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Въведение
Покупка Поздравления за покупката на Leica 3D Disto.

Това ръководство съдържа важни инструкции за безопасност, както и инструкции, 
свързани с настройката и работата с инструмента. Вижте раздел "1 Инструкции за 
Безопасност" за повече информация.
Преди да включите инструмента, моля прочетете внимателно това ръководство.

Продуктова иденти-
фикация

Моделът и серийният номер на продукта са указани върху плочката с данни.
Винаги правете справка с тази документация, когато трябва да се свържете аген-
цията си или с оторизиран сервизен център на Leica Geosystems.

Търговски марки • Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други
страни.

Всички други търговски марки са притежание на съответните собственици.

Налична 
документация

Направете справка със следните източници за цялата документация/софтуер 
на 3D Disto:
• USB флашка на Leica
• https://myworld.leica-geosystems.com

Адресна книга на 
Leica Geosystems

На последната страница на това ръководство можете да намерите адреса на центра-
лата на Leica Geosystems. За списък с регионалните контакти посетете 
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

Име Описание/Формат

Бърз старт за 
3D Disto

Предназначено като ръководство за бърза справка за 
първоначалната настройка.

 

Ръководство 
за потребителя 
за 3D Disto

Всички инструкции, които се изискват, за да работите с 
този инструмент на базово ниво, се съдържат в това 
ръководство за потребителя. Предоставя общ преглед 
на инструмента заедно с технически данни и насоки за 
безопасност.

- 

Ръководство 
за безопасност

Предоставя важни инструкции за безопасност при 
употреба на 3D Disto.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) предлага 
широка гама от услуги, информация и материали за обучение.
С директен достъп до myWorld вие можете да получите достъп до всички релевантни 
услуги в удобно за вас време, 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Така увеличавате 
своята ефективност и поддържате оборудването си актуализирано с последната 
информация от Leica Geosystems.

Услуга Описание
myProducts 
(моите 
продукти)

Добавете всички продукти, които вие и фирмата ви притежавате, и 
опознайте своя свят на Leica Geosystems: Вижте подробна инфор-
мация за своите продукти, актуализирайте продуктите си с 
последния софтуер и бъдете в крак с най-новата документация.

myService 
(моята услуга)

Вижте текущото състояние на услугата и цялата хронология на 
услугата на своите продукти в центровете за услуги на Leica 
Geosystems. Осъществете достъп до подробна информация за 
извършваните услуги и изтеглете своите най-нови сертификати за 
калибриране и сервизни доклади.

mySupport 
(моята 
поддръжка)

Вижте текущото състояние на услугата и цялата хронология на 
услугата на своите продукти в центровете за услуги на Leica 
Geosystems. Осъществете достъп до подробна информация за 
извършваните услуги и изтеглете своите най-нови сертификати за 
калибриране и сервизни доклади.

myTraining 
(моето 
обучение)

Подобрете своето познание върху продуктите с Leica Geosystems 
Кампус – Информация, знания, обучение. Обучавайте се по най-
новия онлайн учебен материал за своите продукти и се регистри-
райте за семинари или курсове в държавата си.

myTrustedServi
ces (моите 
доверени 
услуги)

Добавете своите абонаменти и управлявайте потребители за Leica 
Geosystems Trusted Services, сигурните софтуерни услуги, които ще 
ви помогнат да оптимизирате работния поток и да повишите ефек-
тивността.
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1 Инструкции за Безопасност
1.1 Общо Въведение

Описание Следващите инструкции позволяват на хората, които отговарят за инструмента и на 
хората, които понастоящем използват инструмента да предвиждат и да избягват 
рисковете при работа с инструмента.

Хората, които са отговорни за инструмента трябва да помогнат на всички потреби-
тели да разберат тези правила и да се придържат към тях.

Предупредителни 
съобщения

Предупредителните съобщения са съществена част на концепцията за безопасност 
на инструмента. Те се появяват навсякъде, където могат да възникнат опасни ситу-
ации.

Предупредителните съобщения...
• предупреждават потребителя за преки и непреки опасности при употребата на 

продукта.
• съдържат общи правила за поведение. 

За безопасността на потребителя трябва да бъдат стриктно съблюдавани и спазвани 
всички инструкции и съобщения за безопасност! Това ръководство трябва винаги да 
бъде на разположение на всички лица, изпълняващи описаните задачи.

ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, БЛАГОРАЗУМ и УКАЗАНИЕ са стандартизирани 
сигнални думи за показване на нивата на опасност и риск свързани с наранявания и 
материални щети. За Вашата безопасност е важно да прочетете и разберете 
напълно следната таблица с различни сигнални думи и техните дефиниции! Допъл-
нителни символи за безопасност могат да бъдат поставени в предупредителните 
съобщения, както и в допълнителния текст.

Тип Описание

� ОПАСНОСТ Ситуация с непосредствена опасност - ако не бъде избегната, 
може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Потенциално опасна ситуация или неволно действие - ако не 
бъдат избегнати, могат да доведат до смърт или наранявания.

� ВНИМАНИЕ Потенциално опасна ситуация или неволно действие - ако не 
бъдат избегнати, могат да доведат до леки или средни нараня-
вания.

УКАЗАНИЕ Потенциално опасна ситуация или неволно действие - ако не 
бъдат избегнати, могат да причинят значителни материални, 
финансови и екологични щети.

 Важни указания, които трябва да се следват стриктно за гаран-
тиране технически правилна и ефективна експлоатация.
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1.2 Допустимо Използване

Предназначение • 3D измерване на разстояния, височини, градуси, ъгли, повърхнина и обем.
• Ръчно и автоматично измерване на размерите на стая.
• Автоматично измерване на профили.
• Трасиране на точки и конструктивни проекти, например от план-схема.
• Генериране на чертежи.
• Функционалност на камера.
• Импортиране/Експортиране на данни.
• Администриране на данни.

Обосновано 
прогнозно непра-
вилно използване

• Използване на инструмента без предварителни инструкции.
• Използване извън допустимите граници.
• Изключване на защитните системи.
• Отстраняване на съобщенията за риск.
• Отваряне на инструмента с инструменти, напр. отверка, освен ако това не е позво-

лено за определени функции.
• Модифициране или конвертиране на инструмента.
• Употреба в нетрезво състояние.
• Използване на продукти с видими повреди и дефекти.
• Използване на принадлежности от друг производител без изричното одобрение 

наLeica Geosystems.
• Неадекватни мерки за сигурност на работния обект.
• Преднамерено насочване към трети участници.
• Контролиране на машини или на подвижни обекти, мониторинг с интегрирания 

далекомер (видим лазер) без допълнителен контрол или безопасно инсталиране.

1.3 Граници на приложение

Околна Среда Подходящ за употреба при атмосферни условия, които са подходящи за постоянно 
за обитаване: не е подходящ за употреба в агресивни или пожароопасни среди.

� ОПАСНОСТ Човекът, отговарящ за инструмента трябва да се свърже с местните органи по безо-
пасност и с експерти по безопасността преди работа във взривоопасни райони или в 
близост до електрически инсталации, или подобни ситуации.

1.4 Отговорности

Производител Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, наричан за краткост Leica Geosystems, е 
отговорен за доставката на уреда, ръководство за ползване и оригиналните принад-
лежности в напълно запазено състояние.

Лице, отговорно за 
продукта

Човекът, отговарящ за инструмента има следните задължения:
• Да разбира инструкциите за безопасност на продукта и инструкциите заползване 

в ръководството.
• Да използва продукта в съответствие с тези инструкции.
• Да бъде запознат с местните правила за безопасност и предпазване отинциденти.
• Да информира незабавно Leica Geosystems, ако инструментът и приложениетоза-

губят своята безопасност.
• Да гарантира, че националните закони, разпоредби и условия по отношение на 

работата на продукта са съблюдавани.
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1.5 Опасности при работа

� ВНИМАНИЕ Внимавайте за грешни резултати от измерването, ако продуктът е бил изпуснат или 
е бил използван неправилно, променян, съхраняван за дълги периоди от време или 
транспортиран.
Предпазни мерки:
Периодично правете тестови измервания, особено ако инструментът е бил 
използван по необичаен начин, както и преди и след важни измервания.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

По време на динамично използване, например при трасиране, съществува опасност 
от инциденти, ако потребителят не се съобразява с условията на околната среда, 
например препятствия, изкопи или трафик.
Предпазни мерки:
Човекът, отговорен за инструмента трябва да известява потребителите за съществу-
ващите опасности.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Неточното обезопасяване на работния обект може да доведе до опасни ситуации, 
например при транспорта, в строителни обекти и при промишлени инсталации.
Предпазни мерки:
Винаги се уверявайте, че работният обект е точно обезопасен. Спазвайте разпоред-
бите за безопасност, предотвратяване на инциденти и движение по пътищата.

� ВНИМАНИЕ Ако използваните принадлежности към продукта не са подходящо обезопасени и 
продукта е изложен на механичен удар, например при силен вятър или падане, 
апаратурата може да се повреди или техниката може да претърпи поражения.
Предпазни мерки:
Когато установявате инструмента за работа е необходимо да се уверите, че отдел-
ните компоненти (например - триногата, триножната глава, свързващите кабели и 
т.н.) са коректно нагласени, установени и са сигурно закрепен и фиксирани.
Избягвайте да подлагате инструмента на физически удари.

� ВНИМАНИЕ По време на транспортиране, експедиране или изхвърляне на батериите при непод-
ходящи механични въздействия може да възникне опасност от пожар.
Предпазни мерки:
Преди да експедирате продукта или да го изхвърлите, разредете до нула батериите 
– оставете продукта да работи, докато те се изтощят.
При транспортиране или експедиране на батериите отговорникът за продукта трябва 
да осигури спазването на съответните държавни и международни нормативи и разпо-
редби. Преди транспортиране или експедиране се свържете с местна пътническа или 
транспортна компания.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Силен механичен удар, висока околна температура или потапяне в течност могат да 
предизвикат протичане, пожар или експлозия на батериите.
Предпазни мерки:
Защитете батериите от механично влияние и висока заобикаляща температура. Не 
ги изпускайте и не ги потапяйте в течности.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Батериите могат да прегреят и да се предизвикат щети илипожар, например при 
съхранение или транспортиране в джобове, ако контакторитена батериите влезнат в 
допир с бижута, ключове, метализирана хартия и другиметали. 
Предпазни мерки:
Уверете се, че контакторите на батериите не са в допир с метални предмети
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� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Ако инструментът се изхвърли безотговорно може да се случи следното:
• Ако полимерните/пластмасовите части се запалят се получават отровни газове, 

които могат да навредят на здравето.
• Ако батериите са повредени или се нагреят силно, те могат да избухнат и това да 

предизвика отравяне, изгаряне, корозия или замърсяване на околната среда.
• Безотговорното изхвърляне може да позволи инструмента да бъде използван от 

хора, които нямат право на това, в противоречие с правилата и да изложите тях и 
трети лица на риск от сериозни наранявания или поемане на отговорността за 
замърсяването на околната среда.

Предпазни мерки:

Специфична за продукта информация за управление на отпадъците и третиране 
може да се получи от дистрибутора на Leica Geosystems.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Промените или измененията, чието съответствие не е изрично одобрено от Leica 
Geosystems, могат да лишат потребителя от правото да управлява оборудването.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Само оторизирани сервизни центрове на Leica Geosystems имат правото да поправят 
тези продукти.

1.6 Лазер Класификация
1.6.1 Общо

Обща информация Главите по-долу предоставят инструкции и информация за обучение относно лазер-
ната безопасност съгласно международния стандарт IEC 60825-1 (2014-05) и техни-
ческия доклад IEC TR 60825-14 (2004-02). Информацията е полезна за отговорника 
за продукта и за ползващия оборудването да предвиждат и избягват рискове при 
работа. 

1.6.2 Интегриран измервател на разстояния

Интегриран измер-
вател на разстояния

Leica 3D Disto произвежда видим лазерен лъч, който се появява от предната част на 
инструмента.

Продуктът е лазерен продукт от клас 2 съобразен с:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Безопасност на лазерните продукти".

Не изхвърляйте оборудването заедно с домакински отпадъци.
Използвайте оборудването съобразно правилата, които са в сила във 
Вашата страна. 
Никога не предоставяйте оборудването на неупълномощени лица.

