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Suomi

Johdanto
Hankinta

Kiitos, että hankit Leica 3D Disto -lasermittarin.
Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvaohjeita sekä myös tuotteen asennus- ja käyttöohjeet. Katso lisätietoja kohdasta "1 Turvaohjeet".
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kojeen käynnistystä.

Tuotetiedot

Tuotteen tyyppi ja sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen.
Mainitse nämä tiedot aina, kun joudut ottamaan yhteyttä valtuutettuun Leica Geosystems -huoltokorjamoon.

Tavaramerkit

• Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa
Kaikki muut tavaramerkit ovat kunkin omistajansa omaisuutta.

Käytettävissä
olevat asiakirjat

Nimi

Kuvaus/formaatti

3D Disto -pika- Pikaopas ensiasetusta varten.
opas



3D Disto- käyt- Tämä käyttäjän käsikirja sisältää kaikki ohjeet, jotka tarvi- täjän käsikirja taan laitteen peruskäyttöön. Laitteen yleiskuva, tekniset
tiedot ja turvaohjeet.
Turvallisuusoh- Tärkeitä turvallisuusohjeita 3D Diston käyttöä varten.
jeet








Kaikki 3D Distoa koskevat asiakirjat/ohjelmistot ovat saatavilla seuraavista
lähteistä:
• Leica-USB-muistitikku
• https://myworld.leica-geosystems.com
Leica Geosystems osoitekirja
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Leica Geosystems -päätoimipaikkojen osoitteet ovat tämän käsikirjan viimeisellä
sivulla. Paikallisten toimipisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

2

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tarjoaa
suuren valikoiman palveluja, tietoja ja opetusmateriaalia.
Koska sinulla on suora pääsy myWorld-sivulle, pystyt käyttämään kaikkia tärkeitä
palveluja silloin, kun sinulle sopii, 24 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa.
Tämä lisää tehokkuutta, ja sinä ja laitteesi ovat aina ajan tasalla Leica Geosystems yrityksen uusimpien tietojen ansiosta.
Palvelu

Kuvaus

myProducts

Lisää kaikki tuotteet, jotka sinä ja yrityksesi omistatte, ja tutustu
omaan Leica Geosystems -maailmaasi. Katso tarkempia tietoja tuotteistasi, päivitä tuotteesi uusimmalla ohjelmistolla ja pysy ajan tasalla
uusimman dokumentaation myötä.

myService

Tarkista tuotteittesi nykyinen huoltotila ja koko huoltohistoria Leica
Geosystems -huoltokeskuksissa. Katso suoritettujen huoltojen yksityiskohtaiset tiedot ja lataa uusimmat kalibrointisertifikaatit ja huoltoraportit.

mySupport

Tarkista tuotteittesi nykyinen huoltotila ja koko huoltohistoria Leica
Geosystems -huoltokeskuksissa. Katso suoritettujen huoltojen yksityiskohtaiset tiedot ja lataa uusimmat kalibrointisertifikaatit ja huoltoraportit.

myTraining

Lisää tuotetietämystäsi Leica Geosystems Campus -palvelun avulla tiedot, tietämys, koulutus. Tutki tuotteitasi koskevia uusimpia
online-koulutusmateriaaleja ja kirjaudu maasi seminaareihin tai kursseille.

myTrustedSer- Lisää uusia Leica Geosystems Trusted Services -tilauksia ja hallinnoi
vices
käyttäjiä. Turvalliset ohjelmistopalvelut auttavat optimoimaan työnkulun ja lisäämään tehokkuutta.
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1

Turvaohjeet

1.1

Johdanto

Kuvaus

Seuraavat ohjeet auttavat henkilöä, joka on vastuussa tuotteesta ja henkilöä, joka
käyttää laitetta, ennakoimaan ja välttämään käyttöön liittyviä vaaroja.
Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet
ja noudattavat niitä.

Tietoja varoituksista

Varoitukset ovat tärkeä osa laitteen turvallisuutta. Jos näytöllä näkyy varoitus, vaaratilanne on mahdollinen.
Varoitukset...
• kertovat käyttäjälle suorista ja epäsuorista vaaratilanteista, jotka liittyvät laitteen käyttöön.
• antavat yleisiä toimintaohjeita.
Käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi kaikki turvallisuusohjeet ja turvallisuuteen liittyvät viestit on luettava tarkasti ja niiden ohjeita on noudatettava! Käyttöohjeen on
aina oltava kaikkien sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka hoitavat tässä kuvattuja
tehtäviä.
VAARA, VAROITUS, HUOMIO ja HUOMAUTUS ovat yleisessä käytössä olevia varoitussanoja, joilla ilmoitetaan vaaratilanteiden ja riskien vaarallisuusluokka henkilövammojen ja omaisuusvaurioiden vaaran suhteen. Oman turvallisuutesi takaamiseksi lue
alla oleva taulukko huolellisesti. On tärkeää ymmärtää varoitussanojen merkitys! Varoituksen yhteydessä voi olla myös muita turvallisuuteen liittyviä kuvakkeita tai tekstejä.
Tyyppi

 VAARA
 VAROITUS
 HUOMIO
HUOMAUTUS
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Kuvaus
Merkitsee uhkaavan vaarallista tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä.
Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan
vammaan, ellei sitä vältetä.
Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka saattaa johtaa lievään tai kohtuulliseen
vammaan, ellei sitä vältetä.
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai ohjeidenvastaista
käyttöä, joka voi johtaa mittaviin materiaalisiin, taloudellisiin ja
ympäristöllisiin vahinkoihin.
Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä, koska
ne mahdollistavat laitteen teknisesti oikean ja tehokkaan
käytön.
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1.2

Käytön määritelmä

Käyttötarkoitus

•
•
•
•
•
•
•
•

Etäisyyksien, korkeuden, kaltevuuden, kulman, pinta-alan ja tilavuuden 3D-mittaus.
Huoneen koon manuaalinen ja automaattinen mittaus.
Profiilien automaattinen mittaus.
Pisteiden ja mallien suunnittelu, esimerkiksi luonnoksesta.
Piirustusten tuottaminen.
Kamera.
Tietojen tuonti/vienti.
Tietojen hallinta.

Väärinkäyttö

•
•
•
•
•

Laitteen käyttö ilman opastusta.
Käyttö sille tarkoitetun käytön ja sen rajojen ulkopuolella.
Turvajärjestelmien estäminen.
Vaarailmoitusten poistaminen.
Tuotteen avaaminen käyttäen työkaluja, esimerkiksi ruuvimeisseliä, ellei se ole
sallittua tietyissä toiminnoissa.
Laitteen modifiointi tai muuntelu.
Käytöstä poistetun laitteen käyttäminen.
Kojeen käyttö, jos siinä on havaittavia vaurioita tai vikoja.
Muiden valmistajien lisävarusteiden käyttäminen ilman Leica Geosystemsin
antamaa selvää lupaa.
Riittämättömät turvatoimet työmaalla.
Ulkopuolisten tarkoituksellinen häikäisy.
Koneiden, liikkuvien kohteiden tai vastaavan valvontasovelluksen ohjaaminen ilman
täydentäviä ohjaus- ja turva-asennuksia.

•
•
•
•
•
•
•

1.3

Käytön rajat

Ympäristö

Sopii käytettäväksi pysyvään ihmisasutukseen sopivassa ympäristössä. Ei sovi käytettäväksi syövyttävissä tai räjähdysherkissä ympäristöissä.

 VAARA

Tuotteesta vastuussa olevan henkilön on otettava yhteyttä paikallisiin turvallisuusviranomaisiin ja -asiantuntijoihin ennen työskentelyä vaarallisilla alueilla tai sähkölaitteiden lähellä tai samankaltaisissa tilanteissa.

1.4

Vastuut

Laitteen valmistaja

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, alempana viitattu nimellä Leica Geosystems, on vastuussa tuotteen toimittamisesta, mukaan luettuna käyttäjän käsikirja ja
alkuperäiset lisävarusteet, turvallisessa tilassa.

Laitteesta vastaava
henkilö

Tuotteesta vastuussa oleva henkilöllä on seuraavat velvollisuudet:
• Tuotteen turvaohjeiden ja käyttäjän käsikirjan ohjeiden ymmärtäminen.
• Sen varmistaminen, että sitä käytetään ohjeiden mukaisesti.
• Tutustua paikallisiin määräyksiin, jotka liittyvät turvallisuuteen ja tapaturmantorjuntaan.
• Ilmoittaa Leica Geosystemsille heti, jos tuotteesta ja sovelluksesta tulee epäluotettava.
• Lakien, sääntöjen ja tuotteen käyttöön liittyvien ehtojen noudattamisen varmistaminen.

3D Disto, Turvaohjeet
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1.5

 HUOMIO
 VAROITUS
 VAROITUS
 HUOMIO

 HUOMIO

 VAROITUS
 VAROITUS
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Käytön vaarat
Varo virheellisiä mittaustuloksia, jos laite on pudonnut tai sitä on käytetty väärin,
muutettu, se on ollut säilytettynä kauan aikaa tai sitä on kuljetettu.
Turvallisuustoimenpide:
Suorita aika ajoin koemittauksia, varsinkin sen jälkeen kun laitetta on käytetty poikkeavasti, sekä ennen tärkeitä mittauksia että niiden jälkeen.
Dynaamisten sovellusten aikana, esim. maastoonmerkinnässä, on olemassa tapaturmavaara, jos käyttäjä ei kiinnitä huomiota ympäristöolosuhteisiin, esim. esteisiin,
kaivantoihin tai liikenteeseen.
Turvallisuustoimenpide:
Laitteesta vastaavan henkilön on saatava kaikki käyttäjät täysin tietoisiksi olemassa
olevista vaaroista.
Riittämätön työmaan suojaaminen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin, esimerkiksi liikenteessä, rakennuspaikoilla ja teollisten asennusten läheisyydessä.
Turvallisuustoimenpide:
Varmista aina, että työmaa on riittävästi suojattu. Noudata voimassa olevia turvallisuutta ja tapaturman ehkäisyä sekä tieliikennettä koskevia säädöksiä.
Jos tuotteen kanssa käytettäviä lisävarusteita ei ole suojattu oikein, ja tuote joutuu
alttiiksi mekaaniselle iskulle, esimerkiksi kolhuille tai putoamiselle, tuote saattaa vaurioitua tai ihmiset voivat loukkaantua.
Turvallisuustoimenpide:
Kun laitat laitetta käyttökuntoon, varmista, että lisävarusteet ovat sopivia ja että ne
on asennettu, kiinnittetty ja lukittu oikein paikoilleen.
Vältä laitteeseen kohdistuvaa mekaanista rasitusta.
Akkuja kuljetettaessa tai hävitettäessä on mahdollista, että asiaankuulumattomat
mekaaniset vaikutukset aiheuttavat tulipalovaaran.
Turvallisuustoimenpide:
Pura akut ennen laitteen kuljetusta tai hävittämistä käyttämällä laitetta, kunnes akut
ovat tyhjiä.
Paristoja kuljetettaessa ja lähetettäessä on laitteen vastuuhenkilön varmistettava, että
noudatetaan voimassaolevia kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä. Ota
yhteyttä ennen kuljetusta tai lähettämistä paikalliseen matka- tai rahtiliikenneyhtiöön.
Korkea mekaaninen jännitys, korkeat ympäristön lämpötilat tai nesteisiin upottaminen
voi aiheuttaa vuodon, tulipalon tai akkujen räjähtämisen.
Turvallisuustoimenpide:
Suojaa akut mekaanisilta vaikutuksilta ja korkeilta ympäristölämpötiloilta. Älä pudota
tai upota akkuja nesteisiin.
Jos akun navat menevät oikosulkuun, esim. joutumalla korujen, avaimien, metallia
sisältävän paperin tai muiden metallien kanssa kosketuksiin, akku saattaa ylikuumeta
ja aiheuttaa vamman tai tulipalon, esimerkiksi pidettäessä tai kuljetettaessa taskuissa.
Turvallisuustoimenpide:
Varmista, etteivät akun navat joudu metallisten esineiden kanssa kosketuksiin.
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 VAROITUS

Jos laite hävitetään epäasianmukaisesti, voi sattua seuraavaa:
• Polymeeriosat synnyttävät palaessaan myrkyllisiä kaasuja, jotka saattavat
vaarantaa terveyden.
• Jos akut vahingoittuvat tai ne kuumenevat voimakkaasti, ne voivat räjähtää ja aiheuttaa myrkytyksen, palamisen, syöpymisen tai ympäristön saastumisen.
• Hävitettäessä tuote vastuuttomasti asiattomat henkilöt saattavat käyttää sitä lainvastaisesti saaden itsensä ja kolmannet osapuolet vakavalle vammalle ja ympäristön saastumiselle alttiiksi.
Turvallisuustoimenpide:
Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Hävitä laite asianmukaisesti maassasi voimassa olevien säädösten
mukaisesti.
Estä aina valtuuttamatonta henkilöstöä pääsemästä käsiksi tuotteeseen.
Pyydä tuotekohtaiset käsittely- ja hävitysohjeet paikalliselta Leica Geosystems jälleenmyyjältä.

 VAROITUS

Muutokset tai muunnelmat, joita Leica Geosystems ei ole suoraan hyväksynyt yhteensopiviksi, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

 VAROITUS

Ainoastaan Leica Geosystemsin valtuuttama huoltopiste on oikeutettu korjaamaan
näitä tuotteita.

1.6

Laserluokitus

1.6.1

Yleistä

Yleistä

Seuraavista luvuista löytyvät laserturvallisuuden noudattamiseen liittyvät ohjeet
kansainvälisen standardin IEC 60825-1 (2014-05) ja teknisen raportin IEC TR 6082514 (2004-02) mukaisesti. Tiedot auttavat laitteen vastuuhenkilöä ja käyttäjää ennakoimaan ja välttämään vaarat.





