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Introduktion
Køb Tillykke med købet af Leica 3D Disto.

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner i 
opsætning og brug af produktet. Se "1 Sikkerhedsanvisninger" for yderligere informa-
tion.
Læs omhyggeligt hele brugervejledningen, før du tænder for produktet.

Produktidentifika-
tion

Produktets model- og serienummer fremgår af typeskiltet.
Henvis altid til disse oplysninger, når du kontakter din forhandler eller dit autoriserede 
Leica Geosystems-servicecenter.

Varemærker • Windows er et registreret varemærke for Microsoft Corporation i USA og andre
lande

Alle andre væremærker er de respektive ejeres ejendom.

Tilgængelig 
dokumentation

Se følgende materiale vedr. komplet dokumentation/software til 3D Disto:
• Leica USB-hukommelsesenhed
• https://myworld.leica-geosystems.com

Leica Geosystems-
adressebog

På sidste side i denne vejledning finder du adressen på Leica Geosystems-hovedkvar-
teret. En liste over regionale kontaktpersoner finder du på 
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

Navn Beskrivelse/Format

3D Disto-
kvikstart

Tænkt som en hurtig referenceguide til første opsætning.  

Brugervejled-
ning til 3D 
Disto

Alle de instruktioner, som er nødvendige for at anvende 
instrumentet på et grundlæggende niveau, fremgår af 
denne brugervejledning. Giver et overblik over instru-
mentet sammen med tekniske data og sikkerhedsanvis-
ninger.

- 

Sikkerhedsvej-
ledning

Indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger vedr. brugen af 
3D Disto.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tilbyder en 
lang række serviceydelser, information og undervisningsmateriale.
Med direkte adgang til myWorld kan du benytte dig af samtlige relevante service-
ydelser, når det passer dig, døgnet rundt og alle ugens dage. På den måde forbedres 
din effektivitet, og både du selv og dit udstyr holdes øjeblikkeligt opdateret med de 
seneste oplysninger fra Leica Geosystems.

Service Beskrivelse
myProducts Tilføj alle de produkter, som du og din virksomhed ejer, og udforsk 

din Leica Geosystems-verden. Få vist detaljerede oplysninger om 
dine produkter, opdater dine produkter med den nyeste software, 
og hold dig opdateret med den seneste dokumentation.

myService Få vist din aktuelle status og en komplet servicehistorik vedr. dine 
produkter i Leica Geosystems-servicecentre. Få adgang til detalje-
rede oplysninger om de udførte serviceydelser, og download dine 
seneste kalibreringscertifikater og servicerapporter. 

mySupport Få vist din aktuelle status og en komplet servicehistorik vedr. dine 
produkter i Leica Geosystems-servicecentre. Få adgang til detalje-
rede oplysninger om de udførte serviceydelser, og download dine 
seneste kalibreringscertifikater og servicerapporter.

myTraining Gør dit produktkendskab mere omfattende med Leica Geosystems 
Campus - Information, viden, undervisning. Studer det nyeste online-
undervisningsmateriale om dine produkter, og tilmeld dig til semi-
narer eller kurser i dit land.

myTrustedSer-
vices

Tilføj dine abonnementer, og administrer brugere til Leica Geosy-
stems Trusted Services, de sikre software-serviceydelser, der 
hjælper dig med at opdatere dine arbejdsgange og forøge effektivi-
teten.
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1 Sikkerhedsanvisninger
1.1 Generel introduktion

Beskrivelse De følgende anvisninger giver personen med ansvar for produktet, og personen som 
reelt bruger udstyret, mulighed for at forudse og undgå farer ved brug.

Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder 
disse anvisninger.

Om advarselsmed-
delelser

Advarselsmeddelelser er en vigtig del af instrumentets sikkerhedskoncept. De vises, 
når der er risiko for fare eller farlige situationer.

Advarselsmeddelelser...
• gør brugeren opmærksom på direkte og indirekte farer i forbindelse med brug 

af produktet,
• indeholder generelle regler for håndtering. 

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal alle sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsmed-
delelser overholdes og følges! Derfor skal vejledningen altid være tilgængelig for alle 
personer, der udfører de opgaver, der er beskrevet her.

FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK er standardiserede signalord til at identi-
ficere fare- og risikoniveauer i forhold til personskade og beskadigelse af materiel. Af 
hensyn til din sikkerhed er det vigtigt at læse og forstå nedenstående tabel med de 
forskellige signalord og tilhørende definitioner! Yderligere sikkerhedsoplysningssym-
boler kan være placeret inde i advarselsmeddelelser sammen med supplerende tekst.

Type Beskrivelse

� FARE Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke 
undgås, vil resultere i død eller alvorlige personskader.

� ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som 
hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlige person-
skader.

� FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, 
hvis den ikke undgås, vil kunne forårsage mindre eller moderate 
personskader.

BEMÆRK Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, 
hvis den ikke undgås, kan resultere i væsentlig materiel, økono-
misk og miljømæssig skade.

 Vigtige afsnit, som skal følges i praksis for at anvende produktet 
på en teknisk korrekt og effektiv måde.
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1.2 Definition af brug

Anvendelsesformål • 3D-måling af afstande, højder, hældninger, vinkler, areal og volumen.
• Manuel og automatisk måling af rumdimensioner.
• Automatisk måling af profiler.
• Udlægning af punkter og designs, f.eks. fra arbejdstegninger.
• Udarbejdelse af tegninger.
• Kamerafunktioner.
• Import/eksport af data.
• Administration af data.

Forkert brug, der 
med rimelighed kan 
forudses

• Anvendelse af produktet uden instruktion.
• Brug ud over tiltænkt brug og grænser.
• Frakobling af sikkerhedssystemer.
• Fjernelse af advarselsmærkater.
• Åbning af produktet med værktøj, for eksempel skruetrækker, undtagen når dette 

er tilladt for særlige funktioner.
• Ændring eller ombygning af produktet.
• Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse.
• Anvendelse af produkter med tydelige skader eller defekter.
• Brug med tilbehør fra andre producenter uden forudgående udtrykkelig godken-

delse fra Leica Geosystems.
• Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdsstedet.
• Bevidst blænding af tredjepart.
• Styring af maskiner, bevægelige emner eller lignende overvågningsanvendelser 

uden yderligere styring og sikkerhedstiltag.

1.3 Begrænsninger for anvendelse

Omgivelser Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug 
i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser.

� FARE Lokale sikkerhedsmyndigheder og sikkerhedseksperter skal af personen med ansvar 
for produktet kontaktes før arbejde i farlige områder eller tæt ved elektriske installa-
tioner eller lignende situationer.

1.4 Ansvarsområder

Producenten af 
produktet

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, herefter kaldet Leica Geosystems, er 
ansvarlig for at levere produktet, inkl. brugervejledningen og originalt tilbehør, i en 
sikker tilstand.

Person med ansvar 
for produktet

Personen med ansvar for produktet har følgende pligter:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejled-

ningen.
• At sikre at det anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.
• At være bekendt med lokale regler med relation til sikkerhed og forebyggelse af 

ulykker.
• At informe Leica Geosystems straks, hvis produktet og brugen bliver usikker.
• At sikre, at nationale love, forordninger og betingelser for brug af produktet over-

holdes.
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1.5 Risici ved anvendelse

� FORSIGTIG Vær på vagt over for fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt eller er 
blevet brugt forkert, modificeret, opbevaret i en længere periode eller transporteret.
Forholdsregler:
Udfør med jævne mellemrum testmålinger, især efter at produktet har været udsat for 
unormal brug og før og efter vigtige målinger.

� ADVARSEL Ved dynamiske applikationer, f.eks. opmålinger, er der fare for ulykker, hvis brugeren 
ikke er opmærksom på de omgivende forhold, som f.eks. forhindringer, jordskred eller 
trafik.
Forholdsregler:
Personen med ansvar for produktet skal gøre alle brugere fuldt opmærksom på disse 
eksisterende farer.

� ADVARSEL Utilstrækkelig sikring af arbejdsstedet kan medføre farlige situationer, f.eks. i trafik, 
på byggepladser og ved industrielle installationer.
Forholdsregler:
Sørg altid for, at arbejdsstedet er sikret tilstrækkeligt. Følg forordningerne vedr. 
sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.

� FORSIGTIG Hvis tilbehøret anvendt med produktet ikke er passende sikret og produktet udsættes 
for mekaniske stød, for eksempel slag eller fald, kan produktet blive beskadiget eller 
det kan føre til personskade.
Forholdsregler:
Ved opsætning af produktet sørges for, at tilbehøret er korrekt sat på, passer, er sikret 
og låst i position.
Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger.

� FORSIGTIG Ved transport, forsendelse eller bortskaffelse af batterier er der risiko for, at uhen-
sigtsmæssige mekaniske påvirkninger resulterer i brandfare.
Forholdsregler:
Før produktet sendes eller bortskaffes, skal batterierne aflades ved at lade produktet 
køre, indtil batterierne er opbrugte.
Når batterier transporteres eller sendes, skal personen med ansvaret for produktet 
sikre, at de gældende nationale og internationale regler og forordninger overholdes. 
Forud for transport eller forsendelse skal den lokale rejse- eller fragtvirksomhed 
kontaktes.

� ADVARSEL Kraftige mekaniske påvirkninger, høje omgivelsestemperaturer eller nedsænkning i 
væske kan forårsage lækage, brand eller eksplosion af batterierne.
Forholdsregler:
Beskyt batterierne mod mekaniske belastninger og høje omgivende temperaturer. Tab 
ikke eller nedsænk ikke batterierne i væske.

� ADVARSEL Hvis batteripoler kortsluttes f.eks. ved at komme i kontakt med smykker, nøgler, sølv-
papir eller andre metaller, kan batteriet overophede og foråsage personskade eller 
brand, for eksempel ved opbevaring eller transport i lommer.
Forholdsregler:
Sørg for at batteripolerne ikke kommer i kontakt med metaldele.
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� ADVARSEL Hvis produktet smides ud på ukorrekt vis, kan følgende ske:
• Hvis polymere dele afbrændes, kan der opstå giftige gasser, som kan være 

sygdomsfremkaldende.
• Hvis batterierne er beskadigede eller kraftigt ophedede, kan de eksplodere og 

forårsage forgiftning, forbrænding, korrosion eller forurening.
• Ved uansvarlig borskaffelse af produktet kan du give uautoriserede personer 

mulighed for at bruge de i strid med reglerne og dermed udsætte dem selv og tred-
jepart for risikoen for alvorlig personskade og fare for miljøforurening.

Forholdsregler:

Oplysninger om produktspecifik bearbejdning og affaldshåndtering kan fås hos din 
Leica Geosystems-forhandler.

� ADVARSEL Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Leica Geosy-
stems, kan gå ud over brugerens ret til at anvende udstyret.

� ADVARSEL Kun Leica Geosystems autoriserede serviceværksteder må reparere disse produkter.

1.6 Laser klassifikation
1.6.1 Generelt

Generelt De følgende kapitler indeholder instruktioner og undervisningsoplysninger vedr. laser-
sikkerhed i henhold til international standard IEC 60825-1 (2014-05) og teknisk rede-
gørelse IEC TR 60825-14 (2004-02). Disse oplysninger gør personen med ansvaret for 
produktet og personen, der faktisk bruger udstyret, i stand til at forudse og undgå 
farer. 

1.6.2 Integreret afstandsmåler

Integreret 
afstandsmåler

Leica 3D Disto danner en synlig laserstråle, som kommer ud fra instrumentets front.

Laserproduktet beskrevet i dette afsnit er klassificeret som laser klasse 2 ifølge:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Sikkerhed for laserprodukter"

Disse produkter er sikre ved kort udsættelse for stråle, men kan være farlige hvis man 
direkte stirrer ind i strålen. Strålen kan foråsage blænding, blitz-blænding og efter-
billeder, især hvis lysforholdene er mørke.

Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
Sørg for at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de 
nationale miljøbestemmelser i dit land.
Sørg altid for at uautoriserede personer ikke får adgang til produktet.