 Според IEC TR 60825-14 (2004-02) продуктите, класифицирани като лазерен 
клас 1, клас 2 и клас 3R не изискват:

• ангажиране на отговорник по лазерна безопасност,
• защитни дрехи и очила,
• специални предупредителни знаци в областта на работа с лазера

поради ниското ниво на опасност за очите, ако се използват съгласно указа-
нията в това ръководство за потребителя.

 Националните закони и местните разпоредби може да налагат по-ограничи-
телни инструкции за безопасното използване на лазерите, отколкото 
IEC 60825-1 (2014-05) и IEC TR 60825-14 (2004-02).
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Тези продукти са безопасни при кратко и несъзнателно излагане на окото, но могат 
да бъдат опасни при продължително гледане на лъча. Лъчът може да причини засле-
пяване и послеобрази, особено в условия на ниска околна осветеност.

� ВНИМАНИЕ От гледна точка на безопасността лазерните продукти от клас 2 по принцип не са 
безопасни за очите.
Предпазни мерки:
1) Избягвайте да се взирате в лъча или да го гледате през оптични инструменти.
2) Избягвайте насочването на лъча към други хора или към животни.

1.7 Електромагнитна Съвместимост EMC

Описание Терминът Електромагнитна съвместимост се използва за описание на съвмести-
мостта на продукта да функционира безпроблемно в среда на електромагнитна ради-
ация и електростатични разтоварвания без предизвикване на електромагнитни 
смущения върху друга апаратура.

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Електромагнитното излъчване може да бъде причина за смущение в други уреди.

Независимо, че продукта отговаря на стриктните изисквания и стандарти, които са в 
сила в тази област, Leica Geosystems не може напълно да изключи възможността да 
се оказва влияние върху други уреди.

Продуктът е продукт от клас А, когато работи с вътрешните батерии. В домашна 
обстановка този продукт може да причини радиосмущение, в който случай от потре-
бителя може да се изисква да предприеме адекватни мерки.

� ВНИМАНИЕ Съществува риск от смущения на друго оборудване, ако продуктът се използва с 
аксесоари от други производители, например полеви компютри, персонални 
компютри или друго електронно оборудване, нестандартни кабели или външни 
акумулатори.
Предпазни мерки:
Да се използва само оборудване и аксесоари, препоръчвани от Leica Geosystems. 
При комбиниране с продукта те трябва да отговарят на стриктните изисквания, посо-
чени в указанията и стандартите. При употреба на компютри или друго електронно 
оборудване обърнете внимание на информацията относно електромагнитната 
съвместимост, предоставена от производителя.

� ВНИМАНИЕ Смущенията, предизвикани от електромагнитното излъчване могат да повлияят 
върху резултатите от измерванията.
Независимо, че продукта отговаря стриктно на действащите изисквания и стандарти 
Leica Geosystems не може напълно да изключи възможността продукта да се влияе 
от много интензивни електромагнитни излъчвания, например от близко разположени 
радио излъчватели, двупосочни радиостанции или дизел-генератори.
Предпазни мерки:
Проверете приемливостта на резултатите, получени при тези условия.

Описание Стойност
Дължина на вълната 620 nm – 690 nm
Максимална средна мощност на излъчване <1 mW
Честота на повтаряне на импулса 320 MHz
Времетраене на импулса <1 ns
Отклонение на лъча 0,16 mrad x 0,6 mrad
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� ВНИМАНИЕ Ако уредът работи със свързващи кабели, прикачени само към един от двата накрай-
ника (например външни захранващи кабели, интерфейсни кабели) позволеното ниво 
на електромагнитно излъчване може да надхвърли разрешените и може да се получи 
неправилно функциониране на другите инструменти. 
Предпазни мерки:
Когато инструментът работи, свързващите кабели (например между инструмента и 
външната батерия, между инструмента и компютъра) трябва да са свързани в двата 
края.

Радио или цифрови 
клетъчни телефони

При използване на продукта с радио или цифрови клетъчни телефони:

� ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Електромагнитната радиация може да предизвика смущения в други уреди, инста-
лации, медицинска апаратура, например в пейсмейкъри или слухови апарати, както 
и в оборудването на самолети. Може да повлияе и върху хора и животни.
Предпазни мерки:
Независимо, че продукта в комбинация с радио или клетъчен телефон стриктно отго-
варя на действащите и препоръчаните от Leica Geosystems изисквания и стандарти, 
Leica Geosystems не може напълно да изключи възможността друга апаратура да не 
се смущава или да не се оказва влияние върху хора и животни.

• Не използвайте продукта в комбинация с радио устройства или мобилни теле-
фони в близост до химически фабрики или други места, където съществува опас-
ност от експлозия.

• Не използвайте продукта в комбинация с радио устройства или мобилни теле-
фони в близост до медицинско оборудване.

• Не използвайте продукта в комбинация с радио устройства или мобилни теле-
фони в самолети.

1.8 Етикети

Етикети на 3D Disto

Етикети на дистан-
ционното упра-
вление RM100

010747_002

010748_001

RM
100

Type:  RM100
 Art.No.:  780994

Power:  1.5V    / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in XXX 
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2 Описание на Системата
2.1 Общ преглед

Общо описание на 
3D Disto

Leica 3D Disto система за проектиране и измервания в три измерения. За да използ-
вате 3D Disto, ви трябва устройство с Windows. За да изпълнявате определени 
функции, също така можете да използвате дистанционното управление RM100.

2.2 Съдържание на контейнера

Съдържание на 
контейнера (1/2)

a) 3D Disto
b) USB кабел
c) Устройство с 

Windows (не е част 
от пакета)

d) Дистанционно упра-
вление RM100010714_001 a b c d

a) 3D Disto с вградена SD WLAN карта
b) USB кабел за свързване на 3D Disto към устройство с Windows
c) Ръководство с инструкции за безопасност, Бърз старт за 3D Disto, CE и серти-

фикат на производителя, USB флашка (с лицензни ключове, ръководство за 
потребителя, софтуер за Windows и информация за настройка)

d) Четири кабела за ел. захранване на 3D Disto, специфични за отделните държави
e) Целеви маркировки, самозалепващи се, 50 броя в една торбичка
f) Дистанционно управление RM100 и батерия

a b

e fd

c

010992_002
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Съдържание на 
контейнера (2/2)

2.3 Компоненти на Инструмента
2.3.1 3D Disto

Задвижвана от 
мотора част

Гнездо за батерията

a)  Линийка за точки на изместване
b) Захранване на 3D Disto

a

b

010993_001

a)  Светодиоди за състоянието на 3D 
Disto

b) ВКЛ/ИЗКЛ бутон
c) Ръкохватки за задържане на инстру-

мента
d) Инфрачервен (IR) интерфейс
e) WLAN интерфейс
f) Лазерен измервател на разстоя-

нието с визир за точка
g) Кръгло балонче

a

c

b

d
e

f

g

010735_001

c

c

a)  Резба за триножник 5/8” 
b) Маркировка за 90°
c) Конектор за захранване за 3D Disto
d) Светодиод за състоянието на бате-

рията
e) Конектор за кабел за данни010736_001

dc e bba
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Светодиоди и 
бутони

LDM лазер

2.3.2 Дистанционно управление RM100

Компоненти на 
дистанционното 
управление

Бутон/светодиоди Описание
ВКЛ/ИЗКЛ бутон Бутон за ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на инстру-

мента.
Инструментът се ИЗКЛЮЧВА след 15 минути, ако не е 
свързан към компютър.

Светодиоди за състоя-
нието на 3D Disto

• Зелен и оранжев светодиод светят непрекъснато: 3D 
Disto зарежда.

• Оранжев светодиод мига: Протича процедура на 
самонивелиране или наклон > 3°.

• Зелен светодиод мига: 3D Disto е готов за измерване. 
Сензорът за наклон е включен.

• Оранжев светодиод свети непрекъснато: Възникнала 
е грешка. Направете справка с"7 Съобщения за 
грешки".

• Зелен и оранжев светодиод светят непрекъснато: 
Натиснете бутона за ВКЛЮЧВАНЕ, за да нулирате 
инструмента.

Само за експерти: Изключване на сензора за наклон
Зеленият светодиод мига веднъж; оранжевият свето-
диод – три пъти.

Светодиод за състоя-
нието на батерията

Ако инструментът е включен и свързан към зарядното:
• Зелен светодиод мига 1х: Батерията е заредена до 

25%.
• Зелен светодиод мига 2х: Батерията е заредена до 

50%.
• Зелен светодиод мига 3х: Батерията е заредена до 

75%.
• Зелен светодиод е включен: Батерията е напълно 

заредена.

010732_001

010731_001

010733_001

Състояние на 
лазерния лъч

Описание

ИЗКЛЮ-
ЧЕНО

Визирът за точка е ИЗКЛЮЧЕН или 3D Disto се прицелва 
автоматично.

ВКЛЮ-
ЧЕНО

Визирът за точка е ВКЛЮЧЕН или потребителят се 
прицелва чрез дистанционното управление.

Мигане За да се укаже точната позиция на проектирана точка.

010734_001

a)  Пръстен за ключ
b) Отделение за батерията
c) Бутон DIST
d) Бутони за навигация: 

Нагоре/надолу/надясно/наляво
e) Контролен светодиод

RM
100

a cb d e

010737_001
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Бутони за нави-
гация

Дистанционното управление RM100 има пет бутона които позволяват завъртане на 
3D Disto и изпълняване на измерване на разстоянието или проектиране на точка в 
зависимост от работещата приложна програма.

 Дистанционното управление RM100 не поддържа приложения на "Набор 
инструменти".

Процедура на прицелване
1) Грубо прицелване: задръжте  /  /  /  за завъртане на 3D Disto, докато 

клавишът е натиснат.
2) Фино прицелване: натиснете за кратко  /  /  /  за завъртане на 3D Disto 

чрез малки единични стъпки.
3) Измерване: Натиснете .

2.4 Захранване

Първо използ-
ване/зареждане на 
батериите

• Батерията трябва да се зарежда преди първоначалното използване, понеже тя се 
доставя с възможно най-малко количество енергия.

• Допустимият температурен диапазон за зареждане е между 0°C до +40°C/+32°F 
до +104°F. За оптимално зареждане на батериите препоръчваме те да се 
зареждат при ниска околна температура от +10°C до +20°C/+50°F до +68°F, ако е 
възможно.

• Нормално е батериите да повишават температурата си, докато се зареждат. Като 
използвате зарядните устройства, препоръчани от Leica Geosystems, не е 
възможно да заредите батерията, ако температурата е твърде висока.

• За нови батерии или батерии, които са били на склад за дълъг период (> три 
месеца), е ефикасно да се направи само един цикъл на зареждане/разреждане.

• За Li-Ion батерии един цикъл на разреждане и зареждане е достатъчен. Препоръч-
ваме процесът да се извърши, когато капацитетът на батерията, указан на заряд-
ното или върху продукт Leica Geosystems, се отклонява значително от реалния 
наличен капацитет на батерията.

Работа / Разреждане • Батериите могат да работят от -10°C до +50°C/14°F до +122°F.
• Ниските температури при работа намаляват капацитета, които може да се 

използва; високите температури при работа намаляват сервизния живот на бате-
рията.

Захранване на 3D 
Disto  Само сервизи, които са одобрени от Leica Geosystems, имат право да 

извършват подмяна на гнездото на батерията.
• Вътрешно: чрез гнездо за батерията, с несменяеми литиево-йонни батерии, 

14,4 V, 63 Wh.
• Външно: Захранване за 3D Disto, свързано чрез кабел със специфични за 

конкретната държава щепсели за употреба в цял свят.
Входни параметри: 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Изходни параметри: 24 V DC, 2,5 A.
Дължина 1,8 м.

a) Гнездо за батерията
b) Конектор за захранване

a

b010761_001
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Захранване на 
дистанционното 
управление RM100

RM100 е снабден с една алкална батерия AA, 1,5 V.

2.5 Софтуер 3D Disto
2.5.1 Софтуерна Концепция

Системен софтуер 
на 3D Disto

3D Disto включва софтуер с потребителски интерфейс за компютри с операционни 
системи Windows.
Хардуерни изисквания:
• Windows 7 или по-нова версия. RT версиите не се поддържат.
• Настолни устройства или лаптопи с клавиатура и мишка.
• Устройства със сензорен екран и таблети.
• Разделителна способност на екрана най-малко 680 x 1000 px
• 32 битова или 64 битова версия

 Поставете USB паметта на Leica в USB порт "Type A". За други типове портове 
използвайте преходник. Уверете се, че и портът, и преходникът имат "on-the-
go" функционалност (OTG). 