IEC TR 60825-14 (2004-02) -raportin mukaisesti laserluokkiin 1, 2 ja 3R
kuuluvat laitteet eivät edellytä:
• laser-työsuojeluvaltuutettua,
• suojavaatteita ja silmäsuojuksia,
• erityisiä varoituskylttejä työalueella, jossa laseria käytetään,
mikäli niitä käytetään tässä käsikirjassa määritetyllä tavalla, koska silmiin
kohdistuva lasersädeonnettomuuden vaara on pieni.
Kansalliset lait ja paikalliset määräykset voivat asettaa tiukempiakin määräyksiä
ja rajoituksia lasereiden turvalliselle käytölle kuin IEC 60825-1 (2014-05) ja
IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2

Sisäänrakennettu etäisyysmittari

Sisäänrakennettu
etäisyysmittari

Leica 3D Disto tuottaa näkyvän lasersäteen kojeen etuosasta.
Tässä osiossa kuvattu laserlaite luokitellaan laserluokaksi 2 seuraavan standardin
mukaisesti:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Laserlaitteiden turvallisuus"
Nämä laitteet ovat turvallisia lyhytaikaisten altistumisten osalta, mutta voivat olla
vaarallisia, jos säteeseen tuijotetaan tarkoituksellisesti. Säde voi aiheuttaa sokaistuksen, leimahdussokeuden ja jälkikuvia, erityisesti alhaisen ympäristövalon olosuhteissa.

3D Disto, Turvaohjeet
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 HUOMIO

Kuvaus

Arvo

Aallonpituus

620 nm - 690 nm

Korkein keskimääräinen säteilyteho

<1 mW

Pulssin toistotaajuus

320 MHz

Pulssin kesto

<1 ns

Säteen poikkeama

0,16 mrad × 0,6 mrad

Turvallisuusnäkökulmasta luokan 2 laserlaitteet eivät ole luonnostaan turvallisia
silmille.
Turvallisuustoimenpide:
1) Vältä säteeseen tuijottamista tai sen katselua optisten instrumenttien kautta.
2) Älä osoita säteellä muita ihmisiä tai eläimiä.

1.7

Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC

Kuvaus

Termi Sähkömagneettinen yhteensopivuus on otettu käyttöön tarkoittamaan tuotteen
kykyä toimia sujuvasti ympäristössä, jossa on sähkömagneettista säteilyä ja staattisia
purkauksia, sekä aiheuttamatta sähkömagneettisia häiriöitä muille laitteille.

 VAROITUS

Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä muissa laitteistoissa.
Vaikka tuote täyttää voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin Leica
Geosystems ei voi täysin sulkea pois mahdollisuutta, että tuote saattaa aiheuttaa
häiriöitä muille laitteille.
Tuote on A-luokan tuote käytettäessä sisäisiä akkuja. Kotimaassa tämä laite saattaa
aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän ehkä tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

 HUOMIO

 HUOMIO

3D Disto, Turvaohjeet

On olemassa vaara, että häiriöitä esiintyy muissa laitteistoissa, jos laitetta käytetään
muiden valmistajien lisälaitteiden yhteydessä, esimerkiksi kenttätietokoneet, PC:t tai
muut elektroniset laitteistot, standardista poikkeavat kaapelit tai ulkoiset akut.
Turvallisuustoimenpide:
Käytä vain Leica Geosystemsin suosittelemia laitteistoja ja lisälaitteita. Laitteeseen
liitettyinä ne täyttävät ohjeiden ja standardien määrittämät tiukat vaatimukset.
Käytettäessä tietokoneita tai elektronisia laitteistoja kiinnitä huomiota valmistajan
ilmoittamiin sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin tietoihin
Sähkömagneettisesta säteilystä johtuvat häiriöt voivat aiheuttaa virheellisiä mittauksia.
Täyttäen voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin, Leica Geosystems
ei voi täysin sulkea pois mahdolisuutta, että intensiivinen sähkömagneettinen säteily
voi aiheuttaa häiriöitä, esim. läheiset radiolähettimet, kaksisuuntaiset radiot tai dieselgeneraattorit.
Turvallisuustoimenpide:
Tarkasta tällaisissa olosuhteissa saatujen tulosten uskottavuus.
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 HUOMIO

Radiot tai matkapuhelimet

 VAROITUS

Jos kojeeseen kuuluvat kaapelit, esim. virta- tai yhteyskaapelit ovat kiinni vain toisesta
päästään, voi sähkömagneettisen säteilyn sallittu taso ylittyä ja tämä voi puolestaan
häiritä muiden laitteiden toimintaa.
Turvallisuustoimenpide:
Käytössä olevan kojeen liitäntäkaapelien, esim. ulkoiseen virtalähteeseen, tietokoneeseen, on oltava kiinnitettyinä molemmista päistään.
Tuotteen käyttäminen radion tai digitaalisten matkapuhelinlaitteiden kanssa:
Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa häiriöitä muihin välineisiin, laitteistoihin,
lääketieteellisiin laitteisiin, esim. tahdistimiin tai kuulolaitteisiin ja lentokoneessa. Se
voi myös vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin.
Turvallisuustoimenpide:
Täyttäen voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin, Leica Geosystems
ei voi täysin sulkea pois mahdollisuutta, että tuote voi aiheuttaa häiriöitä muihin välineisiin tai että ihmiset tai eläimet voivat altistua.
• Älä käytä laitetta radion tai digitaalisen matkapuhelinten kanssa bensiiniasemien
tai kemiallisten laitosten läheisyydessä tai muilla alueilla, joissa on olemassa räjähdysvaara.
• Älä käytä tuotetta radion tai digitaalisten matkapuhelinlaitteiden kanssa lääketieteellisten välineiden lähellä.
• Älä käytä laitetta radion tai digitaalisen matkapuhelinten kanssa lentokoneissa.

1.8

Kojekilvet

Laitekilvet 3D Disto

010747_002

RM100-kaukosäätimen laitekilvet

Type: RM100
Art.No.: 780994
Power: 1.5V / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in XXX

100

RM

010748_001
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2

Järjestelmän kuvaus

2.1

Johdanto

Yleistä 3D Distokojeesta

Leica 3D Disto on kolmiulotteinen mittausjärjestelmä ja mittaetsinkamera. 3D Diston
käyttöön tarvitaan Windows -käyttöjärjestelmällä varustettu laite. Joitakin toimintoja
käytetään RM100-kaukosäätimellä.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) USB-kaapeli
c) Windows -laite (ei
kuulu toimitussisältöön)
d) RM100-kaukosäädin

d

Kuljetuslaukun sisältö

Kuljetuskotelon
sisältö (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) 3D Disto, jossa on sisäänrakennettu SD WLAN -kortti
b) USB-kaapeli, jolla 3D Disto liitetään Windows -laitteeseen
c) Turvaohjeet, 3D Diston pikaopas, CE-todistus ja valmistajan vakuutus, USB-muistitikku (lisenssiavaimet, käyttöopas, Windows -ohjelma ja kuntoonlaitossa tarvittavat asetukset)
d) Neljä maakohtaista kaapelia 3D Diston virtalähteeseen
e) Kohdemerkit, itseliimautuvat, 50 kpl yhdessä pussissa
f) RM100-kaukosäädin ja paristo

3D Disto, Järjestelmän kuvaus
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Kuljetuskotelon
sisältö (2/2)
a

a) Viivain poikkeamapisteisiin
b) 3D Diston virtalähde

b
010993_001

2.3

Kojeen komponentit

2.3.1

3D Disto

Moottorilla toimiva
osa

a

d
e

c

b

c

c
f

g

010735_001

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3D Diston tila-LED-valot
ON/OFF-näppäin
Kädensijat
Infrapunaliitäntä (IR)
WLAN-liitäntä
Laseretäisyysmittari (LDM) ja pisteen
etsin
g) Rasiavesivaaka

Akkurasia

a
010736_001

3D Disto, Järjestelmän kuvaus

b

c d e

b

a)
b)
c)
d)
e)

Kolmijalan kierre 5/8”
90°:n merkintä
3D Diston virtalähteen liitin
Akun tilan LED
Datakaapeliliitin

13

LED-valot ja
näppäimet

Näppäin/LED-valot

Kuvaus

ON/OFF-näppäin

Kojeen virtanäppäin (ON tai OFF).
Kojeen virta katkeaa (OFF) 15 minuutin kuluttua, jos sitä
ei ole kytketty tietokoneeseen.

010732_001

3D Diston tila-LED-valot

010731_001

Akun tilan LED

Jos koje on päällä (on) ja kytkettynä laturiin:
• Vihreä LED vilkkuu 1×: Akun lataus on 25%.
• Vihreä LED vilkkuu 2×: Akun lataus on 50%.
• Vihreä LED vilkkuu 3×: Akun lataus on 75%.
• Vihreä LED palaa: Akku on ladattu täyteen.

010733_001

LDM Laser

Lasersäteen tila

010734_001

2.3.2
Kaukosäätimen
osat

Kuvaus

OFF

Pisteen etsin on pois päältä (OFF) tai 3D Disto kohdistaa
automaattisesti.

ON

Pisteen etsin on päällä (ON) tai käyttäjä kohdistaa kaukosäätimellä.

Vilkkuu

Projisoidun kohdan tarkka paikka.

RM100-kaukosäädin
a

b

c

100

RM
010737_001

Navigointinäppäimet

• Vihreä ja oranssi LED palavat jatkuvasti: 3D Disto käynnistyy.
• Oranssi LED vilkkuu: Itsetasaus on käynnissä tai kallistuma on > 3°.
• Vihreä LED vilkkuu: 3D Disto on mittausvalmis. Kaltevuusanturi on päällä.
• Oranssi LED palaa jatkuvasti: Toimintahäiriö. Katso
kohta "7 Virheilmoitukset".
• Vihreä ja oranssi LED palavat jatkuvasti: Nollaa koje
painamalla ON-näppäintä.
Vain asiantuntijoille: Kaltevuusanturi pois päältä
Vihreä LED vilkkuu kerran ja oranssi LED kolme kertaa.

d

e

a)
b)
c)
d)

Avaimenrengas
Paristotila
DIST-näppäin
Navigointinäppäimet: Ylös/alas/oikealle/vasemmalle
e) Valvonnan LED

RM100-kaukosäätimessä on viisi näppäintä, joilla käännetään 3D Distoa, mitataan
etäisyyksiä tai projisoidaan pisteitä sovellusohjelmasta riippuen.
RM100 kaukosäädin ei tue työkalusarjan sovelluksia.
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Kohdistus
1) Summittainen kohdistus: paina
kun näppäintä painetaan.
2) Tarkka kohdistus: paina nopeasti
kerrallaan.
3) Mittaa: Paina

/

/
/

/
/

. 3D Disto kääntyy niin kauan
/

. 3D Disto kääntyy vähän

.

2.4

Virtalähde

Ensimmäinen
käyttö / akkujen
lataaminen

• Lataa akut ennen ensimmäistä käyttökertaa, koska niihin on ladattu vain vähän
virtaa tehtaalla.
• Lataamisen sallittu lämpötila on 0 °C … +40 °C/+32 °F … +104 °F. Suosittelemme
akkujen latauslämpötilaksi +10 °C … +20 °C/+50 °F … +68 °F.
• On normaalia, että akut lämpenevät ladattaessa. Leica Geosystemsin suosittelemia
latureita käytettäessä ei ole mahdollista ladata akkua, jos lämpötila on liian korkea.
• Mikäli uusia akkuja on varastoitu pitkään (> kolme kuukautta), niille on tehtävä yksi
varaus-/purkujakso.
• Li-Ion -akuille riittää yksi purku- ja varausjakso. Suosittelemme lataamisjakson
suorittamista, kun laturissa tai Leica Geosystems -laitteessa ilmoitettu akun kapasiteetti poikkeaa huomattavasti käytettävissä olevasta akun todellisesta kapasiteetista.

Käyttö / purkaminen

• Akkujen käyttölämpötila on −10 °C … +50 °C/14 °F … +122 °F.
• Alhaisessa käyttölämpötilassa akkujen kapasiteetti laskee ja korkeassa käyttölämpötilassa niiden käyttöikä lyhenee.

3D Diston virtalähde

Vain Leica Geosystemsin valtuuttamat huollot saavat vaihtaa akkurasian.

• Sisäinen: akkurasiasta, kiinteillä litiumioniakuilla, 14,4 V, 63 Wh.
• Ulkoinen:3D Diston virtalähde kytketään kaapelilla, jossa on maakohtaiset, yleisesti käytettävät pistokkeet.
Tulojännite: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Lähtöjännite: 24 V DC, 2,5 A.
Pituus: 1,80 m.

a

b

010761_001

RM100-kaukosäätimen virtalähde

a) Akkurasia
b) Virransyötön liitin

RM100 on varustettu yhdellä 1,5 V:n AA alkaliparistolla.
1) Avaa paristotila painamalla
paristotilan kantta nuolen
suuntaan.
2) Vaihda paristo ja laita kansi
paikalleen.

2
1

010762_001

3D Disto, Järjestelmän kuvaus
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2.5

3D Disto-ohjelmisto

2.5.1

Ohjelmistokonsepti

3D Disto-järjestelmäohjelmisto

3D Disto sisältää ohjelman, jota käytetään Windows -käyttöjärjestelmillä varustetuissa tietokoneissa.
Laitteiston vaatimukset:
• Windows 7 tai uudempi. RT-versioita ei tueta.
• Pöytäkone tai kannettava tietokone, jossa on näppäimistö ja hiiri.
• Laitteet ja tablettilaitteet, joissa on kosketusnäyttö.
• Näytön resoluutio vähintään 680 x 1 000 pikseliä
• 32- tai 64-bittinen



Aseta Leican USB-muistitikku USB A-isäntäporttiin. Jos käytät toisenlaista
porttia, käytä adapteria. Varmista, että portissa ja adapterissa on OTGtoiminto (on-the-go).