 I henhold til IEC TR 60825-14 (2004-02) kræver produkter, der er klassificeret 
som laser klasse 1, klasse 2 og klasse 3R ikke:

• involvering af lasersikkerhedsansvarlig,
• beskyttelsestøj eller øjenbeskyttelse,
• specielle advarselsskilte i laserens arbejdsområde

ved anvendelse og betjening i overensstemmelse med denne brugervejledning, 
da fareniveauet for øjenskade er meget lavt.

 National lovgivning og lokale forordninger kan medføre krav om strengere 
forholdsregler vedr. sikker brug af lasere end IEC 60825-1 (2014-05) og 
IEC TR 60825-14 (2004-02).
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� FORSIGTIG Klasse 2-laserprodukter er ud fra et sikkerhedsperspektiv generelt skadelige for 
øjnene.
Forholdsregler:
1) Undgå at stirre ind i strålen eller at betragte den igennem optiske instrumenter.
2) Ret ikke strålen mod andre personer eller mod dyr.

1.7 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

Beskrivelse Begrebet elektromagnetisk kompatibilitet betegner produktets evne til at fungere 
godt i omgivelser, hvor elektromagnetisk stråling og elektrostatiske udladninger er 
tilstede, og uden at forårsage elektromagnetisk forstyrrelse af andet udstyr.

� ADVARSEL Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr.

Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette 
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at andet udstyr kan 
blive forstyrret.

Produktet er et klasse A produkt, når det kører på de interne batterier. I beboelses-
områder kan dette produkt forårsage forstyrrelse af radioer, så det kan være nødven-
digt, at brugeren tager passende forholdsregler.

� FORSIGTIG Der er en risiko for, at der kan være forstyrrelser af andet udstyr, hvis produktet 
anvendes med tilbehør fra andre producenter, f.eks. bærbare computere, PCere eller 
andet elektronisk udstyr, ikke-standard kabler eller eksterne batterier.
Forholdsregler:
Brug kun udstyr og tilbehør anbefalet af Leica Geosystems I kombination med 
produktet lever de op til de strenge krav i retningslinjer og standarder. Ved brug af 
computere eller andet elektronisk udstyr skal man være opmærksom på informationen 
om elektromagnetisk kompatibilitet fra producenten.

� FORSIGTIG Forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling kan resultere i fejlagtige målinger.
Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette 
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at produktet kan 
blive forstyrret af intens elektromagnetisk stråling, for eksempel, nær radiosendere, 
to-vejs radioer eller diesel generatorer.
Forholdsregler:
Hold øje med, at resultaterne ser troværdige ud under disse forhold.

� FORSIGTIG Hvis produktet bruges med kabler, f.eks. strømkabler eller interfacekabler, der kun er 
stukket ind i den ene ende, kan elektromagnetisk stråling overskride det tilladte niveau 
og forstyrre andet udstyrs korrekte funktion. 
Forholdsregler:
Når produktet er i brug, skal begge ender af kabler, f.eks. til eksternt batteri eller til 
computere, være sat i.

Beskrivelse Værdi
Bølgelængde 620 nm - 690 nm
Maks. gennemsnitlig stråleeffekt <1 mW
Impulsgentagelsesfrekvens 320 MHz
Impulsvarighed <1 ns
Stråledivergens 0,16 mrad x 0,6 mrad
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Radioer eller digi-
tale mobiltelefoner

Brug af produkt med radio eller digital mobiltelefon:

� ADVARSEL Elektromagnetiske felter kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr, i installationer, i 
medicinsk udstyr, for eksempel pacemakere eller høreapparater og i fly. Det kan også 
påvirke mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette 
område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at andet udstyr kan 
blive forstyrret eller at mennesker eller dyr kan blive påvirkede.

• Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær opfyldningssteder 
(som f.eks. tankstationer) eller kemiske anlæg eller i andre områder med eksplosi-
onsfare.

• Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær medicinsk udstyr.
• Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon i fly.

1.8 Mærkning

Mærkning af 3D 
Disto

Mærkning RM100-
fjernbetjening

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 Beskrivelse af systemet
2.1 Overblik

Generel beskrivelse 
af 3D Disto

Leica 3D Disto er et tredimensionelt måle- og projektionssystem. Betjening af 3D Disto 
kræver en Windows-enhed. Det er også muligt at benytte RM100-fjernbetjeningen 
til at udføre visse funktioner.

2.2 Kufferts indhold

Kuffertens indhold 
(1/2)

a) 3D Disto
b) USB-kabel
c) Windows-enhed 

(medfølger ikke)
d) RM100-fjernbetjening010714_001 a b c d

a) 3D Disto med indbygget SD WLAN-kort
b) USB-tilslutningskabel 3D Disto til Windows-enheden
c) Sikkerhedsinstruktionsmanual, 3D Disto-lynstart, CE- og producentcertifikat, USB-

hukommelsesenhed (med licensnøgler, brugervejledning, Windows-software og 
opsætningsoplysninger)

d) Fire landespecifikke kabler til strømforsyning af 3D Disto
e) Sigtemærker, selvklæbende, 50 stk. i en pose
f) RM100-fjernbetjening og batteri

a b

e fd

c

010992_002
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Kuffertens indhold 
(2/2)

2.3 Instrumentkomponenter
2.3.1 3D Disto

Motordrevet del

Batteristik

a)  Lineal til punkt-offset
b) 3D Disto-strømforsyning

a

b

010993_001

a)  LED'er for 3D Disto-status
b) ON/OFF-knap
c) Håndtag til fastholdelse af instru-

mentet
d) Infrarød (IR) grænseflade
e) WLAN-grænseflade
f) Laserafstandsmåler med Punktsøger
g) Rund libelle

a

c

b

d
e

f

g

010735_001

c

c

a)  Stativgevind 5/8" 
b) 90° markering
c) Strømforsyningsbøsning til 3D Disto
d) LED for batteristatus
e) Datakabelbøsning010736_001

dc e bba
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LED'er og knapper

LDM-laser

2.3.2 RM100-fjernbetjening

Fjernbetjeningens 
komponenter

Knap/LED'er Beskrivelse
ON/OFF-knap Knap til at tænde og slukke instrumentet.

Instrument slukker efter 15 minutter, hvis det ikke er 
sluttet til pc'en.

LED'er for 3D Disto-status • Grønne og orange LED lyser kontinuerligt: 3D Disto 
starter op.

• Orange LED blinker: Selvnivellering i gang eller tilt > 3°.
• Grøn LED blinker: 3D Disto er klar til måling. Tiltsensor 

er slået til.
• Orange LED lyser kontinuerligt: Der er opstået en fejl. 

Se"7 Fejlmeddelelser".
• Grønne og orange LED lyser kontinuerligt: Tryk på 

tænd-knappen (ON) for at nulstille instrumentet.
Kun for eksperter: Tiltsensor slået fra
Grøn LED blinker en gang; orange LED blinker tre gange.

LED for batteristatus Hvis instrument er tændt og sluttet til ladeapparatet:
• Grøn LED blinker 1x: Batteriet er ladet 25% op.
• Grøn LED blinker 2x: Batteriet er ladet 50% op.
• Grøn LED blinker 3x: Batteriet er ladet 75% op.
• Grøn LED lyser: Batteriet er ladet helt op.

010732_001

010731_001

010733_001

Status på laserstråle Beskrivelse
SLUKKET Punktsøger er SLUKKET, eller 3D Disto sigter automatisk.
TÆNDT Punktsøger er TÆNDT, eller brugeren sigter med fjernbetje-

ning.
Blinkende Angiver den præcise position på et projiceret punkt.

010734_001

a)  Nøglering
b) Batterikammer
c) DIST-knap
d) Navigationsknapper: 

Op/ned/højre/venstre
e) Kontrol-LED

RM
100

a cb d e

010737_001
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Navigationsknapper RM100-fjernbetjeningen har fem knapper, som giver mulighed for at dreje 3D Disto og 
udføre en afstandsmåling eller punktprojektion afhængigt af det kørende applikations-
program.

 RM100-fjernbetjeningen understøtter ikke værktøjskasseapplikationerne.

Sigteprocedure
1) Omtrentlig sigtefunktion: hold  /  /  /  inde for at dreje 3D Disto, så længe 

knappen er trykket ind.
2) Fin sigtefunktion: tryk kortvarigt på  /  /  /  for at dreje 3D Disto i små, 

enkelte trin.
3) Mål: Tryk på .

2.4 Strømforsyning

Første ibrugtagning 
/ Ladning af batte-
rier

• Batteriet skal lades op, før det bruges for første gang, da det leveres med så lavt 
energiindhold som muligt.

• Det tilladte temperaturinterval ved ladning er 0 °C til +40 °C/ +32 °F til +104 °F. 
Optimal ladning opnås ved ladning af batterierne ved lav omgivende temperatur, 
dvs. +10 °C til +20°C/+50 °F til +68 °F.

• Det er normalt, at batteriet bliver varmt under ladning. Ved brug af de ladeappa-
rater, der anbefales af Leica Geosystems, er det ikke muligt at lade batteriet op, 
hvis temperaturen er for høj.

• Med nye batterier eller batterier, som har været opbevaret i længere tid (> tre 
måneder), er det en god ide at gennemføre en oplade/afladecyklus.

• For li-ion-batterier er en enkelt aflade-/opladecyklus tilstrækkeligt. Vi anbefaler at 
gennemføre denne proces, når batteriets kapacitet angivet på laderen eller på et 
Leica Geosystems-produkt afviger væsentligt fra den reelle batterikapacitet.

Drift / Afladning • Batterierne kan anvendes fra -10°C til +50°C/14°F til +122°F.
• Lave driftstemperaturer reducerer batterikapaciteten; høje driftstemperaturer 

reducerer batteriets levetid.

Strømforsyning til 
3D Disto  Kun autoriserede Leica Geosystems-serviceværksteder må udskifte batteribøs-

ningen.
• Internt: Via batteribøsning, med fast indbyggede li-ion-batterier, 14,4 V, 63 Wh.
• Eksternt: Strømforsyning til 3D Disto forbundet via kabel med landespecifikke stik 

til anvendelse i hele verden.
Indgang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Udgang: 24 V DC, 2,5 A.
Længde: 1,80 m

a) Batteristik
b) Strømforsyningsstik

a

b010761_001
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Strømforsyning til 
RM100-fjernbetje-
ning

RM100 forsynes via ét AA-alkalinebatteri, 1,5 V.

2.5 3D Disto-software
2.5.1 Softwarekoncept

3D Disto-system-
software

3D Disto indeholder brugerfladesoftware til computere med operativsystemet 
Windows.
Hardwarekrav:
• Windows 7 eller nyere. RT-versioner understøttes ikke.
• Desktop-enheder eller bærbare computere med tastatur og mus.
• Enheder med berøringsfølsom skærm og tablet-computere.
• Skærmopløsning mindst 680 x 1000 px
• 32 bit eller 64 bit

 Slut kun Leica USB-hukommelsesenheden til USB-porte af "Type A". Andre 
porte kræver brug af en adapter. Kontrollér, at både porten og adapteren har 
"on-the-go"-funktioner (OTG). 

Licensnøgle Til aktivering af 3D Disto-applikationerne kræver softwaren en licensnøgle. Se neden-
stående liste for at få oplysninger om, hvor du kan finde licensnøglerne:
• På følgesedlen eller kvitteringen fra forhandleren.
• På USB-hukommelsesenheden (nøglefil).
• På Leica myWorld-webstedet efter registrering af dit produkt.

Aktivering af softw-
areapplikationer 
med licensnøglen

Manuel indtastning af licensnøgle:

Import af licensnøglen
1) Klik på 3D Disto Data-ikonet på dit skrivebord.
2) Kopier licensnøglefilen til mappen "license".

1) Skub batteridækslet i pilens 
retning for at åbne batteri-
kammeret.

2) Udskift batteriet, og sæt 
batteridækslet på igen.

010762_001

2

1

 Slut 3D Disto til din Windows-enhed, og 
start 3D Disto-softwareapplikationen.

