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Innledning
Anskaffelse Gratulerer med anskaffelse av Leica 3D Disto.

Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for 
oppsett og betjening av produktet. Referer til "1 Sikkerhetsinstrukser" for ytterligere 
informasjon.
Les nøye igjennom brukerhåndboka før utstyret slås på.

Produktidentifise-
ring

Produktets modell og serienummer er angitt på typeskiltet.
Henvis alltid til denne informasjonen når du kontakter forhandleren eller Leica Geosys-
tems autorisert servicesenter.

Varemerker • Windows er et registrert varemerke som eies av Microsoft Corporation i USA og
andre land

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Tilgjengelig 
dokumentasjon

Se følgende ressurser for all dokumentasjon/programvare til 3D Disto:
• Leica USB-minnepinne
• https://myworld.leica-geosystems.com

Leica Geosystems-
adressebok

På den siste siden i denne håndboken finner du adressen til hovedkontoret til Leica 
Geosystems. Du finner en liste over regionale kontaktpersoner på 
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

Navn Beskrivelse og format

Hurtigstart for 
3D Disto

Beregnet som et enkelt oppslagsverk for første oppstil-
ling.

 

3D Disto 
Brukerhåndbok

Alle nødvendige instruksjoner for en grunnleggende 
betjening av instrumentet finnes i denne brukerhånd-
boka. Den inneholder en oversikt over instrumentet 
pluss tekniske data og sikkerhetsinstrukser.

- 

Sikkerhets-
håndbok

Inneholder viktige sikkerhetsinstrukser for bruk av 3D 
Disto.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tilbyr et 
bredt utvalg av tjenester, informasjon og opplæringsmateriell.
Med direkte tilgang til myWorld får du tilgang til alle relevante tjenester når det passer 
deg, 24 timer per dag, 7 dager i uken. Dette øker effektiviteten din og holder deg og 
utstyret ditt alltid oppdatert med siste informasjon fra Leica Geosystems.

Service Beskrivelse
myProducts Legg til alle produkter som du og firmaet ditt eier og utforsk din Leica 

Geosystems-verden: Vis detaljinformasjon om dine produkter og 
oppdater produktene dine med siste programvare og hold deg 
oppdatert med den nyeste dokumentasjonen.

myService Vis gjeldende servicestatus og hele servicehistorikken for dine 
produkter i Leica Geosystems serviceverksted. Få tilgang til detaljert 
informasjon om utført service og last ned siste Calibration Certificate 
og servicerapporter.

mySupport Vis gjeldende servicestatus og hele servicehistorikken for dine 
produkter i Leica Geosystems serviceverksted. Få tilgang til detaljert 
informasjon om utført service og last ned siste Calibration Certificate 
og servicerapporter.

myTraining Forbedre produktkunnskapen din med Leica Geosystems Campus - 
Informasjon, kunnskap og opplæring. Se på det nyeste nettbaserte 
opplæringsmateriellet for produktene dine, og meld deg på semi-
narer og kurs som arrangeres i ditt land.

myTrustedSer-
vices

Legg til abonnementer og administrer brukere for Leica Geosystems 
Trusted Services, sikre programvaretjenester som hjelper deg å opti-
malisere arbeidsflyten din og øke effektiviteten.
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1 Sikkerhetsinstrukser
1.1 Generell innledning

Beskrivelse Disse instruksene skal sette den som har ansvar for produktet, og den som bruker 
utstyret, i stand til å oppdage og å unngå farer i forbindelse med bruken.

Den som har ansvar for produktet, er forpliktet til å sørge for at alle brukere forstår 
og følger disse instruksene.

Om advarsler Advarsler er en særdeles viktig del av instrumentets sikkerhetskonsept. Disse vises 
hvor og når det oppstår farlige situasjoner.

Advarsler...
• Informerer brukeren om direkte og indirekte farer angående bruk av produktet.
• inneholder generelle regler for adferd. 

For brukernes sikkerhet skal alle sikkerhetsinstruksjoner og sikkerhetsmeldinger følges 
nøye! Derfor må håndboken alltid være tilgjengelig for personer som utfører arbeid 
som er beskrevet her.

FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG og MERK er standardiserte signalord som identifiserer 
farenivåer og risikoer som kan føre til skade på personer og utstyr. Med hensyn til din 
sikkerhet er det viktig å lese og forstå tabellen nedenfor sammen med de ulike signal-
ordene og deres definisjoner! Ytterligere sikkerhetsinformasjonssymboler kan legges 
ved en advarselsmelding sammen med utfyllende tekst.

Type Beskrivelse

� FARE Angir en umiddelbar farlig situasjon som vil medføre alvorlige 
personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir unngått.

� ADVARSEL Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan 
medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situa-
sjonen blir unngått.

� FORSIKTIG Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan 
medføre mindre eller moderate personskader hvis ikke situa-
sjonen blir unngått.

LES DETTE Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan 
medføre betydelige materielle, økonomiske og miljømessige 
skader hvis situasjonen ikke blir unngått.

 Viktige avsnitt som må følges i praksis fordi de gjør det mulig 
å bruke produktet på en teknisk korrekt og effektiv måte.
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1.2 Definisjon av bruk

Tiltenkt bruk • 3D-måling av lengder, høyder, grader, vinkler, areal og volum.
• Manuell og automatisk måling av romdimensjoner.
• Automatisk måling av profiler.
• Legge ut punkter og planer fra for eksempel plantegning.
• Produksjon av tegninger.
• Kamerafunksjon.
• Import/eksport av data.
• Administrere data.

Akseptabel over-
skuelig feilanven-
delse

• Bruk av utstyret uten instruksjon.
• Bruk utenfor forutsatte anvendelser og grenser.
• Sette sikkerhetssystemer ut av funksjon.
• Fjerning av advarsler.
• Åpne instrumentet ved hjelp av verktøy som f.eks. skrutrekker, dersom dette ikke 

er uttrykkelig tillatt for visse funksjoner.
• Modifisering eller ombygging av utstyret.
• Bruk etter vraking.
• Bruk av utstyr med tydelige skader eller defekter.
• Bruk av tilbehør fra andre produsenter uten foregående uttrykkelig godkjenning fra 

Leica Geosystems.
• Utilstrekkelig sikring av arbeidsområdet.
• Bevisst blending av andre.
• Styring av maskiner, bevegelige gjenstander eller liknende overvåkingsoppgaver 

uten ytterligere styrings- og sikkerhetsinstallasjoner.

1.3 Bruksbegrensninger

Miljø Utstyret egner seg for bruk i en atmosfære som er permanent beboelig for mennesker, 
men skal ikke brukes i aggressive eller eksplosjonsfarlige omgivelser.

� FARE Den som har ansvar for utstyret må konsultere lokale myndigheter og sikkerhetsek-
sperter før det utføres arbeid i farlige og eksplosive omgivelser, i umiddelbar nærhet 
av elektriske anlegg og ved liknende forhold.

1.4 Ansvar

Produsenten av 
utstyret

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, heretter kalt Leica Geosystems, er 
ansvarlig for levering av produkt, inklusive håndbok og originaltilbehør, i fullstendig 
sikker stand.

Person som har 
ansvar for 
produktet

Den person som er ansvarlig for produktet har følgende plikter:
• Ha kunnskap om sikkerhetsinstruksjonene for produktet og instruksjonene i 

brukerhåndboken.
• Å sørge for at det brukes i samsvar med instruksjonene.
• Å være kjent med lokale bestemmelser som gjelder sikkerhet og forebygging av 

ulykker.
• Straks å informere Leica Geosystems hvis produktet og anvendelsen blir usikker.
• Den som har ansvar for utstyret må sørge for at det brukes i samsvar med nasjonale 

forskrifter og at vilkårene for drift av produktet blir overholdt.
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1.5 Farer ved bruk

� FORSIKTIG Se opp for feilaktige måleresultater hvis produkter har vært mistet i bakken, brukt feil, 
blitt modifisert, lagret i lang tid eller transportert.
Forholdsregler:
Utfør regelmessig testmålinger, særlig etter at produktet har vært utsatt for ekstrem 
bruk og både før og etter viktige målinger.

� ADVARSEL Under dynamiske arbeidsrutiner som for eksempel utsetting, er det fare for ulykker 
hvis ikke brukeren tar hensyn til miljøforhold som for eksempel hindringer i terrenget, 
utgravinger eller trafikk.
Forholdsregler:
Den som er ansvarlig for utstyret må instruere brukeren om eksisterende farer.

� ADVARSEL Utilstrekkelig sikring av arbeidsstedet kan føre til farlige situasjoner, for eksempel i 
trafikk, på byggeplasser og industrianlegg.
Forholdsregler:
Sørg for at anlegget alltid er tilstrekkelig sikret. Overhold regelverket som gjelder 
sikkerhet, forebyggelse av ulykker og veitrafikk.