Лицензен ключ За да активирате приложенията на 3D Disto, за софтуера трябва лицензен ключ. 
Направете справка със следния списък за информация относно това, къде да наме-
рите лицензните ключове:
• На документите при доставката или на квитанцията от търговеца.
• На USB паметта (файл с ключ).
• На уеб сайта на Leica myWorld след регистриране на продукта.

Активиране на 
софтуерни прило-
жения с лицензния 
ключ

Ръчно въвеждане на лицензния ключ

Импортиране на лицензния ключ
1) Щракнете върху иконата 3D Disto Data на работния плот.
2) Копирайте файла с лицензния ключ в папката License.

1) Натиснете капака на бате-
рията по посока на стрелката, 
за да отворите отделението 
на батерията.

2) Поставете обратно батерията 
и отново поставете капака на 
батерията.

010762_001

2

1

 Свържете 3D Disto към устройството с 
Windows и стартирайте софтуерното 
приложение 3D Disto.

1) На главния екран натиснете бутона за меню. 

2) Изберете 
Устройство... » Софтуер... » Лиценз... 
» Въвеждане на лицензни ключове.

3) Въведете лицензния ключ и натиснете OK.
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Персонализирани 
приложни програми

Софтуер по поръчка, който да е съобразен с изискванията на клиента, може да се 
разработи, като се използва средата за разработка на софтуер на трети лица. За 
допълнителна информация се свържете с представител на Leica Geosystems. 

Актуализация на 
софтуера

1) Стартирайте своя интернет браузър и отидете в уеб страницата myWorld. 
(https://myworld.leica-geosystems.com)

2) Регистрирайте своя продукт, като въведете номера на оборудването.
3) Изберете страница myProducts, изберете най-новата версия на софтуера и нати-

снете клавиша Изтегляне.

2.5.2 Потребителски Интерфейс

Начален екран  Всички показани екрани са примери. Възможно е регионалните софтуерни 
версии да се различават от стандартната версия.

a) Прозорец за резултат с 
клавиш за избор на резул-
тата

b) Заглавна лента с клавиш за 
начало

c) Лента с инструменти
d) Графична повърх-

нина/визир за точка
e) Основна работна лента
f) Позиция на 3D Disto
g) Лента на състоянието
h) Инструменти и куб за нави-

гация

Елемент Описание
Заглавна лента Показва изпълняваното приложение.

 за записване и затваряне на файлове или изпълня-
ващи се приложения. 

Основна работна лента Съдържа следните бутони:

• Меню 
Отваря менюто, за да се стартират приложения или 
да се определят настройки.

• Бутон DIST 
Стартира измерване или планиране на точки.

• Визир за точка 
Отваря, затваря и заключва Визира за точка.

Тези клавиши се показват по време на работа на всички 
приложения.

Графична повърхнина Показва измерените точки, линии и повърхнини и 
правилната позиция на 3D Disto във връзка с измерва-
ните точки – или от планов изглед, или в режим на разгъ-
ване/анфас.

Визир за точка Показва 3D Disto видеопоток на живо, използван за 
прицелване в точки и за правене на снимки.

Прозорец с резултати Показва всички резултати, като например разстояния, 
височини, наклони, повърхнини, ъгли, заедно със съот-
ветния клавиш за избор на резултат; например . Докос-
ването на резултатите отваря калкулатора.

010764_002

a
b

c

d

e

f

g
h
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Принципи на работа 
за изгледа на 
графика

Избор и чертане на елементи

 Уверете се, че инструментите за навигация са деактивирани.
За да изберете дадена точка или линия в графиката, щракнете с мишката или докос-
нете с един пръст.
За да начертаете линия, изберете точка с мишка, перо или пръст, след което плъз-
нете към желаната точка и пуснете.

Регулиране на изгледа на графика с инструментите за навигация
Използвайте инструментите за навигация, за да регулирате изгледа на графика инди-
видуално.

• Мащабирайте, като начертаете правоъгълна област
• Мащабиране
• Побиране на целия модел в изгледа
• Панорамиране на графиката
• Завъртане на графиката
• Промяна на перспективата
За да активирате даден инструмент за навигация, щракнете върху него или го докос-
нете. Избраният инструмент е осветен и курсорът се променя.
За да деактивирате даден инструмент, щракнете върху него или го докоснете отново.

Регулиране на изгледа на графика с куба за навигация
Можете също така да използвате куба за навигация, за да регулирате изгледа на 
графика.
Щракнете върху куба и го плъзнете, за да регулирате изгледа индивидуално.
Щракнете върху лице, ъгъл или ръб на куба за предварително определени изгледи.

Лента с инструменти Показва специфични за приложението клавиши за 
инструменти. Направете справка с " Лента с инструменти 
на стандартното приложение (измерване)".

Лента на състоянието Показва състоянието на връзките, батериите, работещия 
функционален режим и помощната поддръжка.

Инструменти и куб за 
навигация

Променя перспективата и мащаба на графиката. Щрак-
нете върху лице, ъгъл или ръб на куба за предварително 
определени изгледи. Използвайте инструментите за 
навигация, за да регулирате изгледа индивидуално.

Елемент Описание

011137_001
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Жестове за сензорен екран
Ако устройството ви има сензорен екран, можете да използвате жестове с два пръста 
за бързо регулиране на изгледа на графика с помощта на инструментите за нави-
гация:

Лента с инстру-
менти на стандарт-
ното приложение 
(измерване)

Плъз-
гане:

Увеличаване:

Завър-
тане:

Намаляване:

011136_001

009108_001

009111_001

009110_001

Клавиш Описание
Въведете и измерете отправна височина.

Започнете линейно или повърхностно сканиране.

Деактивирайте чертането на линия.

Минете една точка назад.

Минете една точка напред.

Покажете всички снимки в графиката.

Покажете списък на всички CAD инструменти.

Потвърдете текущата операция.

Стартирайте режим на повърхнина или обем.

Отменете или върнете последната команда.

Изчистете функциите.
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Лента на състоя-
нието

Икони в прозореца с 
резултати

Икона Описание
Указва оставащия капацитет на батерията за 3D Disto.

Указва, че 3D Disto е свързан към захранване.

Указва USB връзка между устройството с Windows и 3D Disto.

Указва, че безжичната WLAN връзка работи.

Мащаб на графичната повърхнина и клавиш за промяна на нивото на 
мащабиране. 
Указва нивото на мащабиране/увеличение на визира за точка.

Указва, че сензорът за наклон е изключен.

Икона Описание
Хоризонтално разстояние

Обвързано разстояние

Височина, разлика във височината

Ляв ъгъл

Десен ъгъл

Координати: X, Y

Наклон

Хоризонтална/наклонена повърхнина

Периметър на хоризонтална/наклонена повърхнина

Обемна височина

Обем

Размер на кръга

Окръжност

Диаметър

Повърхнина на сканиране

Периметър на сканиране

Обем на сканиране

Разстояние между точка и равнина.
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Перпендукулярно разстояние на точка до отправната линия.

Разстояние от базовата точка на отправната линия до основата на 
перпендикуляра.

Икона Описание

3D Disto_052

3D Disto_053
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3 Настройка на инструмента
3.1 Настройка на 3D Disto

Настройка стъпка 
по стъпка

Описанието по-долу предполага настройка върху триножник. Можете също така да 
поставите 3D Disto върху плоски повърхности, като например на пода или върху 
дъски.

Стъпк
а

Описание

 Винаги се препоръчва да защитавате инструмента от директна слънчева 
светлина и да избягвате неравномерни температури около инструмента.

1. Поставете триножника на подходящо място, 
където точките, които трябва да се замерват, 
могат да бъдат добре визирани, и удължете 
краката на триножника до удобна работна 
височина.

2. Поставете 3D Disto върху главата на тринож-
ника. Завийте централния фиксиращ винт на 
триножника.

3. Центрирайте кръглото балонче на 3D Disto 
чрез регулиране на краката на триножника.

4. Натиснете  за включване на инструмента.
3D Disto стартира самонивелиране: 
наклонът се проверява от сензор за наклон и 
инструментът се самонивелира, ако 
наклонът е < 3°.

 Не движете 3D Disto, докато тече процедура на самонивелиране.

2

3

1

4

1
1

010813_001
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3.2 Свързване на 3D Disto към устройство с Windows

Свързване на 3D 
Disto към устрой-
ство с Windows 
стъпка по стъпка

Стартиране на софтуера

Стъпк
а

Описание

1. За да стартирате софтуера, щракнете върху иконата 3D Disto на работния 
плот.

Когато стартирате софтуера за първи път, ще се покаже следният 
екран:

Ако е нужно, променете настройките.
Натиснете , за да продължите.
Отваря се следният екран:

a) Изберете WLAN интерфейса.*
b) Списък на наличните WLAN устройства и техният съответен интензитет 

на сигнала. Изберете устройство за свързване.
c) Ако предпочитате кабелна връзка, включете USB кабела и щракнете тук.
d) За да продължите без връзка, щракнете тук.

* Устройства 3D Disto със сериен номер 175... имат нужда от външна WLAN USB 
флашка.

010818_002

a

b

c

d
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3.3 Помощник

Помощник и 
съдействащи икони

Има помощник, който ще ви насочва през всички задачи на измерването с илюстри-
рани изскачащи прозорци.

 Ако не ви е необходим, може да бъде деактивиран от 
Меню » Настройки » Помощник. Ако помощникът бъде деактивиран, то все 
още има съдействащи икони в лентата за състояние, които показват кое 
приложение работи и какво действие на потребителя се изисква. 

3.4 Сензор за наклон

Сензор за наклон Вграден сензор за наклон гарантира, че измерването се отнася към реален хоризонт 
или реална линия на отвес, определена от гравитацията. Наклонът се проверява от 
сензор за наклон и инструментът се самонивелира, ако наклонът е < 3°.

 Ако 3D Disto не може да се нивелира, иконата  в лентата на състоянието 
мига. Нивелирайте 3D Disto или прекратете процедурата по нивелиране.

 Само за напреднали потребители:
Ако сензорът е ИЗКЛЮЧЕН, системата не компенсира наклона на 3D Disto. 
Всички резултати, които се отнасят до физически хоризонтална равнина, 
например наклон, различия във височината, хоризонтални разстояния, ъгли, 
повърхнини или обеми, сега се отнасят до наклонения хоризонт на лазерния 
модул. Само обвързаното разстояние между две измервани точки е незави-
симо от настройката на сензора за наклон. Може да бъде полезно да се 
изключи сензорът за наклон в случаи на вибрации, например на строителни 
площадки или при нестабилни или подвижни среди, като например плава-
телни съдове. Почти всички измервания могат да се направят въпреки това и 
експортираните данни могат да се "нивелират" след това чрез CAD софтуер.
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3.5 Конфигурация на устройството и настройки на меню

Конфигурация на 
устройството

• Свързване на 3D Disto за свързване чрез WLAN, USB кабел или за прекъсване 
на връзката.

• WLAN канал за превключване между различни канали, ако връзката не работи.
• Сензор за наклон за активиране/деактивиране на сензора за наклон.

Изберете ВКЛ., когато работите в по-сурова среда на строителен обект с много 
удари и вибрации; с изключение на това изберете ВКЛ. (чувствително).

• Защита от кражба за защита на инструмента със защитен PIN код.
• Калибриране за проверка и регулиране. Направете справка с "8 Проверка & 

Поправка" за повече информация.
• Софтуер за актуализиране на софтуера, за проверка на версията на софтуера 

или за въвеждане/активиране на софтуерния лицензен ключ.

Настройки

• Моментен радиус за определяне на повърхнината около точка/линия. тази 
настройка предлага списък с точки, които са много близо една до друга, за да се 
улесни тяхното избиране.

• Помощник за активиране/деактивиране на помощника.
• Единици за промяна на настройките за мерните единици.
• Приветствен текст за въвеждане например на име на фирма.
• Екранна клавиатура за определяне на режима на показване за екранната клави-

атура на устройствата със сензорен екран.
Автоматично: Екранната клавиатура се показва автоматично веднага след като 
получите подкана да въвеждате знаци.

• Дата и час за промяна на настройката на датата и часа.
• Език за избор на предпочитания от вас език на софтуера.