1) Tryk på knappen Menu i det overordnede 

skærmbillede. 
2) Vælg Enhed... » Software... » Licens... 

» Indtast licensnøgler.
3) Indtast licensnøglen, og tryk på OK.
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Tilpassede applika-
tionsprogrammer

Det er ved hjælp af tredjepartsudviklingsmiljøet muligt at udvikle tilpasset software, 
der imødekommer specifikke brugerbehov. Kontakt en Leica Geosystems-repræsen-
tant for at få flere oplysninger. 

Softwareopdatering 1) Start din internetbrowser, og gå til myWorld-hjemmesiden. (https://myworld.leica-
geosystems.com)

2) Registrer dit produkt ved at indtaste udstyrets nummer.
3) Vælg myProducts-siden, vælg den seneste softwareversion, og tryk på Download-

tasten.

2.5.2 Brugerflade

Startskærmbilledet 
Opretter forbin-
delse

 Alle viste skærmbilleder er eksempler. Det er muligt, at lokale softwareversi-
oner er forskellige fra standardversionen.

a) Resultatvindue med resul-
tatvalgtast

b) Titelbjælke med startside-
tast

c) Værktøjsbjælke
d) Tegningsområde/Punkt-

søger
e) Hovedbetjeningsbjælke
f) 3D Disto-position
g) Statusbjælke
h) Navigationsterning og værk-

tøjer

Element Beskrivelse
Titelbjælke Viser den kørende applikation.

 Gem og luk filer eller kørende applikationer. 
Hovedbetjeningsbjælke Indeholder følgende knapper:

• Menu 
Åbner menuen til start af applikationer eller definition 
af indstillinger.

• DIST-knap 
Starter måling eller afsættelse af punkter.

• Punktsøger 
Åbner, lukker og låser Punktsøger.

Disse taster vises i alle applikationer.
Tegningsområde Viser målte punkter, linjer og arealer og korrekt position 

på 3D Disto i forhold til målte punkter - enten i grundplan 
eller udfoldetilstand/facadetilstand.

Punktsøger Viser live videostream fra 3D Disto, der benyttes til at 
sigte og til at tage billeder.

Resultatvindue Viser alle resultater, herunder bl.a. afstande, højder, skrå-
ninger, arealer, vinkler sammen med den tilsvarende 
resultatvalgtast, f.eks. . Berøring af resultaterne åbner 
regnemaskinen.

Værktøjsbjælke Indeholder applikationsspecifikke værktøjstaster. Se" 
Værktøjslinje i standardapplikationen (måling)".

010764_002

a
b

c

d

e

f

g
h
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Betjeningsprin-
cipper for tegnings-
visningen

Valg eller tegning af elementer

 Sørg for, at navigationsværktøjerne er deaktiveret.
Vælg et punkt eller en linje på tegningen ved et klikke med musen eller berøre med en 
finger.
Tegn en linje ved at vælge et punkt med musen, pennen eller en finger, trække til det 
ønskede punkt og slippe.

Tilpasning af tegningsvisningen ved hjælp af navigationsværktøjerne
Brug navigationsværktøjerne til at tilpasse tegningsvisningen individuelt.

• Zoom ved at trække et rektangulært område
• Zoom
• Pas hele tegningen ind i visningen
• Panorer i tegningen
• Roter tegningen
• Skift perspektiv
Aktiver et navigationsværktøj ved at klikke på det eller berøre det kortvarigt. Det valgte 
værktøj fremhæves, og markøren skifter udseende.
Aktiver et værktøj ved at klikke på det eller berøre det igen.

Tilpasning af tegningsvisningen ved hjælp af navigationsterningen
Du kan også bruge navigationsterningen til at tilpasse tegningsvisningen.
Klik og træk i terningen for at tilpasse visningen individuelt.
Klik på en af terningens flader, hjørner eller kanter for at åbne foruddefinerede 
visninger.

Statusbjælke Viser status for forbindelser, batterier, kørende funkti-
onstilstand, assistentunderstøttelse.

Navigationsterning og 
værktøjer

Skifter perspektiv og skala i tegningen. Klik på en af 
terningens flader, hjørner eller kanter for at åbne forud-
definerede visninger. Brug navigationsværktøjerne til at 
tilpasse visningen individuelt.

Element Beskrivelse

011137_001
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Fagter på den berøringsfølsomme skærm
Hvis enheden er udstyret med en berøringsfølsom skærm, kan du bruge fagter med to 
fingre til at tilpasse tegningsvisningen hurtigt, uden at det er nødvendigt bruge navi-
gationsvæktøjerne:

Værktøjslinje i stan-
dardapplikationen 
(måling)

Swipe: Zoom ind:

Roter: Zoom ud:

011136_001

009108_001

009111_001

009110_001

Tast Beskrivelse
Indtast og mål en referencehøjde.

Påbegynd en linje eller en overfladescanning.

Deaktiver linjetegning.

Gå et punkt tilbage.

Gå et punkt frem.

Vis alle fotos i skitsen.

Vis liste over CAD-værktøjer.

Bekræft den aktuelle aktivitet.

Påbegynd areal- eller volumentilstand.

Fortryd eller annuller fortryd seneste kommando.

Ryd funktioner.
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Statusbjælke

Ikoner i resultatvin-
duet

Ikon Beskrivelse
Angiver resterende batterikapacitet for 3D Disto.

Angiver, at 3D Disto er sluttet til strømforsyningen.

Angiver USB-forbindelse mellem Windows-enheden og 3D Disto.

Angiver, at WLAN-forbindelsen fungerer.

Skala på tegningsområde og tast til ændring af zoomniveau. 

Angiver zoomniveau/forstørrelse i Punktsøger.

Angiver, at tiltsensoren er slået fra.

Ikon Beskrivelse
Horisontal afstand

Direkte afstand imellem to målepunkter

Højde, højdeforskel

Venstre vinkel

Højre vinkel

Koordinater: X, Y

Hældning

Horisontalt/hældende areal

Horisontalt/tiltet areals omkreds

Volumenhøjde

Volumen

Cirkelstørrelse

Omkreds

Diameter

Skanneareal

Skanneomkreds

Skannevolumen

Afstand mellem punkt og plan.
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Vinkelret afstand fra et punkt til referencelinjen.

Afstand fra referencelinjens basispunkt til foden af den vinkelrette linje.

Ikon Beskrivelse

3D Disto_052

3D Disto_053
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3 Instrumentopsætning
3.1 Opsætning af 3D Disto

Opsætning af trin 
for trin

Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i opstilling på et stativ. Du kan også 
anbringe 3D Disto på plane overflader som f.eks. gulve eller plader.

3.2 Tilslutning af 3D Disto til en Windows-enhed

Tilslutning af 3D 
Disto til en 
Windows-enhed trin 
for trin

Start af softwaren

Trin Beskrivelse

 Det anbefales altid at beskytte instrumentet imod direkte sollys og undgå 
temperaturudsving omkring instrumentet.

1. Opsæt stativet på en passende placering, hvor 
punkterne, der skal måles, kan rammes godt, og 
træk stativets ben ud til en komfortabel 
arbejdshøjde.

2. Placer 3D Disto på toppen af stativet. Stram 
den centrale fastgørelsesskrue på stativet.

3. Centrer den runde libelle på 3D Disto ved at 
justere stativets ben.

4. Tryk på  for at tænde instrumentet.
3D Disto påbegynder selvnivellering: Tilt 
kontrolleres af en tiltsensor, og instrumentet 
retter sig selv ind, hvis tilt er < 3°.

 Flyt ikke 3D Disto, når selvnivelleringsproceduren er i gang.

2

3

1

4

1
1

010813_001

Trin Beskrivelse
1. Klik på 3D Disto-ikonet på dit skrivebord for at starte softwaren.

Hvis det er første gang, softwaren startes, vises følgende skærmbillede:

Du kan tilpasse indstillingerne om nødvendigt.
Tryk på  for at fortsætte.
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3.3 Assistent

Assistent og støtte-
ikoner

Apparatet indeholder en assistent, som vil guide dig igennem alle måleopgaver med 
illustrerede pop op'er.

 Assistenten kan i nødvendigt omfang deaktiveres i Menu » Indstillinger » 
Assistent. Selv om assistenten deaktiveres, vises der fortsat støtteikoner i 
statusbjælken. Disse angiver de kørende applikationer og krævede brugerhand-
linger. 

Følgende skærmbillede åbnes:

a) Vælg WLAN-interfacet.*
b) Liste over tilgængelige WLAN-enheder og deres respektive signalstyrke. 

Vælg en enhed for at oprette forbindelse.
c) Isæt USB-kablet, og klik her, hvis du foretrækker at arbejde med kabelfor-

bindelse.
d) Hvis du vil fortsætte uden forbindelse, skal du klikke her.

* 3D Disto-enheder med serienummer 175... kræver en ekstern WLAN USB-stick.

Trin Beskrivelse

010818_002

a

b

c

d
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3.4 Tiltsensor

Tiltsensor En indbygget tiltsensor sikrer, at målinger forholder sig til den virkelige horisont eller 
korrekte lodlinje defineret af tyngdekraften. Hældningen kontrolleres af en tiltsensor, 
og instrumentet nivellerer sig selv, hvis hældningen er < 3°.

 Hvis 3D Disto ikke kan nivelleres, vil  i statusbjælken blinke. Nivellér 3D Disto, 
eller annuller nivelleringsproceduren.

 Kun for avancerede brugere:
Hvis tiltsensoren er slået fra, kompenserer systemet ikke for hældningen på 3D 
Disto. Alle resultater, som refererer til et fysisk horisontalt plan, for eksempel 
hældning, højdeforskelle, horisontale afstande, vinkler, arealer, eller volu-
mener, vil i så fald referere til laserenhedens hældende horisont. Kun den 
direkte afstand mellem to målte punkter er uafhængig af tiltsensorens indstil-
ling. Det kan være hensigtsmæssigt at slå tiltsensoren fra i tilfælde af vibrati-
oner, for eksempel på byggepladser eller under ustabile eller bevægelige 
forhold som f.eks. på både. Stort set alle målinger vil fortsat kunne gennem-
føres, og eksporterede data kan "nivelleres" bagefter ved hjælp af CAD-soft-
ware.

3.5 Enhedskonfiguration og menuindstillinger

Enhedskonfigura-
tion

• Tilslut 3D Disto for at tilslutte via WLAN eller USB-kabel eller frakoble.
• WLAN-kanal giver mulighed for at skifte mellem forskellige kanaler, hvis forbin-

delsen ikke fungerer.
• Tiltsensor giver mulighed for at aktivere/deaktivere tiltsensoren.

Vælg FRA ved arbejde under barske forhold med mange stød og vibrationer; ellers 
vælges TIL (følsom).

• Tyveribeskyttelse giver mulighed for at beskytte instrument med en sikkerheds-
PIN.

• Kalibrering giver mulighed for at kontrollere og justere. Se"8 Tjek & Justering" for 
at få flere oplysninger.

• Software giver mulighed for at opdatere software, tjekke softwareversionen og 
indtaste/aktivere softwarelicensnøglen.

Alle indstillinger i opsætningsskærmbil-
ledet kan også ændres via menuen: 
Vælg Menu » Enhed.
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Indstillinger

• Hurtig-radius definerer arealet omkring et punkt/en linje. Denne indstilling viser en 
liste over punkter, som er meget tæt på hinanden, hvorved det bliver lettere at 
vælge dem.

• Assistent aktiverer/deaktiverer assistenten.
• Enheder ændrer enhedsindstillingerne.
• Velkomsttekst giver mulighed for indtastning af f.eks. firmanavn.
• Skærmtastatur giver mulighed for at definere skærmtilstanden for skærmtasta-

turet på dine enheder med berøringsfølsomme skærme.
Automatisk: Skærmtastaturet vises automatisk, når du bliver bedt om at indtaste 
tegn.

• Dato og tid giver mulighed for ændring af indstillinger for dato og klokkeslæt.
• Sprog giver mulighed for at vælge dit foretrukne softwaresprog.
• Import / Eksport giver adgang til indstillinger til ændring af format, koordinater og 

listeskilletegn.
• Instrumentet har en nulstillingsfunktion. Hvis du vælger menufunktionen Nulstil 

til standard og bekræfter, vender enheden tilbage til fabriksindstillingerne.
Alle måledata bevares.