� FORSIKTIG Dersom tilbehør som brukes med dette utstyret, ikke er forsvarlig sikret og utstyret 
utsettes for mekaniske påkjenninger som for eksempel vindstøt eller fall, kan utstyret 
skades eller mennesker kan påføres skader.
Forholdsregler:
Når man setter opp produktet, må man forsikre seg om at alt tilbehør er riktig montert, 
utstyrt, sikret og låst på plass.
Unngå å utsette utstyret for mekaniske påkjenninger.

� FORSIKTIG Under transport, forsendelse eller avfallshåndtering av batterier er det mulighet for 
utilsiktede mekaniske påkjenninger som kan utgjøre en brannfare.
Forholdsregler:
Før utstyret fraktes eller kasseres må batteriene utlades ved å la utstyret kjøre inntil 
batteriene er helt utladet.
Ved transport eller forsendelse av batterier må den som har ansvaret for dette sørge 
for at gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter blir overholdt. Før transport 
eller forsendelse må det lokale transportselskapet kontaktes.

� ADVARSEL Store mekaniske påkjenninger, høye temperaturer i omgivelsene eller nedsenking i 
væsker kan være årsak til lekkasje, brann eller eksplosjon i batteriene.
Forholdsregler:
Beskytt batteriene mot mekaniske påkjenninger og høye omgivelsestemperaturer. 
Batteriene må ikke komme ned i noen væske.

� ADVARSEL Dersom batteriets poler kortsluttes, f.eks. ved kontakt med smykker, nøkler, metall-
folie eller andre metaller, kan batteriet bli overopphetet og forårsake personskade 
eller brann, for eksempel ved lagring eller transport i lommen.
Forholdsregler:
Sørg for at batteriets poler ikke kommer i kontakt med gjenstander av metall.
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� ADVARSEL Dersom produktet kasseres uforsvarlig, kan følgende skje:
• Når plastdeler brennes kan det dannes giftige gasser som kan være helsefarlige.
• Når batterier skades eller overopphetes kan de eksplodere og være årsak til forgift-

ning, brann, korrosjon eller miljøforsøpling.
• Ved uansvarlig avfallshåndtering av utstyret er det mulighet for at uvedkommende 

kan bruke det i strid med forskrifter og dermed utsette seg selv eller andre for 
alvorlige personskader og miljøet kan risikere å bli forurenset.

Forholdsregler:

Informasjon om produktspesifikk behandling og avfallshåndtering kan innhentes fra 
din Leica Geosystems-distributør.

� ADVARSEL Endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Leica Geosystems kan 
medføre at brukeren mister retten til å benytte utstyret.

� ADVARSEL Dette utstyret må bare repareres i et servicesenter som er godkjent av Leica Geosys-
tems.

1.6 Laserklassifisering
1.6.1 Generelt

Generelt De følgende kapitlene omhandler instruksjoner og opplæringsinformasjon om lasersik-
kerhet i henhold til internasjonal standard IEC 60825-1 (2014-05) og teknisk rapport 
IEC TR 60825-14 (2004-02). Informasjonen skal sette den som har ansvar for instru-
mentet og den som betjener utstyret, i stand til å forutse og unngå farer i forbindelse 
med driften. 

Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Utstyret må kasseres på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende 
nasjonale forskrifter.
Sørg alltid for at uautorisert personell ikke får tilgang til produktet.

 I henhold til IEC TR 60825-14 (2004-02), krever ikke produkter klassifisert som 
laser i klasse 1, klasse 2 og klasse 3R:

• involvering fra sikkerhetsansvarlig for laser,
• verneklær og øyebeskyttelse,
• spesiell varselmerking i laserarbeidsområdet

hvis brukt som beskrevet i denne brukerhåndboken, på grunn av det lave fare-
nivået for øynene.

 Nasjonale lover og lokale forskrifter kan bidra til strengere instrukser for sikker 
bruk av laserne enn IEC 60825-1 (2014-05) og IEC TR 60825-14 (2004-02).
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1.6.2 Integrert avstandsmåler

Integrert avstands-
måler

Leica 3D Disto lager en synlig laserstråle som sendes ut fra instrumentets framside.

Laserproduktet som er beskrevet i denne delen er klassifisert som laser klasse 2 i 
samsvar med:
• IEC 60825-1 (2014-05): “Safety of laser products”

Disse produktene er sikre for momentan eksponering, men kan utgjøre en fare ved 
tilsiktet stirring inn i strålen. Strålen kan forårsake blending, kortvarig blindhet og 
synsforstyrrelser, særlig under lyssvake forhold.

� FORSIKTIG Fra et sikkerhetsperspektiv kan lasere i klasse 2 være skadelige for øynene.
Forholdsregler:
1) Unngå å stirre inn i strålen eller å se på den gjennom optiske instrumenter.
2) Ikke rett strålen direkte mot andre mennesker eller dyr.

1.7 Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC

Beskrivelse Med elektromagnetisk kompatibilitet menes utstyrets evne til å fungere uten 
problemer i et miljø med elektromagnetisk stråling og elektrostatisk utladning, uten å 
utsette andre apparater for elektromagnetiske forstyrrelser.

� ADVARSEL Elektromagnetisk stråling kan forstyrre andre apparater.

Selv om utstyret oppfyller de strenge kravene ifølge gjeldende retningslinjer og 
normer, kan ikke Leica Geosystems helt utelukke muligheten for forstyrrelse av andre 
apparater.

Produktet er et klasse A-produkt når det drives av de interne batteriene. Brukeren må 
sørge for at nødvendige forholdsregler blir utført siden produktet kan forårsake radio-
forstyrrelser i det lokale miljøet.

� FORSIKTIG Det er mulighet for forstyrrelse av andre apparater dersom produktet benyttes 
sammen med andre apparater, f.eks., transportable datamaskiner, PCer, annet elek-
tronisk utstyr, ikke standardmessige kabler eller eksterne batterier.
Forholdsregler:
Bruk kun utstyr og tilbehør som er anbefalt av Leica Geosystems. Slikt utstyr i kombi-
nasjon med laserutstyret oppfyller de strenge kravene ifølge gjeldende retningslinjer 
og normer. Sørg for å kontrollere den elektromagnetiske kompatibiliteten til PC og 
annet elektronisk utstyr på grunnlag av de opplysninger som meddeles av produ-
senten.

Beskrivelse Verdi
Bølgelengde 620 nm - 690 nm
Maksimal gjennomsnittlig strålingseffekt <1 mW
Pulsrepetisjonsfrekvens 320 MHz
Pulsvarighet <1 ns
Stråleavvik 0,16 mrad × 0,6 mrad
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� FORSIKTIG Forstyrrelser forårsaket av elektromagnetisk stråling kan resultere i målefeil.
Selv om utstyret oppfyller de strenge kravene ifølge gjeldende retningslinjer og 
normer, kan ikke Leica Geosystems helt utelukke muligheten for at meget kraftig elek-
tromagnetisk stråling vil forstyrre utstyret i nærheten av radiosendere, toveis radiout-
styr, dieselgeneratorer osv.
Forholdsregler:
Kontroller påliteligheten til resultatene som oppnås under slike forhold.

� FORSIKTIG Når utstyret er tilkoblet en kabel som er åpen i den andre enden, slik som f.eks. 
ekstern eller datakabel, er det mulighet for at de tillatte verdiene for elektromagnetisk 
stråling overskrides slik at andre apparater dermed kan forstyrres. 
Forholdsregler:
Ved drift av utstyret må kabler, for eksempel mellom utstyr og eksternt batteri eller 
mellom utstyr og PC, være tilkoblet i begge ender.

Radioer eller digi-
tale mobiltelefoner

Bruk av produktet sammen med radioer eller digitale mobiltelefoner:

� ADVARSEL Elektromagnetiske felter kan forårsake forstyrrelser i andre apparater, installasjoner, 
medisinsk utstyr som f.eks. pacemakere eller høreapparater samt i fly. Den kan også 
påvirke mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selv om utstyret oppfyller de strenge kravene ifølge gjeldende retningslinjer og 
normer, kan ikke Leica Geosystems helt utelukke muligheten for forstyrrelse av andre 
apparater.

• Bruk ikke utstyret med radio eller digital mobiltelefon i umiddelbar nærhet av 
bensinstasjoner, kjemiske anlegg eller i eksplosjonsfarlige områder.

• Bruk ikke utstyr med radio eller digital mobiltelefon i nærheten av medisinsk utstyr.
• Bruk ikke utstyret med radio eller digital mobiltelefon ombord i fly.