Lisenssiavain

3D Disto-sovellusten käyttö edellyttää lisenssiavainta. Tiedot lisenssiavaimesta
löytyvät täältä:
• Toimitusasiakirjoista tai jälleenmyyjän kuitista.
• USB-muistitikulta (lisenssiavaimen sisältävä tiedosto).
• Leica myWorld -sivustolta, kun olet rekisteröinyt tuotteen.

Sovellusohjelmien
aktivointi lisenssiavaimella

Lisenssiavaimen kirjoittaminen



Kytke 3D Disto Windows -laitteeseesi ja
käynnistä 3D Disto-sovellusohjelma.

1) Paina päävalikossa valikkonäppäintä.
2) Valitse Laite... » Ohjelmisto... » Lisenssi...
» Kirjoita lisenssiavain.
3) Kirjoita lisenssiavain ja paina OK.

Lisenssiavaimen tuonti
1) Napsauta työpöydällä olevaa 3D Disto-kuvaketta.
2) Kopioi lisenssiavaimen sisältävä tiedosto Licence-kansioon.
Asiakaskohtaiset
sovellusohjelmat

Käyttökohteeseen räätälöity asiakaskohtainen ohjelmisto voidaan toteuttaa
kolmannen osapuolen ohjelmointiympäristössä. Lisätietoja saat Leica Geosystemsin
edustajalta.

Ohjelmiston
päivitys

1) Käynnistä Internet-selain ja siirry myWorld -sivustolle. (https://myworld.leicageosystems.com)
2) Rekisteröi tuote antamalla laitenumero.
3) Valitse myProducts -sivu, valitse uusin ohjelmistoversio ja paina Lataa-näppäintä.

3D Disto, Järjestelmän kuvaus
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2.5.2

Käyttöliittymä

Etusivu



Seuraavassa näkyvät näytöt ovat esimerkkejä. Paikalliset ohjelmistoversiot
saattavat poiketa perusversiosta.
a
b
c

d
e
f
g
h

010764_002

a) Tulosikkuna ja valintanäppäin
b) Otsikkorivi ja etusivun
avausnäppäin
c) Työkalurivi
d) Hahmotelma/pisteen etsin
e) Toimintorivi
f) 3D Diston sijainti
g) Tilarivi
h) Navigointikuutio ja työkalut

Kohde

Kuvaus

Otsikkorivi

Käynnissä oleva sovellus näkyy täällä.
Tallenna ja sulje tiedostot tai käynnissä olevat sovellukset.

Toimintorivi

Sisältää nämä näppäimet:
• Valikko
Valikko, jossa käynnistetään sovellukset ja määritetään
asetuksia.
• DIST-näppäin
Käynnistää mittaukset tai pisteiden suunnittelun.
• Pisteen etsin
Avaa, sulkee ja lukitsee pisteen etsimen.
Nämä näppäimet näkyvät kaikkien sovellusten aikana.

Hahmotelma

Näyttää mitatut pisteet, viivat ja pinta-alat ja 3D Disto laitteen oikean sijainnin suhteessa mitattuihin pisteisiin –
joko jalanjälki-, avautumis- tai etupuolitilassa.

Pisteen etsin

Avaa 3D Diston reaaliaikaisen videokuvan, jolla tähdätään
kohdepisteisiin ja otetaan kuvia.

Tulosikkuna

Näyttää tulosvalintanäppäimellä kaikki tulokset, kuten
etäisyydet, korkeudet, kaltevuudet, pinta-alat ja kulmat
. Tulosten napautus avaa laskimen.

Työkalurivi

Sisältää sovelluskohtaiset työkalunäppäimet. Katso
kohta" Vakiosovelluksen työkalurivi (mittaus)".

Tilarivi

Näyttää liitäntöjen, akkujen ja käynnissä olevan toiminnon
tilan sekä ohjeet.

Navigointikuutio ja
työkalut

Hahmotelman perspektiivin ja mittakaavan vaihto. Avaa
esiasetettu näkymä napsauttamalla kuution pintaa,
kulmaa tai sivua. Säädä näyttöasetuksia navigointityökaluilla.

3D Disto, Järjestelmän kuvaus
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Hahmotelman
toimintaperiaate

Kohteiden valinta tai piirtäminen
Varmista, että navigointityökalut eivät ole käytössä.
Valitse hahmotelmassa oleva piste tai viiva napsauttamalla sitä hiirellä tai koskettamalla sitä sormella.
Piirrä viiva valitsemalla piste hiirellä, piirtimellä tai sormella ja liu'uttamalla se sopivaan
kohtaan. Vapauta lopuksi.



Hahmotelman asetukset navigointityökaluilla
Säädä hahmotelmaa navigointityökaluilla.

• Zoomaus piirtämällä suorakulmio
• Zoomaus
• Koko mallin sovitus näkymään
• Hahmotelman panorointi
• Hahmotelman kääntäminen
• Perspektiivin vaihtaminen
Voit valita toisen navigointityökalun napsauttamalla tai napauttamalla sitä. Valittu
työkalu näkyy korostettuna ja osoitin vaihtuu sen mukaiseksi.
Voit valita työkalun pois käytöstä napsauttamalla tai napauttamalla sitä uudelleen.
Hahmotelman säätäminen navigointikuutiolla
Voit säätää hahmotelmaa navigointikuutiolla.
Säädä yksittäistä näkymää napsauttamalla kuutiota ja vetämällä sitä.
Avaa esiasetettu näkymä napsauttamalla kuution pintaa, kulmaa tai sivua.

011137_001

Kosketusnäytön eleet
Jos laitteessasi on kosketusnäyttö, voit säätää hahmotelmaa kätevillä kahden sormen
eleillä, jolloin navigointityökaluja ei tarvita:
Pyyhi:

Lähennä:
009108_001

011136_001

Käännä:

Loitonna:

009111_001
009110_001

3D Disto, Järjestelmän kuvaus
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Vakiosovelluksen
työkalurivi
(mittaus)

Näppäin

Kuvaus
Vertailukorkeuden syöttö ja mittaus.
Viivan aloitus tai pinnan skannaus.
Viivan piirtäminen pois käytöstä.
Siirtyminen piste taaksepäin.
Siirtyminen piste eteenpäin.
Kaikkien kuvien näyttäminen hahmotelmassa.
CAD-työkalujen luettelon näyttäminen.
Nykyisen toiminnon vahvistaminen.
Pinta-alan tai tilavuuden tilan valinta.
Viimeisen komennon kumoaminen tai toistaminen.
Toimintojen nollaus.

Tilarivi

Kuvake

Kuvaus
3D Diston jäljellä oleva akun kapasiteetti.
3D Disto on kytketty virtalähteeseen.
Windows-laitteen ja 3D Diston välinen USB-liitäntä.
WLAN-liitäntä toimii.
Hahmotelman skaalaus ja zoomaustason vaihtonäppäin.
Pisteen etsimen zoomaustaso/suurennus.
Kaltevuusanturi on pois päältä.

3D Disto, Järjestelmän kuvaus
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Tulosikkunan
kuvakkeet

Kuvake

Kuvaus
Vaakamatka
Välimatka
Korkeus, korkeusero
Vasen kulma
Oikea kulma
Koordinaatit: X, Y
Kallistus
Vaakatason/kallistettu alue
Vaakatason/kallistetun alueen piirimitta
Korkeus
Tilavuus
Ympyrän koko
Ympyrän kehä
Halkaisija
Skannausalue
Skannauksen ympärysviiva
Skannaustilavuus
Pisteen ja tason välinen etäisyys.
Pystyetäisyys pisteestä vertailulinjaan.

3D Disto_052

Etäisyys vertailulinjan peruspisteestä kohtisuoran viivan kantapisteeseen.

3D Disto_053

3D Disto, Järjestelmän kuvaus
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3

Kojeen pystytys

3.1

3D Distoin pystytys

Pystytys vaiheittain

Seuraavissa ohjeissa neuvotaan asennus jalustaan. 3D Diston voi asettaa myös tasaisille pinnoille, kuten lattialle tai levyn päälle.
Vaihe Kuvaus


1.

Koje kannattaa suojata suoralta auringonpaisteelta, eikä käyttötilan lämpötila
saa vaihdella suuresti.
Asenna jalusta sopivaan paikkaan, josta
kohdistus mitattaviin pisteisiin onnistuu hyvin.
Pidennä jalusta mukavaan työkorkeuteen.

2.

Aseta 3D Disto jalustanpäähän. Kiristä jalustan
keskellä oleva kiinnitysruuvi.

3.

Keskitä 3D Disto rasiavesivaa'alla säätämällä
jalustan jalkoja.

4.



Paina
-näppäintä, jolloin kojeen virta
kytkeytyy päälle.
3D Disto käynnistää itsetasauksen: kallistus
tarkastetaan kaltevuusanturilla, jolloin koje
tekee itsetasauksen, jos kallistus on < 3°.

4
2
3

1
1

1

010813_001

Älä siirrä 3D Disto-laitetta, kun itsetasaus on käynnissä.

3.2

3D Diston kytkentä Windows-laitteeseen

Vaiheittaiset ohjeet
3D Diston kytkentään Windows-laitteeseen

Ohjelmiston käynnistys
Vaihe Kuvaus
1.

Käynnistä ohjelmisto napsauttamalla työpöydän 3D Disto -kuvaketta.

Jos ohjelmisto käynnistetään ensimmäistä kertaa, tämä näyttö avautuu:

Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.
Jatka valitsemalla

3D Disto, Kojeen pystytys
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Vaihe Kuvaus
Seuraava näyttö avautuu:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Valitse WLAN-yhteys.*
b) Käytettävissä olevien WLAN-laitteiden ja niiden signaalivoimakkuuksien
luettelo. Valitse yhdistettävä laite.
c) Jos haluat mieluummin käyttää johdon välityksellä muodostettua yhteyttä,
liitä USB-johto ja paina tästä.
d) Jatka yhteyttä muodostamatta painamalla tästä.
3D Disto -laitteet, joiden sarjanumero on 175..., vaativat ulkoisen WLAN-USB-tikun.

3.3

Avustaja

Avustaja ja avustavat kuvakkeet

Käytettävissä on avustaja, jonka kuvitetut ponnahdusikkunat opastavat kaikissa
mittaustöissä.



Ellei sitä tarvita, se voidaan valita pois käytöstä kohdassa
Valikko » Asetukset » Avustaja. Jos avustaja otetaan pois käytöstä, tilarivin
ohjekuvakkeista näkee, mikä sovellus on käynnissä ja mitä käyttäjän on
tehtävä.

3.4

Kaltevuusanturi

Kaltevuusanturi

Sisäänrakennettu kaltevuusanturi varmistaa, että mittaukset tehty todellisen vaakatason tai luotisuoran mukaan. Kallistus tarkastetaan kaltevuusanturilla, jolloin koje
tekee itsetasauksen, jos kallistus on < 3°.
Jos 3D Diston vaaitus ei onnistu,
tilarivi vilkkuu. Vaaita 3D Disto tai peruuta
vaaitustoiminto.
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Vain edistyneille käyttäjille:
Jos kaltevuusanturi on poissa päältä (OFF), järjestelmä ei kompensoi 3D Diston
kallistumaa. Kaikki tulokset, jotka viittaavat fyysisesti vaakasuoraan tasoon,
esimerkiksi kallistus, korkeuserot, vaakamatka, kulmat, pinta-alat tai tilavuudet, viittaavat nyt laseryksikön kallistuneeseen vaakatasoon. Kaltevuusan-
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turin asetus määrittää vain kahden mitatun pisteen välisen etäisyyden. Kaltevuusanturia ei kannata käyttää esim. rakennustyömaalla, jossa on tärinää tai
epävakaissa tai liikkuvissa ympäristöissä kuten laivoissa. Lähes kaikki mittaukset voidaan silti suorittaa loppuun ja viedyt tiedot voidaan ”tasata” jälkeenpäin CAD-ohjelmistolla.

3.5

Laitteen konfigurointi ja asetusvalikko

Laitteen konfigurointi

Kaikkia asetusnäytöllä näkyviä
asetuksia voidaan muuttaa valikossa:
Valitse Valikko » Laite.

• Kytke 3D Disto WLAN-yhteyden tai USB-kaapelin kautta tai kytke se irti.
• WLAN-kanava, jolla vaihdetaan kanavaa, jos yhteys ei toimi.
• Kaltevuusanturi, jolla kaltevuusanturi valitaan käyttöön tai pois käytöstä.
Valitse ON, jos rakennustyömaan olosuhteet ovat vaikeat, esim. paljon iskuja ja
tärinöitä, ja valitse myös ON (herkkä).
• Varkaussuoja, jolla koje suojataan PIN-turvakoodilla.
• Kalibrointi, jolla tarkastetaan ja säädetään asetukset. Kohdassa "8 Tarkistus &
säätö" on lisätietoja.
• Ohjelmisto, jolla päivitetään ohjelmisto, tarkastetaan ohjelmistoversio tai syötetään/päivitetään ohjelmiston lisenssiavain.
Asetukset

Paina Valikko » Asetukset, jolloin
nämä vaihtoehdot tulevat näkyviin:

• Katkaisusäde, jolla määritetään pistettä/viivaa ympäröivä alue. Asetus näyttää
erittäin lähellä toisiaan olevien pisteiden luettelon, josta pisteet on helppo valita.
• Avustaja, jolla avustaja valitaan käyttöön tai pois käytöstä.
• Yksiköt, jolla yksikön asetuksia muutetaan.
• Tervetuloa teksti, johon voi määrittää esimerkiksi yhtiön nimen.
• Näyttönäppäimistö, jolla määritetään kosketusnäytöllä näkyvän näppäimistön
tila.
Automaattinen: Näyttönäppäimistö näkyy automaattisesti heti, kun käyttäjän on
kirjoitettava merkkejä.
• Päivämäärä ja aika, jolla muutetaan päivämäärä ja kellonaika.

3D Disto, Kojeen pystytys
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• Kieli, jolla valitaan ohjelmiston kieli.
• Tuo/Vie, jolla valitaan tiedostomuoto, koordinaatit ja luetteloerottimet.
• Kojeessa on oletusasetusten palautustoiminto. Jos valitset Palauta oletusasetukset ja vahvistat sen, laite palauttaa käyttöön tehdasasetukset.
Kaikki mittaustiedot pysyvät muistissa.