Всички настройки на екрана за 
настройка също могат да се променят 
през менюто: Изберете 
Меню » Устройство.

Натиснете Меню » Настройки и ще се 
появят следните опции:
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• Импортиране/експортиране – настройки за смяна на формата, координатите и 
списъчния разделител.

• Инструментът има функция Нулиране. Ако изберете функцията от менюто Нули-
ране до фабрични настройки и потвърдите, устройството се връща към фабрич-
ните настройки.
Всички данни от измерванията се запазват.

3.6 Управление на данни
3.6.1 Файлов мениджър

Файлов мениджър Файловият мениджър се грижи за цялостната администрация на данните от файло-
вете на измерванията, снимките, сигурните точки и прехвърлянето на данни.

За достъп до Файловия мениджър натиснете клавиша Меню  и изберете 
Файлове мениджър.

Описание на клавишите:

Икона Описание
Папка с проекти

Папка със снимки

Папка със сигурни точки

Временен файл

Измервателен файл

Проекционен файл
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Клавиши на лентата 
с инструменти във 
Файловия мени-
джър

Администриране на 
снимки и сигурни 
точки

Снимките и сигурните точки се съхраняват в отделни папки.

3.6.2 Експортиране и импортиране на данни

Експортиране на 
данни
Стъпка по стъпка

Клавиш Функция
Затваряне на папка/Файлов мениджър

Отиване към по-високо ниво на папките или затваряне на Файлов мени-
джър
Създаване на папка и въвеждане на име на папка

Отваряне на избран файл или папка

Преглед на избрания елемент

Експортиране на данни. Направете справка с "3.6.2 Експортиране и 
импортиране на данни".
Преименуване на файл или папка

Изчистване на избран файл или папка

Стъпка Описание

 Експортирането прилага настройката на единицата за разстояние спрямо 
експортираните координати. Тази настройка може да се модифицира във 
всеки един момент преди изпълнение на дадено експортиране.

 Настройките за импортиране/експортиране в менюто позволяват да се 
задават координатите на първата измерена точка на всяко приложение. 
Тази настройка трябва да се извършва, преди първата точка в даден нов 
проект (например ново сканиране) да бъде измерена; настройката не се 
прилага ретроспективно.

1. Отворете Файлов мениджър, изберете папка или файл и натиснете .

Натискане върху  генерира пакет с файлове за експортиране:
• DXF и DWG файлове: 2D, 3D
• CSV файл: редактируем, обикновен формат с табулирани данни
• TXT файл: всички резултати в редактируем ASCII формат. Същото 

съдържание като CSV файл
• JPG файлове със снимки и сигурни точки.

2. Експортираните данни се прехвърлят в папка Експортиране в директо-
рията "Моите документи\Leica Geosystems\3D Disto" на вашия компютър.
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Импортиране на 
данни
Стъпка по стъпка

3.7 Калкулатор

Използване на 
калкулатора

• Докоснете резултата в прозореца с резултати, за да стартирате калкулатора.
•  Друга опция е да натиснете Меню » Калкулатор.

Функция за запаметяване
Функцията за запаметяване позволява да добавяте или изваждате резултати, като 
например повърхнини или обеми.
• Щракнете върху MC, за да изчистите паметта.
• Щракнете върху MR, за да извлечете стойност, съхранена в паметта.
• Щракнете върху M-, за да извадите показаната стойност от стойността в паметта.
• Щракнете върху M+, за да добавите показаната стойност към стойността в 

паметта.

 За да запишете определена стойност в паметта: Щракнете върху MC, за да 
изчистите паметта, въведете стойността и натиснете M+. За да запишете 
стойността като отрицателна стойност, натиснете M-.

Стъпк
а

Описание

 За някои приложения е възможно да импортирате DXF файлове или 
таблични формати.

 Данните трябва да бъдат подготвени на компютъра, преди да се импор-
тират. Само точки могат да се импортират, не линии. Премахнете ненужните 
данни, като рамки, логота, координати или стрелки за ориентация, от DXF 
файловете, преди да ги импортирате.

1. За достъп до папката "Импортиране" щракнете върху иконата 3D Disto Data 
на работния плот.

2. Копирайте CSV или DXF файловете в папката "Импортиране".
3. Направете справка с"6.3 Проектор" за повече информация.

010862_002
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4 Технически термини и съкращения

Хоризонтален ъгъл

Вертикален ъгъл

Разстояния

a) Хоризонтален ъгъл: [°] или [гон]

a

010863_001

Настройка: Хоризонт = 0

a) Вертикален ъгъл: [°], [гон], [1:n] или [%]

Настройка: Хоризонт = 90°/100 гон

a) Вертикален ъгъл: [°] или [гон]

010864_001

a

010865_001

a

a) Перпендикулярно разстояние

a) Обвързано разстояние 
b) Вертикално разстояние  = разлика 

във височината
c) Хоризонтално разстояние 

010867_001

a

010868_001

c

a

b
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Повърхнини

Отправни мерки

Сензор за наклон Сензорът за наклон гарантира правилни резултати дори и ако 3D Disto не е настроен 
хоризонтално.

Сигурни точки Сигурните точки свързват измерванията към координатна система. Тези 
отправни точки позволяват промяната на местоположението на 3D Disto или да се 
продължи работата на по-късен етап, така че измерванията да си паснат едно с друго 
перфектно.

 Направете справка с"6.4 Местоположение" за повече информация.

a) Наклонена повърхнина, както е изме-
рена

b) Хоризонтална повърхнина, изчислена 
от 3D Disto010869_001

a

b

a) Отправна височина:
Ниво, към което се отнасят всички 
височини.

a) Отправна ос/линия:
Линия, към която се отнасят всички 
величини.

010870_001

0.00

-0.02

0.00

0.00

+2.10

+3.00

a

010871_001

3.101

2.91
1

7.040

7.002

a

Сензор за наклон изключен = деактивирано
Всички резултати от измерванията се 
отнасят към наклонената ос и хоризонт на 
3D Disto.

Сензор за наклон включен = активирано
Всички резултати от измерванията се 
отнасят към хоризонталната ос и 
хоризонта, ако 3D Disto е настроен 
между 0° и 3°.

010876_001 010877_001

0-3°

010873_001



3D Disto, Технически термини и съкращения 31

Планиране или 
проекция

Проектни данни в DXF и нормални таблични формати могат да се импортират и да 
се използват за планиране на съответните точки или мрежи.

Лазерен измервател 
на разстояния

Лазерният измервател на разстоянието (LDM) определя разстоянията с помощта на 
видим червен лазерен лъч.

Калибриране Калибрирането е работен процес за проверка и регулиране на точността на инстру-
мента. Направете справка с"8 Проверка & Поправка" за повече информация.

Линийка за точки на 
изместване

Линийката за точки на изместване е аксесоар за измерване на недостъпни или скрити 
точки.

010874_001

CAD

a) Линийка за точки на изместване

010875_001

a?
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5 Работа с инструмента
5.1 Измервания

Описание 3D Disto е комбинация от прецизен лазерен измервател на разстояние (LDM) и 
шифратори на ъгли. Измерванията се използват за установяване на отношението 
между различните цели, като хоризонтални разстояния, обвързани разстояния, 
разлики във височината, за да се определят размерите на стаята, ъглите от стена до 
стена, повърхнини, обеми, отвеси или други характеристики.

5.2 Визир за точка

Описание 3D Disto разполага с вградена камера. Тя е достъпна от  и показва изображението 
на камерата директно на дисплея на 3D Disto. Визирните линии в изображението на 
визира за точка позволяват прецизно прицелване и измерване дори и лазерният лъч 
да не се вижда, например при големи разстояния или при условия на ярка фонова 
светлина.

Пример за екран на визира за точка:

Използване на 
визира за точка

Клавиш на визира за точка

За да стартирате визира за точка, натиснете .

Второ натискане на клавиша активира режима на заключване, трето отключва и 
затваря визира за точка. Символът на ключ върху клавиша указва режима на заклю-

чване. 

Прицелване: Има различни опции за прицелване към точка на измерване:
a) Натиснете клавишите със стрелки на екрана, за да се 

прицелите; задръжте за бързо завъртане на 3D Disto и 
докоснете за кратко – за единични стъпки на завъртане.

b) Прицелване с докосване и измерване: докоснете върху 
позиция на екрана. Лазерна точка автоматично се завърта 
към тази позиция. 

c) Прицелване с джойстик: активира се чрез дълго докос-
ване в центъра на визирните линии. В центъра се появява 
червена точка. Плъзнете перото върху екрана, за да завър-
тите 3D Disto в тази посока в реално време, докато се осво-
боди червена стрелка. Колкото по-дълга е червената 
стрелка, толкова по-бързо се завърта 3D Disto.

c

a

b

011126_001
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Описание на лентата с инструменти

Клавиш Функция
Натиснете за увеличаване или намаляване на мащаба.

Натиснете, за да регулирате яркостта на камерата.

Натиснете, за да покажете/скриете всички измервани точки.

Натиснете, за да измерите скритите точки.
Изберете инструмент за изместване в изскачащия прозорец:

• Вертикално изместване: Измерете една точка на всяка верти-
кална цел.

• Индивидуално изместване: Измерете две точки на стълб или друг 
обект.

• Линийка за изместване: Измерете две точки на линийката за точки 
на изместване на 3D Disto.

Помощник ще ви преведе през работния процес.
Натиснете, за да направите снимки за целите на документацията.

Натиснете в мрачни условия, за да смените снимката на визира за 
точка на периферен режим. Ръбовете и ъглите ще бъдат подчертани 
в черно.
Натиснете, за да изберете между различни команди за завъртане:
• Завъртане 90° надясно
• Завъртане 90° наляво
• Завъртане ?°: Въведете хоризонталния ъгъл, на който 3D Disto 

трябва да се завърти.
• Хоризонт: 3D Disto отива на 0% наклон в хоризонтална позиция. 
• Прокарване на отвес: Тази опция може да се използва за прокар-

ване на отвес над точка, като 3D Disto се настрои точно върху нея. 
Използвайте маркировките за 90° на гнездото на 3D Disto за 
центриране.
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5.3 Работен процес на измерването

Измервания стъпка 
по стъпка Стъпк

а
Описание

1.

За да се прицелите в първата точка, например ъгъл, натиснете  и използ-
вайте клавишите със стрелки или друг метод, както е описано в "5.2 Визир 
за точка", за да преместите лазерната точка в желаната позиция.

 Докато се прицелвате, се уверете, че лазерният лъч не е разделен покрай 
ъгли или ръбове.

2.
Натиснете  за измерване.

3. Прицелете се във втората точка според описаното в предишните стъпки.
Показва се линия от първата до втората измерена точка.

011133_001
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4. Продължете според описаното за измерване на още точки или използвайте 

 за затваряне/завършване на многоъгълника.

 В специални ситуации предложената линия не е налична. Многоъгълниците 
може също да се затворят и да се получат резултати, като с перото се 
начертае линия между двете точки, за да се свържат.

 За да смените изгледа в удобна перспектива, използвайте инструментите за 
навигация или щракнете върху куба за навигация.

5. Натиснете  за избор между опциите за записване, записване като тип 
файл, изчистване на екрана, затваряне на измерванията без записване.

Стъпк
а

Описание
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Изчисления на 
повърхнина и обем

3D Disto може също така да помогне да се определят повърхнини и обеми. И двете 
може да се определят по време на или след измерването.

Стъпка Описание
1. Натиснете .

2. Изберете линия, която да бъде добавена към повърхнината, и натиснете 

.

3. Продължете по този начин за всички линии и натиснете .

4. Появява се изскачащ прозорец, за да изберете между различните опции 
за определяне на височината:
• Въвеждане на височина:

Въведете желаната стойност и натиснете OK.
• Измерване на височина:

Визирът за точка се отваря, прицелете се и измерете точка на земята с 
, последвано от точка на тавана. Можете да измерите точките нався-

къде по повърхнината на пода или тавана. Височината се появява в 
прозореца за резултати.

• Затваряне на списък:
Резултатът е повърхнина.

5. За да промените височината или за да изчислите обема с избрана повърх-

нина, натиснете  и продължете според описаното в предишните 
стъпки.

6. Затворете приложението, като натиснете .
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6 Софтуерни приложения
6.1 Общ преглед

Описание Съществува разнообразие от налични софтуерни приложни програми за широк 
спектър от конструктивни задачи и улесняващи ежедневната работа.
• Измерване:

Осигурява практични функции за измерване – ръчно и автоматично – на разме-
рите на стаи, стени, прозорци, стълби и други детайли с отправна височина.