1.8 Merking

Merking av 3D Disto

Merking av RM100-
fjernkontroll

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 av systemet
2.1 Oversikt

 Generell beskri-
velse av 3D Disto

Leica 3D Disto er et tredimensjonalt måle- og projeksjonssystem. For å bruke 3D Disto 
trenger du en Windows-enhet. Du kan også bruke RM100-fjernkontrollen for å 
utføre visse funksjoner.

2.2 Transportkoffertens innhold

Beholderens 
innhold (1/2)

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

(ikke del av leve-
ransen)

d) RM100 Fjernkontroll010714_001 a b c d

a) 3D Disto med innebygget SD WLAN-kort
b) USB-tilkoblingskabel 3D Disto til Windows-enheten
c) Sikkerhetsinstrukshåndbok, hurtigstart for 3D Disto, CE- og produsentsertifikat, 

USB-minnepinne (med lisenskode, brukerhåndbok, Windows-programvare og 
oppstillingsinformasjon)

d) Strømforsyningskabler spesifikke for fire land til 3D Disto
e) Målmerker, selvklebende, 50 enheter i én pose
f) RM100-fjernkontroll og batteri

a b

e fd

c

010992_002



3D Disto, Beskrivelse av systemet 13

Beholderens 
innhold (2/2)

2.3 Instrumentkomponenter
2.3.1 3D Disto

Motordrevet del

Batterisokkel

a)  Linjal for forskjøvede punkter
b) 3D Disto-strømforsyning

a

b

010993_001

a)  LED for status på 3D Disto.
b) AV/PÅ-knapp
c) Holdegrep på instrumentet
d) Infrarødt (IR) grensesnitt
e) WLAN-grensesnitt
f) Laseravstandsmåler med punktsøker
g) Dåselibelle

a

c

b

d
e

f

g

010735_001

c

c

a)  Stativgjenge 5/8” 
b) 90° markering
c) Tilkobling for strømforsyning 3D 

Disto
d) LED for batteristatus
e) Tilkobling for datakabel010736_001

dc e bba
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LED og knapper

LDM Laser

2.3.2 RM100 Fjernkontroll

Fjernkontrollens 
komponenter

Knapp/LED Beskrivelse
AV/PÅ-knapp Knapp for å slå AV eller PÅ instrumentet.

Instrumentet slår seg AV etter 15 minutter dersom det 
ikke er tilkoblet PC.

LED for status på 3D 
Disto.

• Grønne og oransje LED lyser kontinuerlig: 3D Disto 
starter opp.

• Oransje LED blinker: Selvnivellering kjører eller heller 
> 3°.

• Grønn LED blinker: 3D Disto er klar for måling. 
Helningssensor er på.

• Oransje LED lyser kontinuerlig: En feil oppstod. Se"7 
Feilmeldinger".

• Grønne og oransje LED lyser kontinuerlig: Trykk PÅ-
knappen for å nullstille instrumentet.

Kun for eksperter: Helningssensor av
Grønn LED blinker en gang, oransje LED tre ganger.

LED for batteristatus Hvis instrumentet er på og tilkoblet en lader:
• Grønn LED blinker 1×: Batteri er ladet 25%.
• Grønn LED blinker 2×: Batteri er ladet 50%.
• Grønn LED blinker 3×: Batteri er ladet 75%.
• Grønn LED er på: Batteri er fulladet.

010732_001

010731_001

010733_001

Status for laserstråle Beskrivelse
AV Punktsøker er AV, eller 3D Disto sikter automatisk.
PÅ Punktsøker er PÅ; eller brukeren måler med fjernkontroll.
Blinker for å indikere et projektert punkts nøyaktige posisjon.010734_001

a)  Nøkkelring
b) Batterirom
c) DIST-knapp
d) Navigasjonsknapper: 

Opp/ned/høyre/venstre
e) Kontroll-LED

RM
100

a cb d e

010737_001
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Navigasjonsknapper Fjernkontrollen RM100 har fem knapper som kan dreie 3D Disto og utføre avstands-
måling eller projektering av punkt avhengig av hvilket feltprogram som kjører.

 Fjernkontrollen RM100 støtter ikke verktøysettets feltprogrammer.

Fremgangsmåte for sikting
1) Grovsikting: Hold  /  /  /  for å dreie 3D Disto så lenge knappen holdes 

inne.
2) Fintilsikting: Kort trykk på  /  /  /  for å dreie 3D Disto i små enkelttrinn.
3) Måling: Trykk på .

2.4 Strømforsyning

Første gangs bruk / 
lade batterier

• Batteriet må lades før første gangs bruk fordi det leveres med så lite lagret energi 
som mulig.

• Tillatt temperatur ved opplading er 0 °C til +40 °C/+32 °F til +104 °F. For optimal 
lading anbefaler vi å lade batteriene ved lave omgivelsestemperaturer i området 
+10 °C til +20 °C/+50 °F til +68 °F dersom dette er mulig.

• Det er normalt at batteriet blir varmt under opplading. Bruk ladere som Leica 
Geosystems anbefaler, og det er ikke mulig å lade batteriet hvis temperaturen er 
for høy.

• For nye batterier eller batterier som ikke har vært i bruk i lang tid (> tre måneder), 
er det best å bare gjennomføre et enkelt opp- og utladingsforløp.

• For li-ion-batterier er det tilstrekkelig med en enkelt ut- og opplading. Vi anbefaler 
å gjøre dette når ladeapparatet eller et produkt fra Leica Geosystems viser at batte-
riets kapasitet avviker vesentlig fra virkelig batterikapasitet.

Drift/utlading • Batteriene kan benyttes ved temperaturer i området fra −10 °C til +50 °C/14 °F til 
+122 °F.

• Lav driftstemperatur reduserer kapasiteten som kan utnyttes; svært høye drifts-
temperaturer forkorter batteriets levetid.

3D Disto-strømfor-
syning  Kun serviceverksteder som er godkjent av Leica Geosystems har lov til å bytte 

batterisokkelen.
• Intern: Fra batterisokkel, med faste Li-Ion-batterier, 14,4 V, 63 Wh.
• Ekstern: Strømforsyning til 3D Disto tilkoblet med kabel utstyrt med landsspesi-

fikke plugger til internasjonal bruk.
Inndata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Utdata: 24 V DC, 2,5 A.
Lengde: 1,80 m.

a) Batterisokkel
b) Tilkobling for strømforsyning

a

b010761_001
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Strømforsyning til 
fjernkontrollen 
RM100

RM100 er utstyrt med ett alkalisk AA-batteri, 1,5 V.

2.5 3D Disto-programvare
2.5.1 Programkonsept

3D Disto-system-
program

3D Disto inkluderer et brukergrensesnitt for datamaskiner med Windows-operativ-
systemer.
Maskinvarekrav:
• Windows 7 og senere. RT-versjoner støttes ikke.
• Skrivebordsenheter eller bærbare datamaskiner med tastatur og mus.
• Enheter med berøringsskjerm og nettbrett.
• Skjermoppløsning minst 680 x 1000 piksler
• 32 bit eller 64 bit

 Sett Leica USB-minnet inn i en USB-port type A. Bruk en adapter for andre port-
typer. Kontroller at både porten og adapteren har “on-the-go”-funksjonalitet 
(OTG). 

Lisenskode For å aktivere 3D Disto-feltprogrammene trenger programvaren en lisenskode. Se den 
følgende listen for å få informasjon om hvor du finner lisenskodene:
• på papirene som ble levert med instrumentet, eller kvitteringen fra forhandleren.
• på USB-minnepinnen (kodefil).
• på Leica myWorld-nettstedet når du har registrert produktet.

Aktivere feltpro-
grammer med 
lisenskoden

Legge inn lisenskoden manuelt

Importere lisenskoden
1) Klikk på 3D Disto-dataikonet på skrivebordet.
2) Kopier lisenskodefilen til mappen "lisens".

1) Batterirommet åpnes ved å 
skyve lokket i pilens retning.

2) Bytt batteri og sett på plass 
lokket.

010762_001

2

1

 Koble 3D Disto til Windows-enheten, og 
start 3D Disto-feltprogrammet.

1) På hovedskjermen trykker du menytasten. 

2) Velg Enhet... » Programvare... » Lisens... 
» Legg inn lisenskoder.

3) Legg inn lisenskoden, og trykk på OK.
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Tilpassede feltpro-
gram

Programvare tilpasset brukerens spesifikke krav kan utvikles ved hjelp av programva-
reutvikler fra en tredjepart. Ta kontakt med en Leica Geosystems-representant for å 
få mer informasjon. 

Oppdatering av 
programvare

1) Start nettleseren, og gå til myWorld-nettsiden. (https://myworld.leica-geosys-
tems.com)

2) Register produktet ved å taste inn utstyrets nummer.
3) Velg siden myProducts, velg siste programvareversjon, og trykk på tasten Last ned.