3.6

Tiedonhallinta

3.6.1

Tiedostohallinta

Tiedostohallinta

Tiedostohallinta käsittelee työtiedostojen kaikkea tietojen hallintaa, valokuvia, kiinnitettyjä pisteitä ja datan siirtoa.
Tiedostohallinnasta poistutaan painamalla valikkonäppäintä
Tiedostohallinta.

ja valitsemalla

Näppäimien kuvaus:
Kuvake

Kuvaus
Projektikansio
Valokuvakansio
Kiinnitettyjen pisteiden kansio
Väliaikaistiedosto
Työtiedosto
Projisointitiedosto

Tiedostohallinnan
työkalurivin
näppäimet

Näppäin Toiminto
Sulje kansio/tiedostohallinta
Siirry ylemmälle kansiotasolle tai sulje Tiedostohallinta
Luo kansio ja kirjoita kansion nimi
Avaa valittu tiedosto tai kansio

3D Disto, Kojeen pystytys
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Näppäin Toiminto
Katso valittua kohdetta.
Datan vienti. Katso kohta "3.6.2 Tietojen tuonti/vienti".
Nimeä tiedosto tai kansio uudelleen
Poista valittu tiedosto tai kansio.

Valokuvan ja kiinnitettyjen pisteiden
hallinta

Valokuvia ja kiinnitettyjä pisteitä säilytetään erillisissä kansioissa.

3.6.2

Tietojen tuonti/vienti

Datan vienti
Vaiheittaiset ohjeet

Vaihe Kuvaus



1.

Vientitoiminnossa siirrettävät koordinaatit ovat samassa yksikössä on etäisyys. Tätä asetusta voidaan muuttaa koska tahansa ennen viennin suorittamista.
Valikossa olevien vienti-/tuontiasetusten avulla voit säätää kunkin menetelmän ensimmäisen mitatun pisteen koordinaatteja. Tämä asetus täytyy
määrittää ennen kuin uuden projektin (esim. uuden skannauksen) ensimmäinen piste mitataan. Asetusta ei sovelleta jälkikäteen.
Avaa Tiedostohallinta, valitse kansio tai tiedosto ja paina

.

Näppäintä
painamalla luodaan vientitiedostojen paketti:
• DXF- ja DWG-tiedostot: 2D, 3D
• CSV-tiedosto: muokattava, yleinen taulukkodataa sisältävä tiedostomuoto
• TXT-tiedosto: kaikki tulokset muokattavassa ASCII-muodossa. Sama
sisältö kuin CSV-tiedostossa
• JPG-tiedostot valokuvista ja kiinnitetyistä pisteistä.
2.

Datan tuonti
Vaiheittaiset ohjeet

Vientitiedot siirtyvät Vie-kansioon PC:n hakemistossa Omat tiedostot\Leica
Geosystems\3D Disto.

Vaihe Kuvaus




Joihinkin sovelluksiin voi tuoda DXF-tiedostoja tai taulukkomuotoja.
Tiedot laaditaan PC-tietokoneella ennen tuontia. Toiminto tuo pelkät pisteet,
ei linjoja. Poista asiaankuulumaton data, kuten kehykset, logot, koordinaatit
tai suuntanuolet, DXF-tiedostoista ennen niiden tuomista.

1.

Avaa Tuonti-kansio napsauttamalla työpöydällä olevaa 3D Disto Data-kuvaketta.

2.

Kopioi CSV- tai DXF-tiedostot Tuonti-kansioon.

3.

Kohdassa "6.3 Projektori" on lisätietoja.

3D Disto, Kojeen pystytys
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3.7

Laskin

Laskimen käyttö

• Avaa laskin napauttamalla tulosikkunassa näkyvää tulosta.
• Tai valitse Valikko » Laskin.

010862_002

Muistitoiminto
Muistitoiminnon avulla voi lisätä tai vähentää tuloksia, kuten pinta-aloja tai tilavuuksia.
• Tyhjennä muisti napsauttamalla MC.
• Hae muistiin tallennettu arvo napsauttamalla MR.
• Vähennä näytetty arvo muistissa olevasta arvosta napsauttamalla M-.
• Lisää näytetty arvo muistissa olevaan arvoon napsauttamalla M+.
Arvon tallennus muistiin: Tyhjennä muisti napsauttamalla MC, anna arvo ja
paina M+. Tallenna arvo negatiivisena arvona painamalla M-.



3D Disto, Kojeen pystytys
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4

Teknisiä termejä ja lyhenteitä

Vaakakulma
a

a) Vaakakulma: [°] tai [gon]

010863_001

Korkeuskulma

Asetus: Vaakataso = 0
a

a) Pystykulma: [°], [gon], [1:n] tai [%]

010864_001

Asetus: Pystykulma = 90°/100 gon
a

a) Pystykulma: [°] tai [gon]

010865_001

Etäisyydet

a

a) Pystysuora etäisyys

010867_001

a
b
c

010868_001

3D Disto, Teknisiä termejä ja lyhenteitä

a) Välimatka
b) Pystyetäisyys
c) Vaakamatka

= korkeusero
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Alueet
a

a) Kallistettu pinta-ala-alue, mitattuna
b) Vaakasuora pinta-ala-alue, 3D Diston
laskema

b
010869_001

Vertailuarvot

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

0.00
010870_001

a) Vertailukorkeus:
Taso, johon kaikkia korkeuksia verrataan.

1

10

3.

010871_001

Kaltevuusanturi

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Vertailuakseli/-linja:
Linja, johon kaikkia mittoja verrataan.

Kaltevuusanturi varmistaa oikeat tulokset, vaikka 3D Disto ei ole asetettuna vaakatasoon.

0-3°

010876_001

010877_001

Kaltevuusanturi pois = poistettu käytöstä
Kaikki mittaustulokset ovat suhteessa
kallistettuun akseliin ja vaakatasoon3D
Distossa.

Kiinnitetyt pisteet

Kaltevuusanturi päälle = otettu käyttöön
Kaikki mittaustulokset ovat suhteessa
vaaka-akseliin ja vaakatasoon, jos 3D
Disto on asetettuna 0°:n ja 3°:n välille.

Kiinnitetyt pisteet liittävät mittaukset koordinaatistoon. Näiden vertailupisteiden
avulla voi vaihtaa 3D Diston paikkaa tai jatkaa mittauksia myöhemmin, jolloin kaikki
mittaukset ovat vertailtavissa.

010873_001



Kohdassa"6.4 Paikka" on lisätietoja.

3D Disto, Teknisiä termejä ja lyhenteitä
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Suunnittelu tai
projisointi

DXF-tiedostossa ja yleisessä taulukkomuodossa olevat suunnittelutiedot voidaan
tuoda ja niiden avulla voidaan suunnitella vastaavia pisteitä tai ruutuverkkoja.

CAD

010874_001

Laseretäisyysmittari

Laseretäisyysmittari (LDM) määrittää etäisyyksiä näkyvällä punaisella lasersäteellä.

Tasaustarkkuuden
tarkistaminen

Kalibrointi on prosessi kojeen tarkkuuden tarkastamiseksi ja säätämiseksi. Kohdassa "8
Tarkistus & säätö" on lisätietoja.

Viivain poikkeamapisteisiin

Poikkeamapisteiden viivain on lisävaruste, jolla voi mitata hankalissa paikoissa olevia
pisteitä tai piilopisteitä.

?

a

010875_001

a) Viivain poikkeamapisteisiin

3D Disto, Teknisiä termejä ja lyhenteitä
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5

Käyttö

5.1

Mittaukset

Kuvaus

3D Disto sisältää sekä tarkan laseretäisyysmittarin (LDM) että kulma-asentoanturin.
Mittauksilla selvitetään eri kohteiden välisiä suhteita, kuten vaakamatkoja, pisteiden
välisiä matkoja ja korkeuseroja, kun määritetään mm. huoneen mittoja, kulmia seinästä
seinään, pinta-aloja, tilavuuksia, luotisuorapisteitä ja muita ominaisuuksia.

5.2

Pisteen etsin

Kuvaus

3D Distossa on sisäänrakennettu kamera. Se avataan painamalla
ja kamerakuva
näkyy suoraan 3D Diston näytössä. Pisteen etsimen kuvassa näkyvä hiusristikko on
kätevä apuväline tarkkaan kohdistukseen ja mittaukseen, jos lasersäde ei näy esim.
pitkän matkan päähän tai kirkkaan taustavalon takia.
Esimerkki pisteen etsimen näytöstä:

Pisteen etsimen
käyttö

Pisteen etsimen näppäin
Käynnistä pisteen etsin painamalla

.

Toinen näppäimen painallus lukitsee etsimen, kolmas avaa lukituksen ja sulkee pisteen
etsimen. Jos näppäimessä on lukkosymboli, se on lukitustilassa.
Kohdistaminen: Mittauspisteeseen kohdistustapoja on useita:
a

b

c

a) Kohdista painamalla näyttöruudun nuolinäppäimiä ja odota,
että 3D Disto kääntyy nopeasti. Käännä askel kerrallaan
napauttamalla lyhyesti.
b) Napauta ja mittaa kohdistus: napauta paikkaa näyttöruudussa. Laserpiste kääntyy tähän pisteeseen automaattisesti.
c) Joystickin kohdistus: aktivoituu pitkällä napautuksella
hiusristikon keskustaan. Keskellä näkyy punainen piste.
Näytössä näkyy liukupiirrin, jolla 3D Distoa käännetään
tähän suuntaan reaaliajassa, kunnes punainen nuoli vapautetaan. Mitä pitempi punainen nuoli on, sitä nopeammin 3D
Disto kääntyy.

011126_001

3D Disto, Käyttö
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Työkalurivin kuvaus
Näppäin

Toiminto
Lähentäminen tai loitontaminen.
Kameran kirkkauden säätö.
Kaikkien mitattujen pisteiden näyttö/piilotus.
Piilotettujen pisteiden mittaus.
Valitse poikkeamatyökalu ponnahdusikkunassa:

• Pystypoikkeama: Mittaa yksi piste missä tahansa pystykohteessa.
• Yksittäinen poikkeama: Mittaa kaksi pistettä sauvassa tai muussa
laitteistossa.
• Poikkeamaviivain: Mittaa kaksi pistettä 3D Disto poikkeamapisteviivaimessa.
Avustaja antaa ohjeet tähän työvaiheeseen.
Ota kuva arkistointia varten.
Kun näppäintä painetaan hämärässä, pisteen etsimen kuva vaihtuu
ääriviivatilaan. Reunat ja kulmat korostetaan mustina.
Eri kääntökomentojen valinta:
• Käännä 90° oikealle
• Käännä 90° vasemmalle
• Käännetäänkö ?°: Anna vaakakulma, jolla 3D Disto käännetään.
• Horisontti: 3D Disto menee 0%:n kallistukseen vaaka-asennossa.
• Luotisuora: Tätä valintaa voidaan käyttää pisteen luotisuoristamiseen asettamalla 3D Disto tarkalleen sen päälle. Käytä keskitysapuna 90° merkintöjä, jotka ovat 3D Diston akkurasiassa.

3D Disto, Käyttö
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5.3
Mittaus vaiheittain

Mittausohjeet
Vaihe Kuvaus
1.



Kohdista ensimmäiseen pisteeseen, esim. nurkkaan, painamalla
ja siirrä
laserpiste nuolinäppäimillä tai kohdassa "5.2 Pisteen etsin" kuvatulla tavalla
haluamaasi paikkaan.
Kohdistuksen aikana varmista, ettei lasersäde hajoa kulmiin tai reunoihin.

011133_001

2.

3D Disto, Käyttö

Paina

-näppäintä ja mittaus alkaa.

3.

Kohdista toinen piste samojen ohjeiden mukaan.
Ensimmäisen ja toisen mitatun pisteen välissä näkyy viiva.

4.

Jatka mittausta samalla tavalla tai valitse
kulmio.

ja sulje sovellus/lopeta moni-
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Vaihe Kuvaus





5.

3D Disto, Käyttö

Erityisolosuhteissa ehdotettu viiva ei ole käytettävissä. Monikulmio voidaan
myös sulkea ja tulokset antaa piirtämällä piirtimellä viiva kahden yhdistettävän pisteen välille.

Voit vaihtaa perspektiiviä navigointityökaluilla tai napsauttamalla navigointikuutiota.

Paina
-näppäintä ja valitse toiminnot tallenna, tallenna nimellä, tyhjennä
näyttö, sulje mittaukset tallentamatta välillä.
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Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

3D Disto pystyy myös pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämiseen. Molemmat voidaan
määrittää mitattaessa tai mittauksen jälkeen.
Vaihe Kuvaus
1.

Paina

2.

Valitse viiva, joka lisätään alueeseen ja paina

3.

4.

.

Jatka näin kunkin viivan osalta ja paina

.

.

Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita eri vaihtoehtoja korkeuden määrittämiseksi:
• Anna korkeus (Enter height):
Syötä arvo ja paina OK.
• Mittaa korkeus (Measure height):
Pisteen etsin avautuu, kohdista lattiassa olevaan pisteeseen ja mittaa se
painamalla
, ja sen jälkeen kohdista ja mittaa katossa oleva piste. Voit
mitata pisteet mistä tahansa lattian tai katon alueelta. Korkeus näky tulosikkunassa.
• Sulje luettelo (Close list):
tuloksena on pinta-ala.

5.

6.