• Проектор:
Позволява планиране на мрежи и други данни за проектиране върху подове, 
тавани или стени.

• Местоположение:
Практика за лесна и правилна проверка и преместване на позицията на 3D Disto.

• Набор инструменти:
Умни инструменти за измерване и задаване.

6.2 Измерване

Описание Тази приложна програма измерва размерите на стая, включително детайли. Няколко 
допълнителни функции са налични за тези измервания:
• Отправна височина
• Измерване на единична точка
• Инструмент за сканиране за автоматични сканирания
• CAD инструменти

6.2.1 Отправна височина

Определяне на 
отправна височина
Стъпка по стъпка

В рамките на приложението за измерване можете да определите известна височина 
като отправна височина. Всички допълнителни измерени височини ще се отнасят към 
тази отправна височина.

Стъп
ка

Описание

1. Натиснете .

2. В изскачащ прозорец се получава подкана да въведете и измерите отправна 
височина. Въведете стойността и натиснете OK.

3. Визирът за точка се отваря.
Прицелете отправната височина и натиснете .

4. Отправната височина се показва в графичната повърхнина.
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6.2.2 Инструмент за сканиране за автоматични сканирания

Описание Този инструмент извършва автоматични измервания на хоризонтални, вертикални и 
наклонени профили и повърхностни сканирания.
Идеален за измерване на стаи с неправоъгълни ъгли или извити стени, недостъпни 
точки, наклони или повърхнини.

Линейно сканиране, 
стъпка по стъпка

010918_001

Стъпк
а

Описание

1. Натиснете  за старт на сканирането.

2. Изскачащ прозорец предлага линейни сканирания и повърхностни скани-
рания.

Натиснете  за избор на линейни сканирания.

3. Изскачащ прозорец подсеща за избора на тип на сканиране.

• Хоризонтално
• Вертикално
• Наклон

4. Визирът за точка се отваря за прицелване и измерване на стартовата 
точка.

Прицелете се и натиснете .

 За вертикално линейно сканиране:
Изскачащ прозорец подканва да изберете ориентация на сканиране: 
• Перпендикулярно на стената
• Свободно: Помощник ще ви преведе през работния процес.

5. Изскачащ прозорец подканва да определите посока на сканиране:
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Хоризонтално линейно сканиране:
• Ляво (360°)
• Точка към точка
• Дясно (360°)

Вертикално линейно сканиране:
• Горе (360°)
• Точка към точка
• Долу (360°)

Сканиране на наклон:
Визирът за точка се отваря.

Прицелете се в края на сканирането и натиснете .

6. Изскачащ прозорец подканва да определите отстоянието на измерва-
нето.
Изберете интервал и натиснете OK или отидете в най-дясна позиция, за да 
въведете отделни интервали.

 За най-добри резултати при сканирането не избирайте малки интервали при 
дълги разстояния.

7. Натиснете OK.
Сканирането започва.

 Лентата с инструменти се променя.

Натиснете  за стартиране на камерата. Натиснете отново, за да отклю-
чите.

Натиснете  за промяна на отстоянието на сканиране, за пропускане на 
остатъка от сканирането, за продължаване на сканирането или за отмяна на 
сканирането.

Натиснете  за пропускане на точка на сканиране, от която не се нуждаете 
или която предизвиква проблеми.

8. Ако сканирането е свършило, се появява изскачащ прозорец Готово. Реда-
ктиране на сканиране? Да/Не.

Стъпк
а

Описание
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Повърхностно 
сканиране, стъпка 
по стъпка

9. Ако Да: Появява се нова лента с инструменти, например за измерване на 
липсващи точки с DIST или за изтриване на ненужни точки с клавиша за 
кошче.

 Натиснете  или  за избор на точки.

Натиснете  за стартиране на опростяване на сканирането, което автома-
тично изчиства подравнени точки.

Натиснете  за завършване на сканирането.

10. Натиснете  за записване и затваряне на файла с измервания.

Стъпк
а

Описание

Стъпк
а

Описание

1. Натиснете  за старт на сканирането.

2. Изскачащ прозорец предлага линейни сканирания и повърхностни скани-
рания.

Натиснете  за повърхностно сканиране.
3. Изскачащ прозорец предлага три опции за сканиране: хоризонтално, 

вертикално и за наклон.
Изберете предпочитанието си според повърхността, която искате да скани-
рате.

 Използвайте вертикално или хоризонтално сканиране за измерване върху 
стените, пода и тавана.

 Сканирането на наклон е идеално за проверка на плоскостта на която и да е 
повърхност независимо от наклона й.
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4. Изберете опцията "прецизно" или "бързо". "Прецизно" открива точната 
позиция на всяка точка на сканиране. "Бързо" дава приоритет на краткото 
време на измерване и на устойчивостта. Точността на измерване е еднаква.

5. Визирът за точка се отваря за измерванията за определяне на повърхни-
ната на сканиране:
Определяне на повърхнината на сканиране:
• хоризонтално и вертикално: измерете 2 ръба (3 точки). Повърхнината се 

довършва автоматично
• сканиране на наклон: измерете границите на сканирането и натиснете 

 за продължаване.

6. Изскачащ прозорец подканва да определите отстоянието на измерва-
нето.
Изберете интервал и натиснете OK или отидете в най-дясна позиция, за да 
въведете отделни интервали.

 За най-добри резултати при сканирането не избирайте малки интервали при 
дълги разстояния.

7. Натиснете OK.
Сканирането започва.
Отклонението от всяка сканирана точка спрямо отправната равнина се 
показва в прозореца за резултати. 
Поради геометрични причини изчислението на сканирания обем предста-
влява апроксимация.

 Лентата с инструменти се променя.

Натиснете  за стартиране на камерата. Натиснете отново, за да отклю-
чите.

Натиснете  за промяна на отстоянието на сканиране, за пропускане на 
остатъка от сканирането, за продължаване на сканирането или за отмяна на 
сканирането.

Натиснете  за пропускане на точка на сканиране, от която не се нуждаете 
или която предизвиква проблеми.

8. Натиснете  за записване и затваряне на файла с измервания.

Стъпк
а

Описание
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6.2.3 CAD инструменти

Описание CAD инструментите представляват набор от чертожни функции.
Щракнете върху бутона в лентата с инструменти, за да покажете CAD инструментите. 

Налични са следните инструменти:
• Кръг
• Правоъгълник
• Линейно пресичане
• Удължаване на линия
• Преместване на точка
• Перпендикулярно пресичане

Инструмент за кръг Целта на инструмента кръг е основно да очертае кръг около точки, като например 
контакти или дупки.

Стъпка Описание
1. Прицелете и измерете точка и активирайте кръговата функция чрез дълго 

докосване върху точката в графичната повърхнина.
2. Изберете Кръг. 

3. Отваря се помощно меню.

Въведете стойността и натиснете OK.
4. Около избраната точка се очертава кръг. Прозорецът с резултати 

съдържа радиус, окръжност и размер на кръга.
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Инструмент за 
правоъгълник

 За да изчистите кръга, въведете 0 като стойност за диаметър, или нати-
снете .

Стъпка Описание

Стъпка Описание
1. Измерете първата и втората точка на диагонала на правоъгълник, 

например прозорец, и активирайте CAD инструмента чрез дълго докос-
ване върху линията.

2. Отваря се менюто с CAD инструментите. Изберете Правоъгълник.

3. Диагоналът се променя в хоризонтиран правоъгълник.
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Инструмент за 
линейно пресичане

Инструментът за линейно пресичане намира пресечната точка между две линии.

Стъпка Описание

 Пресечното местоположение се изчислява двуизмерно в равнината X-Y. 
Височината на пресечната точка се изчислява чрез екстраполация на 
първата линия.

1. Прицелете и измерете две точки или изберете съществуваща линия.

2. Активирайте CAD инструментите чрез дълго докосване върху линията в 
графичната повърхнина. Изберете Линейно пресичане.

3. Помощникът подсеща за избиране на втора линия.
Изберете втора линия.
Пресечната точка се предлага, след като бъде избрана линия:

4. След като  се натисне, се генерира пресечната точка и се добавят 

свързващите линии към съществуващите точки.
5.
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Инструмент за 
удължаване на 
линия

Инструментът за удължаване на линия разширява дадена линия чрез ръчно въве-
дена стойност за разстояние.

Стъпка Описание

 Крайната точка на удължаването на линията се изчислява като триизмер-
ната екстраполация на избраната линия.

1. Прицелете и измерете две точки или изберете съществуваща линия.
2. Активирайте CAD инструментите чрез дълго докосване върху линията в 

графичната повърхнина. Изберете Удължаване на линия.

3. Изскачащият прозорец подканва за дължината на удължаване.
Въведете стойност и натиснете Ok.

4. Предлага се крайната точка на удължаването на линията:

5. След като  се натисне, се генерира новата точка и се добавя свързва-

щата линия към предишната точка.
6.
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Инструмент за 
преместване на 
точка

Инструментът за преместване на точка създава нова точка, като осигурява стой-
ност за странично движение по дължината на съществуваща линия, изместване и 
ъгъл на изместване.

Стъпка Описание

 Местоположението на преместването на точката се изчислява двуиз-
мерно в равнината X-Y. Новата височина на точката се изчислява чрез 
екстраполация на избраната линия.

1. Прицелете и измерете две точки или изберете съществуваща линия.
2. Активирайте CAD инструментите чрез дълго докосване върху линията в 

графичната повърхнина. Изберете Преместване на точка.

3. Помощникът и изскачащ прозорец питат за преместването по 
дължина.
Въведете стойност и натиснете OK.

4. Точката за преместване по дължина се предлага:

5. Натиснете  за продължаване.

6. Помощникът и изскачащ прозорец питат за ъгъла на посоката за 
изместването.
Въведете стойност и натиснете OK.
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7. Ъгълът за посоката на изместване се предлага:

8. Натиснете  за продължаване.

9. Помощникът и изскачащ прозорец питат за изместването.
Въведете стойност и натиснете OK.

10. Преместената точка се предлага:

11. След като  се натисне, се генерира новата точка и се добавя свързва-

щата линия към предишната точка.
12.

Стъпка Описание
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Инструмент за 
перпендикулярно 
пресичане

Инструментът за перпендикулярно пресичане намира перпендикулярната 
проекция на дадена точка върху избраната линия.

Стъпка Описание

 Пресечното местоположение се изчислява двуизмерно в равнината X-Y. 
Височината на пресечната точка се изчислява чрез екстраполация на 
първата линия.

1. Прицелете и измерете две точки или изберете съществуваща линия.

2. Активирайте CAD инструментите чрез дълго докосване върху линията в 
графичната повърхнина. Изберете Перпендикулярно пресичане.

3. Помощникът пита за избиране на точка.
Натиснете Ok. Изберете точката.

4. Пресечната точка се предлага, след като бъде избрана дадена точка:

5. След като  се натисне, се генерира пресечната точка и се добавят 

свързващите линии към съществуващата точка.
6.
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6.3 Проектор

Описание Това приложение проектира точки или геометрични мрежи върху хоризонтална, 
вертикална или наклонена (= "свободна") равнина. Проектни данни в DXF или 
табличен формат може да се импортират или геометрията на мрежата може да се 
въведе ръчно.

6.3.1 Работен процес

Проектор, Старт

Измерване на 
работната повърх-
нина

Точково проекти-
ране

010958_001

Стъпк
а

Описание

1. Натиснете Меню » Приложения » Проектор.
2.

Изскачащ прозорец предлага три режима на сканиране: хоризонтално, 
вертикално или за наклон.
Изберете предпочитанието си според работната повърхнина.

3. Визирът за линия се отваря за измерване на работната повърхнина.

Стъпк
а

Описание

1. Измерете всички важни обекти, които искате да отчетете (ръбове, ъгли и 
т.н.).

 Само за хоризонтален режим: първата измерена точка определя нивото, 
спрямо което се отнасят всички следващи точки.

2. Ако  е разрешено, натиснете този клавиш, за да затворите контура. След 
това измерете следващите точки, които представляват интерес (само в 
режим на наклон).

3. Когато всички точки са измерени, натиснете  за продължаване.

Стъпка Описание
1.