2.5.2 Brukergrensesnitt

Startskjerm  Alle viste skjermbilder er eksempler. Det er mulig at enkelte programvare-
versjoner avviker fra standardversjonen.

a) Resultatvinduet med resul-
tattast

b) Tittelfelt med Hjem-tast
c) Verktøylinje
d) Skisseområde/punktsøker
e) Hovedfelt
f) 3D Distos posisjon
g) Statusfelt
h) Navigasjonskube og -

verktøy

Element Beskrivelse
Tittelfelt Viser hvilket feltprogram som kjører.

 lagrer og lukker filer eller feltprogrammer som kjører. 
Hovedfelt Inneholder følgende knapper:

• Meny 
Åpner menyen for å starte feltprogrammer eller defi-
nere innstillinger.

• DIST-knapp 
Starter måling eller utsetting av punkter.

• Punktsøker 
Åpner, lukker og låser punktsøker.

Disse tastene vises under alle feltprogrammer.
Skisseområde Viser målte punkter, linjer og arealer samt den korrekte 

posisjonen til 3D Disto i forhold til målte punkter - enten 
sett ovenfra eller fra siden/utbrettet.

Punktsøker Viser direkte 3D Disto-video som brukes til å sikte inn 
punkter og å ta bilder.

Resultatvindu Viser alle resultater som for eksempel avstander, høyder, 
helninger, arealer sammen med den tilsvarende valg-
tasten, for eksempel . Kalkulatoren åpnes ved å trykke 
på resultatet.

Verktøylinje Inneholder verktøy spesifikke for de forskjellige feltpro-
grammene. Se" Verktøylinje for standardoppgaver 
(måling)".

Statusfelt Viser status for tilkoblinger, batterier, gjeldende funksjon 
og assistent.

010764_002

a
b

c

d

e

f

g
h
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Driftsprinsipper for 
skissevisningen

Velge eller tegne elementer

 Sørg for at navigasjonsverktøyene er deaktivert.
For å velge et punkt eller en linje i skissen klikker du med musen eller trykker med én 
finger.
For å tegne en linje velger du et punkt med musen, pekepennen eller fingeren, skyver 
til ønsket punkt og slipper.

Justere skissevisningen med navigasjonsverktøy
Bruk navigasjonsverktøyene for å justere skissevisningen individuelt.

• Zoom ved å tegne et firkantet område
• Zoom
• Få plass til hele modellen i visningen
• Panorer skissen
• Roter skissen
• Endre perspektivet
Aktiver et navigasjonsverktøy ved å klikke eller trykke på det. Det valgte verktøyet 
utheves, og markøren endres.
Deaktiver et navigasjonsverktøy ved å klikke eller trykke på det én gang til.

Justere skissevisningen med navigasjonskuben
Du kan også bruke navigasjonskuben for å justere skissevisningen.
Klikk og dra på kuben for å justere visningen individuelt.
Klikk på en side, et hjørne eller en kant på kuben for forhåndsdefinerte visninger.

Bevegelser for berøringsskjerm
Hvis enheten din har en berøringsskjerm, kan du bruke bevegelser med to fingre til å 
justere skissevisningen raskt uten å bruke navigasjonsverktøyene:

Navigasjonskube og -
verktøy

Endrer perspektiv og skalering på skissen. Klikk på en side, 
et hjørne eller en kant på kuben for forhåndsdefinerte 
visninger. Bruk navigasjonsverktøyene for å justere 
visningen individuelt.

Element Beskrivelse

Sveip: Zoom inn:

Roter: Zoom ut:

011137_001

011136_001

009108_001

009111_001

009110_001
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Verktøylinje for 
standardoppgaver 
(måling)

Statusfelt

Tast Beskrivelse
Angi og mål en referansehøyde.

Start en linje eller overflateskanning.

Deaktiver tegning av linje.

Gå ett punkt tilbake.

Gå ett punkt fram.

Vis alle bildene i skissen.

Vis liste over alle CAD-verktøy.

Bekreft gjeldende operasjon.

Start funksjonen areal eller volum.

Angre eller gjenta siste kommando.

Slett funksjoner.

Ikon Beskrivelse
Viser gjenstående batterilevetid for 3D Disto.

Viser om 3D Disto er tilkoblet strømforsyning.

Viser USB-forbindelse mellom Windows-enhet og 3D Disto.

Viser om WLAN-tilkoblingen virker.

Skisseområdets skalering og tast for å endre zoomnivå. 

Viser punktsøkerens zoomnivå/forstørrelse.

Viser at helningssensoren er avslått.
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Ikoner i resultatvin-
duet

Ikon Beskrivelse
Horisontallengde

Skråavstand

Høyde, høydeforskjell

Venstre vinkel

Høyre vinkel

Koordinater: X, Y

Helning

Horisontalt/hellende areal

Omkrets for horisontalt/hellende areal

Volumhøyde

Volum

Sirkelstørrelse

Omkrets

Diameter

Skanneområde

Skanningens omkrets

Skannevolum

Avstand mellom punkt og flate.

Vinkelrett avstand fra et punkt til referanselinjen.

Avstand fra referanselinjens grunnpunkt til bunnen av den vinkelrette 
linjen.

3D Disto_052

3D Disto_053
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3 Oppstilling av instrumentet
3.1 Oppstilling av 3D Disto

Oppstilling trinn for 
trinn

Følgende beskrivelse forutsetter oppstilling på et stativ. Du kan også plassere 3D Disto 
på flate overflater som gulv eller brett.

3.2 Koble 3D Disto til en Windows-enhet

Koble 3D Disto til 
en Windows-enhet 
trinn for trinn

Starte programvaren

Trinn Beskrivelse

 Det anbefales å alltid skjerme instrumentet mot direkte sollys og å unngå 
temperaturvariasjoner rundt instrumentet.

1. Still opp stativet på et egnet sted der punktene 
som skal måles, kan siktes inn på en god måte. 
Trekk ut stativbena til en behagelig arbeids-
høyde oppnås.

2. Sett 3D Disto på stativhodet. Stram stativets 
senterskrue.

3. Sentrer dåselibellen på 3D Disto ved å justere 
stativbena.

4. Trykk på  for å slå på instrumentet.
3D Disto starter selvnivellering: Helningen 
kontrolleres av helningssensoren, og instru-
mentet nivellerer seg selv dersom helningen er 
< 3°.

 Ikke rør 3D Disto når selvnivellering pågår.

2

3

1

4

1
1

010813_001

Trinn Beskrivelse
1. Klikk på 3D Disto-ikonet på skrivebordet for å starte programvaren.

Når du starter programvaren for første gang, vil følgende skjermbilde åpnes:

Endre innstillingene om nødvendig.
Trykk på  for å fortsette.
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3.3 Assistent

Assistent og støt-
teikoner

En assistent er tilgjengelig for å lede deg gjennom alle måleoppgaver med illustrerte 
hurtigmenyer.

 Hvis det ikke er behov for funksjonen, deaktiveres den i Meny » Innstillinger 
» Assistent. Selv om assistenten er deaktivert, vil fremdeles støtteikonene i 
statusfeltet vise hvilket feltprogram som kjører, og hvilken handling som kreves 
av bruker. 

Følgende skjermbilde åpnes:

a) Velg WLAN-grensesnittet.*
b) Liste over tilgjengelige WLAN-enheter og den respektive signalstyrken 

deres. Velg en enhet for å koble til.
c) Hvis du foretrekker kabeltilkobling, plugger du i USB-kabelen og 

klikker her.
d) Klikk her for å fortsette uten tilkobling.

* 3D Disto-enheter med serienummer 175... trenger en ekstern WLAN USB minne-
pinne.

Trinn Beskrivelse

010818_002

a

b

c

d
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3.4 Helningssensor

Helningssensor En innebygget helningssensor sørger for at målingene relateres til den virkelige hori-
sonten eller loddlinjen, definert av gravitasjonen. Helningen kontrolleres av helnings-
sensoren, og instrumentet nivellerer seg selv dersom helningen er < 3°.

 Hvis 3D Disto ikke kan nivelleres, blinker  i statuslinjen. Niveller 3D Disto, 
eller avbryt nivelleringen.

 Kun for avanserte brukere:
Hvis helningssensoren er AV, vil ikke systemet kompensere helningen til 3D 
Disto. Alle resultater som refererer til den fysiske horisonten som for eksempel 
helning, høydeforskjeller, horisontale avstander, vinkler, arealer eller volum 
refererer nå til laserenhetens hellende horisont. Kun helningsavstanden 
mellom to målte punkter er uavhengig av helningssensorens innstilling. Det kan 
være nyttig å deaktivere helningssensoren ved vibrasjoner, som for eksempel 
ved bruk på anleggsplasser, ustabile eller bevegelige miljøer som ombord på 
båter. Nesten alle målinger kan fortsatt utføres, og eksporterte data kan 
"nivelleres" etterpå med et CAD-program.