3D Disto, Käyttö

Jos haluat muuttaa korkeutta tai laskea tilavuuden valitulla alueella paina
ja jatka samojen ohjeiden mukaan.
Poistu sovelluksesta painamalla

.
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6

Ohjelmistosovellukset

6.1

Johdanto

Kuvaus

Saatavana on monenlaisia käteviä ohjelmistosovelluksia, joita voi käyttää erilaisiin
rakennustöihin ja päivittäin toistuviin tehtäviin.
• Mittaa:
Sisältää käytännöllisiä toimintoja huonekoon, seinien, ikkunoiden, portaiden ja
muiden yksityiskohtien mittaukseen. Mittaus suoritetaan vertailukorkeuden avulla
joko käsin tai automaattisesti.
• Projektori:
Heijastaa ruutuverkon tai muita kuvioita lattiaan, kattoon tai seiniin.
• Sijainti:
Sijainti-toiminnoilla voi tarkastaa 3D Diston sijainnin ja muuttaa sitä.
• Työkalusarja:
Älykäs mittaus- ja asetustyökalujen sarja.

6.2

Mittaa

Kuvaus

Tämä sovellusohjelma mittaa huoneen mitat, mukaan lukien yksityiskohdat. Näihin
mittauksiin on käytettävissä useita lisäominaisuuksia:
• Vertailukorkeus
• Yksittäisen pisteen mittaus
• Automaattinen skannaustyökalu
• CAD-työkalut

6.2.1

Vertailukorkeus

Vertailukorkeuden
asetus
Vaiheittaiset ohjeet

Tietyn korkeuden voi määrittää vertailukorkeudeksi Mittaa-sovelluksella. Kaikki muut
mitatut korkeudet vaikuttavat tähän vertailukorkeuteen.
Vaihe Kuvaus
1.

Paina

.

2.

Esiin tulee ponnahdusikkuna vertailukorkeuden antamiseksi ja mittaamiseksi.
Anna arvo ja paina OK.

3.

Pisteen etsin avautuu.
Kohdista vertailukorkeuteen ja paina

4.

.

Vertailukorkeus näkyy hahmotelmassa.

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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6.2.2

Automaattinen skannaustyökalu

Kuvaus

Tämä työkalu suorittaa automatisoidut vaaka-, pysty- ja kallistusprofiilin mittaukset ja
pintaskannaukset.
Erinomainen työkalu mitattaessa huoneita, joiden nurkat eivät ole nelikulmaisia tai
joissa on kaarevia seiniä, hankalasti mitattavia pisteitä, kaltevuuksia tai pinta-aloja.

010918_001

Viivaskannaus,
vaiheittaiset ohjeet

Vaihe Kuvaus
1.

Paina

2.

Ponnahdusikkuna ehdottaa viivaskannauksia ja pintaskannauksia.

Paina
3.

-näppäintä. Skannaus alkaa.

-näppäintä. Viivaskannaukset on valittu.

Ponnahdusikkuna ehdottaa skannaustyyppejä.

• Vaakataso
• Pystytaso
• Kaltevuus
4.

Pisteen etsin avautuu, kohdista aloituspisteeseen ja mittaa se.
Kohdista ja paina



5.

.

Pystysuoran linjan skannaukseen:
Ponnahdusikkuna kehottaa valitsemaan skannaussuunnan:
• Seinään pystysuunnassa
• Vapaa: Avustaja antaa ohjeet tähän työvaiheeseen.

Ponnahdusikkuna kehottaa valitsemaan skannaussuunnan.
Vaakasuoran linjan skannaus:
• Vasen (360°)
• Pisteiden välinen
• Oikea (360°)

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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Vaihe Kuvaus
Pystysuoran linjan skannaus:
• Ylös (360°)
• Pisteiden välinen
• Alas (360°)

Vino skannaus:
Pisteen etsin avautuu.
Kohdista skannauksen loppu ja paina
6.


7.



.

Ponnahdusikkuna kehottaa määrittämään mittauksen välimatkan.
Valitse välimatka ja paina OK tai mene täysin oikeaan reunaan ja määritä
yksittäiset välimatkat.

Pitkissä etäisyyksissä ei kannata valita lyhyitä välimatkoja. Näin taataan
parhaat tulokset.
Paina OK.
Skannaus käynnistyy.
Työkalurivi vaihtuu.
Paina
leen.

-näppäintä, ja kamera käynnistyy. Avaa lukitus painamalla uudel-

Paina
-näppäintä ja muuta skannauksen välimatkaa, ohita loppuskannaus,
jatka skannausta tai peruuta skannaus.
Paina
jos haluat ohittaa skannauspisteen, jota et tarvitse tai joka aiheuttaa ongelmia.
8.

Jos skannaus on päättynyt, esiin tulee ponnahdusikkuna Valmis. Muokataanko skannausta? Kyllä/ei.

9.

Jos Kyllä: Esiin tulee uusi työkalurivi, jolla voi esim. mitata puuttuvia pisteitä
DIST-toiminnolla tai poistaa tarpeettomia pisteitä Roskakorin näppäinsymbolilla.

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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Vaihe Kuvaus



Paina

tai

-näppäintä ja valitse pisteet.

Paina
kun haluat käynnistää yksinkertaisen skannauksen, joka poistaa
määritetyt pisteet automaattisesti.

10.

Pinnan skannaus,
vaiheittaiset ohjeet

Paina

ja lopeta skannaus.

Paina

-näppäintä, jolloin työtiedosto tallennetaan ja suljetaan.

Vaihe Kuvaus
1.

Paina

2.

Ponnahdusikkuna ehdottaa viivaskannauksia ja pintaskannauksia.

Paina
3.




-näppäintä. Skannaus alkaa.

ja aloita pintaskannaus.

Ponnahdusikkunassa on kolme skannausvaihtoehtoa: vaakasuora, vino ja
pystysuora:
Valitse sopiva asetus skannattavan pinnan perusteella.

Käytä pysty- tai vaakasuoraa skannausta mitataksesi seiniä, lattioita ja
kattoja.
Vino skannaus sopii minkä tahansa pinnan tasaisuuden mittaamisen, riippumatta sen kaltevuudesta.

4.

Valitse ”tarkka” tai ”nopea” vaihtoehto. ”Tarkka” löytää jokaisen skannauspisteen tarkan sijainnin. ”Nopea”-vaihtoehdossa on lyhyt mittausaika ja se
toimii vakaasti. Mittaustarkkuus on samanlainen.

5.

Pisteen etsin avautuu ja näyttää skannausalueen määrittämisen mittausvaihtoehdot:
Skannausalueen määritys:
• vaaka- ja pystysuora skannaus: mittaa 2 reunaa (3 pistettä). Alue suoritetaan automaattisesti
• vino skannaus: mittaa skannausalueen rajat ja paina

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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Vaihe Kuvaus
6.


7.



Ponnahdusikkuna kehottaa määrittämään mittauksen välimatkan.
Valitse välimatka ja paina OK tai mene täysin oikeaan reunaan ja määritä
yksittäiset välimatkat.

Pitkissä etäisyyksissä ei kannata valita lyhyitä välimatkoja. Näin taataan
parhaat tulokset.
Paina OK.
Skannaus käynnistyy.
Tulosikkunassa näkyy kunkin skannatun pisteen poikkeavuus vertailutasoon
nähden.
Geometrisistä syistä skannaustilavuuden laskenta on likiarvoinen.
Työkalurivi vaihtuu.
Paina
leen.

-näppäintä, ja kamera käynnistyy. Avaa lukitus painamalla uudel-

Paina
-näppäintä ja muuta skannauksen välimatkaa, ohita loppuskannaus,
jatka skannausta tai peruuta skannaus.
Paina
jos haluat ohittaa skannauspisteen, jota et tarvitse tai joka aiheuttaa ongelmia.
8.

Paina
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6.2.3

CAD-työkalut

Kuvaus

CAD-työkalut ovat kokoelma piirustustoimintoja.
Tuo CAD-työkalut näkyviin napsauttamalla työkalurivin painiketta.

Seuraavat työkalut ovat käytettävissä:
• Ympyrä
• Suorakulmio
• Linjan leikkauspiste
• Linjan pidennys
• Pisteen siirto
• Pystyleikkauspiste
Ympyrätyökalu

Ympyrätyökalua käytetään mm. ympyrän piirtämiseen esim. pistorasioiden ja aukkojen
kohdalle.
Vaihe Kuvaus
1.

Kohdista pisteeseen, mittaa se ja ota ympyrätoiminto käyttöön napauttamalla pitkään hahmotelmassa olevaa kohtaa.

2.

Valitse Ympyrä.

3.

Ponnahdusikkuna avautuu.

Anna arvo ja paina OK.
4.



Ympyrä piirretään valitun pisteen ympärille. Tulosikkuna sisältää ympyrän
säteen, kehän ja koon.

Jos haluat poistaa ympyrän, määritä halkaisijan arvoksi 0 tai paina

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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Suorakulmiotyökalu

Vaihe Kuvaus
1.

Mittaa suorakulmion, esim. ikkunan, lävistäjän 1. ja 2. piste ja aktivoi CADtyökalu napauttamalla viivaa pitkään.

2.

CAD-työkalujen valikko avautuu. Valitse Suorakulmio.

3.

Lävistäjä vaihtuu tasasivuiseksi suorakulmioksi.

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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Linjan leikkauspiste-työkalu

Linjan leikkauspiste-työkalu löytää kahden linjan leikkauspisteen.
Vaihe Kuvaus



Leikkauspisteen sijainti lasketaan kaksiulotteisesti X–Y-akselilla. Leikkauspisteen korkeus lasketaan 1. viivan ekstrapolaation mukaan.

1.

Kohdista ja mittaa kaksi pistettä tai valitse olemassa oleva viiva.

2.

Ota käyttöön CAD-työkalut napauttamalla hahmotelmassa olevaa viivaa
pitkään. Valitse Linjan leikkauspiste.

3.

Apuikkuna kehottaa valitsemaan toisen viivan.
Valitse toinen viiva.
Kun viiva on valittu, leikkauspistettä ehdotetaan:

4.

Kun

on painettu, toiminto luo leikkauspisteen ja yhdistää olemassa olevat

pisteet viivalla toisiinsa.
5.

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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Linjan pidennys työkalu

Linjan pidennys -työkalu jatkaa linjaa käsin syötetyn etäisyyden verran.
Vaihe Kuvaus



Linjan pidennyksen päätepiste lasketaan valitun linjan kolmiulotteisena
ekstrapolaationa.

1.

Kohdista ja mittaa kaksi pistettä tai valitse olemassa oleva viiva.

2.

Ota käyttöön CAD-työkalut napauttamalla hahmotelmassa olevaa viivaa
pitkään. Valitse Linjan pidennys.

3.

Ponnahdusikkuna pyytää jatkeen pituutta.
Syötä arvo ja paina Ok.

4.

Linjan pidennystoiminto ehdottaa päätepistettä:

5.

Kun

on painettu, toiminto luo uuden pisteen ja yhdistää sen viivalla edel-

liseen pisteeseen.
6.

3D Disto, Ohjelmistosovellukset
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Pisteen siirto työkalu

Pisteen siirto -työkalu luo uuden pisteen ehdottamalla sivusuuntaista liikettä
olemassa olevan viivan, poikkeaman ja poikkeaman kulman myötäisesti.
Vaihe Kuvaus



Pisteen siirron sijainti lasketaan kaksiulotteisesti X–Y-akselilla. Uusi pisteen
korkeus lasketaan valitun viivan ekstrapolaation mukaan.

1.

Kohdista ja mittaa kaksi pistettä tai valitse olemassa oleva viiva.

2.

Ota käyttöön CAD-työkalut napauttamalla hahmotelmassa olevaa viivaa
pitkään. Valitse Pisteen siirto.

3.

Apu- ja ponnahdusikkuna kysyvät liikkeen pituutta.
Syötä arvo ja paina OK.

4.

Pisteen siirrolle ehdotetaan pituutta:

5.

Paina

6.

Apu- ja ponnahdusikkuna kysyvät poikkeaman suunnan kulmaa.
Syötä arvo ja paina OK.
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Vaihe Kuvaus
7.

Poikkeaman suunnan kulmaa ehdotetaan:

8.

Paina

9.

Apu- ja ponnahdusikkuna kysyvät poikkeamaa.
Syötä arvo ja paina OK.

10.

Siirrettyä pistettä ehdotetaan:

11.

Kun

ja jatka.

on painettu, toiminto luo uuden pisteen ja yhdistää sen viivalla edel-

liseen pisteeseen.
12.
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Pystyleikkauspistetyökalu

Pystyleikkauspiste -työkalu löytää pisteen kohtisuoran projektion valitulla viivalla.
Vaihe Kuvaus



Leikkauspisteen sijainti lasketaan kaksiulotteisesti X–Y-akselilla. Leikkauspisteen korkeus lasketaan 1. viivan ekstrapolaation mukaan.

1.

Kohdista ja mittaa kaksi pistettä tai valitse olemassa oleva viiva.

2.

Ota käyttöön CAD-työkalut napauttamalla hahmotelmassa olevaa viivaa
pitkään. Valitse Pystyleikkauspiste.

3.

Apuikkuna pyytää valitsemaan pisteen.
Paina OK. Valitse piste.

4.

Kun piste on valittu, leikkauspistettä ehdotetaan:

5.

Kun

on painettu, toiminto luo leikkauspisteen ja yhdistää olemassa olevat

pisteet viivalla toisiinsa.
6.
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6.3

Projektori

Kuvaus

Tämä sovellus heijastaa pisteet tai geometriset ruudukot vaaka-, pystytason tai kaltevalle (= “vapaalle”) pinnalle. Mallin tiedot DXF- tai taulukkomuodossa voidaan tuoda
tai ruudukon geometria voidaan määrittää manuaalisesti.
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6.3.1

Työn kulku

Projektori, käynnistys

Vaihe Kuvaus
1.

Paina Valikko » Sovellukset » Projektori.

2.

Ponnahdusikkunassa on kolme skannausvaihtoehtoa: vaakasuora, vino ja
pystysuora.
Valitse sopiva asetus työalueen perusteella.
3.
Työalueen mittaaminen

Pisteen etsin avautuu mittaamaan työalueen.

Vaihe Kuvaus
1.


2.