3.6 Datahåndtering
3.6.1 Filhåndtering

Filhåndtering Filhåndtering styrer hele dataadministrationen af målefiler, fotos, sikre punkter og 
dataoverførsel.

Åbn Filhåndtering ved at trykke på menutasten  og vælge Filhåndtering.

Tryk på Menu » Indstillinger, hvorefter 
følgende valgmuligheder vises:
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Beskrivelse af taster:

Værktøjslinjetaster 
i Filhåndtering

Administration af 
foto og sikre 
punkter

Fotos og sikre punkter gemmes i separate mapper.

Ikon Beskrivelse
Projektmappe

Mappe med billeder

Mappe med sikre punkter

Midlertidig fil

Målefil

Projektorfil

Tast Funktion
Luk mappe/Filhåndtering

Gå til et højere mappeniveau, eller luk Filhåndtering

Opret en mappe, og indtast et mappenavn.

Åbn en valgt fil eller mappe

Vis det valgte element.

Dataeksport. Se"3.6.2 Eksport og import af data".

Omdøb fil eller mappe

Ryd en valgt fil eller mappe.
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3.6.2 Eksport og import af data

Data Eksport
Trin for trin

Dataimport
trin for trin

Trin Beskrivelse

 Eksport anvender indstillingen for afstandsenheden på eksporterede koordi-
nater. Denne indstilling kan ændres når som helst, før en eksport udføres.

 Indstillingerne for import/eksport i menuen muliggør opsætning af koordi-
nater for det første målte punkt i hver applikation. Denne indstilling skal 
udføres, før det første punkt i et nyt projekt (f.eks. en ny scanning) er målt; 
indstillingen har ikke tilbagevirkende kraft.

1. Åbn Filhåndtering, vælg en mappe eller fil, og tryk på .

Et kort tastetryk på  genererer en pakke med eksportfiler:
• DXF- og DWG-filer: 2D, 3D
• CSV-fil: redigerbar, fælles dataformat i tabelform
• TXT-fil: alle resultater er i redigerbart ASCII-format. Det samme indhold 

som en CSV-fil
• JPG-filer med fotos og sikre punkter.

2. Eksportdata overføres til mappen Eksport under Dokumenter\Leica Geosy-
stems\3D Disto på din PC.

Trin Beskrivelse

 Det er muligt at importere DXF-filer eller tabelformater til visse applikationer.

 Data bør forberedes på pc'en før import. Der kan kun importeres punkter og 
ikke linjer. Fjern irrelevante data som f.eks. rammer, logoer, koordinater eller 
retningspile i DXF-filerne, før de importeres.

1. Klik på 3D Disto Data-ikonet på dit skrivebord for at få adgang til mappen 
Import.

2. Kopiér CSV- eller DXF-filerne til mappen Import.
3. Se"6.3 Projektor" for at få flere oplysninger.
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3.7 Regnemaskine

Brug af regnema-
skine

• Berør resultatet i resultatvinduet kortvarigt for starte regnemaskinen.
•  En anden mulighed er at trykke på Menu » Regnemaskine.

Hukommelsesfunktion
Hukommelsesfunktionen giver mulighed for at lægge resultater til eller trække resul-
tater fra, f.eks. arealer eller volumener.
• Klik på MC for at slette hukommelsen.
• Klik på MR for at hente en værdi gemt i hukommelse.
• Klik på M- for at fratrække den viste værdi fra værdien i hukommelsen.
• Klik på M+ for at lægge den viste værdi til værdien i hukommelsen.

 Sådan gemmes en bestemt værdi i hukommelsen: Klik på MC for at rydde 
hukommelsen, indtast værdien, og tryk på M+. Tryk på M- for at gemme 
værdien som en negativ værdi.

010862_002
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4 Tekniske begreber og forkortelser

Horisontal vinkel

Vertikal vinkel

Afstande

a) Horisontal vinkel: [°] eller [gon]

a

010863_001

Indstilling: Horisont = 0

a) Vertikal vinkel: [°], [gon], [1:n] eller 
[%]

Indstilling: Horisont = 90°/100 gon

a) Vertikal vinkel: [°] eller [gon]

010864_001

a

010865_001

a

a) Vinkelret afstand

a) Direkte afstand imellem to måle-
punkter 

b) Vertikal afstand  = højdeforskel
c) Horisontal afstand 

010867_001

a

010868_001

c

a

b
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Arealer

Referencer

Tiltsensor Tiltsensoren garanterer korrekte resultater, selv hvis 3D Disto ikke er opsat horison-
talt.

Sikre punkter Sikre punkter knytter målinger til et koordinatsystem. Disse referencepunkter 
muliggør ændring af positionen på 3D Disto eller fortsættelse af målinger på et senere 
tidspunkt, så alle målinger passer optimalt sammen.

 Se"6.4 Lokalisering" for at få flere oplysninger.

a) Hældende areal, som målt
b) Horisontalt areal, beregnet af 3D Disto010869_001

a

b

a) Referencehøjde:
Et niveau, som alle højder refererer til.

a) Referenceakse/-linje:
En linje, som alle dimensioner refererer 
til.

010870_001

0.00

-0.02

0.00

0.00

+2.10

+3.00

a

010871_001

3.101

2.911

7.040

7.002

a

Tiltsensor slået fra = deaktiveret
Alle måleresultater relaterer til den 
hældende akse og horisont for 3D Disto.

Tiltsensor on = slået til
Alle måleresultater relaterer til den 
horisontale akse og horisont, hvis 3D 
Disto er opsat mellem 0° og 3°.

010876_001 010877_001

0-3°

010873_001
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Afsættelse eller 
projektion

Designdata i DXF-format og normale tabelformater kan importeres og bruges til afsæt-
telse af de tilsvarende punkter eller gitre.

Laserafstandsmåler Laserafstandmåleren (LDM) bestemmer afstande ved hjælp af en synlig rød laserstråle.

Kalibrering Kalibrering er en arbejdsgang til kontrol og justering af instrumentets præcision. Se"8 
Tjek & Justering" for at få flere oplysninger.

Lineal til punkt-
offset

Linealen til punkt-offset er et tilbehør til måling af utilgængelige eller skjulte punkter.

010874_001

CAD

a) Lineal til punkt-offset

010875_001

a?
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5 Betjening
5.1 Målinger

Beskrivelse 3D Disto er en kombination af en præcis laserafstandsmåler (LDM) og vinkelkodere. 
Målinger bruges til at fastslå relationen mellem forskellige mål, herunder f.eks. hori-
sontale afstande, direkte afstande imellem to målepunkter, højdeforskelle til bestem-
melse af rumdimensioner, vinkler mellem to vægge, arealer, volumener, lodpunkter 
eller andre egenskaber.

5.2 Punktsøger

Beskrivelse 3D Disto har et integreret kamera. Det er tilgængeligt via  og viser kamerabilledet 
direkte på displayet i 3D Disto. Trådkorset i Punktsøger giver mulighed for præcist sigte 
og måling, også selv om laserstrålen eventuelt ikke er synlig, for eksempel over lange 
afstande eller på grund af forhold med kraftigt modlys.

Eksempel på et Punktsøger-skærmbillede:

Brug af Punktsøger Punktsøgertasten

Start Punktsøger ved at trykke på .

Endnu et knaptryk aktiverer låsetilstand, mens et tredje låser op igen og lukker Punkt-

søger. Et låsesymbol på en tast indikerer låsetilstanden. 

Sigteprocedure: Der er forskellige måder at sigte mod et målepunkt på:
a) Berør piletasterne i skærmbilledet for at sigte. Hold 

tasterne for at dreje 3D Disto hurtigt, og berør dem kortva-
rigt for at flytte i enkelte trin.

b) Berør, og mål-sigtefunktion: Berør et sted i skærmbil-
ledet. Laserpunkt drejer automatisk til dette punkt. 

c) Joystick-sigte: Aktiveres ved en lang berøring af midten af 
trådkorset. En rød prik kommer frem i midten. Før stiften 
hen over skærmen for at dreje 3D Disto i denne retning i 
realtid, indtil den røde pil slippes. Jo længere den røde pil er, 
desto hurtigere drejer 3D Disto.c

a

b

011126_001
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Beskrivelse af værktøjsbjælken

5.3 Målearbejdsgang

Målinger trin for 
trin

Tast Funktion
Tryk for at zoome ind eller ud.

Tryk for at indstille kameralysstyrken.

Tryk for at vise/skjule alle målte punkter.

Tryk for at måle skjulte punkter.
Vælg et offset-værktøj i pop op'en:

• Vertikalt offset: Mål ét punkt på et vilkårligt vertikalt mål.
• Individuelt offset: Mål to punkter på en stang eller et andet emne.
• Offset-lineal: Mål to punkter på 3D Disto offset-linealen.
En assistent fører dig igennem arbejdsgangen.
Tryk for at tage billeder til dokumentationsbrug.

Tryk under mørke forhold for at ændre Punktsøger til kanttilstand. 
Kanter og hjørner vil blive fremhævet med sort.
Tryk for at vælge mellem forskellige drejekommandoer:
• Drej 90° til højre
• Drej 90° til venstre
• Drej ?°: Indtast den horisontale vinkel, som 3D Disto skal drejes 

med.
• Horisont: 3D Disto går til 0% skråning i horisontal position. 
• Lod op: Denne funktion kan anvendes til at etablere en lodlinje 

opad fra et punkt ved at opstille 3D Disto lige over punktet. Brug 
90°-markeringerne på foden på 3D Disto til centrering.

Trin Beskrivelse
1.

Sigt på det første punkt, f.eks. et hjørne, ved at trykke på  og bruge pile-
tasterne eller en anden metode som beskrevet i "5.2 Punktsøger"for at flytte 
laserpunktet til den ønskede position.
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 Det er vigtigt, at laserstrålen ikke opdeles på to sider af et hjørne eller en kant 
under sigteproceduren.

2.
Tryk på  for at måle.

3. Sigt på det andet punkt som beskrevet i de foregående trin.
Der vises en linje fra det første til det andet målte punkt.

4. Fortsæt som beskrevet for at måle yderligere punkter, eller brug  til at 
lukke/afslutte polygonen.

 I særlige situationer vil den foreslåede linje ikke være tilgængelig. Polygoner 
kan også lukkes og resultater dannes ved at tegne en linje med stiften mellem 
de to punkter, der skal forbindes.

Trin Beskrivelse

011133_001
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Areal- og volumen-
beregninger

3D Disto kan også hjælpe med at bestemme arealer og volumener. Begge kan 
bestemmes under eller efter måling.

 Brug navigationsværktøjerne, eller klik på navigationsterningen for at ændre 
visningen til et egnet perspektiv.

5. Tryk på  for at vælge mellem gem, gem som, tøm skærm, luk målinger 
uden at gemme.

Trin Beskrivelse

Trin Beskrivelse
1. Tryk på .

2. Vælg linjen, der skal lægges til arealet, og tryk på .

3. Fortsæt på denne måde for alle linjer, og tryk på .
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4. Der åbnes et pop op-vindue, hvor der kan vælges imellem de forskellige mulig-
heder for definition af højden:
• Indtast højde:

Indtast en ønsket værdi, og tryk på OK.
• Mål højde:

Punktsøger åbnes og giver mulighed for at sigte imod og måle et punkt på 
gulvet med efterfulgt af et punkt på loftet. Du kan måle punkterne hvor 
som helst på gulvet eller loftsarealet. Højden kommer frem i resultatvin-
duet.

• Luk liste:
Resultatet er et areal.

5. Hvis højden skal ændres, eller der skal beregnes volumen med et valgt areal, 

skal du trykke på  og fortsætte som beskrevet i de foregående trin.