3.5 Oppsett av enheten og menyinnstillinger

Oppsett av enheten

• Tilkoble 3D Disto for å koble til WLAN, USB-kabel, eller koble fra.
• WLAN kanal for å velge mellom forskjellige kanaler dersom tilkoblingen ikke virker.
• Helningssensor for å aktivere/deaktivere helningssensoren.

Velg AV ved arbeid i røffe anleggsmiljøer med mange støt og vibrasjoner, ellers 
velges PÅ (følsom).

• Tyveribeskyttelse for å beskytte instrumentet med PIN.
• Kalibrering for å kontrollere og justere. Se"8 Kontroll og justering" for mer infor-

masjon.
• Programvare for å oppdatere programvare eller legge inn / aktivere programvarens 

lisenskode.

Alle innstillinger i oppsettets skjerm-
bilde kan også endres fra menyen: Velg 
Meny » Enhet.
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Innstillinger

• Fangradius for å definere arealet rundt et punkt/en linje. Innstillingen gir en liste 
over punkter som ligger tett opp til hverandre slik at det blir lettere å velge.

• Assistent for å aktivere/deaktivere assistenten.
• Enheter for å endre enhetsinnstillingene.
• Velkomst tekst for å legge inn for eksempel firmanavn.
• Skjermtastatur for å definere visningsmodus for skjermtastaturet på enhet med 

berøringsskjerm.
Automatisk: Skjermtastaturet vises automatisk så snart du blir bedt om å skrive inn 
tegn.

• Dato og tid for å endre innstillinger for dato og tid.
• Språk for å velge ønsket språk på programvaren.
• Import / Eksport innstillinger for å endre format, koordinater og skilletegn.
• Instrumentet har en tilbakestillings-funksjon. Hvis du velger Tilbakestill til stan-

dard og bekrefter, vil enheten settes tilbake til normalverdiene.
Alle måledata lagres.

3.6 Databehandling
3.6.1 Filbehandling

Filbehandling Fra Filbehandling håndteres hele dataadministreringen av målefiler, bilder, sikrings-
punkter og dataoverføring.

For å åpne Filbehandling trykker du på menytasten  og velger Filbehandling.

Trykk på Meny » Innstillinger, 
følgende valg vises:
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Beskrivelse av taster:

Verktøylinjetaster 
innenfor Filbehand-
ling

Administrering av 
bilder og sikrings-
punkter

Bilder og sikringspunkter lagres i egne mapper.

Ikon Beskrivelse
Prosjektmappe

Mappe med bilder

Mappe med sikringspunkter

Midlertidig fil

Målefil

Projektor-fil

Tast Funksjon
Lukk mappe/Filbehandling

Gå til et høyere mappenivå eller lukk filbehandling

Opprette en mappe, og skriv inn et mappenavn

Åpne en valgt fil eller mappe

Se det valgte elementet.

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

Gi fil eller mappe et nytt navn

Slett en valgt fil eller mappe.
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3.6.2 Eksport og import av data

Dataeksport
Trinn for trinn

Dataimport
Trinn for trinn

Trinn Beskrivelse

 Eksport påfører målingens enhetsinnstillinger til eksporterte koordinater. 
Denne innstillingen kan endres når som helst før en eksport utføres.

 Import/eksport-innstillingene i menyen tillater å sette koordinatene for det 
første målte punktet av hvert jobb. Denne innstillingen må gjøres før det 
første punktet i et nytt prosjekt (for eksempel en ny skanning) er målt, og 
denne innstillingen har ikke tilbakevirkende kraft.

1. Åpne Filbehandling, velg mappe eller fil, og trykk på .

Et kort trykk på  genererer en pakke med eksportfiler:
• DXF- og DWG-filer: 2D, 3D
• CSV-fil: redigerbar, felles tabelldata-format
• TXT-fil: Alt dette resulterer i redigerbart ASCII-format. Samme innhold som 

i en CSV-fil
• JPG-filer av bilder og sikringspunkter.

2. Eksportdata overføres til mappen Eksport under Mine dokumenter\Leica 
Geosystems\3D Disto på datamaskinen.

Trinn Beskrivelse

 Det er mulig å importere DXF-filer eller tabellformater til enkelte feltpro-
grammer.

 Data bør forberedes på PC-en før import. Kun punkter importeres, ikke linjer. 
Fjern irrelevante data som rammer, logoer, koordinater eller orienteringspiler 
fra DXF-filene før de importeres.

1. Klikk på 3D Disto data-ikonet på skrivebordet for å åpne importmappen.

2. Kopier CSV- eller DXF-filene til importmappen.
3. Se"6.3 Projektor" for mer informasjon.
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3.7 Kalkulator

Bruk av kalkulator • Trykk på resultatet i resultatvinduet for å starte kalkulatoren.
•  En annen måte er å trykke på Meny » Kalkulator.

Minnefunksjon
Minnefunksjonen gjør at resultater, f.eks. arealer eller volum, kan legges til eller 
trekkes fra.
• Klikk på MC for å slette minnet.
• Klikk på MR for å hente opp lagrede verdier fra minnet.
• Klikk på M- for å trekke den viste verdien fra verdien i minnet.
• Klikk på M+ for å legge den viste verdien til verdien i minnet.

 For å lagre en bestemt verdi i minnet: Klikk MC for å slette minnet, legg inn 
verdi og trykk M+. Trykk på M- for å lagre verdien som en negativ verdi.

010862_002
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4 Tekniske uttrykk og forkortelser

Horisontalretning

V-vinkel

Lengder

a) Horisontalretning: [°] eller [gon]

a

010863_001

Innstilling: Horisont = 0

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

Innstilling: Horisont = 90°/100 gon

a) Vertikalvinkel: [°] eller [gon]

010864_001

a

010865_001

a

a) Vinkelrett avstand

a) Skråavstand 
b) Vertikal avstand  = Høydeforskjell
c) Horisontallengde 

010867_001

a

010868_001

c

a

b
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Arealer

Referanser

Helningssensor Helningssensoren garanterer nøyaktig resultat selv om 3D Disto ikke er stilt opp hori-
sontalt.

Sikringspunkter Sikringspunkter knytter målinger til et koordinatsystem. Med disse fastpunktene 
kan standplass for 3D Disto flyttes, eller målinger kan fortsettes på et senere tids-
punkt slik at alle målingene er tilpasset hverandre.

 Se"6.4 Standplass" for mer informasjon.

a) Hellende areal slik det er målt
b) Horisontalt areal, beregnet av 3D Disto010869_001

a

b

a) Referansehøyde:
Et nivå som alle høyder refererer til.

a) Referanseakse/-linje:
En linje som alle dimensjoner 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

Helningssensoren av = deaktivert
Alle måleresultater forholder seg til de 
hellende aksene og horisonten til 3D 
Disto.

Helningssensor på = aktivert
Alle måleresultater forholder seg til de 
horisontale aksene og horisonten 
hvis 3D Disto er stilt opp mellom 0° og 
3°.

010876_001 010877_001

0-3°

010873_001
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Utsetting eller 
projeksjon

Plandata i DXF og vanlige tabellformater kan importeres og brukes til å sette ut tilsva-
rende punkter eller rutenett.

Laseravstandsmåler Laseravstandsmåleren (LDM) bestemmer avstander ved hjelp av en synlig rød laser-
stråle.

Kalibrering Kalibrering er en fremgangsmåte for å kontrollere og justere instrumentets nøyak-
tighet. Se"8 Kontroll og justering" for mer informasjon.

Linjal for forskjø-
vede punkter

Linjalen for forskjøvede punkter er et tilbehør for å måle utilgjengelige punkter eller 
skjulte punkter.

010874_001

CAD

a) Linjal for forskjøvede punkter

010875_001

a?
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5 Betjening
5.1 Måledata

Beskrivelse 3D Disto er en kombinasjon av en nøyaktig laseravstandsmåler (LDM) og vinkelenko-
dere. Målingene brukes til å etablere forhold mellom forskjellige mål som horisontal-
lengder, indirekte målinger, høydeforskjeller til å avgjøre romdimensjoner, vinkler fra 
vegg til vegg, arealer, volum, loddpunkter eller andre funksjoner.

5.2 Punktsøker

Beskrivelse 3D Disto har et innebygget kamera. Man får tilgang til det med  og kamerabildet 
vises direkte på skjermen til 3D Disto. Trådkorset i punktsøkerens bilde gjør sikting og 
måling mulig selv om laserstrålen ikke er synlig, for eksempel ved lange avstander eller 
ved kraftig bakgrunnsbelysning.

Eksempel på en punktsøkerskjerm:

Bruk av punktsøker Punktsøkertast

Start punktsøker ved å trykke på .