Mittaa kaikki tärkeät kohteet, jotka haluat ottaa huomioon (reunat, nurkat
jne.).
Vain vaakasuora-tilassa: ensimmäinen mitattu piste määrittää tason, johon
seuraavat pisteet viittaavat.
Jos

on käytössä, sitä painamalla suljetaan ääriviiva. Mittaa sitten halu-

amiasi pisteitä (vain vino-tilassa).
3.

Pistesuunnittelu

Kun kaikki pisteet on mitattu, paina

ja jatka.

Vaihe Kuvaus
1.



Ponnahdusikkuna ehdottaa kahta vaihtoehtoa projektiopisteiden määrittämiseen: Ruudukko-tila säännönmukaista kuviota varten ja Tuonti-tila erillisiä
DXF- tai CSV-tiedostoja varten.
Painamalla

-näppäintä voidaan koska tahansa palata työalueen mittauk-

seen.
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Ruudukko-tila
Vaihe Kuvaus
1.

Paina

ja käynnistä Ruudukko-tila.

2.

Valitse avautuvasta ponnahdusikkunasta Määritä uusi, Käytä edellistä tai
Mittaa.

3.

Valitse haluamasi vaihtoehto:
• Määritä uusi: Käytä seuraavia työkaluja ruutuverkon geometrian määrittämiseen.
• Käytä edellistä: Palauta viimeksi syötetty ruutuverkko.
• Mittaa: Noudata ohjattua työnkulkua ja vain olemassa olevaa ruutuverkkoa. Tämä vaihtoehto ohittaa seuraavan Säätö-vaiheen.

Tuonti-tila
Vaihe Kuvaus
1.
2.




Paina

ja käynnistä Tuonti-tila.

Tiedostohallinta näyttää kaikki tuodut DXF- ja CSV-tiedostot.
Valitse tiedosto.
Paina
-näppäintä, jos haluat tutkia sisältöä etsimen kautta.
Etsimen päälinja näyttää tiedoston mitat. Muuta etäisyys-asetusta valikosta,
jos mitta-asteikko ei sovellu työalueelle!
Jos haluat tuoda pisteitä luettelosta, syötä koordinaatit X, Y tai Y; X tekstieditoriin ja tallenna tiedosto CSV-tiedostopäätteellä. Jos tuontitoiminto ei
toimi, tarkista Tuonti/Vienti-asetukset valikosta.

3.

Paina

4.

Projektiopisteet näytetään ja niitä voidaan säätää.
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Suunnitelman
säätäminen

Vaihe Kuvaus



Painamalla

1.

Kohdistustoiminto avautuu.

2.

Pisteet näkyvät nyt työalueella ja ne on siirrettävä haluttuun sijaintiin. Käytä
seuraavia työkaluja:



-näppäintä voidaan koska tahansa palata pisteen kohdistuk-

seen.

Ruutuverkkoa voi siirtää näytöllä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle pienin
askelin käyttämällä toimintoa
/
/
/
.
Näytöllä näkyy pystyetäisyys valitusta tasopisteestä vertailulinjaan. Napauta
tätä etäisyyttä ja määritä arvo.

Paina

ja palauta ruutuverkon alkuperäinen sijainti.

Paina

-näppäintä, jolloin ruutuverkko kohdistuu yhdensuuntaiseksi valitun

viivan kanssa.
Suunnitelman pisteiden välisiä viivoja voidaan tarvittaessa piirtää
ruudulle ennen Yhdensuuntainen-työkalun käyttämistä.



Paina

-näppäintä, jolloin ruutuverkko kääntyy 90°.

Paina

-näppäintä, jolloin ruutuverkko asettuu täsmälleen vertailupistee-

seen.
3.

Paina
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Pisteiden projisointi

Vaihe Kuvaus



Paina

ja palaa Kohdistustoiminto-työkaluun.

1.

Työkalurivi vaihtuu suunnittelutilassa, jolloin voidaan käynnistää ruutuverkon
projisointi.

2.

Valitse piste nuolinäppäimellä ja paina



.

Voit myös valita pisteitä napauttamalla pistettä näyttöruudulla tai käyttämällä
kaukosäädintä.
Huokoiset, kuvioidut tai karkeat pinnat aiheuttavat ongelmia, ellei lasersäde
pääse heijastumaan suunnittelupisteen tarkasta sijaintipaikasta.

3.

Laserpiste vilkkuu, jos tarkka sijainti on löytynyt. Pistettä on korostettu punaisella hahmotelmassa. Tulosikkunassa näkyy pisteen ja vertailutason välinen
etäisyys.

4.

Voit lisätä suunnittelupisteitä valitsemalla toisen pisteen ja painamalla

.

5.
Paina

ja tallenna tiedosto.

Tason vaihtaminen



6.3.2

Kohdistus ja suunnittelu RM100 kaukosäätimellä

Jos pistettä ei voi projisoida kattoon, siirrä lasersäde lattialle ennen kuin painat
DIST-näppäintä. Seuraavat pisteet projisoidaan tästä lähtien lattialle. Projisointipintaa voidaan muuttaa koska tahansa.

Näppäintoiminnot
projektorisovelluksessa

Paina
ja ota laser käyttöön. Painamalla toisen kerran projisoi tai
mittaa piste viitealueeseen nähden.
Kukin nuolinäppäin valitsee viereisen pisteen, kääntää 3D Diston ja
käynnistää toistuvan mittauksen. Ota kaukosäädin käyttöön painamalla kerran ja suorita komento painamalla toisen kerran.
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6.4

Paikka

Kuvaus

Sijainti-toiminnoilla voi muuttaa 3D Disto-laitteen sijaintia.
Käyttäjä voi määrittää kiinnitettyjä pisteitä, jolloin kohdistus helpottuu.

Kiinnitetty
paikannus vaiheittain

Vaihe Kuvaus



Ensiksi on mitattava kaksi pistettä ennen kuin kiinnitetyt pisteet voidaan
tallentaa.

1.

Merkitse ja kiinnitä kolmesta viiteen itsekiinnittyvää kohdemerkkiä seiniin,
kattoon tai lattiaan työalueesi ympärillä. Varmista, että kohdemerkit on
hajautettu eri puolille.

2.

Paina kohtia Valikko » Sovellukset » Paikannus » Valikko » Sovellukset »
Paikannus » Kiinnitetty paikannus.
Pisteen etsin avautuu.

3.

Kohdista kohdemerkkeihin mahdollisimman tarkasti ja mittaa painamalla
.
3D Disto ottaa valokuvan ja tallentaa sen koordinaateilla, tunnusmerkinnällä
ja päivämäärällä varustettuna.

4.

Ponnahdusikkuna ehdottaa Mitataanko lisää kiinnitettyjä pisteitä?
Kyllä/ei.

5.

Jatka kuten aiemmin ja mittaa vähintään kolme kiinnitettyä pistettä.




6.

Voit lisätä enemmän kiinnitettyjä pisteitä milloin vain.
Varmista, että työympäristössä on tarpeeksi hyvin mitattuja kiinnitettyjä
pisteitä. Vaikka yksi olisi kadonnut, uudelleenpaikannus onnistuu kolmellakin
pisteellä.
Tallennettuasi vähintään kolme pistettä voit poistua sovelluksesta valitsemalla Ei.
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Uudelleenpaikannus vaiheittain

Tämä ominaisuus mahdollistaa 3D Diston uudelleenpaikannuksen määrättyyn koordinaatistoon, joka on aiemmin luotu kiinnitetyn paikannuksen prosessissa, esimerkiksi edellisen mittauksen loppuunsuorittamiseksi.
Vaihe Kuvaus



Käytä 3D Diston sijaintia, joka mahdollistaa kohdistamisen ja mittaamisen
työympäristössä olevasta vähintään kolmesta kiinnitetystä pisteestä.

1.

Paina Valikko » Sovellukset » Paikannus » Uudelleenpaikannus.

2.

Ponnahdusikkuna kehottaa määrittämään toleranssin.



3.

Vahvista arvo painamalla OK.
Alempi toleranssiraja lisää mittausten tarkkuutta edellyttäen tarkkaa tähtäystä ja hyvää kiinnitettyjen pisteiden näkyvyyttä.
Ellei käytettävissä ole kiinnitettyjä pisteitä, mutta mittauksesi sopii edellisen
työn geometriaan, käynnistä mittaus samoilla lähtökohtapisteillä. Nämä ovat
kaksi ensimmäistä mittauspistettä.
Jos kiinnitettyjä pisteitä on käytettävissä, kansio avautuu.

Valitse kiinnitetty piste painamalla
Paina
Paina
4.

5.

/

tai napauttamalla näyttöä.

ja suurenna.
ja näet kaikki muistiin tallennetut kiinnitetyt pisteet.

Paina
ja vahvista piste.
Pisteen etsin avautuu.
Kohdista valokuvassa näkyvät kohdemerkit mahdollisimman tarkasti ja mittaa
painamalla
.
Jos toimenpide on onnistunut, näytölle avautuu ponnahdusikkuna Mitataanko seuraava kiinnitetty piste? Kyllä/Peruuta.

6.



Jos Kyllä: Näytölle avautuu kansio, josta valitaan seuraava kiinnitetty piste.
Toimi samalla tavalla toisen ja kolmannen kiinnitetyn pisteen kohdalla.
Jos ensimmäiset kaksi kiinnitettyä pistettä on mitattu onnistuneesti, 3D Disto
kääntyy suunnilleen seuraavaan valittuun kiinnitettyyn pisteeseen. Kohdista
tarkasti ja paina
.
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Vaihe Kuvaus

Paikannuksen
tarkastus vaiheittain

7.

Kun olet mitannut kolme pistettä onnistuneesti, ponnahdusikkunassa näkyy
OK. Mitataanko lisää kiinnitettyjä pisteitä? Kyllä/Ei/Peruuta.
• Jatka painamalla Kyllä ja noudata edellisiä kohtia.
• Lopeta painamalla Ei.
Jos toiminto onnistuu, ponnahdusikkuna näyttää uuden ja vanhan asennon
mitat: XXXm; korkeus: XXXm; OK/Peruuta. Hyväksy painamalla OK tai
mittaa lisää pisteitä painamalla Peruuta.
Jos uudelleenpaikannus ei onnistunut, näytölle avautuu ponnahdusikkuna
Toleranssin ulkopuolella! Mitataanko lisää kiinnitettyjä pisteitä?
Kyllä/Ei/Peruuta. Jatka edellisen ohjeiden mukaan.

8.

Paina

ja sulje sovellus.

Jos 3D Distoa liikutetaan tahattomasti, esimerkiksi sitä tönäistään, mitattujen
pisteiden geometria ei enää ole käyttökelpoinen aiemmin mitattuihin pisteisiin
nähden. Käynnistä paikannuksen tarkastus nykyisen tarkkuuden/geometrian säilyttämiseksi.
Vaihe Kuvaus
1.
2.
3.

Aloita paikannuksen tarkastus painamalla Valikko » Sovellukset »
Paikannus » Paikannuksen tarkastus.
Jos kiinnitettyjä pisteitä on käytettävissä, valitse yksi ja paina

.

3D Disto kohdistuu kiinnitettyyn pisteeseen automaattisesti.
Tarkasta laserpisteen paikka kohdemerkin avulla.
Jos laserpiste ei kohdistu kohdemerkin keskikohtaan, suositellaan
uudelleenpaikannusta.


4.

Tarkasta muut pisteet samalla tavalla.

5.

Paina
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6.5

Työkalusarja

Yleistä

Vakiosovelluksien lisäksi tässä ohjelmassa on:
•
•
•
•
•
•

Helppo luotiminen,
Helppo kohdistus,
Helppo tasaus,
Metrin merkki,
Korkeusseuranta ja
Yhdensuuntainen suora.

Käynnistä suunnittelutyökalu uudelleen aina suunnittelutyön jälkeen. Valitse ponnahdusikkunassa joko sama vertailuarvo tai mittaus uudelleen. Tietoja ei tallenneta eikä
niitä voi tuoda tai viedä. Kaukosäätimen toimintaa ei tueta näissä sovelluksissa.

6.5.1

Helppo luotiminen

Kuvaus

Helppo luotiminen on kätevä toiminto, jolla voi asettaa luotisuoraan minkä tahansa
pisteen ylös tai alas tarvitsematta seisoa sen yläpuolella.
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Helppo luotiminen
vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.

Käynnistä sovellus kohdassa Valikko » Sovellukset » Työkalusarja.
Käynnissä oleva sovellus pysyy auki taustalla.

2.
Paina
työkalurivillä.
Pisteen etsin avautuu.
3.

Kohdista ja mittaa luotisuoraan asetettava piste. Paina
Pisteen etsin pysyy auki.

4.

Kohdista karkeasti oletettuun luotisuoraan ja paina
.
Jos luotisuora löytyy, laser vilkkuu tarkan sijainnin merkiksi.

5.

Paina
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6.5.2

Helppo kohdistus

Kuvaus

Helppo kohdistus on tarkoitettu pisteen kohdistamiseen vertailupisteen suhteen
pystypinnoilla.
2.000 m

0.500 m
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Helppo kohdistus
vaiheittain

Käytä tätä työkalua vain pystypinnoilla. Kallistetuilla pinnoilla piste ei kohdistu
oikein.

Vaihe Kuvaus
1.
2.

Käynnistä sovellus kohdassa Valikko » Sovellukset » Työkalusarja.
Käynnissä oleva sovellus pysyy auki taustalla.
Paina

työkalurivillä.

Pisteen etsin avautuu.
3.

Kohdista seinällä olevaan vertailupisteeseen. Paina

4.

Näytölle avautuu ponnahdusikkuna, johon syötetään vasemman tai oikean
etäisyyden arvo vertailupisteen suhteen. Vaihda vasen arvo negatiiviseksi.
Määritä arvoksi 0, kun haluat määrittää pisteet niin, että vertailupisteestä
annetaan vain pystypoikkeama.
Vahvista arvo painamalla OK.
Laserpiste vilkkuu, kun tarkka sijainti on löytynyt.

5.