Изскачащ прозорец предлага две опции за определяне на проектните 
точки: Режим на мрежа за стандартен метод и режим на импортиране 
за отделни DXF или CSV файлове.
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Режим на мрежа

Режим на импортиране

 Използвайте клавиша  по всяко време, за да се върнете обратно към 
измерването на работната повърхнина.

Стъпка Описание
1.

Натиснете  за стартиране на режима на мрежа.

2. Появява се изскачащ прозорец за избор между Дефиниране на нова, 
Използване на последната или Измерване.

3. Изберете предпочитаната от вас опция:
• Дефиниране на нова: използвайте последващите инструменти, за да 

въведете геометрията на мрежата.
• Използване на последната: възстановете проектирането на послед-

ната мрежа, която е била въведена.
• Измерване: следвайте работния процес с насоки, за да "захванете" 

съществуваща мрежа. Тази опция пропуска следващата стъпка Регу-
лиране.

Стъпка Описание
1.

Натиснете  за стартиране на режима на импортиране.

2. Файловият мениджър показва всички импортирани DXF и CSV файлове.
Изберете файл.

 Натиснете  , ако искате да проверите съдържанието чрез визуали-
затор.
Заглавният ред на визуализатора показва размера на файла. Променете 
настройката за разстояние в менюто, ако мащабът не отговаря на работ-
ната повърхнина!

 За да импортирате точки от даден списък, въведете координатите X, Y 
или Y; X в текстов редактор и запишете файла с разширение CSV. Ако 
импортирането не работи правилно, проверете настройките за импорти-
ране/експортиране в менюто.

3. Натиснете  за продължаване.

4. Проектираните точки се показват и са готови за регулиране.

Стъпка Описание
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Регулиране на 
проектирането Стъпк

а
Описание

 Използвайте клавиша  във всеки един момент, за да се върнете обратно 
към Точково проектиране.

1. Подравнителят се отваря.

2. Точковото проектиране сега се показва в работната повърхнина и трябва да 
се премести на желаната позиция. Използвайте следните инструменти:

 Мрежата може да бъде придвижвана нагоре, надолу, наляво или надясно на 
екрана на малки стъпки чрез  /  /  / .

Показва се перпендикулярното разстояние от избрана точка от мрежа до 
отправна линия. Докоснете това разстояние, за да въведете стойност.

Натиснете  за нулиране на позицията на мрежата.

Натиснете  за подравняване на паралела на мрежата към избрана линия.

 Линиите между точките на проектиране може да се начертаят на 
екрана, ако е необходимо, преди да се използва инструментът за 
паралел.

Натиснете  за завъртане на мрежата на 90°.

Натиснете  за поставяне на мрежата точно върху дадена отправна точка.

3. Натиснете  за продължаване.
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Проекция на точка

Превключване на 
равнината  Ако дадена точка не може да се проектира върху тавана, просто преместете 

лазерния лъч върху пода преди натискане на клавиша DIST. От този момент 
нататък следващите точки ще бъдат проектирани върху пода. Проекционната 
повърхност може да се променя във всеки един момент.

6.3.2 Прицелване и планиране с дистанционното управление RM100

Функционалност на 
клавишите в прило-
жението "Проектор"

6.4 Местоположение

Описание Функциите на Местоположение позволяват промяна на позицията на 3D Disto.
Сигурни точки се поставят от потребителя и улесняват процедурата по позициони-
рането.

Стъпк
а

Описание

 Натиснете  за връщане обратно към инструмента Подравнител.

1. В планов режим лентата с инструменти се променя и можете да започ-
нете да проектирате мрежата.

2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете точка, и натиснете .

Също така можете да избирате точки, като докосвате дадена точка на 
екрана или като използвате дистанционното управление.

 Порестите, структурни или груби повърхности могат да причинят проблеми, 
ако лазерният лъч не може да отрази точната позиция на планирана точка.

3. Лазерната точка мига, ако се открие точната позиция. Точката е осве-
тена в червено на графичната повърхнина. Прозорецът с резултати 
показва разстоянието между точката и отправната равнина.

4. За да планирате още точки, изберете друга точка и натиснете .

5.
Натиснете  за записване на файла.

Натиснете  за активиране на лазера и втори път, за да проекти-
рате или измерите точка в рамките на отправната повърхнина.

Всеки клавиш със стрелка избира съседната точка, завърта 3D Disto 
и стартира повтарящото се измерване. Натиснете веднъж, за да акти-
вирате дистанционното управление, и втори път, за да изпълните 
командата.
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Сигурно местополо-
жение стъпка по 
стъпка

Преместване стъпка 
по стъпка

Тази функция позволява преместването на 3D Disto в определена координатна 
система, предварително установена чрез процедурата за Сигурно местополо-
жение, например за да се довърши предишно замерване.

Стъпк
а

Описание

 Трябва първо да измерите две точки, преди Сигурни точки да могат да се 
записват.

1. Надпишете и залепете три до пет самозалепващи се целеви маркировки 
върху стените, тавана или пода около работната повърхнина. Уверете се, че 
целевите маркировки са разпръснати.

2. Натиснете Меню » Приложения » Местоположение » Сигурно местопо-
ложение.
Визирът за точка се отваря.

3. Прицелете се към Целеви маркировки възможно най-точно и натиснете 

 за измерване.
3D Disto прави снимка и я записва с координати, именувана с идентифи-
катор и дата.

4. Изскачащ прозорец показва подкана Измерване на още сигурни точки? 
Да/Не.

5. Продължете като преди и измерете поне три сигурни точки.

 По всяко време можете да добавите още сигурни точки.

 Уверете се, че разполагате с достатъчно добре измерени сигурни точки 
около работната повърхнина. Дори и една да се загуби трябва да има поне 
три останали за успешно преместване.

6. След като запишете минимум три точки, можете да напуснете приложе-
нието, като изберете Не.

Стъпк
а

Описание

 Използвайте позиция на 3D Disto, която позволява прицелване и измерване 
на поне три сигурни точки около работната повърхнина.

1. Натиснете Меню » Приложения » Местоположение » Преместване.
2. Изскачащ прозорец се отваря, за да определите толеранса.

Натиснете OK, за да потвърдите стойността.
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 По-ниският толеранс увеличава точността на измерванията и изисква 
прецизно прицелване и видимост на сигурните точки.

 Ако няма достъпни сигурни точки, но измерването трябва да пасне на геоме-
трията на предходното, просто стартирайте своето измерване със същите 
точки на основната линия. Това са първите две точки на дадено измерване.

3. Ако има налични сигурни точки, се отваря папка.

Изберете сигурна точка с натискане на  /  или като докоснете върху 
екрана.

Натиснете  за увеличаване.

Натиснете  за преглед на всички сигурни точки на цялата памет.

4. Натиснете  за потвърждаване на точка.
Визирът за точка се отваря.

5. Прицелете се в целевата маркировка, показана в снимката, колкото е 
възможно по-точно, и натиснете  за измерване.
Ако е успешно, се появява изскачащ прозорец Измерване на следваща 
сигурна точка? Да/Отказ.

6. Ако Да: Отваря се папка, за да изберете следваща сигурна точка.
Продължете според описаното за втората и третата сигурна точка.

 Ако първите две сигурни точки са били измерени успешно, 3D Disto грубо се 
завърта към следващата избрана сигурна точка. Вие просто трябва да 
направите финото прицелване и да натиснете .

7. Когато успешно сте измерили три точки, се показва изскачащ прозорец, 
показващ OK. Измерване на още сигурни точки? Да/Не/Отказ.
• Натиснете Да, за да продължите, и процедирайте според описаното по-

рано.
• Натиснете Не, за да приключите.

Ако е успешно, изскачащ прозорец показва величините между старата и 
новата позиция: XXXм; Височина: XXXм; OK/Отказ. Приемете с OK или 
използвайте Отказ, за да измерите още точки.

Ако преместването не е успешно, се появява изскачащ прозорец Извън 
толеранс! Измерване на още сигурни точки? Да/Не/Отказ. Продължете 
според описаното по-рано.

8. Натиснете  за затваряне на приложението.

Стъпк
а

Описание
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Проверка на место-
положението 
стъпка по стъпка

Ако 3D Disto се премести неумишлено, например ако се бутне, геометрията на изме-
рените точки вече няма да съвпада с тази на измерените преди това точки. Старти-
райте проверка на местоположението, за да запазите настоящата точност/геоме-
трия.

6.5 Набор инструменти

Общи В допълнение към стандартните приложения тази програма предлага още:

След всяка планировъчна задача съответният инструмент трябва да се рестартира. 
Изскачащ прозорец предлага да се продължи със същата отправна величина или да 
се измери нова. Данните не са съхранени и не могат да се импортират или експор-
тират. Функционалността на дистанционното управление не се поддържа в тези 
приложения.

Стъпк
а

Описание

1. За да инициирате проверка на местоположението, натиснете Меню » 
Приложения » Местоположение » Проверка на местоположението.

2. Ако има налични сигурни точки, изберете сигурна точка и натиснете .

3. 3D Disto автоматично ще се прицели в сигурната точка.
Проверете позицията на лазерната точка с целева маркировка.

 Ако лазерната точка не уцели центъра на целевата маркировка, се 
препоръчва възстановяване на местоположението.

4. Продължете по този начин за проверка на още точки.
5. Натиснете  за затваряне на галерията за Сигурни точки.

• Комфортно прокарване на отвес,
• Комфортно прицелване,
• Комфортно нивелиране,
• Метражна маркировка,
• Проследяване на височина и
• Паралелна линия.
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6.5.1 Комфортно прокарване на отвес

Описание Комфортно прокарване на отвес позволява прокарването на отвес от всяка една 
точка нагоре или надолу, без да стоите над нея.

Комфортно прокар-
ване на отвес 
стъпка по стъпка

010899_001

Стъпк
а

Описание

1. Стартирайте приложението от Меню » Приложения » Набор инструменти.
Изпълняващото се приложение стои отворено във фонов режим.

2.
Натиснете  на лентата с инструменти.
Визирът за точка се отваря.

3. Прицелете се и измерете точката, от която да бъде прокаран отвес. Нати-
снете .
Визирът за точка продължава да стои отворен.

4. Грубо се прицелете към очаквания отвес и натиснете .
Ако се открие отвес, лазерът премигва, за да укаже точната позиция.

5. Натиснете  за затваряне на набора инструменти.
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6.5.2 Комфортно прицелване

Описание Комфортно прицелване позволява планирането на точка, която се отнася към 
отправна точка на вертикални повърхности.

 Използвайте този инструмент само на вертикални повърхности. На наклонени 
повърхности позицията на планиране няма да е правилна.

Комфортно прицел-
ване стъпка по 
стъпка

010906_001

2.000 m
0.500 m

Стъпк
а

Описание

1. Стартирайте приложението от Меню » Приложения » Набор инструменти.
Изпълняващото се приложение стои отворено във фонов режим.

2. Натиснете  на лентата с инструменти.

Визирът за точка се отваря.
3. Прицелете се към отправна точка на стената. Натиснете .

4. Отваря се изскачащ прозорец, за да въведете стойност за разстояние 
вляво и вдясно от отправната точка. За обръщане наляво задайте отри-
цателна стойност. Въведете 0, за да планирате точки, които са само с верти-
кални измествания от отправната точка.
Натиснете OK, за да потвърдите стойността.
Лазерна точка мига, за да укаже точната позиция.

5. Появява се изскачащ прозорец, за да въведете вертикална стойност (= 
разстояние над/под планираната точка). Стойност по подразбиране = 0.
Задайте отрицателна стойност за завъртане надолу. Натиснете OK, за да 
потвърдите стойността.
3D Disto се завърта и планира правилната позиция. Лазерна точка мига, 
за да укаже точната позиция.

6. Натиснете  за затваряне на набора инструменти.
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6.5.3 Комфортно хоризонтиране

Описание Комфортно хоризонтиране поддържа лазерната точка на едно и също ниво, когато 
въртите 3D Disto хоризонтално.

Комфортно хори-
зонтиране стъпка 
по стъпка

Стъпк
а

Описание

1. Стартирайте приложението от Меню » Приложения » Набор инструменти.
Изпълняващото се приложение стои отворено във фонов режим.

2.
Натиснете  на лентата с инструменти.
Визирът за точка се отваря.

3. Прицелете отправна височина на стената. Натиснете .
Визирът за точка продължава да стои отворен.

4. Грубо прицелете предполагаемата планирана точка и натиснете .
Лазерна точка мига, за да укаже точната позиция на височината.