Et andre trykk på tasten aktiverer låsefunksjonen og et tredje låser opp og lukker 

punktsøkeren. Låsefunksjonen indikeres med et låsesymbol på en nøkkel. 

Sikting: Det er forskjellige metoder for å sikte inn et målepunkt:
a) Trykk på skjermbildets piltaster for sikting, hold inne. Da vil 

3D Disto dreie hurtig mens korte trykk dreier trinnvis.
b) Trykk og sikt: Trykk på en posisjon på skjermbildet. Laser-

punktet går til dette punktet automatisk. 
c) Sikting med joystick: Aktiveres ved å trykke i senteret av 

trådkorset. En rød prikk vises i senteret. Beveg pekepennen 
over skjermen for å vri 3D Disto i samme retning i sanntid 
inntil den røde pilen slippes. Desto lenger den røde pilen er, 
desto hurtigere beveges 3D Disto.

c

a

b

011126_001
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Beskrivelse av verktøylinjen

Tast Funksjon
Trykk for å zoome inn eller ut.

Trykk for å justere kameraets lysstyrke.

Trykk for å vise/skjule alle målepunkter.

Trykk for å måle skjulte punkter.
Velg et offset-verktøy i hurtigmenyen:

• Vertikal offset: Mål ett punkt på et hvilket som helst vertikalt mål.
• Individuell offset: Mål to punkter på en stang eller annen maskin-

vare.
• Forskyvningslinjal: Mål to punkter på offsetpunktlinjalen til 3D 

Disto.
En assistent leder gjennom arbeidsflyten.
Trykk for å ta bilder som dokumentasjon.

Trykk når det er mørkt for å endre punktsøkerens bilde til kantmodus. 
Kanter og hjørner blir uthevet i sort.
Trykk for å velge mellom forskjellige dreiekommandoer:
• Drei 90° høyre
• Drei 90° venstre
• Drei ?°: Legg inn den horisontale vinkelen, noe som skal få 3D Disto 

til å dreie.
• Horisont: 3D Disto går til 0% helning i horisontal posisjon. 
• Lodding opp: Dette alternativet kan brukes til å lodde opp et punkt 

ved å stille opp 3D Disto rett over det. Bruk markeringen 90° på 
sokkelen til 3D Disto for sentrering.
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5.3 Arbeidsflyt for måling

Målinger trinn for 
trinn

Trinn Beskrivelse
1.

For å sikte inn det første punktet, for eksempel et hjørne, trykker du på  
og bruker piltastene eller en annen metode som beskrevet i"5.2 Punkt-
søker"for å flytte laserpunktet til ønsket posisjon.

 Sørg for at laserpunktet ikke blir delt over kanter eller hjørner under sikting.

2.
Trykk på  for å måle.

3. Sikt inn det andre punktet som beskrevet i trinnene ovenfor.
En linje fra det første til det andre målepunktet vises.

4. Fortsett som beskrevet for måling av flere punkter, eller bruk  til å 
lukke/avslutte polygonet.

011133_001
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 I visse situasjoner er ikke den foreslåtte linjen tilgjengelig. Polygoner kan også 
bli lukket og resultatene opprettet ved å tegne en linje med pekepennen 
mellom de to punktene som skal kobles.

 For å endre visningen til et egnet perspektiv bruker du navigasjonverktøyene 
eller klikker på navigasjonskuben.

5. Trykk på  for å velge mellom lagre, lagre som, tømme skjermen, lukke 
målinger uten å lagre.

Trinn Beskrivelse
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Beregning av 
arealer og volum

3D Disto kan også hjelpe til med å bestemme arealer og volum. Begge kan bestemmes 
under eller etter måling.

Trinn Beskrivelse
1. Trykk på .

2. Velg linjen som skal legges til arealet, og trykk på .

3. Fortsett på samme måte for alle linjer, og trykk på .

4. Det vises hurtigmenyer der du kan velge mellom de ulike alternativene for å 
definere høyden:
• Legg inn høyde:

Oppgi ønsket verdi, og trykk på OK.
• Mål høyden:

Punktsøker åpnes, sikter inn og måler et punkt på gulv med fulgt av 
punkt på taket. Punktene kan måles hvor som helst på gulvet eller i taket. 
Høyden vises i resultatvinduet.

• Lukk listen:
Resultatet er et areal.

5. For å endre høyde eller beregne volum med et valgt areal trykker du på  
og fortsetter som beskrevet i trinnene ovenfor.

6. Avslutt feltprogrammet ved å trykke på .
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6 Feltprogrammer
6.1 Oversikt

Beskrivelse Et utvalg av tilgjengelige feltprogrammer håndterer et vidt spekter av bygningsopp-
gaver og oppgaver i det daglige arbeidet.
• Måling:

En praktisk funksjon til måling av romdimensjoner, vegger, vinduer, trapper og 
andre detaljer med referansehøyde, manuelt eller automatisk.

• Projektor:
Gjør det mulig å sette ut rutenett og andre plandata på gulv, tak eller vegger.

• Plassering:
Rutine for å enkelt og korrekt kontrollere og endre plasseringen av 3D Disto.

• Verktøysett:
Smart måling og utsettingsverktøy.

6.2 Måle

Beskrivelse Dette feltprogrammet måler romdimensjoner med detaljer. For disse målingene er 
flere tilleggsfunksjoner tilgjengelige:
• Referansehøyde
• Måling av enkelt punkt
• Skanneverktøy for automatiserte skanninger
• CAD-verktøy

6.2.1 Referansehøyde

Definere en refe-
ransehøyde
Trinn for trinn

Innenfor målefeltprogrammene kan du definere en kjent høyde som referansehøyde. 
Alle videre målte høyder vil referere til denne referansehøyden.

Trinn Beskrivelse
1. Trykk på .

2. Legg inn og mål referansehøyden i hurtigmenyen. Legg inn verdien og trykk 
på OK.

3. Punktsøker åpnes.
Sikt inn referansehøyden, og trykk på .

4. Referansehøyden vises i skisseområdet.
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6.2.2 Skanneverktøy for automatiserte skanninger

Beskrivelse Dette verktøyet utfører en automatisk horisontal, vertikal og hellende profilmåling og 
overflateskanninger.
Ideelt til måling av rom uten vinkelrette hjørner, med buede vegger, utilgjengelige 
punkter, helninger eller arealer.

Linjeskanning, trinn 
for trinn

010918_001

Trinn Beskrivelse
1. Trykk på  for å starte skanning.

2. Hurtigmenyen tilbyr linjeskanninger og overflateskanninger.

Trykk på  for å velge linjeskanninger.

3. Hurtigmenyen spør etter skanningstyper.

• Horisontal
• Vertikal
• Helning

4. Punktsøker åpnes slik at startpunktet kan siktes inn og måles.

Sikt inn, og trykk på .

 For vertikal linjeskanning:
Hurtigmenyen ber deg velge skanneorientering: 
• Loddrett på vegg
• Fri: En assistent leder gjennom arbeidsflyten.

5. Hurtigmenyen ber deg definere skanneretning.
Horisontal linjeskanning:
• Venstre (360°)
• Punkt til punkt
• Høyre (360°)
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Vertikal linjeskanning:
• Opp (360°)
• Punkt til punkt
• Ned (360°)

Helningsskanning:
Punktsøker åpnes.

Sikt inn skanningsslutt, og trykk på .

6. Hurtigmenyen ber om definisjon av mellomrom i målingen.
Velg et intervall og trykk OK eller gå til posisjonen lengst til høyre for å legge 
inn individuelle intervaller.

 For å få best måleresultater bør man unngå små mellomrom ved lange 
avstander.

7. Trykk OK.
Skanningen starter

 Verktøylinjen endres.

Trykk på  for å starte kameraet. Trykk igjen for å låse opp.

Trykk på  for å velge mellomrom i skanningen, hoppe over resten av skan-
ningen, fortsette skanningen eller avbryte skanningen.

Trykk på  for å hoppe over et punkt du ikke trenger, eller som skaper 
problemer.

8. Hvis skanning er ferdig, viser hurtigmenyen Klar. Rediger skanning? Ja/Nei.
9. Hvis Ja: En ny verktøylinje vises, for eksempel for å måle manglende punkter 

med DIST eller slette unødvendige punkter med papirkurv-symbolet.

Trinn Beskrivelse
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Overflateskanning, 
trinn for trinn

 Trykk på  eller  for å velge punkter.

Trykk på  for å starte en forenkling av skanning som automatisk sletter 
punkter som ligger på linje.

Trykk på  for å avslutte skanningen.

10. Trykk på  for å lagre og lukke målefilen.

Trinn Beskrivelse

Trinn Beskrivelse
1. Trykk på  for å starte skanning.