Näytölle avautuu ponnahdusikkuna, johon syötetään pystyarvo (= etäisyys
suunnittelupisteen ylä-/alapuolella). Tehdasasetus = 0.
Aseta negatiivinen arvo alaskäännölle. Vahvista arvo painamalla OK.
3D Disto kääntyy ja suunnittelee oikean sijainnin. Laserpiste vilkkuu, kun
tarkka sijainti on löytynyt.

6.

Paina
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6.5.3

Helppo tasaus

Kuvaus

Helppo tasaus pitää laserpisteen samassa tasossa kääntäessäsi 3D Distoa vaakatasossa.

Helppo tasaus
vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.
2.

Käynnistä sovellus kohdassa Valikko » Sovellukset » Työkalusarja.
Käynnissä oleva sovellus pysyy auki taustalla.
Paina
työkalurivillä.
Pisteen etsin avautuu.

3.

Kohdista seinällä olevaan vertailukorkeuteen. Paina
Pisteen etsin pysyy auki.

4.

Kohdista karkeasti oletettuun kohdistuspisteeseen ja paina
Laserpiste vilkkuu, kun tarkka korkeus on löytynyt.

5.

Paina
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6.5.4

Metrin merkki

Kuvaus

Metrin merkki -työkalu tarkoittaa metrin merkkiä tai vertailukorkeutta. Sen avulla voi
määrittää minkä tahansa korkeuden.
Tämä työkalu on erittäin hyödyllinen merkittäessä metrin merkki useaan paikkaan
huoneessa tai suunniteltaessa korkeuksia rakennuksen useampaan tasoon.

Metrin merkin
käyttö vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.
2.

Käynnistä sovellus kohdassa Valikko » Sovellukset » Työkalusarja.
Käynnissä oleva sovellus pysyy auki taustalla.
Paina

työkalurivillä.

3.

Ponnahdusikkuna kehottaa määrittämään korkeuden ja mittaamaan vertailukorkeuden.

4.

Pisteen etsin avautuu.
Kohdista seinällä olevaan vertailupisteeseen. Paina

.

5.

Ponnahdusikkuna kehottaa määrittämään absoluuttisen korkeuden.

6.

Pisteen etsin avautuu.
Kohdista karkeasti seinällä olevaan oletettuun absoluuttiseen korkeuteen.
Paina
.
Laserpiste vilkkuu, kun tarkka absoluuttinen korkeus on löytynyt.

7.

Paina
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6.5.5

Korkeusseuranta

Kuvaus

Korkeusseuranta mahdollistaa sellaisen kohteen korkeuden määrityksen, jota ei voi
mitata suoraan.
Työkalusta on hyötyä puun tai voimalinjojen korkeutta mitattaessa.

Ref

H
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Korkeusseuranta
vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.
2.

Käynnistä sovellus kohdassa Valikko » Sovellukset » Työkalusarja.
Käynnissä oleva sovellus pysyy auki taustalla.
Paina

työkalurivillä.

Pisteen etsin avautuu.
3.



Kohdista ja mittaa vertailupiste samalta vaakamatkalta kuin siitä kohdasta,
josta haluaisit mitata epäsuorasti.
Pisteen etsin pysyy auki ja mitattu piste näkyy.
Älä liikuta 3D Distoa vaakatasossa liikaa vertailupisteen mittaamisen jälkeen,
muuten tulos on virheellinen.

4.

Kohdista mahdollisimman tarkasti siihen pisteeseen, jonka haluat mitata
epäsuorasti.
Korkeusero vertailupisteeseen näkyy ja päivittyy reaaliajassa tulosikkunaan.

5.

Sulje sovellus sulkemalla pisteen etsin.
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6.5.6

Yhdensuuntainen suora

Kuvaus

Yhdensuuntainen suora on työkalu, jolla voidaan kohdistaa vertailulinjan kanssa
yhdensuuntaisia linjoja esim. seinille, lattioille tai kalteville pinnoille.

Yhdensuuntainen
suora vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.
2.


3.

Käynnistä sovellus kohdassa Valikko » Sovellukset » Työkalusarja.
Käynnissä oleva sovellus pysyy auki taustalla.
Paina

työkalurivillä.

Pisteen etsin avautuu.
Kaikki pisteet tulee mitata samalla pinnalla.
Kohdista ja mittaa vertailulinjan aloitus- ja päätepiste.

4.

Ponnahdusikkuna kehottaa määrittämään yhdensuuntaisen etäisyyden
vertailulinjan vasemmalle tai oikealle puolelle. Vahvista arvo painamalla OK.

5.

Pisteen etsin avautuu. Etsi kohdistuspisteen karkea sijainti.
Paina
.
Laserpiste vilkkuu, kun tarkka sijainti yhdensuuntaisen viivan suhteen on
löytynyt.

6.

Paina
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7
Virheilmoitukset ja
ohjeet

Virheilmoitukset
Virheen
nro

Ohjeet

150

Toimintasäde on ylitetty.

151

Mittaustulos ei kelpaa.

152

Vaihda 3D Diston sijaintia tai käytä viivainta poikkeamakohdissa.

160

Toista ja äläkä liikuta viivainta kummankaan mittauksen välillä.

161

Joissakin tapauksissa poikkeamakohdan työkalua ei voi käyttää.

170

Käynnistä 3D Disto uudelleen, jos ongelma ei ratkea.

171

Tarkasta kaikki laitteet, esimerkiksi virransyöttö tai kaapelit, ja yritä
uudelleen.

240

Kaltevuusanturin kalibrointi ei onnistunut. Järjestelmä ei välttämättä toimi
tarkasti. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Leica Geosystemsin edustajaan.

241

Poikkeama on liian suuri. Toista kalibrointi tarkasti.

243

Pidä koje vakaana. Älä kosketa tai pyöritä 3D Distoa. Toista kalibrointi.

300

Valitse vaakaviiva.

350

Tarkasta projisointipinta. Laser ei yllä määritettyyn sijaintiin.

755

Pistettä ei voi mitata. Yritä eri sijaintipaikkaa. Työkalu ei toimi vaakatasoissa.

760

Pistettä ei voi mitata. Anna eri arvot. Työkalu ei toimi vaakatasoissa.

765

Pistettä ei voi mitata. Yritä eri sijaintipaikkaa tai anna eri arvo. Työkalu ei
toimi vaakatasoissa.

800

Tietojen tuonti tai vienti ei ole mahdollista.

801

USB-tikulla ei ole tarpeeksi muistia.

802

Tallennuslaite ei toimi kunnolla.

803

Tarkasta tiedoston tila ja sisältö.

804

Tiedosto tai kansio kirjoitussuojattu tai vaurioitunut.

900

3D Disto-virhe. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Leica Geosystemsin edustajaan, jos virhe toistuu.

901

Heijastunut lasersignaali on liian heikko.

902

Heijastunut lasersignaali on liian voimakas.

903

Liikaa taustavaloa.

904

Lasersäde katkennut. Toista mittaus.

950

Tarkasta paikka, jotta laite toimii tarkasti!

951

3D Diston kallistuma on yli 3°. Aseta vaakasuoraan!

953

Tarkasta yhteys ja kaapeli.

954

Kytke kaapeli pistorasiaan tai valitse valikosta ”WLAN”.

955

3D Diston lämpötila käyttöalueen ulkopuolella.

956

Liikaa tärinää tai jatkuvaa liikettä.

998

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Leica Geosystemsin edustajaan.

999

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Leica Geosystemsin edustajaan.
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8

Tarkistus & säätö

8.1

Johdanto

Kuvaus

Leica Geosystemsin kojeet valmistetaan, kootaan ja säädetään parhaan laadun takaamiseksi. Nopeat lämpötilamuutokset, isku tai rasitus saattavat aiheuttaa poikkeavuuksia ja heikentää kojeen tarkkuutta. Sen takia suositellaan kojeen tarkistamista ja
säätämistä silloin tällöin. Tämä tarkistus ja säätö voidaan tehdä kentällä ajamalla läpi
tietyt mittaustoimenpiteet. Toimenpiteet ovat ohjattuja ja niitä on noudatettava
huolellisesti ja tarkasti, kuten seuraavissa kappaleissa kuvataan. Jotkut muut kojevirheet ja mekaaniset osat voidaan säätää mekaanisesti.

Elektroninen säätö

Seuraavat laitevirheet voidaan tarkastaa ja säätää elektronisesti:
• Hiusristikon poikkeama
• V-arvo
• Kaltevuusanturi
Kaikki kalibrointiasetukset voidaan palauttaa myös tehdasasetuksiin.





Laitteen virheet määritetään huolellisesti ja poistetaan valmistusprosessin aikana.
Kuten edellä mainittiin, nämä virheet voivat muuttua ja ne kannattaa tarkastaa seuraavissa tilanteissa:
• Raskaiden ja pitkien kuljetusten jälkeen
• Pitkien säilytyskausien jälkeen
• Jos sillä hetkellä ympäristössä vallitsevan ja viimeisen kalibroinnin aikana vallinneen
lämpötilan välinen ero on yli 20 °C.

8.2

Kaltevuusanturin kalibrointi

Kuvaus

Ennen kalibrointia:

Kalibroinnin jälkeen:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Kaltevuusanturin poikkeama
Säätö vaiheittain

Vaihe Kuvaus



Tämä kalibrointi tehdään automaattisesti. Varmista että 3D Disto on asetettu
< 3°:een.

1.

Kalibrointi käynnistetään kohdassa Valikko » Laite » Kalibrointi.

2.

Paina

3.

3D Disto käynnistää itsetasauksen automaattisesti: kallistus tarkastetaan,
jolloin koje tekee itsetasauksen, jos kallistus on < 3°.


4.
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.

Ponnahdusikkunassa näkyy ilmoitus Älä kosketa 3D Distoa noin 1
minuutin aikana!
Jos ok, näytölle avautuu ponnahdusikkuna Kalibrointi onnistui.
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8.3

Hiusristikon poikkeama

Kuvaus

Laserpiste ja hiusristikko etsimessä eivät osu yhteen.
Ennen kalibrointia:

Kalibroinnin jälkeen:

a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Hiusristikko
b) Laserosoitin
Säätö vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.

Kalibrointi käynnistetään kohdassa Valikko » Laite » Kalibrointi.

2.

Paina

3.

Pisteen etsin avautuu.
Aseta kohdemerkki >25 metrin etäisyydelle.

4.

5.

.

Tähtää nyt kohdemerkkiin mahdollisimman tarkasti. Paina
punainen laserpiste on tarkalleen kohteessa.

silloin, kun

Etsin pysyy auki ja punainen hiusristikko näkyy.
Siirrä hiusristikko mahdollisimman tarkasti kohdemerkin keskikohtaan nuolinäppäimillä. Paina

uudelleen.

6.

Jos pysytään toleranssialueella, näytöllä näkyy ponnahdusikkuna, jossa on
Aseta uusi: x=...px; y=...px, Palauta tehdasasetuksiin tai Peruuta kalibrointi.

7.

Säädä hiusristikkoa valitsemalla Aseta... tai Palauta.... Lopuksi ponnahdusikkuna kysyy Oletko varma? Kyllä/Peruuta.

8.

Jos valitset Kyllä, parametrien asetus on onnistunut ja niiden kohdalla näkyy
valintamerkki.
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8.4

V-arvovirhe

Kuvaus

Pystyarvo ei osu yksiin pystyakselin kanssa.
Ennen V-arvon kalibrointia kannattaa kalibroida kaltevuusanturi ja sen jälkeen
hiusristikko! Katso kohdat "8.2 Kaltevuusanturin kalibrointi" ja "8.3 Hiusristikon poikkeama".



Ennen kalibrointia:

Kalibroinnin jälkeen:
a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Korkeusvirhe
b) Pystykulman poikkeama
Säätö vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.

Aseta 3D Disto seinän lähelle jyrkästi ylöspäin, vähintään 15 m laitteen
yläpuolella olevaan hyvin näkyvään kohteeseen.

3D Disto_051

2.

Kalibrointi käynnistetään kohdassa Valikko » Laite » Kalibrointi.

3.

Paina

4.

Pisteen etsin avautuu.
Kohdista mahdollisimman tarkasti.

5.
6.

Paina

.

.

3D Disto vaihtaa toiselle puolelle automaattisesti.
Kohdista toisen kerran. Paina

.

7.

Jos molemmat mittaukset onnistuivat, näytölle avautuu ponnahdusikkuna,
jossa on Aseta uusi: XXX gon, Palauta tehdasasetuksiin tai Peruuta
kalibrointi.

8.

Säädä V-arvo valitsemalla Aseta... tai Palauta....

9.

Lopuksi ponnahdusikkuna kysyy Oletko varma? Kyllä/Peruuta. Jos valitset
Kyllä, parametrien asetus on onnistunut ja niiden kohdalla näkyy valintamerkki.
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8.5
Palautus tehdasasetuksiin vaiheittain

Palautus tehdasasetuksiin
Vaihe Kuvaus
1.

Kalibrointi käynnistetään kohdassa Valikko » Laite » Kalibrointi.

2.

Paina

.

Esiin tulee ponnahdusikkuna Palautetaanko kaikki kalibrointiasetukset
tehdasasetuksiin? Kyllä/ei.
3.
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Jos valitset Kyllä: kaikki käyttäjän määrittämät kalibrointiasetukset palautetaan tehdasasetuksiin ilman erillistä vahvistusta.
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9

Kojeen suojaus (varkaussuoja)

Kuvaus

Koje voidaan suojata PIN-koodilla. Jos PIN-koodi otetaan käyttöön, ohjelmisto pyytää
syöttämään PIN-koodin jokaisella käynnistyskerralla.
Jos väärä PIN-koodi syötetään kolme kertaa, vaaditaan PUK-koodi, joka löytyy kojeen
toimituspapereista. Jos PUK-koodi syötetään oikein, PIN-koodi palautetaan tehdasasetukseen ”0” PIN-suojaus poistuu käytöstä.
Ota yhteyttä Leica Geosystemsin edustajaan, jos tarvitset toisen PUK-koodin.

