja
soovitatud akulaadijaid.
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Ohutusteave

Kasutuspiirangud

Vt jaotist Tehnilised andmed. Seade on
mõeldud kasutamiseksalalise
inimasustusega piirkondades. Ärge
kasutage seadet plahvatusohtlikespaikades
või agressiivsetes keskkonnatingimustes.

Vastutus

Seadme tootja vastutus

Leica GeosystemsAG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Kodulehekülg: www.leica-geosystems.com

Ülalnimetatud ettevõte vastutab toote (kaasa
arvatud kasutusjuhendi) tarnimise eest täiesti
ohutus seisukorras.

Ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte
lisatarvikute eest.

Seadme eest vastutav isik on kohustatud:

l mõistma toote ohutussuuniseid ja
kasutusjuhendis toodud suuniseid;

l tegema endale selgeksõnnetusjuhtumite
ennetamisega seotud kohalikud
ohutuseeskirjad;

l takistama volitamata isikute juurdepääsu
tootele.

Utiliseerimine

ETTEVAATUST

Tühjasid patareisid ei tohi visata
majapidamisjäätmete hulka. Säästke keskkonda
ja viige need kogumispunktidesse, nagu on
sätestatud riiklikes ja kohalikeseeskirjades.

Seadet ei tohi visatamajapidamisjäätmete
hulka. Kõrvaldage toode kasutuselt riigis
kehtivate eeskirjade järgi. Täitke vastavaid
kohalikke ja riiklikke eeskirju.

Teavet toote käsitsemise ja jäätmekäitluse kohta
saate alla laadidameie koduleheküljelt.
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Ohutusteave

Elektromagnetiline ühilduvus
(EMC)

HOIATUS!

Seade vastab vastavate standardite ja eeskirjade
kõige rangematele nõuetele. Siiski ei saa täielikult
välistada häirete tekitamise võimalust teistes
seadmetes.

Jaapani raadioseadmele vastavus
See seade järgib Jaapani raadioseaduse電波法
nõudeid. Seda seadet ei tohimuuta, muidu
muutub sellele antudmarkeering kehtetuks.

Toote kasutamine Bluetooth®-iga

HOIATUS!

Elektromagnetiline kiirgus võib põhjustada häireid
teistes seadmetes, aparaatides (nt meditsiinilistes,
nagu stimulaatorid või kuuldeaparaadid) ja
õhusõidukites. Samuti võib seemõjutada inimesi
ja loomi.

Ettevaatusabinõud

Kuigi see toode vastab kõige rangematele
standarditele ja normatiividele, ei saa inimeste ja
loomade vigastamise võimalust täielikult välistada.

l Ärge kasutage seda toodet
bensiinijaamade ja keemiatehaste
läheduses, potentsiaalselt
plahvatusohtlikes keskkondades ja
lõhkamistööde toimumiskohtades.

l Ärge kasutage seda toodet meditsiiniliste
seadmete läheduses.

l Ärge kasutage seda toodet lennukites.

l Ärge kasutage seda toodet enda keha
lähedusespikema ja vältel.
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Ohutusteave

Laseri klassifikatsioon
Seade tekitab nähtavaid laserikiiri, mida kiiratakse
seadmest välja. See on 2. klassi lasertoode, mis
on vastavuses standardiga

l IEC60825-1: 2014 „Lasertoodete
radiatsiooniohutus”.

2. klassi lasertooted

Ärge vaadake otse laserikiirde ega suunake seda
asjatult inimestele. Kui tunnete silmades
ebameeldivust (nt tahtmatu pilgutamisrefleks),
kasutage silmakaitsevahendeid.

HOIATUS!

Läbi optiliste seadmete (nt läbi binokli või
teleskoobi) otse laserikiirde vaatamine võib olla
ohtlik.

ETTEVAATUST

Laserikiirde vaatamine võib olla silmadele ohtlik.
Ärge pimestage teisi inimesi. Pöörake erilist
tähelepanu laserkiire suunale, kui kasutate toodet
kaugjuhtimise teel rakenduse või tarkvara kaudu.
Mõõtmise võib käivitada igal ajal.

Lainepikkus

620–690 nm

Klassifitseerimiseks kasutatavmaksimaalne
kiirguse väljundvõimsus

< 1mW

Impulsi kestus

> 400 ps

Impulsi kordumise sagedus

320MHz

Kiire hajuvus

0,16 x0,6mrad
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Ohutusteave

Sildid

Teavet (joonised, kirjeldused ja tehnilised
andmed) võidakse ette teatamatamuuta.
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