2. Hurtigmenyen tilbyr linjeskanninger og overflateskanninger.

Trykk på  for overflateskanning.
3. Hurtigmenyen har tre skannealternativer: horisontal, helning og vertikal:

Velg din preferanse i henhold til overflaten du ønsker å skanne.

 Bruk vertikal eller horisontal skanning for å måle på vegger, gulv og i tak.

 Helningskanninger er ideell for å kontrollere ujevnheter i en overflate, 
uavhengig av helningen.

4. Velg alternativet "nøyaktig" eller "hurtig". "Nøyaktig" finner den nøyaktige 
posisjonen til hvert skannepunkt. "Hurtig" prioriterer kort måletid og 
robusthet. Nøyaktigheten til målingen er den samme.

5. Punktsøker åpner for målinger for å definere skanneområdet:
Definer skanneområdet:
• horisontal og vertikal: måle 2 kanter (3 punkter). Arealet fullføres automa-

tisk
• helningsskanning: mål grensene for skanningen, og trykk på  for å fort-

sette.
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6. Hurtigmenyen ber om definisjon av mellomrom i målingen.
Velg et intervall og trykk OK eller gå til posisjonen lengst til høyre for å legge 
inn individuelle intervaller.

 For å få best måleresultater bør man unngå små mellomrom ved lange 
avstander.

7. Trykk OK.
Skanningen starter.
Avviket for hvert skannepunkt til referanseplanet vises i resultatvinduet. 

Av geometriske grunner er beregning av skannevolum en tilnærming.

 Verktøylinjen endres.

Trykk på  for å starte kameraet. Trykk igjen for å låse opp.

Trykk på  for å velge mellomrom i skanningen, hoppe over resten av skan-
ningen, fortsette skanningen eller avbryte skanningen.

Trykk på  for å hoppe over et punkt du ikke trenger, eller som skaper 
problemer.

8. Trykk på  for å lagre og lukke målefilen.

Trinn Beskrivelse
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6.2.3 CAD-verktøy

Beskrivelse CAD-verktøy er et sett med tegnefunksjoner.

Klikk på knappen i verktøylinjen for å vise CAD-verktøyene. 

Følgende verktøy er tilgjengelige:
• Sirkel
• Rektangel
• Skjæringspunkt mellom linjer
• Linjeutvidelse
• Flytte punkt
• Vinkelrett skjæringspunkt

Sirkelverktøy Hensikten med sirkelverktøyet er hovedsakelig å tegne sirkler på punkter, som for 
eksempel sokler eller hull.

Trinn Beskrivelse
1. Sikt inn og mål et punkt og aktiver sirkelfunksjonen ved trykke lenge på 

punktet i skisseområdet.
2. Velg Sirkel. 

3. Hurtigmeny åpnes.

Legg inn verdien og trykk på OK.
4. Sirkelen tegnes inn rundt det valgte punktet. Resultatvinduet viser radius, 

omkrets og sirkelens størrelse.

 For å slette sirkelen legger du inn 0 som verdi og trykker på .
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Rektangelverktøy Trinn Beskrivelse
1. Mål første og andre punkt på rektangelets diagonal, for eksempel et vindu, og 

aktiver CAD-verktøyet ved å trykke lenge på linjen.

2. CAD-verktøymenyen åpnes. Velg Rektangel.

3. Diagonalen endres til et horisontert rektangel.
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Verktøy for skjæ-
ringspunkt på linjer

Verktøyet for skjæringspunkt på linjer finner skjæringspunktet mellom to linjer.

Trinn Beskrivelse

 Plassering av skjæringspunkt beregnes todimensjonalt i X-Y-planet. Skjæ-
ringspunktets høyde beregnes ved ekstrapolering av første linje.

1. Sikt inn og mål to punkter eller velg en eksisterende linje.

2. Aktiver CAD-verktøyet ved å trykke lenge på linjen i skisseområdet. Velg Skjæ-
ringspunkt.

3. Assistenten ber om å velge en annen linje.
Velg en annen linje.
Skjæringspunktet foreslås når en linje velges:

4. Når  er trykket, blir skjæringspunktet generert, og forbindelseslinjene til 

de eksisterende punktene blir lagt til.
5.
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Linjeutvidelses-
verktøy

Linjeutvidelsesverktøyet utvider en linje med en manuelt oppgitt lengde.

Trinn Beskrivelse

 Linjeutvidelsens endepunkt er beregnet som 3-dimensjonal ekstrapolering av 
den valgte linjen.

1. Sikt inn og mål to punkter eller velg en eksisterende linje.
2. Aktiver CAD-verktøyet ved å trykke lenge på linjen i skisseområdet. Velg Linje-

forlengelse.

3. Hurtigmenyen ber om forlengelseslengde.
Oppgi en verdi, og trykk på OK.

4. Linjeutvidelsens endepunkt foreslås:

5. Når  trykkes, blir det nye punktet laget, og forbindelseslinjen til forrige 

punkt legges til.
6.
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Verktøy for å flytte 
et punkt

Verktøyet for å flytte et punkt lager et nytt punkt ved å oppgi en verdi for sideveis 
bevegelse langs en eksisterende linje, korrigering og korrigeringsvinkel.

Trinn Beskrivelse

 Plassering av punktet som flyttes, beregnes todimensjonalt i X-Y-planet. 
Høyden til det nye punktet beregnes ved ekstrapolering av den valgte linjen.

1. Sikt inn og mål to punkter eller velg en eksisterende linje.
2. Aktiver CAD-verktøyet ved å trykke lenge på linjen i skisseområdet. Velg 

Forskjøvet punkt.

3. Assistent og hurtigmeny ber om lengden av bevegelsen.
Oppgi en verdi, og trykk på OK.

4. Lengden til det flyttede punktet foreslås:

5. Trykk på  for å fortsette.

6. Assistent og hurtigmeny ber om retningsvinkelen for forskyvningen.
Oppgi en verdi, og trykk på OK.
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7. Vinkelen for forskyvningsretningen foreslås:

8. Trykk på  for å fortsette.

9. Assistent og hurtigmeny ber om forskyvningen.
Oppgi en verdi, og trykk på OK.

10. Det flyttede punktet foreslås:

11. Når  trykkes, blir det nye punktet laget, og forbindelseslinjen til forrige 

punkt legges til.
12.

Trinn Beskrivelse
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Vinkelrett skjæ-
ringspunkt-verktøy

Det vinkelrette skjæringspunkt-verktøyet finner den vinkelrette projeksjonen av et 
punkt på den valgte linjen.

Trinn Beskrivelse

 Plassering av skjæringspunkt beregnes todimensjonalt i X-Y-planet. Skjæ-
ringspunktets høyde beregnes ved ekstrapolering av første linje.

1. Sikt inn og mål to punkter eller velg en eksisterende linje.

2. Aktiver CAD-verktøyet ved å trykke lenge på linjen i skisseområdet. Velg 
Vinkelrett skjæringspunkt.

3. Assistenten ber om å velge et punkt.
Trykk OK. Velg punktet.

4. Skjæringspunktet foreslås når et punkt velges:

5. Når  er trykket, blir skjæringspunktet generert, og forbindelseslinjene til 

de eksisterende punktene blir lagt til.
6.
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6.3 Projektor

Beskrivelse Dette feltprogrammet projekterer punkter eller geometriske rutenett på horisontale, 
vertikale eller hellende (= “fri”) flater. Plandata i DXF eller tabellformat kan importeres 
eller rutenettets geometri legges inn manuelt.

6.3.1 Framgangsmåte

Projektor, Start

Måle arbeidsom-
rådet

Punkt-design

010958_001

Trinn Beskrivelse
1. Trykk på Meny » Feltprogrammer » Projektor.
2.

Hurtigmenyen har tre skannemoduser: horisontal, helning og vertikal.
Velg din preferanse i henhold til arbeidsområdet.

3. Punktsøker åpnes for å måle arbeidsområdet.

Trinn Beskrivelse
1. Mål alle viktige objekter du ønsker å vurdere (kanter, hjørner, osv.).

 Kun for horisontal modus: det første målte punktet definerer nivået som alle 
etterfølgende punkter refererer til.

2. Hvis  er aktivert, trykker du på denne tasten for å lukke konturen. Deretter 
måler du ytterligere interessepunkter (kun helningsmodus).

3. Når alle punktene er målt, trykker du på  for å fortsette.

Trinn Beskrivelse
1.

Hurtigmenyen har to alternativer for å definere projeksjonspunktene: Rute-
nett-modus for et vanlig mønster og importeringsmodus for individuelle DXF- 
eller CSV-filer.

 Bruk tasten  til når som helst å gå tilbake til måling av arbeidsområdet.
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Rutenett-modus

Importeringsmodus

Trinn Beskrivelse
1.

Trykk på  for å starte Rutenett-modus.