6. Forlad applikation ved at trykke på .

Trin Beskrivelse
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6 Softwareapplikationer
6.1 Overblik

Beskrivelse  Der fås en række softwareapplikationer, som dækker et bredt spektrum af byggeop-
gaver og gør det daglige arbejde lettere.
• Mål:

Byder på praktiske faciliteter til manuel eller automatisk måling af rumdimension, 
vægge, vinduer, trapper og andre emner med referencehøjde.

• Projektor:
Muliggør afsættelse af gitre og andre designdata på gulve, lofter eller vægge.

• Placering:
Rutine til ubesværet og korrekt kontrol og ændring af positionen på 3D Disto.

• Værktøjskasse:
Intelligente måle- og afsættelsesværktøjer.

6.2 Mål

Beskrivelse Denne applikation måler rumdimensioner, inkl. detaljer. Til disse målinger kan der 
benyttes adskillige yderligere funktioner:
• Referencehøjde
• Enkeltpunktmåling
• Scanneværktøj til automatiserede scanninger
• CAD-værktøjer

6.2.1 Referencehøjde

Definition af en 
referencehøjde
trin for trin

I måleapplikationen kan du definere en kendt højde som referencehøjde. Alle andre 
målte højder refererer til denne referencehøjde.

Trin Beskrivelse
1. Tryk på .

2. Et pop op-vindue anmoder om indtastning og måling af referencehøjde. 
Indtast værdien, og tryk på OK.

3. Punktsøger åbnes.
Sigt mod referencehøjden, og tryk på .

4. Referencehøjden vises i tegningsområdet.
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6.2.2 Scanneværktøj til automatiserede scanninger

Beskrivelse Dette værktøj udfører automatiserede målinger af horisontale eller vertikale profiler 
og skråningsprofiler samt overfladescanninger.
Ideelt til måling af rum med hjørner uden rette vinkler eller buede vægge, utilgængelige 
punkter, skråninger eller arealer.

Linjescanning, trin 
for trin

010918_001

Trin Beskrivelse
1. Tryk på  for at igangsætte scanningen.

2. Pop op-vinduet muliggør valg af linjescanninger og overfladescanninger.

Tryk på  for at vælge linjescanninger.

3. Pop op'en anmoder om scantyper.

• Horisontal
• Vertikal
• Skråning

4. Punktsøgeren åbnes, så startpunktet kan udvælges og måles.

Sigt, og tryk på .

 Vertikal linjescanning:
Pop op'en anmoder om valg af scanneretningen: 
• Vinkelret til væg
• Fri: En assistent fører dig igennem arbejdsgangen.

5. Pop op'en anmoder om definition af scanneretningen.
Scanning af horisontal linje:
• Venstre (360°)
• Punkt til punkt
• Højre (360°)



3D Disto, Softwareapplikationer 39

Scanning af vertikal linje:
• Op (360°)
• Punkt til punkt
• Ned (360°)

Skråningsscanning:
Punktsøger åbnes.

Sigt på scanningens afslutning, og tryk på .

6. Pop op-vinduet anmoder om definition af måleafstanden.
Vælg et interval, og tryk på OK, eller gå til positionen yderst til højre for at 
indtaste individuelle intervaller.

 De bedste scanningsresultater opnås ved at undlade at vælge små intervaller 
på lange afstande.

7. Tryk på OK.
Scanning starter.

 Værktøjsbjælken ændres.

Tryk på  for at starte kameraet. Tryk igen for at låse op.

Tryk på  for at ændre scanningsafstand, springe over resten af scan-
ningen, fortsætte scanningen eller afbryde scanningen.

Tryk på  for at springe over et scanningspunkt, som du ikke behøver, eller 
som giver problemer.

8. Når scanningen er færdig, vil et pop op-vindue vise Klar. Rediger scanning? 
Ja/Nej.

9. Hvis Ja: Der vises en ny værktøjsbjælke, f.eks. til måling af manglende punkter 
med DIST eller sletning af overflødige punkter med affaldsspand-tastesym-
bolet.

Trin Beskrivelse
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Overfladescanning, 
trin for trin

 Tryk på  eller  for at vælge punkter.

Tryk på  for at starte en scanningsforenkling, som automatisk sletter 
punkter, der er rettet ind.

Tryk på  for at færdiggøre scanningen.

10. Tryk på  for at gemme og lukke målefilen.

Trin Beskrivelse

Trin Beskrivelse
1. Tryk på  for at igangsætte scanningen.

2. Pop op-vinduet muliggør valg af linjescanninger og overfladescanninger.

Tryk på  for at udføre overfladescanning.
3. Pop op'en tilbyder tre scanningsmuligheder: horisontal, skråning og vertikal.

Vælg den mulighed, der passer til den overflade, som du skal scanne.

 Brug vertikal eller horisontal scanning til målinger af vægge, gulv og loft.

 Skråningsscanning egner sig bedst til at kontrollere fladheden på overflader 
uafhængigt af hældningen.

4. Vælg "præcis" eller "hurtig". "Præcis" finder den nøjagtige position på hvert 
enkelt scanpunkt. "Hurtig" prioriterer kort måletid og stabilitet. Målenøjagtig-
hden er den samme.

5. Punktsøgeren åbner med henblik på registrering af målinger til definition af 
scanningsområdet:
Definer scanningsområdet:
• horisontal og vertikal: måling af 2 kanter (3 punkter). Arealet fuldføres 

automatisk
• skråningsscanning: mål grænserne for det scannede område, og tryk på 

 for at fortsætte.
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6. Pop op-vinduet anmoder om definition af måleafstanden.
Vælg et interval, og tryk på OK, eller gå til positionen yderst til højre for at 
indtaste individuelle intervaller.

 De bedste scanningsresultater opnås ved at undlade at vælge små intervaller 
over lange afstande.

7. Tryk på OK.
Scanningen sættes i gang.
Afvigelsen for hvert scannet punkt i forhold til referenceplanet vises i resul-
tatvinduet. 

Af geometriske årsager er beregning af scanningsvolumen en tilnærmelse.

 Værktøjsbjælken ændres.

Tryk på  for at starte kameraet. Tryk igen for at låse op.

Tryk på  for at ændre scanningsafstand, springe over resten af scan-
ningen, fortsætte scanningen eller afbryde scanningen.

Tryk på  for at springe over et scanningspunkt, som du ikke behøver, eller 
som giver problemer.

8. Tryk på  for at gemme og lukke målefilen.

Trin Beskrivelse
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6.2.3 CAD-værktøjer

Beskrivelse CAD-værktøjer er et sæt af tegnefunktioner.

Klik på knappen i værktøjslinjen for at få vist CAD-værktøjerne. 

Følgende værktøjer er tilgængelige:
• Cirkel
• Rektangel
• Linjeskæringspunkt
• Forlængelse af linje
• Punktflyt
• Vinkelret skæringspunkt

Cirkelværktøj Cirkelværktøjets formål er hovedsageligt at tegne en cirkel i punkter som bøsninger 
eller huller.

Trin Beskrivelse
1. Sigt på, og mål et punkt, og aktiver cirkelfunktion med en lang berøring af 

punktet i tegningsområdet.
2. Vælg Cirkel. 

3. Et pop op-vindue åbnes.

Indtast værdien, og tryk på OK.
4. Der tegnes en cirkel omkring det valgte punkt. Resultatvinduet indeholder 

cirklens radius, omkreds og størrelse.

 Slet cirklen ved at indtaste 0 som værdi for diameteren, eller tryk på .
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Rektangelværktøj Trin Beskrivelse
1. Mål første og andet punkt på diagonalen i et rektangel, for eksempel et 

vindue, og aktiver CAD-værktøjerne ved en lang berøring af linjen.

2. Menuen CAD-værktøjer åbnes. Vælg Rektangel.

3. Diagonalen ændres til et nivelleret rektangel.
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Linjeskærings-
punkt-værktøj

Værktøjet Linjeskæringspunkt finder skæringspunktet imellem to linjer.

Trin Beskrivelse

 Placeringen af skæringspunktet beregnes todimensionalt i XY-planet. 
Skæringspunktets højde beregnes ved ekstrapolation af den første linje.

1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje.

2. Aktiver CAD-værktøjerne med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. 
Vælg Linjeskæringspunkt.

3. Assistenten beder om valg af en anden linje.
Vælg en anden linje.
Skæringspunktet foreslås, når en linje bliver valgt:

4. Efter tryk på  oprettes skæringspunktet, og linjer, der danner forbindelser 

til eksisterende punkter, tilføjes.
5.
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Linjeforlængelse-
værktøj

Værktøjet Linjeforlængelse forlænger en linje med en manuelt indtastet afstands-
værdi.

Trin Beskrivelse

 Linjeforlængelse-slutpunkt beregnes som den 3-dimensionelle ekstrapolation 
af den valgte linje.

1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje.
2. Aktiver CAD-værktøjerne med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. 

Vælg Linjeforlængelse.

3. Pop op'en anmoder om længden på forlængelsen.
Indtast en værdi, og tryk på OK.

4. Linjeforlængelsens slutpunkt bliver foreslået:

5. Efter tryk på  oprettes det nye punkt, og linjen, der forbinder det med det 

foregående punkt, tilføjes.
6.
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Punktflyt-værktøj Værktøjet Punktflyt opretter et nyt punkt ved angivelse af en tværgående bevægel-
sesværdi langs en eksisterende linje, forskydning og forskydningsvinkel.

Trin Beskrivelse

 Punktflyt-placeringen beregnes todimensionalt i X-Y-planet. Det nye punkts 
højde beregnes ved ekstrapolation af den valgte linje.

1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje.
2. Aktiver CAD-værktøjet med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. Vælg 

Punktflyt.

3. Assistenten og pop op'en anmoder om længdebevægelsen.
Indtast en værdi, og tryk på OK.

4. Punktets flyttelængde foreslås:

5. Tryk på  for at fortsætte.

6. Assistenten og pop op'en anmoder om retningsvinklen for forskydningen.
Indtast en værdi, og tryk på OK.
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7. Vinklen for forskydningens retning foreslås:

8. Tryk på  for at fortsætte.

9. Assistenten og pop op'en anmoder om forskydningen.
Indtast en værdi, og tryk på OK.

10. Det flyttede punkt foreslås:

11. Efter tryk på  oprettes det nye punkt, og linjen, der forbinder det med det 

foregående punkt, tilføjes.
12.

Trin Beskrivelse
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Vinkelret skærings-
punkt-værktøj

Værktøjet Vinkelret skæringspunkt finder den vinkelrette projektion af et punkt på 
den valgte linje.

Trin Beskrivelse

 Placeringen af skæringspunktet beregnes todimensionalt i XY-planet. 
Skæringspunktets højde beregnes ved ekstrapolation af den første linje.

1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje.

2. Aktiver CAD-værktøjet med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. Vælg 
Vinkelret skæringspunkt.

3. Assistenten anmoder om valg af et punkt.
Tryk på OK. Vælg punktet.

4. Skæringspunktet foreslås, når et punkt vælges:

5. Efter tryk på  oprettes skæringspunktet, og linjer, der danner forbindelser 

til det eksisterende punkt, tilføjes.
6.
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6.3 Projektor

Beskrivelse Denne applikation projicerer punkter eller geometriske gitre på et horisontalt, vertikalt 
eller skråt (= "frit") plan. Designdata i DXF- eller tabelformat kan importeres, og et 
gitters geometri kan indtastes manuelt.

6.3.1 Arbejdsgang

Projektor, start

Måling af arbejds-
området

Punktdesign

010958_001

Trin Beskrivelse
1. Tryk på Menu » Applikationer » Projektor.
2.

Pop op'en tilbyder tre scanningstilstande: horisontal, fald og vertikal.
Vælg den mulighed, der passer bedst til arbejdsområdet.

3. Punktsøgeren åbnes med henblik på måling af arbejdsområdet.

Trin Beskrivelse
1. Mål alle vigtige objekter, du vil tage i betragtning (kanter, hjørner osv.).

 Kun til horisontaltilstand: Det første målte punkt definerer det niveau, som 
alle efterfølgende punkter refererer til.

2. Hvis  er aktiveret, skal du trykke på denne tast for at lukke konturen. Mål 
derefter yderligere punkter af interesse (kun skråningstilstand).