5. Натиснете  за затваряне на набора инструменти.
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6.5.4 Метражна маркировка

Описание Инструментът Метражна маркировка се отнася за метражна маркировка или 
отправна височина и позволява планирането на всяка желана височина.
Този инструмент може да помогне много при отбелязването на метражна маркировка 
на няколко места в дадено помещение или при планиране на височини на няколко 
нива на сградата.

Метражна марки-
ровка стъпка по 
стъпка

Стъпк
а

Описание

1. Стартирайте приложението от Меню » Приложения » Набор инструменти.
Изпълняващото се приложение стои отворено във фонов режим.

2. Натиснете  на лентата с инструменти.

3. В изскачащ прозорец се получава подкана да въведете височината и да 
измерите тази отправна височина.

4. Визирът за точка се отваря.

Прицелете се към отправна точка на стената. Натиснете .

5. В изскачащ прозорец се получава подкана да въведете абсолютна висо-
чина, която ще бъде планирана.

6. Визирът за точка се отваря.
Грубо се прицелете близо до очакваната абсолютна височина на стената. 
Натиснете .
Лазерна точка мига, за да укаже точната позиция на абсолютната висо-
чина.

7. Натиснете  за затваряне на набора инструменти.
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6.5.5 Проследяване на височина

Описание Проследяване на височина позволява определянето на височината на дадена цел, 
която не може да бъде измерена директно.
Този инструмент може да помогне много при измерването на височината на дърво 
или електропроводи.

Проследяване на 
височина стъпка по 
стъпка

010907_001

H
Ref

Стъпк
а

Описание

1. Стартирайте приложението от Меню » Приложения » Набор инструменти.
Изпълняващото се приложение стои отворено във фонов режим.

2. Натиснете  на лентата с инструменти.

Визирът за точка се отваря.
3. Прицелете и измерете отправна точка на същото хоризонтално разстояние 

като точката, която желаете да измерите индиректно.
Визирът за точка остава отворен и измерената точка се показва.

 Не придвижвайте 3D Disto прекалено много хоризонтално, след като отправ-
ната точка е била измерена, в противен случай резултатът ще бъде непра-
вилен.

4. Прицелете точката, която желаете да измерите индиректно колкото е 
възможно по точно.
Разликата във височината спрямо отправната точка се показва и се 
актуализира в реално време в прозореца с резултати.

5. Затворете визира за точка, за да приключите с приложението.
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6.5.6 Паралелна линия

Описание Паралелна линия позволява планирането на линии, паралелни на дадена отправна 
линия, по стени, подове или наклонени повърхности.

Паралелна линия 
стъпка по стъпка Стъпк

а
Описание

1. Стартирайте приложението от Меню » Приложения » Набор инструменти.
Изпълняващото се приложение стои отворено във фонов режим.

2. Натиснете  на лентата с инструменти.

Визирът за точка се отваря.

 Всички точки трябва да бъдат измерени на същата повърхност.
3. Прицелете и измерете начална и крайна точка на отправната линия.
4. В изскачащ прозорец се получава подкана да въведете паралелно 

разстояние вляво или вдясно от отправната линия. Натиснете OK, за да 
потвърдите въведената стойност.

5. Визирът за точка се отваря, за да се прицелите грубо в планирана точка.

Натиснете .
Лазерна точка мига, за да укаже точната позиция върху паралела.

6. Натиснете  за затваряне на набора инструменти.
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7 Съобщения за грешки

Съобщения за 
грешки и съвети Грешка № Съвет

150 Работният обхват е надвишен.
151 Невалидно измерване.
152 Сменете позицията на 3D Disto или използвайте линийка за точки на 

изместване.
160 Повторете и не мърдайте линийката между двете измервания.
161 В някои случаи инструментът за точки на изместване не може да се 

използва.
170 Рестартирайте 3D Disto, ако проблемът продължава.
171 Проверете всички устройства, например захранването или кабелите, 

след което опитайте отново.
240 Калибрирането на сензора за наклон не е успешно. Точността на систе-

мата е застрашена. Свържете се с вашия дистрибутор или предста-
вител на Leica Geosystems.

241 Прекалено голямо отклонение. Повторете калибрирането прецизно.
243 Поставете инструмента стабилно. Не докосвайте и не въртете 3D Disto. 

Повторете калибрирането.
300 Изберете хоризонтална линия.
350 Проверете проекционната повърхност. Лазерът не може да достигне 

правилната позиция.
755 Точката не може да бъде замерена. Опитайте различна позиция. 

Инструментът не работи на хоризонтални равнини.
760 Точката не може да бъде замерена. Въведете различни стойности. 

Инструментът не работи на хоризонтални равнини.
765 Точката не може да бъде замерена. Опитайте различна позиция или 

въведете различна стойност. Инструментът не работи на хоризонтални 
равнини.

800 Не е възможно импортиране или експортиране на данни.
801 Няма достатъчно памет на USB стика.
802 Устройството за съхранение не работи правилно.
803 Проверете състоянието и съдържанието на файла.
804 Файлът или папката са със защита от записване или са повредени.
900 Грешка на 3D Disto. Свържете се със своя дистрибутор или предста-

вител на Leica Geosystems, ако грешката се повтаря.
901 Отразеният лазерен сигнал е прекалено нисък.
902 Отразеният лазерен сигнал е прекалено висок.
903 Прекалено много фонова светлина.
904 Лазерният лъч е прекъснат. Повторете измерването.
950 Извършете проверка на местоположението, за да запазите точността!
951 Наклонът на 3D Disto е над 3°. Поставете хоризонтално!
953 Проверете връзката и кабела.
954 Вкарайте кабела или изберете WLAN в менюто.
955 Температурата на 3D Disto е извън работния обхват.
956 Прекалено много вибрация или постоянно движение.
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998 Свържете се с вашия дистрибутор или представител на Leica 
Geosystems.

999 Свържете се с вашия дистрибутор или представител на Leica 
Geosystems.

Грешка № Съвет
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8 Проверка & Поправка
8.1 Преглед

Описание Leica Geosystems Инструментите са произведени, проверени и настроени така, че да 
осигурят най-високо качество. Въпреки това, бързи температурни промени, удар или 
напрежение могат да причинят отклонения и да намалят точността на инструмента. 
Затова е препоръчителна проверка и настройка на инструмента през определен 
период от време. Това може да се извърши от оператор на полето, следвайки специ-
фична последователност на измерванията. Операторът е ръководен ясно по време 
на процедурата, както е описано в следващите раздели. Някои инструментални 
грешки и механични части могат да бъдат настройвани ръчно.

Електронно регули-
ране

Следните грешки на инструменти могат да бъдат проверени и регулирани елек-
тронно:
• Изместване на визирните линии
• В-индекс
• Сензор за наклон

 Всички настройки за калибриране също така могат да се нулират към фабрич-
ните настройки по подразбиране.

 По време на производствения процес грешките на инструмента са внимателно опре-
делени и зададени на нула. Както вече беше споменато, тези грешки могат да се 
променят и затова силно се препоръчва те да се определят наново при следните 
ситуации:
• След грубо или продължително транспортиране
• След продължителни периоди на съхранение
• Ако разликата в температурата между настоящата околна среда и последното 

калибриране е повече от 20°C

8.2 Калибриране на сензор за наклон

Описание

Регулиране стъпка 
по стъпка

Преди калибриране: След калибриране:

a) Изместване на сензора за наклон
3D Disto_033

a

3D Disto_034

Стъп
ка

Описание

 Това калибриране става автоматично. Вие трябва само да се уверите, че 3D 
Disto е поставен при < 3°.

1. Калибрирането се стартира от Меню » Устройство » Калибриране.
2. Натиснете .

3. 3D Disto стартира самонивелиране автоматично: наклонът се проверява 
и инструментът се самонивелира, ако наклонът е < 3°.

 Отваря се изскачащ прозорец Не докосвайте 3D Disto около 1 минута!
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8.3 Изместване на визирните линии

Описание Лазерната точка и визирните линии във визьора не съвпадат.

Регулиране стъпка 
по стъпка

4. Ако е ok, отваря се изскачащ прозорец Калибрирането беше успешно.

Стъп
ка

Описание

Преди калибриране: След калибриране:

a) Визирни линии
b) Лазерна точка

3D Disto_029

a

b

3D Disto_030

Стъп
ка

Описание

1. Калибрирането се стартира от Меню » Устройство » Калибриране.
2. Натиснете .

3. Визирът за точка се отваря.
Поставете целева маркировка на разстояние >25 м.

4. Сега се прицелете към целевата маркировка колкото е възможно по-точно. 

Натиснете  , когато червената лазерна точка е точно върху целта.

5. Визирът за точка остава отворен и се показват червени визирни линии.
Придвижите визирните линии към центъра на целевата маркировка колкото 

е възможно по-точно с помощта на клавишите със стрелки. Натиснете  
отново.

6. Ако е в толеранс, се появява изскачащ прозорец със Задаване на нови: 
x=...px; y=...px, Нулиране към фабрични настройки или Отмяна на калиб-
рирането.

7. Изберете Задаване... или Нулиране..., за да регулирате визирните линии. 
Последен изскачащ прозорец се отваря с въпрос Сигурни ли сте? Да/Отказ.

8. Ако Да, показва се отметка, за да потвърди, че параметрите са зададени 
успешно.
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8.4 Грешка на В-индекс

Описание Вертикалният индекс не съвпада с вертикалната ос.

 Калибриране на сензора за наклон, последвано от калибриране на визирните 
линии, се препоръчва, преди да се стартира калибриране на В-индекса! 
Направете справка с"8.2 Калибриране на сензор за наклон" и "8.3 Изместване 
на визирните линии".

Регулиране стъпка 
по стъпка

Преди калибриране: След калибриране:

a) Грешка във височината
b) Изместване на вертикалния ъгъл

3D Disto_031

a

b

3D Disto_032

Стъп
ка

Описание

1. Поставете 3D Disto близо до стена със стръмна цел с добра видимост, която 
се намира минимум на 15 м над инструмента.

2. Калибрирането се стартира от Меню » Устройство » Калибриране.
3. Натиснете .

4. Визирът за точка се отваря.
Прицелете се възможно най-точно.

5.
Натиснете .

6. 3D Disto се завърта автоматично към второто лице.

Прицелете се втори път. Натиснете .
7. Ако и двете измервания са били успешни, се появява изскачащ прозорец със 

Задаване на нови: XXX гон, Нулиране към фабрични настройки или 
Отмяна на калибрирането.

8. Изберете Задаване... или Нулиране..., за да регулирате вертикалния 
индекс.

9. Последен изскачащ прозорец се отваря с въпрос Сигурни ли сте? Да/Отказ. 
Ако Да, показва се отметка, за да потвърди, че параметрите са зададени 
успешно.

3D Disto_051
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8.5 Нулиране към фабричните настройки

Нулиране към 
фабричните 
настройки стъпка 
по стъпка

Стъп
ка

Описание

1. Калибрирането се стартира от Меню » Устройство » Калибриране.
2. Натиснете .

Отваря се изскачащ прозорец с въпрос Нулирате ли всички настройки за 
калибриране към фабричните по подразбиране? Да/Не.

3. Ако е Да: всички определени от потребителя настройки за калибриране се 
нулират към фабричните по подразбиране без допълнително питане.
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9 Защита на инструмента (защита от кражба)

Описание Инструментът може да бъде защитен чрез Персонален Идентификационен Номер. 
Ако се активира защитата на ПИН кода, софтуерът винаги ще изисква въвеждането 
на ПИН код след стартиране.
Ако три пъти се въведе погрешен ПИН, то тогава има нужда от ПУК, който може да 
бъде открит в доставните документи на инструмента. Ако ПУК кодът се въведе 
правилно, то тогава ПИН кодът се задава към стойността по подразбиране "0" и 
защитата чрез ПИН се деактивира.
Свържете се със своя представител на Leica Geosystems, ако имате нужда от нов 
ПУК.

Активиране на ПИН 
код стъпка по 
стъпка

Деактивиране на 
ПИН код стъпка по 
стъпка

Стъп
ка

Описание

1. Отидете в Меню » Устройство » Защита от кражба. По подразбиране 
настройката е Изключено.

2. Натиснете Активиране, за да активирате.
3. Въведете желания от вас ПИН код (3 до 8 знака – цифрени или буквени).
4. Приемете с Ok.