PIN-koodin aktivointi vaiheittain

Vaihe Kuvaus
1.

Siirry kohtaan Valikko » Laite » Varkaussuoja. Tehdasasetus on Pois.

2.

Ota käyttöön painamalla Päälle.

3.

Anna haluamasi PIN-koodi (3 - 8 merkkiä numeroina tai kirjaimina).

4.

Hyväksy painamalla Ok.


PIN-koodin passivointi vaiheittain

Nyt koje on suojattu luvatonta käyttöä vastaan.
PIN-koodi vaaditaan nyt kojeen päällekytkemisen jälkeen, valmiustilan kytkeydyttyä pois päältä tai PIN-asetuksiin mentyä uudelleen.

Vaihe Kuvaus
1.

Siirry kohtaan Valikko » Laite » Varkaussuoja.
Ota pois käytöstä painamalla Pois.

2.

Anna PIN-koodi ja hyväksy painamalla OK.



Nyt kojetta ei ole enää suojattu luvatonta käyttöä vastaan.
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10

Hoito ja kuljetus

10.1

Kuljetus

Kuljetus maastossa

Kuljetettaessa laitetta maalla varmistaudu, että
• joko kuljetat laitetta sen alkuperäisessä kuljetuslaatikossa,
• tai kuljetat kojetta jalustassa jalustan jalat harallaan olkapäälläsi pitäen kojeen
pystyssä.

Kuljetus ajoneuvossa

Älä milloinkaan kuljeta laitetta irrallaan maantieajoneuvossa, koska se voi kärsiä
iskusta ja tärinästä. Kuljeta aina laitetta sen kuljetuslaatikossa, alkuperäisessä pakkauksessa ja kiinnitä se.

Muu kuljetus

Kun kuljetat tuotetta rautateitse, ilmateitse tai meriteitse, käytä aina täydellistä alkuperäistä Leica Geosystems -pakkausta, kuljetuslaatikkoa ja pahvikoteloa tai vastaavaa
suojaamaan iskuilta ja tärinältä.

Lähettäminen,
akkujen kuljetus

Akkuja kuljetettaessa tuotteesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistua, että
kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudatetaan. Ota ennen kuljetusta
yhteys kuljetusliikkeeseen.

Kenttäsäädöt

Suorita ajoittain testimittauksia ja tee tarvittaessa kenttäsäädöt Käyttäjän käsikirjan
mukaan, etenkin jos kojetta on kolhittu, säilytetty pitkiä ajanjaksoja tai sitä on kuljetettu rahdin mukana.

10.2

Säilytys

Tuote

Noudata lämpötilarajoja laitetta säilytettäessä, erityisesti kesällä, jos laite on
ajoneuvon sisällä. Katso kohdasta "Tekniset tiedot" lisätietoja lämpötilarajoista.

Käyttösäädöt

Tarkasta pitkän säilytysajan jälkeen tässä käyttäjän käsikirjassa annetut säätöparametrit ennen laitteen käyttämistä.

Li-Ion -akut

•
•
•
•

Katso "Tekniset tiedot" tietoja säilytyksen lämpötila-alueesta.
Poista akut laitteesta ja laturista ennen säilytykseen laittamista.
Lataa akut säilytysjakson jälkeen ennen käyttämistä.
Suojaa akut kosteudelta ja märkyydeltä. Märät tai kosteat akut tulee kuivata ennen
säilytykseen panoa tai käyttämistä.
• Akkujen tyhjentymisen estämiseksi säilytyslämpötilaksi suositellaan 0–30 °C
kuivissa olosuhteissa.
• 40–50% lataustasossa olevia akkuja voidaan säilyttää suositelluissa säilytyslämpötiloissa jopa vuoden ajan. Tämän säilytysajan jälkeen akut on ladattava uudelleen.
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10.3

Puhdistus ja kuivaus

Kotelo ja optiset
komponentit

• Puhalla pöly pois kotelosta optisista komponenteista, kuten linsseistä ja ruuduista.
• Älä milloinkaan kosketa lasia sormilla.
• Käytä puhdistukseen vain puhdasta, pehmeätä, nukatonta kangasta. Kostuta
kangas tarvittaessa veteen tai puhtaaseen alkoholiin. Älä käytä muita nesteitä; ne
saattavat syövyttää polymeeriosia.

Kosteat laitteet

Kuivaa tuote, kuljetuslaatikko, vaahtotäytteet ja lisävarusteet alle 40 °C/104 °F lämpötilassa ja puhdista ne. Älä pakkaa niitä uudelleen ennen kuin kaikki ovat kuivaneet.
Sulje kuljetuskotelo aina, kun käytät laitetta kentällä.

Kaapelit ja pistokkeet

Pidä pistokkeet puhtaina ja kuivina. Puhalla liitäntäkaapelien pistokkeissa oleva lika
pois.
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11

Tekniset tiedot

11.1

Tekniset tiedot

Pisteiden välisen
matkan tarkkuus
(3D)

Kulman mittauksen ja
etäisyydenmittauksen
yhdistelmä

10 metrissä

30 metrissä

50 metrissä

n. 1 mm

n. 2 mm

n. 4 mm

Kulmamittaus
(Hz/V)

Toiminta-alue:
Tarkkuus

Vaakataso 360°, pystytaso 250°
5" (1,2 mm 50 metrissä)

Laseretäisyysmittarin tekniset
tiedot

Tyyppi:
Toiminta-alue:
Laserluokka:
Laserpisteen koko
(10 metrissä):
Laserpisteen koko
(30 metrissä):

Koaksiaali, näkyvä punainen laser
0,5 m … 50 m
2

Kaltevuusanturi

Itsetasausalue:
Tarkkuus:

3°
10" (2,5 mm 50 metrissä)

Pisteen etsin

Zoomaus (suurennus):
Näkökenttä (10 metrissä):

1×,
1×:
2×:
4×:
8×:

Rasiavesivaa'an
herkkyys

1°/mm

Käyttö

Näppäimet:
Portit:

Tiedonvälitys

Tiedonsiirto:
Langaton teknologia:

~9 mm × 15 mm

2×, 4×, 8x
3,40 m × 2,14
1,70 m × 1,07
0,85 m × 0,54
0,42 m × 0,27

USB tyyppi A, WLAN
SD-kortti, alue 50 m (ympäristöstä riippuen), 11
kanavaa
Tuo: DXF, CSV
Vie: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Sisäinen:
Tyyppi:
Jännite:
Latausaika:
Tyypillinen käyttöaika

Litiumioniakku
14,4 V 63 Wh
8h
8h

Ulkoinen:
Jännite:

24 V DC, 2,5 A
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ON/OFF-näppäin
USB-tyyppi B, pistokkeella kytkettävä virtalähde

Tuetut dataformaatit:

Virta

~7 mm × 7 mm
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Asennus

5/8" kierteet

Kojeen mitat

186,6 mm × 215,5 mm (halkaisija × korkeus)

Paino

2,8 kg

Ympäristömääritykset

Lämpötila
Käyttölämpötila:
Varastointilämpötila:

−10 °C … +50 °C
−25 °C … +70 °C

Pöly-, hiekka- ja vesisuojaus
IP54 (IEC60529)
Kosteus
Suojausluokka:

Enint. 85% ei kondensoituva

RM100-kaukosäädin

Alue:
Tiedonvälitys:
Akku

30 m (ympäristö- ja käyttöolosuhteista riippuen)
Infrapuna (IR)
1 AA, 1,5 V

11.2

Määritykset

Yhdenmukaisuus
kansallisten määräysten kanssa

• FCC osat 15, 22 ja 24 (sovelletaan Yhdysvalloissa).
• Täten Leica Geosystems AG vakuuttaa, että tuotteet 3D Disto ja RM100 ovat oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY ja muiden soveltuvien eurooppalaisten direktiivien
vaatimusten ja säännösten mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä osoitteessa http://www.leica-geosystems.com/ce.
EU-direktiivin 1999/5/EY (R&TTE-direktiivi) mukaiset luokan 1 laitteet
voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön rajoituksetta kaikissa
Euroopan talousalueen jäsenmaissa.
• Yhdenmukaisuus on hyväksyttävä ennen laitteiston käyttöä niissä maissa, joiden
kansallisiin säädöksiin FCC osat 15, 22 ja 24 tai Euroopan yhteisön direktiivi
1999/5/EY eivät ulotu.
• Yhdenmukaisuus Japanin radiolain ja japanilaisen viestintäyrityksistä annetun lain
kanssa.
– Laite noudattaa Japanin radiolain ja Japanin televiestintälain asettamia määräyksiä.
– Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia (muuten myönnetty nimikenumero ei ole
enää voimassa).
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11.3

Vaarallisia aineita koskevat määräykset

Vaarallisia aineita
koskevat määräykset

Useat Leica Geosystemsin valmistamat tuotteet toimivat litiumakuilla.
Litiumakut voivat olla tietyissä olosuhteissa vaarallisia ja aiheuttaa turvallisuusriskin.
Litiumakut voivat tietyissä olosuhteissa kuumentua liikaa ja syttyä.
Jos kuljetat tai lähetät litiumakuilla varustetun Leica-tuotteen lentokoneella,
noudata IATA:n vaarallisia aineita koskevia määräyksiä.
Leica Geosystems on laatinut ohjeet litiumakuilla varustetuille tuotteille:
”Leica-tuotteiden kuljettaminen” ja ”Leica-tuotteiden lähettäminen”.
Pyydämme sinua ennen Leica-tuotteen kuljettamista tutustumaan näihin ohjeisiin Internet-sivullamme (http://www.leica-geosystems.com/dgr) varmistaaksesi, että IATA:n vaarallisia aineita koskevia sääntöjä noudatetaan ja Leicatuotteet kuljetetaan oikein.
Vaurioituneiden tai viallisten akkujen kuljettaminen lentokoneessa on kielletty.
Ennen kuljettamista on varmistettava, että akku on kunnossa.
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12

PROTECT-takuu, myöntäjä Leica Geosystems

Kuvaus

Elinikäinen valmistajan takuu
Takuun kattavuus PROTECT:n alaisen tuotteen koko käyttöiälle Leica Geosystems:n
kansainvälisen rajoitetun takuun ja www.leica-geosystems.com/protect:ssa säädettyjen PROTECT-yleisehtojen ja -määräysten mukaisesti. Kaikkien PROTECT:n alaisuuteen kuuluvien tuotteiden tai osien, joissa on materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvia
vikoja, maksuton korjaus tai vaihto.
3 vuotta ilman kustannuksia
Lisäpalvelut ovat maksuttomia, jos PROTECT:n alaisuuteen kuuluva tuote vioittuu ja
vaatii huoltoa normaaleissa käyttöolosuhteissa käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti.
Jotta tuote saa "3 vuotta ilman kustannuksia" -jakson, se täytyy rekisteröidä osoitteessa http://myworld.leica-geosystems.com 8 viikon kuluessa ostopäivästä. Jos
tuotetta ei rekisteröidä, sovelletaan "kaksi vuotta ilman kustannuksia" -jaksoa.
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13

Ohjelmistolisenssisopimus

Ohjelmiston käyttösopimus

Tämä laite sisältää ohjelmiston, joka on esiasennettu laitteeseen tai joka toimitetaan
sinulle tietovälineessä tai jonka voit ladata verkossa edeltävän Leica Geosystemsiltä
saadun valtuutuksen mukaisesti. Tämä ohjelmisto on tekijänoikeuden ja lakien
suojaama ja sen käyttöä säätelee Leica Geosystemsn ohjelmistolisenssisopimus, joka
kattaa, niihin rajoittumatta, lisenssin tarkoituksen, takuun, immateriaaliset oikeudet,
vastuun rajoituksen, muiden takuiden poissulkemisen, sovellettavan lain ja oikeudenkäyntipaikan. Varmista, että noudatat aina täysin Leica Geosystems -ohjelmiston
lisenssisopimusehtoja.
Tämä sopimus toimitetaan kaikkien tuotteiden mukana, ja sitä voidaan lukea ja se
voidaan ladata Leica Geosystemsin kotisivulta osoitteesta
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
tai noutaa Leica Geosystemsin jälleenmyyjältä.
Saat asentaa ohjelmiston tai käyttää sitä vasta, kun olet lukenut ja hyväksynyt Leica
Geosystems -ohjelmiston lisenssisopimusehdot. Ohjelmiston tai sen osan asentaminen tai käyttö katsotaan tällaisen lisenssisopimuksen kaikkien ehtojen hyväksymiseksi. Jos et hyväksy tämän lisenssisopimuksen kaikkia tai joitakin ehtoja, et saa
ladata, asentaa tai käyttää ohjelmistoa ja sinun on palautettava käyttämätön ohjelmisto ja sen mukana tullut dokumentaatio sekä ostokuitti jälleenmyyjälle, jolta ostit
tuotteen, kymmenen (10) päivän kuluessa ostamisesta, saadaksesi ostohinnan täysimääräisenä takaisin.

GNU:n yleinen
lisenssi

Osia 3D Diston ohjelmistosta on kehitetty GPL:n alaisuudessa (GNU:n yleinen lisenssi).
Vastaavat lisenssit on tallennettu Leican USB-muistitikulle ”GPL licences” -kansioon.
Lisätietoja saat Leica Geosystemsin edustajalta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.leica-geosystems.com/contacts.

Google Analytics

Leica 3D Disto -ohjelmisto Windows®-käyttöjärjestelmää varten tallentaa tukeen liittyvää tietoa ja käyttöä koskevia tilastotietoja tietokoneeseesi (eli ohjelmistotyökalujen
käyttöä, mittausten määrää, mittausalueiden analysointia jne. koskevia tietoja).
Leica Geosystems käyttää tietojen analysointiin Google Inc.in Google Analytics -analysointityökalua. Leica Geosystems ei käsittele eikä tallenna henkilötietoja tai asiakaskohtaisia tietoja, kuten Leica 3D Disto -laitteen sarjanumeroa tai käyttäjän IP-osoitetta.
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