3. Når alle punkter er målt, skal du trykke på  for at fortsætte.

Trin Beskrivelse
1.

Et pop op-vindue giver to valgmuligheder til definition af projektionspunk-
terne: Gittertilstand er beregnet til et regelmæssigt mønster, mens importtil-
stand er til individuelle DXF- eller CSV-filer.

 Benyt tasten  når som helst for at komme tilbage til måling af arbejdsom-
råde.
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Gittertilstand

Importtilstand

Trin Beskrivelse
1.

Tryk på  for at starte gittertilstand.

2. Der åbnes et pop op-vindue, hvor der kan vælges Definer ny, Brug sidste 
eller Mål.

3. Vælg din foretrukne mulighed:
• Definer ny: brug det efterfølgende værktøj for at angive gitters geometri.
• Brug sidste: gendan det sidst tegnede gitter, der blev indtastet.
• Mål: følg den guidede arbejdsproces for at låse på et eksisterende gitter. 

Denne mulighed springer det efterfølgende trin Justering.

Trin Beskrivelse
1.

Tryk på  for at starte importtilstand.

2. Filhåndteringen viser alle importerede DXF- og CSV-filer.
Vælg en fil.

 Tryk på  , hvis du vil kontrollere indholdet via fremviseren.
Fremviserens overskrift viser filens dimensioner. Skift indstillingen for 
afstand i menuen, hvis skalaen ikke passer til arbejdsområdet!

 Hvis du vil importere punkter fra en liste skal du indtaste koordinater X, Y eller 
Y; X i teksteditoren og gemme filen med filtypenavnet CSV. Hvis importen ikke 
fungerer korrekt, skal du kontrollere indstillinger for import/eksport i 
menuen.

3. Tryk på  for at fortsætte.

4. Projektionspunkter vises og kan justeres.
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Justering af design Trin Beskrivelse

 Benyt tasten  når som helst for at vende tilbage til Punktdesign.

1. Opliner åbnes.

2. Punktdesignet vises nu i arbejdsområdet og skal flyttes til den ønskede place-
ring. Brug de følgende værktøjer:

 Gitteret kan flyttes opad, nedad, mod venstre og mod højre på skærmen i små 
trin ved hjælp af  /  /  / .

Den vinkelrette afstand fra et valgt gitterpunkt til en referencelinje vises. 
Berør denne afstand kortvarigt for at indtaste en værdi.

Tryk på  for at nulstille gitterpositionen.

Tryk på  for at rette gitteret ind, så det er parallelt med den valgte linje.

 Linjer imellem designpunkter kan om nødvendigt tegnes imellem 
designpunkter før brug af parallelværktøjet.

Tryk på  for at dreje gitteret med 90°.

Tryk på  for at placere gitteret nøjagtigt i et referencepunkt.

3. Tryk på  for at fortsætte.
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Punktprojektion

Skift af plan  Hvis et punkt ikke kan projekteres på loftet, skal du blot flytte laserstrålen til 
gulvet, før du trykker på DIST-tasten. Efterfølgende punkter vil fra nu af blive 
projiceret på gulvet. Projiceringsoverfladen kan ændres når som helst.

6.3.2 Sigtefunktion og afsættelse med RM100-fjernbetjening

Funktioner på 
tasterne i 
Projektor-applikati-
onen

Trin Beskrivelse

 Tryk på  for at vende tilbage til Opliner-værktøjet.

1. I afsættelsestilstand ændres værktøjsbjælken, og du kan begynde at projicere 
gitteret.

2. Brug piletasterne til at vælge et punkt, og tryk på .

Du kan også vælge punkter ved at berøre et punkt på skærmen eller ved at 
bruge fjernbetjeningen.

 Porøse, strukturerede eller grove overflader giver problemer, hvis laserstrålen 
ikke kan reflektere på den eksakte position for afsættelsespunktet.

3. Laserpunktet blinker, hvis den nøjagtige position er fundet. Punktet frem-
hæves med rødt i tegningsområdet. Resultatvinduet viser afstanden imellem 
punktet og referenceplanet.

4. Hvis der skal afsættes flere punkter, skal du vælge et andet punkt og trykke 
på .

5.
Tryk på  for at gemme filen.

Tryk på  for at aktivere laseren endnu en gang og projicere eller 
måle et punkt inden for referenceområdet.

De enkelte piletaster vælger det nærliggende punkt, drejer 3D Disto og 
starter den gentagne måling. Tryk én gang for at aktivere fjernbetje-
ningen og en gang mere for at udføre kommandoen.
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6.4 Lokalisering

Beskrivelse Funktionerne til lokalisering muliggør ændring af positionen på 3D Disto.
Sikre punkter placeres af brugeren og gør positioneringsproceduren let.

Sikker lokalisering 
trin for trin

Relokalisering trin 
for trin

Denne funktion giver mulighed for relokalisering af 3D Disto i et defineret koordinat-
system, der allerede er etableret af en sikker lokalitet-procedure, f.eks. hvis det er 
nødvendigt at supplere en tidligere måling.

Trin Beskrivelse

 Der skal måles to punkter, før der kan gemmes sikre punkter.
1. Navngiv og placer tre til fem selvklæbende sigtemærker på vægge, loft eller 

gulv i dit arbejdsområde. Sørg for, at sigtemærkerne placeres godt fordelt.

2. Tryk på Menu » Applikationer » Lokalisering » Sikker lokalisering.
Punktsøger åbnes.

3. Sigt på sigtemærkerne så præcist som muligt, og tryk på  for at måle.
3D Disto tager et foto og gemmer det med koordinater samt mærkning med 
id og dato.

4. Et pop op-vindue spørger Mål flere sikre punkter? Ja/Nej.
5. Fortsæt som før, og mål mindst tre sikre punkter.

 Der kan til enhver tilføjes flere sikre punkter.

 Sørg for at have tilstrækkeligt mange velopmålte sikre punkter fordelt i 
arbejdsområdet. Hvis ét af dem går tabt, skal der mindst tre andre til, for at 
relokalisering kan gennemføres.

6. Når der er gemt mindst tre punkter, kan applikationen forlades med Nej.

Trin Beskrivelse

 Brug en 3D Disto-position, som giver mulighed for at sigte og måle på mindst 
tre sikre punkter rundt omkring i arbejdsområdet.

1. Tryk på Menu » Applikationer » Lokalisering » Relokaliser.
2. Et pop op-vindue beder dig definere tolerancen.

Tryk på OK for at bekræfte værdien.

 En lavere tolerance forøger præcisionen på dine målinger og kræver præcist 
sigte og udsyn til de sikre punkter.
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 Hvis der ikke er nogen tilgængelige sikre punkter, men din måling skal passe 
til et tidligere sikkert punkts geometri, behøver du blot at påbegynde 
målingen med samme baselinjepunkter. Disse er de første to punkter i en 
måling.

3. Hvis der er tilgængelige sikre punkter, åbnes mappen.

Vælg et sikkert punkt ved at trykke på  /  eller ved at berøre skærmen 
kortvarigt.

Tryk på  for at forstørre.

Tryk på  for at få vist alle sikre punkter i hele hukommelsen.

4. Tryk på  for bekræfte punkt.
Punktsøger åbnes.

5. Sigt på sigtemærkerne i fotoet så præcist som muligt, og tryk på  for at 
måle.
Hvis registreringen lykkes, vises et pop op-vindue med spørgsmålet Mål 
næste sikre punkt? Ja/Annuller.

6. Hvis Ja: Der åbnes en mappe til valg af næste sikre punkt.
Fortsæt som beskrevet ovenfor med andet og tredje sikre punkt.

 Hvis de første to sikre punkter er målt korrekt, vil 3D Disto omtrentligt dreje 
til næste valgte sikre punkt. Du skal blot finjustere sigtet og trykke på .

7. Når du har målt tre punkter korrekt, viser et pop op-vindue OK. Mål flere 
sikre punkter? Ja/Nej/Annuller.
• Tryk på Ja for at måle videre, og fortsæt som beskrevet ovenfor.
• Tryk på Nej for at afslutte.

Hvis det lykkes, viser et pop op-vindue dimensionerne mellem den gamle 
og den nye position: XXXm; Højde: XXXm; OK/Annuller. Accepter med 
OK eller Annuller for at måle yderligere punkter.

Hvis relokalisering ikke lykkedes, vises et pop op-vindue med Uden for tole-
rance! Mål flere sikre punkter? Ja/Nej/Annuller. Fortsæt som beskrevet 
ovenfor.

8. Tryk på  for at lukke applikationen.

Trin Beskrivelse
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Lokaliseringstjek 
trin for trin

Hvis 3D Disto utilsigtet er blevet flyttet, for eksempel ved at en eller anden er stødt 
ind i udstyret, vil geometrien for de målte punkter ikke længere passe med de tidligere 
målte punkter. Igangsæt et lokaliseringstjek for at opretholde den aktuelle nøjag-
tighed/geometri.

Trin Beskrivelse
1. Igangsæt et lokaliseringstjek ved at trykke på Menu » Applikationer » Loka-

lisering » Tjek lokalitet.
2. Hvis sikre punkter er tilgængelige, skal du vælge Sikkert punkt og trykke på 

.

3. 3D Disto vil automatisk sigte på det sikre punkt.
Tjek laserpunktets position i forhold til sigtemærket.

 Hvis laserpunktet ikke sigter mod midten af sigtemærket, anbefales 
relokalisering.

4. Fortsæt på denne måde for at kontrollere yderligere punkter.
5. Tryk på  for at lukke Sikkert punkt-galleriet.



3D Disto, Softwareapplikationer 56

6.5 Værktøjskasse

Generelt Ud over standardapplikationer indeholder dette program også:

Efter hver afsættelsesopgave skal det pågældende værktøj genstartes. Et pop op-
vindue tilbyder at fortsætte med den samme reference eller at måle med en ny. Data 
gemmes ikke og kan ikke importeres eller eksporteres. Fjernbetjeningsfunktioner 
understøttes ikke i disse applikationer.

6.5.1 Komfortlodlinje

Beskrivelse Komfortlodlinjefunktionen giver mulighed for lodlinje fra et vilkårligt punkt og op 
eller ned, uden at det er nødvendigt at stå over/under punktet.

Komfortlodlinje trin 
for trin

• Komfortlodlinjefunktion,
• Komfortsigtefunktion,
• Komfortnivellering,
• Målermærke,
• Højdesporing, og
• Parallel linje.

010899_001

Trin Beskrivelse
1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.
2.

Tryk på  på værktøjsbjælken.
Punktsøger åbnes.

3. Sigt på, og opmål punktet, der skal måles lodlinje fra. Tryk på .
Punktsøger forbliver åben.

4. Sigt omtrentligt på den forventede lodlinje, og tryk på .
Hvis lodlinjen findes, blinker laseren for at angive den nøjagtige position.

5. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
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6.5.2 Komfortsigtefunktion

Beskrivelse Komfortsigtefunktionen giver mulighed for afsættelse af et punkt i forhold til et 
referencepunkt på vertikale overflader.

 Brug kun denne funktion på vertikale overflader. På hældende overflader bliver 
den afsatte position ikke korrekt.

Komfortsigtefunk-
tion trin for trin

010906_001

2.000 m
0.500 m

Trin Beskrivelse
1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.
2. Tryk på  på værktøjsbjælken.

Punktsøger åbnes.
3. Sigt mod et referencepunkt på væggen. Tryk på .

4. Et pop op-vindue anmoder om indtastning af en værdi for venstre eller højre 
afstand til referencepunktet. Drejning mod venstre kræver en negativ værdi. 
Indtast 0 for at afsætte punkter, der kun er forskudt vertikalt i forhold til refe-
rencepunktet.
Tryk på OK for at bekræfte værdien.
Laserpunktet blinker for at angive den nøjagtige position.

5. Der fremkommer et pop op-vindue til indtastning af vertikal værdi (= afstand 
over/under afsat punkt). Standardværdi = 0.
Indstil en negativ værdi for at dreje ned. Tryk på OK for at bekræfte værdien.
3D Disto drejer og markerer den korrekte position. Laserpunktet blinker for 
at angive den nøjagtige position.

6. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
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6.5.3 Komfortnivellering

Beskrivelse Komfortnivellering holder laserpunktet på samme niveau, når 3D Disto drejes hori-
sontalt.

Komfortnivellering 
trin for trin

Trin Beskrivelse
1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.
2.

Tryk på  på værktøjsbjælken.
Punktsøger åbnes.

3. Sigt mod referencehøjden på væggen. Tryk på .
Punktsøger forbliver åben.

4. Sigt omtrentligt på det formodede afsættelsespunkt, og tryk på .
Laserpunkt blinker for at angive den nøjagtige højdeposition.

5. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
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6.5.4 Målermærke

Beskrivelse Målermærke-værktøjet refererer sig til et målermærke eller en referencehøjde og 
giver mulighed for afsættelse i enhver ønsket højde.
Dette værktøj kan være meget nyttigt til at markere målemærker flere steder i et rum 
eller markere højder i flere forskellige bygningsniveauer.

Målermærke trin for 
trin

Trin Beskrivelse
1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.
2. Tryk på  på værktøjsbjælken.

3. Et pop op-vindue anmoder om indtastning af højden og måling af reference-
højden.

4. Punktsøger åbnes.

Sigt mod et referencepunkt på væggen. Tryk på .

5. Et pop op-vindue anmoder om indtastning af en absolut højde, der skal 
afsættes.

6. Punktsøger åbnes.

Sigt tæt på den absolutte højde på væggen. Tryk på .
Laserpunktet blinker for at indikere den nøjagtige position for den absolutte 
højde.

7. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
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6.5.5 Højdesporing

Beskrivelse Højdesporing giver mulighed for bestemmelse af højden på et mål, som ikke kan 
måles direkte.
Dette værktøj kan være meget nyttigt til måling af højden på et træ eller elledninger.

Højdesporing trin 
for trin

010907_001

H
Ref

Trin Beskrivelse
1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.
2. Tryk på  på værktøjsbjælken.

Punktsøger åbnes.
3. Sigt mod, og opmål et referencepunkt i samme horisontale afstand som 

punktet, du ønsker at måle indirekte.
Punktsøgeren forbliver åben, og målepunktet vises.

 Flyt ikke 3D Disto for meget horisontalt, efter at referencepunkt er blevet 
målt, da resultatet ellers bliver forkert.

4. Sigt så nøjagtigt som muligt imod punktet, der skal måles indirekte.
Højdeforskellen i forhold til referencepunktet vises og opdateres i realtid i 
resultatvinduet.

5. Luk Punktsøgeren for at afslutte applikationen.
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6.5.6 Parallel linje

Beskrivelse Parallel linje giver mulighed for at afsætte linjer parallelt i forhold til en referencelinje 
på vægge, gulve eller hældende overflader.

Parallel linje trin for 
trin

Trin Beskrivelse
1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.
2. Tryk på  på værktøjsbjælken.

Punktsøger åbnes.

 Alle punkter skal måles på samme overflade.
3. Sigt mod, og opmål start- og slutpunkt for referencelinjen.
4. Et pop op-vindue anmoder om indtastning af parallel afstand til venstre eller 

højre for referencelinjen. Tryk på OK for at bekræfte den indtastede værdi.
5. Punktsøgeren åbnes, så der kan sigtes omtrentligt på afsættelsespunktet.

Tryk på .
Laserpunktet blinker for at indikere den nøjagtige position på parallellen.

6. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
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7 Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser og 
anbefalinger

Fejl-
nummer

Anbefaling

150 Arbejdsområdet er overskredet.
151 Ugyldig måling.
152 Skift position på 3D Disto, eller brug linealen til forskudte punkter.
160 Gentag, og flyt ikke linealen mellem de to målinger.
161 I visse tilfælde kan værktøjet Offset-punkt ikke anvendes.
170 Genstart 3D Disto, hvis problemet fortsat foreligger.
171 Kontrollér alle enheder, f.eks. strømforsyning eller kabler, og prøv igen.
240 Tiltsensorkalibrering lykkedes ikke. Systemets nøjagtighed er usikker. 

Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems-repræsentant.
241 For meget afdrift. Gentag kalibrering omhyggeligt.
243 Opstil instrumentet stabilt. Undgå at berøre eller dreje 3D Disto. Gentag 

kalibreringen.
300 Vælg en horisontal linje.
350 Tjek projektionsoverfladen. Laseren kunne ikke nå den korrekte position.
755 Punktet kan ikke måles. Prøv en anden position. Værktøjet arbejder ikke i 

horisontale plan.
760 Punktet kan ikke måles. Indtast andre værdier. Værktøjet arbejder ikke i 

horisontale plan.
765 Punktet kan ikke måles. Prøv en anden position, eller indtast en anden 

værdi. Værktøjet arbejder ikke i horisontale plan.
800 Dataimport eller eksport er ikke mulig.
801 Ikke tilstrækkelig hukommelse på USB-drev.
802 Hukommelsesenhed virker ikke korrekt.
803 Kontrollér filens tilstand og indhold.
804 Fil eller mappe skrivebeskyttet eller beskadiget.
900 3D Disto-fejl. Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems-repræsen-

tant, hvis fejlen gentager sig.
901 Det reflekterede lasersignal er for lavt.
902 Det reflekterede lasersignal er for højt.
903 For meget baggrundslys.
904 Laserstråle brudt. Gentag målingen.
950 Udfør lokaliseringstjek for opnå nøjagtighed igen!
951 3D Disto-hældningen er over 3°. Opstil horisontalt!
953 Kontrollér forbindelse og kabel.
954 Sæt kablet i, eller vælg "WLAN" i menuen.
955 3D Disto-temperatur uden for arbejdsområdet.
956 For kraftig vibration eller permanent bevægelse.
998 Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems-repræsentant.
999 Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems-repræsentant.
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8 Tjek & Justering
8.1 Oversigt

Beskrivelse Leica Geosystems instrumenter er produceret, samlet og justeret til den bedst mulige 
kvalitet. Hurtige temperaturskift, stød eller belastninger kan forårsage afvigelser og 
reducere instrumentets nøjagtighed. Det anbefales derfor at tjekke og justere instru-
mentet nu og da. Denne tjek og justering kan gøres i felten ved at køre nogle speci-
fikke måleprocedurer. Procedurerne er guidede og skal følges nøje og præcist, som 
beskrevet i de følgende kapitler. Nogle instrumentfejl og mekaniske dele kan justeres 
mekanisk.

Elektronisk juste-
ring

De følgende instrumentfejl kan tjekkes og justeres elektronisk:
• Trådkors-offset
• V-indeks
• Tiltsensor

 Alle kalibreringsindstillinger kan også nulstilles til standardindstillingerne fra 
fabrikken.

 Under produktionsprocessen bliver instrumentfejlene bestemt med stor nøjagtighed 
og sat til nul. Som nævnt tidligere kan disse fejl ændre sig, og det er i høj grad anbe-
falelsesværdigt at fastsætte dem igen i følgende situationer:
• Efter hårdhændet eller lang transport
• Efter lange opbevaringsperioder
• Hvis temperaturforskellen mellem de aktuelle omgivelser og sidste kalibrering er 

mere end 20°C

8.2 Tiltsensorkalibrering

Beskrivelse

Justering trin for 
trin

Før kalibrering: Efter kalibrering:

a) Tiltsensor-offset
3D Disto_033

a

3D Disto_034

Trin Beskrivelse

 Denne kalibrering udføres automatisk. Du skal blot sørge for, at 3D Disto er 
sat op med < 3°.

1. Kalibrering startes i Menu » Enhed » Kalibrering.
2. Tryk på .

3. 3D Disto starter selvnivellering automatisk: Hældningen kontrolleres, og 
instrumentet nivellerer sig selv, hvis hældningen er < 3°.

 Et pop op-vindue instruerer Berør ikke 3D Disto i omkring 1 minut!
4. Hvis kalibreringen er ok, viser et pop op-vindue Kalibrering vellykket.
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8.3 Trådkors-offset

Beskrivelse Laserpunktet og trådkorset i Punktsøgeren ligger ikke oven i hinanden.

Justering trin for 
trin

8.4 V-indeksfejl

Beskrivelse Det vertikale indeks passer ikke sammen med den stående akse.

 Tiltsensorkalibrering efterfulgt af trådkorskalibrering anbefales før start af V-
indekskalibrering! Se"8.2 Tiltsensorkalibrering" og"8.3 Trådkors-offset".

Før kalibrering: Efter kalibrering:

a) Trådkors
b) Laserpunkt

3D Disto_029

a

b

3D Disto_030

Trin Beskrivelse
1. Kalibrering startes i Menu » Enhed » Kalibrering.
2. Tryk på .

3. Punktsøger åbnes.
Anbring et sigtermærke i en afstand af > 25 m.

4.
Sigt nu på sigtemærket så nøjagtigt som muligt. Tryk på  , når det røde 
laserpunkt er nøjagtigt på målet.

5. Punktsøgeren forbliver åben, og der vises et rødt trådkors.
Flyt trådkorset til midten af sigtemærket så præcist som muligt ved hjælp af 

piletasterne. Tryk på  igen.

6. Hvis tolerancen ikke overskrides, vises et pop op-vindue med Sæt ny: x=...px; 
y=...px, Nulstil til fabriksindstilling eller Annuller kalibrering.

7. Vælg Sæt... eller Nulstil... for at justere trådkorset. Sidste pop op spørger Er 
du sikker? Ja/Annuller.

8. Hvis Ja vises en markering for at bekræfte, at parametre blev indstillet korrekt.

Før kalibrering: Efter kalibrering:

a) Højdefejl
b) Vertikalt vinkel-offset

3D Disto_031

a

b

3D Disto_032



3D Disto, Tjek & Justering 65

Justering trin for 
trin

8.5 Nulstil til fabriksindstillinger

Nulstil til 
fabriksindstillinger 
trin for trin

Trin Beskrivelse
1. Opsæt 3D Disto tæt på en væg med et stejlt mål med god synlighed, som er 

mindst 15 m over instrumentet.

2. Kalibrering startes i Menu » Enhed » Kalibrering.
3. Tryk på .

4. Punktsøger åbnes.
Sigt så præcist som muligt.

5.
Tryk på .

6. 3D Disto drejer automatisk til den anden retning.

Sigt en gang mere. Tryk på .
7. Hvis begge målinger blev gennemført korrekt, åbnes et pop op-vindue med 

Indstil ny: XXX gon, Nulstil til fabriksindstilling eller Annuller kalibrering.
8. Vælg Sæt... eller Nulstil... for at justere V-indeks.
9. Sidste pop op spørger Er du sikker? Ja/Annuller. Hvis Ja vises en markering 

for at bekræfte, at parametre blev indstillet korrekt.

3D Disto_051

Trin Beskrivelse
1. Kalibrering startes i Menu » Enhed » Kalibrering.
2. Tryk på .

Der vises et pop op-vindue med Nulstil alle kalibreringsindstillinger til 
fabriksstandard? Ja/Nej.

3. Hvis Ja: Alle brugerdefinerede kalibreringsindstillinger nulstilles til fabriksstan-
dard uden yderligere forespørgsler.
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9 Instrumentbeskyttelse (Tyverisikring)

Beskrivelse Instrumentet kan beskyttes med et Personligt IdentifikationsNummer. Hvis PIN-
beskyttelsen er aktiveret, vil softwaren altid bede om indtastning af en PIN-kode efter 
opstart.
Hvis der tre gange indtastes en forkert PIN, vil der være behov for en PUK-kode, som 
fremgår af følgebrevet, der fulgte med ved leveringen af instrumentet. Hvis PUK-koden 
indtastes korrekt, vil PIN-koden blive sat til standardværdien "0", og PIN-beskyttelsen 
blive deaktiveret.
Kontakt din Leica Geosystems-forhandler, hvis du har behov for en ny PUK-kode.