 Вече инструментът е защитен от неоторизирана употреба.
Вече ще се изисква ПИН код след включването на инструмента, деактивира-
нето на режим на готовност или при повторно въвеждане на настройките на 
ПИН кода.

Стъп
ка

Описание

1. Отидете в Меню » Устройство » Защита от кражба.
Натиснете Деактивиране, за да деактивирате.

2. Въведете своя ПИН код и натиснете OK, за да приемете.

 Инструментът вече не е защитен от неоторизирана употреба.
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10 Съхранение и Транспорт
10.1 Транспорт

Транспортиране на 
полето

При транспортиране на оборудването винаги се уверявайте, че
• транспортирате инструмента в неговата оригинална кутия или
• носете триногата с крака през рамената ви и дръжте инструмента изправен.

Транспортиране в 
превозно средство 
на път

Никога не носете продукта незакрепен в превозно средство на път, тъй като може да 
бъде ударен или да се повлияе от вибрациите. Винаги носете продукта в неговия 
транспортен контейнер, оригинална опаковка или съответния еквивалент и го закре-
пете добре.

При доставка на 
инструмента

При транспортиране на инструмента с влак, самолет или кораб използвайте ориги-
налната опаковка наLeica Geosystems (транспортен контейнер и кутия за транспорти-
ране на далечни разстояния) или друга опаковка, която да предпази инструмента от 
сътресения и вибрации.

Експедиране, транс-
порт на батериите

Когато транспортирате или експедирате батериите, отговорникът за продукта трябва 
да осигури спазването на съответните местни и международни нормативи и разпо-
редби. Преди транспортиране или експедиране се свържете с местната пътническа 
или транспортна компания.

Полска проверка Периодично правете тестови измервания и спазвайте препоръките за
проверка на полето, посочени в Потребителското Ръководство, особено след като
инструментът е бил съборен, съхраняван за дълги периоди или транспортиран.

10.2 Съхранение

Инструмент Когато съхранявате инструмента, особено през лятото и в автомобил, се съобразя-
вайте с температурните граници. Вижте раздел "Технически Данни" за информация 
относно температурните допуски.

Полска проверка След по-дълъг период на съхранение винаги проверявайте параметрите, показани в 
това ръководство преди да използвате инструмента.

Литиево-йонни 
батерии

• Вижте "Технически Данни" за информация, относно температурата на съхра-
нение.

• Извадете батериите от инструмента и зарядното устройство преди съхранение.
• След съхранение, презаредете батериите преди ползване
• Предпазвайте батериите от намокряне и влага. Мокрите и влажни батерии трябва 

да сеподсушат преди съхранение или ползване.
• Препоръчителен температурен обхват от 0°C до +30°C / +32°F до +86°F в суха 

среда, за да се минимизира саморазреждането на батерията.
• Ако се съхраняват при препоръчваната температура, батерии с 40% до 50% заряд 

могат да се съхраняват до една година. След този период на съхранение бате-
риите трябва да се презаредят.
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10.3 Почистване и подсушаване

Корпус и оптически 
компоненти

• Издухайте прахта от корпуса и оптическите компоненти, като лещи и прозорчета.
• Никога не докосвайте стъклените компоненти с пръсти.
• За почистване използвайте само чист, мек плат. Ако е необходимо, навлажнете 

парцала с чист спирт. Не използвайте други течности; те могат да атакуват поли-
мерните компоненти.

Влажни продукти Подсушавайте и избърсвайте инструмента, транспортния контейнер, вложките и 
аксесоарите при температура не повече от 40°C. Не прибирайте инструмента и аксе-
соарите, докато всичко не е напълно сухо. Винаги затваряйте кутията на инстру-
мента, когато работите с него на полето.

Кабели и куплунги Поддържайте куплонгите чисти и сухи. Не поставяйте замърсени кабели в куплон-
гите. 
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11 Технически Данни
11.1 Технически Данни

Точност на обвър-
зано разстояние 
(3D)

Измерване на ъгъл 
(Х/В)

Характеристики на 
лазерен измервател 
на разстояния

Сензор за наклон

Визир за точка

Чувствителност на 
кръглото балонче

1°/мм

Работа

Комуникация

Захранване

при 10 м при 30 м при 50 м
Комбинация от измер-
ване на ъгъл и на 
разстояние

около 1 мм около 2 мм около 4 мм

Работен обхват: Хоризонтално 360°, вертикално 250°
Точност 5’’ (1,2 мм при 50 м)

Тип:
Работен обхват:
Клас на лазера:
Размер на лазерната точка 
(при 10 м):
Размер на лазерната точка 
(при 30 м):

Коаксиален, видим червен лазер 
0,5 м – 50 м
2

~7 мм x 7 мм

~9 мм x 15 мм

Обхват на самонивелиране:  3°
Точност: 10’’ (2,5 мм при 50 м)

Мащабиране (увеличение): 1x, 2x, 4x, 8x
Зрително поле (при 10 м): 1x: 3,40 м x 2,14 м

2x: 1,70 м x 1,07 м
4x: 0,85 м x 0,54 м
8x: 0,42 м x 0,27 м

Бутони: ВКЛ/ИЗКЛ бутон
Портове: USB Type B, вход за захранване

Прехвърляне на данни: USB Type A, WLAN
Безжична технология: SD карта, обхват 50 м (в зависимост от средата), 11 

канала
Поддържани формати за 
данни:

Импортиране: DXF, CSV
Експортиране: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Вътрешно:
Тип: Литиево-йонна батерия
Напрежение: 14,4 V 63 Wh
Време на зареждане: 8 часа
Нормално оперативно време 8 часа

Външно:
Напрежение: 24 VDC, 2,5 A
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Монтаж 5/8" резба

Размери на инстру-
мента

186,6 мм x 215,5 мм (диаметър x височина)

Тегло 2,8 кг

Характеристики на 
околната среда

Температура

Защита от прах, пясък и вода
IP54 (IEC60529)

Влажност

Дистанционно упра-
вление RM100

11.2 Съответствие е Националните Регулации

Съответствие с 
националните 
разпоредби

Температура при работа: –10°C до +50°C
Температура при съхра-
нение:

–25°C до +70°C

Защита: Максимум 85% относителна влажност без кондензация

Обхват: 30 м (в зависимост от околната среда и работните условия)
Комуникация: Инфрачервена (IR)
Батерия 1 AA, 1,5 V

• FCC Част 15, 22 и 24 (приложимо в САЩ).
• С настоящото Leica Geosystems AG декларира, че 3D Disto и RM100 са в съответ-

ствие със съществените изисквания и други свързани разпоредби на Директива 
1999/5/EО и други приложими европейски директиви. Консултирайте се с Декла-
рацията за съответствие на http://www.leica-geosystems.com/ce.

Оборудването от клас 1 според европейска Директива 1999/5/EО 
(R&TTE) може да бъде пуснато на пазара и в употреба без ограничения 
във всяка държава-членка в ЕИЗ.

• Съответствието за държави с други национални регламенти, които не са покрити 
от част 15, 22 и 24 на FCC или от европейската Директива 1999/5/ЕО, трябва да 
бъде одобрено преди употреба и опериране.

• Съответствие със Закона за радио на Япония и Закона за бизнеса с телекомуни-
кации на Япония.
– Това устройство се счита в съответствие със Закона за радио на Япония и 

Закона за бизнеса с телекомуникации на Япония.
– Това устройство не трябва да се модифицира (в противен случай признатият 

индекс за стандарт ще стане невалиден).
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11.3 Разпоредби за опасни стоки

Разпоредби за 
опасни стоки

Много продукти на Leica Geosystems се захранват от литиеви батерии.
Литиевите батерии може да са опасни при определени условия и може да предста-
вляват застрашат безопасността. При определени условия литиевите батерии може 
да прегреят и да се възпламенят.

 Когато носите или изпращате своя продукт на Leica с литиеви батерии на 
борда на пътнически самолет, трябва да направите това с съответствие с 
Разпоредбите на IATA за опасни стоки.

 Leica Geosystems разви Насоки за това, "Как да се носят продуктите на Leica" 
и "Как да се изпращат продуктите на Leica" с литиеви батерии. Преди каквото 
и да било транспортиране на продукт на Leica ви отправяме молба да се 
консултирате с тези насоки на нашата уеб страница (http://www.leica-
geosystems.com/dgr), за да сте сигурни, че сте в съответствие с разпоредбите 
на IATA за опасни стоки и че продуктите на Leica може да се транспортират 
правилно.

 Забранено е повредените или дефектни батерии да се носят или да се транс-
портират на борда на самолет. Следователно трябва да се уверите, че 
състоянието на която и да било батерия е безопасно за транспортиране.
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12 Гаранция под PROTECT от Leica Geosystems

Описание Гаранция на производителя за целия експлоатационен ресурс
Гаранционно покритие за цялото време на ползване на продукта обхванат от 
PROTECT, в съответствие с Международната ограничена гаранция на Leica 
Geosystems и Общите срокове и условия на PROTECT, указани в www.leica-
geosystems.com/protect. Безплатен ремонт или замяна на всички продукти или части 
обхванати от PROTECT, които имат дефекти в резултат от недостатъци на матери-
алите или производството.

3 години безплатно
Допълнително сервизно обслужване, ако продуктът обхванат от PROTECT се 
повреди и се нуждае от ремонт при нормални условия на употреба, както е посочено 
в ръководството на потребителя, без допълнително заплащане. 
За ползване на вариант "3 години безплатно" продуктът трябва да се регистрира на 
http://myworld.leica-geosystems.com до 8 седмици след датата на покупка. Ако проду-
ктът не е регистриран, прилага се "двугодишна гаранция".
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13 Софтуерно Лицензно Споразумение

Споразумение за 
софтуерен лиценз

Този инструмент съдържа софтуер, който е предварително инсталиран в продукта, 
предоставен ви е на носител за пренос на данни или може да се изтегли онлайн 
съгласно по-ранно упълномощаване от Leica Geosystems. Такъв софтуер е защитен 
със закон за авторско право и от други закони и употребата му се определя и регу-
лира от Споразумението за софтуерен лиценз на Leica Geosystems, което покрива 
аспекти, като например, но без ограничени до, обхват на лиценза, гаранция, право на 
интелектуална собственост, ограничение на отговорността, изключване на други 
застраховки, приложимо право и място за разглеждане на спорове. Уверете се, че 
към всеки един момент напълно съблюдавате правилата и условията на Споразуме-
нието за софтуерен лиценз на Leica Geosystems.

Такова споразумение се предоставя заедно с всички продукти и също така можете да 
направите справка с него или да го изтеглите от началната страница на Leica 
Geosystems на сайта 
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
или да го получите от своя дистрибутор на Leica Geosystems.

Не трябва да инсталирате или използвате софтуера освен ако не сте прочели и 
приели правилата и условията на Споразумението за софтуерен лиценз на Leica 
Geosystems. Инсталирането или използването на софтуера или която и да било част 
от него се счита за приемане на всички правила и условия на такова Лицензионно 
споразумение. Ако не сте съгласни с всички или с някои от условията на това Лицен-
зионно споразумение, не трябва да изтегляте, инсталирате или използвате софтуера 
и трябва да върнете неизползвания софтуер заедно с придружаващите го документи 
и касовата бележка на дистрибутора, от когото сте закупили продукта, в рамките на 
десет (10) дена от закупуването, за да ви бъде възстановена цялата заплатена сума.

GNU публичен 
лиценз

Части от софтуера на 3D Disto се разработват под GPL (GNU публичен лиценз). 
Съответстващите лицензи могат да бъдат открити в USB паметта на Leica в дирек-
тория "GPL лицензи".
Ако имате нужда от повече информация, се свържете с представител на Leica 
Geosystems. Можете да намерите подробности за контакт на адрес www.leica-
geosystems.com/contacts. 

Google Analytics Софтуерът Leica 3D Disto за Windows® съхранява свързана с поддръжката инфор-
мация и статистика за използването на вашия компютър (което означава използва-
нето на софтуерни инструменти, брой измервания, анализи на обхватите на измер-
ване и т.н.).
Leica Geosystems използва Google Analytics – услуга за уеб анализи, предоставяна от 
Google Inc., за да се анализира тази информация. Leica Geosystems не обработва, 
нито съхранява каквито и да било лични данни или други свързани с потребителя 
данни, като например сериен номер на Leica 3D Disto или IP адреса на потребителя.
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