Aktivering af PIN-
kode trin for trin

Deaktivering af PIN-
koden trin for trin

Trin Beskrivelse
1. Gå til Menu » Enhed » Tyverisikring. Standardindstillingen er slået fra (Off).
2. Tryk på Aktiver for at aktivere.
3. Indtast din ønskede PIN-kode (3 til 8 alfanumeriske tegn).
4. Godkend med OK.

 Nu er instrumentet beskyttet imod uautoriseret anvendelse.
Når instrumentet tændes, standby deaktiveres, eller PIN-indstillingerne 
ændres, vil det være nødvendigt at indtaste PIN-koden.

Trin Beskrivelse
1. Gå til Menu » Enhed » Tyverisikring.

Tryk på Deaktiver (Off) for at deaktivere.
2. Indtast din PIN-kode, og tryk på OK for at acceptere.

 Nu er instrumentet ikke længere beskyttet imod uautoriseret anvendelse.
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10 Opbevaring og transport
10.1 Transport

Transport i felten Når du transporterer udstyret i felten, bør du altid
• enten bære produktet i dets originale transportkasse,
• eller bære trefoden med dens ben spredt over din skulder, således at produktet 

holdes opad.

Transport i køretøj Transporter aldrig produktet løst i et køretøj, da det kan blive påvirket af stød og vibra-
tioner. Transporter altid produktet fastgjort og i dets transportkasse, den oprindelige 
emballage eller tilsvarende.

Forsendelse Ved transport af produktet med tog, fly eller skib bør man altid anvende den 
komplette, originale Leica Geosystems emballage, transportkuffert og papæske, eller 
tilsvarende, for at beskytte mod stød og vibrationer.

Forsendelse, trans-
port af batterier

Ved transport eller forsendelse af batterier, skal den person, der er ansvarlig for 
produktet sikre, at de gældende nationale og internationale regler og forskrifter over-
holdes. Før transport eller forsendelse kontaktes din lokale rejse- eller fragtvirk-
somhed.

Feltjusteringer Man bør regelmæssigt udføre testmålinger og udføre justeringer som angivet i bruger-
vejledningen, især efter at produktet er blevet tabt, opbevaret i længere tid eller trans-
porteret.

10.2 Opbevaring

Produkt Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren ved 
opbevaring i køretøj. Se "11 Tekniske data" for information om temperaturgrænser.

Feltjusteringer Efter en lang opbevaringsperiode undersøges parametrene for feltjusteringer, som 
beskrevet i denne brugervejledning, inden produktet anvendes.

Li-ion-batterier • Se "Tekniske data" for information om opbevarings-temperaturområde.
• Udtag batterier fra produktet og opladeren før opbevaring.
• Efter opbevaring genoplades batterier før brug.
• Beskyt batterier mod fugtighed og væde. Våde eller fugtige batterier skal tørres før 

opbevaring eller brug.
• Et opbevaringstemperaturinterval på 0°C til +30°C / +32°F til +86°F i tørre omgi-

velser anbefales for at minimere selvafladning af batteriet.
• I det anbefalede opbevaringstemperaturinterval kan batterier med 40% til 50% 

opladning opbevares i op til et år. Efter denne opbevaringsperiode skal batterierne 
genoplades.
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10.3 Rengøring og tørring

Hus og optiske 
komponenter

• Blæs støv af huset og optiske komponenter som f.eks. linser og vinduer.
• Berør aldrig glasset med dine fingre.
• Brug kun en ren, blød, fnugfri klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden med 

vand eller ren alkohol. Brug ikke andre væsker; disse kan måske skade polymerma-
terialerne.

Fugtige produkter Tør produktet, transportkufferten, skumindlæg og tilbehøret ved en temperatur ikke 
over 40 °C/104 °F og rengør dem. Pak ikke ned igen før alt er tørt. Luk altid trans-
portkufferten ved brug i felten.

Kabler og stik Hold stik rene og tørre. Snavs, der har samlet sig i stik eller kabler, blæses væk. 
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11 Tekniske data
11.1 Tekniske data

Nøjagtighed på 
afstande imellem to 
målepunkter (3D)

Vinkelmåling (Hz/V)

Egenskaber for 
laserafstandsmåler

Tiltsensor

Punktsøger

Libellefølsomhed 1°/mm

Betjening

Kommunikation

Strømforsyning

Montering 5/8" gevind

ved 10 m ved 30 m ved 50 m
Kombination af vinkel- og 
afstandsmåling

ca. 1 mm ca. 2 mm ca. 4 mm

Arbejdsområde: Horisontal 360°, Vertikal 250°
Nøjagtighed 5" (1,2 mm ved 50 m)

Type: 
Arbejdsområde: 
Laserklasse: 
Laserpunktstørrelse 
(på 10 m afstand): 
Laserpunktstørrelse 
(på 30 mafstand):

Koaksial, synlig rød laser
0,5 m - 50 m
2

~7 mm x 7 mm

~9 mm x 15 mm

Selvnivelleringsinterval:  3°
Nøjagtighed: 10’’ (2,5 mm ved 50 m)

Zoom (forstørrelse): 1x, 2x, 4x, 8x
Synsfelt (ved 10 m): 1x: 3,40 m x 2,14 m

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

Knapper: ON/OFF-knap
Porte: USB type B, strømforsyning med stik

Dataoverførsel: USB type A, WLAN
Trådløs teknologi: SD-kort, område 50 m (afhængigt af omgivelserne), 

11 kanaler
Understøttede dataformater: Import: DXF, CSV

Eksport: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Intern:
Type: Li-Ion-batteri
Spænding: 14,4 V 63 Wh
Ladetid: 8 timer
Typisk driftstid 8 timer

Eksternt:
Spænding: 24 VDC, 2,5 A
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Instruments dimen-
sioner

186,6 x 215,5 mm (diameter x højde)

Vægt 2,8 kg

Miljømæssige speci-
fikationer

Temperatur

Beskyttelse mod vand, støv og sand
IP54 (IEC60529)

Luftfugtighed

RM100-fjernbetje-
ning

11.2 Efterlevelse af nationale regler

Overensstemmelse 
med nationale 
forordninger

Driftstemperatur: −10 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur: −25 °C til +70 °C

Beskyttelse: Maks. 85% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende

Rækkevidde: 30 m (afhængigt af omgivelserne og driftsforholdene)
Kommunikation: Infrarød (IR)
Batteri 1 AA, 1,5 V

• FCC Del 15, 22 og 24 (gælder i USA)
• Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at produktet 3D Disto og RM100 er i over-

ensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 
1999/5/EF og andre gældende europæiske direktiver. Overensstemmelseserklæ-
ringen kan ses på http://www.leica-geosystems.com/ce.

Klasse 1-udstyr i henhold til europæisk direktiv 1999/5/EF (R&TTE) kan 
markedsføres og anvendes uden restriktioner i alle EØS-medlemslande.

• Overensstemmelsen i lande med andre nationale forordninger, der ikke er dækket 
af FCC del 15, 22 og 24 eller europæisk direktiv 1999/5/EF, skal godkendes inden 
anvendelse og betjening.

• Overensstemmelse med Japanese Radio Law og Japanese Telecommunications 
Business Law.
– Denne enhed godkendes i henhold til Japanese Radio Law og Japanese Tele-

communications Business Law.
– Denne enhed må ikke modificeres (ellers bliver den godkendte nummerbeteg-

nelse ugyldig).
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11.3 Bestemmelser vedr. farligt gods

Regler vedr. farligt 
gods

Mange produkter fra Leica Geosystems drives af litiumbatterier.
Litiumbatterier kan under særlige forhold være farlige og kan udgøre en sikkerhedsri-
siko. Under bestemte forhold kan litiumbatterier overophede og selvantænde.

 Hvis du medtager eller forsender dit Leica-produkt med litiumbatterier på en 
kommerciel flyvning, skal det ske i overensstemmelse med IATA's regler vedr. 
farligt gods.

 Leica Geosystems har udviklet retningslinjer for "Transport af Leica-
produkter" og "Forsendelse af Leica-produkter", der indeholder litiumbatterier. 
Inden der transporteres nogen form for Leica-produkter, bedes du læse disse 
retningslinjer på vores internetside (http://www.leica-geosystems.com/dgr), 
så det sikres, at du overholder IATA's bestemmelser vedr. farligt gods, og at 
Leica-produkterne kan transporteres korrekt.

 Det er forbudt at transportere beskadigede eller defekte batterier om bord på 
fly eller andre luftfartøjer. Det skal derfor altid sikres, at enhver form for batte-
riers tilstand er sikker i forbindelse med transport.
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12 Garanti under PROTECT fra Leica Geosystems

Beskrivelse Garanti i produktets levetid
Garantien dækker i hele produktets levetid under PROTECT i henhold til de generelle 
vilkår og betingelser for Leica Geosystems International Limited Warranty og PROTECT, 
der er beskrevet på www.leica-geosystems.com/protect. Alle produkter eller dele, der 
er defekte på grund af materiale- eller produktionsfejl, repareres eller udskiftes gratis 
under PROTECT.

Gratis service i 3 år
Yderligere gratis service under PROTECT, hvis det bliver nødvendigt at sende produktet 
til reparation, fordi det bliver defekt ved normal brug som beskrevet i brugervejled-
ningen. 
For at kunne benytte "gratis service i 3 år" skal produktet registreres på 
http://myworld.leica-geosystems.com inden for 8 uger efter købsdatoen. Hvis 
produktet ikke registreres, vil der gælde en toårig periode med gratis service.
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13 Softwarelicensaftale

Softwarelicensaf-
tale

Dette produkt indeholder software, som er installeret forud på produktet, eller er 
leveret til dig på et databærende medium, eller som downloades online af dig efter 
forudgående autorisation fra Leica Geosystems. Denne software er beskyttet af 
ophavsret og anden lovgivning, og dens anvendelse defineres og reguleres af Leica 
Geosystems-softwarelicensaftalen, som dækker aspekter, der uden at være 
begrænset hertil omfatter licensens omfang, garanti, rettigheder til intellektuel 
ejendom, begrænsning af ansvar, udelukkelse af andre indeståelser, lovvalg og værne-
ting. Vær venlig at sikre dig, at du til enhver tid til fulde lever op til alle vilkår og betin-
gelser i Leica Geosystems-softwarelicensaftalen.

En sådan aftale leveres med alle produkter og kan også ses og downloades på Leica 
Geosystems-hjemmesiden på 
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
eller fås hos Leica Geosystems-distributøren.

Du må ikke installere eller bruge softwaren, medmindre du har læst og accepteret 
vilkårene og betingelserne i Leica Geosystems-softwarelicensaftalen. Installation eller 
brug af softwaren eller nogen del heraf vil blive betragtet som accept af alle vilkår og 
betingelser i en sådan licensaftale. Hvis du ikke er enig i alle eller nogle af betingel-
serne i en sådan licensaftale, må du ikke downloade, installere eller bruge softwaren, 
og du skal i så fald returnere den ubrugte software sammen med den ledsagende 
dokumentation og kvitteringen til distributøren, hvor du købte produktet, inden for ti 
(10) dage efter købet for at få tilbagebetalt købsprisen fuldstændigt.

GNU offentlig licens Dele af 3D Disto-softwaren er udviklet under GPL (GNU offentlig licens). De tilsvarende 
licenser fremgår af LeicaUSB-drevet og er placeret i mappen "GPL licenses".
Kontakt en Leica Geosystems-repræsentant, hvis du har behov for flere oplysninger. 
Kontaktoplysninger finder du på www.leicageosystems.com/contacts. 

Google Analytics Leica 3D Disto-softwaren til Windows® lagrer support-relaterede oplysninger og 
brugsstatistik på din computer (dvs. brug af softwareværktøj, antal målinger, analyse 
af måleintervaller osv.).
Leica Geosystems anvender Google Analytics, som er en web-analysetjeneste, der 
leveres af Google Inc., til analyse af disse oplysninger. Leica Geosystems behandler 
eller lagrer ikke nogen personlige data eller andre kunderelaterede data som f.eks. 
serienummeret på Leica 3D Disto eller brugerens IP-adresse.
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