2. Hurtigmenyen vises, velg mellom Definer ny, Bruk siste eller Mål.
3. Velg ønsket alternativ:

• Definer ny: bruk de påfølgende verktøyene for å gå inn i rutenettets 
geometri.

• Bruk siste: gjenopprett det siste rutenettet.
• Mål: følg veiledningen gjennom arbeidsflyten for å låse inn i et eksiste-

rende rutenett. Dette alternativet hopper over følgende trinn Justering.

Trinn Beskrivelse
1.

Trykk på  for å starte importeringsmodusen.

2. Filbehandleren viser alle importerte DXF- og CSV-filer.
Velg en fil.

 Trykk på  hvis du ønsker å sjekke innholdet via viseren.
Toppteksten i skjermen viser dimensjonen av filen. Endre innstillingen for 
avstand i menyen dersom skalaen ikke passer til arbeidsområdet!

 Slik importerer du punkt fra en liste, angi koordinater X, Y eller Y, X i et tekst-
redigeringsprogram og lagre filen med filtypen CSV. Hvis importeringen ikke 
fungerer ordentlig, sjekk importerings-/eksporteringsinnstillingene i menyen.

3. Trykk på  for å fortsette.

4. Projeksjonspunkter vises og er klare for justering.
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Justering av 
designet

Trinn Beskrivelse

 Bruk tasten  til når som helst å gå tilbake til Punktdesign.

1. Innretter åpnes.

2. Punktdesign vises nå i arbeidsområdet og må flyttes til ønsket posisjon. Bruk 
følgende verktøy:

 Rutenettet kan flyttes opp, ned, til venstre og høyre på skjermen i små trinn 
med  /  /  / .

Den loddrette avstanden fra et valgt rutenettpunkt til en referanselinje vises. 
Trykk på denne avstanden for å endre verdi.

Trykk på  for å tilbakestille rutenettets posisjon.

Trykk på  for å justere rutenettet parallelt til en valgt linje.

 Linjer mellom punkter kan trekkes på skjermen om nødvendig før bruk 
av Parallell-verktøyet.

Trykk på  for å snu rutenettet 90°.

Trykk på  for å plassere rutenettet nøyaktig på et referansepunkt.

3. Trykk på  for å fortsette.
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Punktprojeksjon

Bytting av plan  Hvis et punkt ikke kan projiseres i taket, kan du flytte laserstrålen ned på gulvet 
før du trykker på DIST-tasten. Etterfølgende punkter vil bli projisert på gulvet 
fra nå av. Projiseringsflaten kan endres når som helst.

6.3.2 Sikting og utsetting med fjernkontrollen RM100

Tastenes funk-
sjoner med feltpro-
grammet Projeksjon

Trinn Beskrivelse

 Trykk på  for å gå tilbake til Innretter-verktøyet.

1. I utsettingsfunksjonen endres verktøylinjen, og projektering av rutenettet kan 
startes.

2. Bruk piltastene til å velge et punkt, og trykk på .

Punkter kan også velges ved å trykke på et punkt på skjermen eller ved å 
bruke fjernkontroll.

 Porøse, sammensatte eller grove flater skaper problemer hvis laserstrålen 
ikke reflekterer den nøyaktige posisjonen til utsettingspunktet.

3. Laserpunktet blinker hvis nøyaktig posisjon er funnet. Punktet utheves i skis-
seområdet. Resultatvinduet viser lengden fra punktet til referanseplanet.

4. For å legge ut flere punkter velger du et annet punkt og trykker på .

5.
Trykk på  for å lagre filen.

Trykk på  for å aktivere laseren, og trykk én gang til for å projektere 
eller måle et punkt i referanseområdet.

Hver piltast velger nabopunktet, svinger 3D Disto og starter den gjen-
tagende målingen. Trykk en gang for å aktivere fjernkontrollen og en 
andre gang for å utføre kommandoen.
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6.4 Standplass

Beskrivelse Standplass-funksjonene tillater å endre plasseringen av 3D Disto.
Sikringspunkter plasseres av brukeren og gjør plasseringsforløpet enkelt.

Sikring av stand-
plass, trinn for trinn

Ny standplass, trinn 
for trinn

Funksjonen gjør det mulig å gi 3D Disto ny standplass i et definert koordinatsystem 
tidligere etablert med Sikring av standplass, for eksempel for å fullføre en tidligere 
måling.

Trinn Beskrivelse

 To punkter må måles før sikringspunkter kan lagres.
1. Merk og fest tre til fem selvklebende målmerker på vegger, tak eller gulv i 

arbeidsområdet. Sørg for at målmerkene er spredt.

2. Trykk på Meny » Feltprogram » Standplass » Sikring av standplass.
Punktsøker åpnes.

3. Sikt inn målmerkene så nøyaktig som mulig, og trykk på  for å måle.
3D Disto tar et bilde og lagrer det med koordinater, merket med ID og dato.

4. En hurtigmeny spør Måle flere sikringspunkter? Ja/Nei.
5. Fortsett som tidligere og mål minst tre sikringspunkter.

 Flere sikringspunkter kan legges til når som helst.

 Sørg for at du har nok godt målte sikringspunkteri arbeidsområdet. Selv om 
et skulle bli borte må det være minst tre for å kunne gi ny standplass.

6. Når minst tre punkter er lagret, kan feltprogrammet avsluttes ved å velge Nei.

Trinn Beskrivelse

 Velg en posisjon for 3D Disto som gjør det mulig å sikte inn og måle minst tre 
sikringspunkter i arbeidsområdet.

1. Trykk på Meny » Feltprogram » Standplass » Ny standplass.
2. En hurtigmeny ber deg definere toleransen.

Trykk OK for å bekrefte verdien.

 En lav toleranse øker nøyaktigheten av målingene og krever nøyaktig sikting 
og at sikringspunktene er synlige.
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 Hvis det ikke er nok sikringspunkter, men målingen må være tilpasset geome-
trien til en tidligere måling, starte målingen med de samme referansepunk-
tene. Dette er det to første punktene til en måling.

3. Mappen åpnes hvis sikringspunkter er tilgjengelige.

Velg et sikringspunkt ved å trykke på  /  eller ved å trykke på skjermen.

Trykk på  for å forstørre.

Trykk på  for å se alle sikringspunkter i hele minnet.

4. Trykk på  for å bekrefte punktet.
Punktsøker åpnes.

5. Sikt inn målmerket som vises på bildet så nøyaktig som mulig, og trykk på  
for å måle.
Hvis det er vellykket, vil en hurtigmeny vise Måle neste sikringspunkt? 
Ja/Avbryt.

6. Hvis Ja: Mappen åpnes slik at neste sikringspunkt kan velges.
Fortsett som beskrevet tidligere for det andre og tredje sikringspunktet.

 Dersom måling av de to første sikringspunktene var vellykket, vil 3D Disto 
svinge omtrentlig mot neste sikringspunkt. Du må bare finsikte og trykke på 

.

7. En hurtigmeny viser OK når tre sikringspunkter er målt vellykket. Måle flere 
sikringspunkter? Ja/Nei/Avbryt.
• Trykk på Ja for å fortsette som beskrevet tidligere.
• Trykk på Nei for å avslutte.

Hvis det lykkes, viser en hurtigmeny dimensjonene mellom gammel og ny 
posisjon: XXXm; Høyde: XXXm; OK/Avbryt. Godta med OK eller Avbryt 
for å måle flere punkter.

Hvis ny standplass ikke er vellykket, viser hurtigmenyen Utenfor toleranse! 
Måle flere sikringspunkter? Ja/Nei/Avbryt. Fortsett som beskrevet tidli-
gere.

8. Trykk på  for å lukke feltprogrammet.

Trinn Beskrivelse
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Sjekk av standplass, 
trinn for trinn

Hvis 3D Disto utilsiktet ble flyttet på, for eksempel dyttet borti, vil geometrien til de 
målte punktene ikke lenger passe med tidligere målte punkter. Start en sjekk av stand-
plass for å opprettholde nøyaktighet/geometri.

Trinn Beskrivelse
1. Trykk på Meny » Feltprogram » Standplass » Sjekk av standplass for å 

starte en sjekk av standplass.
2. Hvis sikringspunkter er tilgjengelige, velger du Sikringspunkt og trykker .

3. 3D Disto vil automatisk sikte inn sikringspunktet.
Kontroller laserpunktets posisjon med målmerket.

 Ny standplass anbefales hvis laserpunktet ikke ligger i sentrum av 
målmerket.

4. Fortsett på samme måte for å kontrollere flere punkter.
5. Trykk på  for å lukke galleriet med sikringspunkter.
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6.5 Verktøysett

Generelt I tillegg til standard feltprogram har dette programmet:

Etter hver utsettingsoppgave må det aktuelle verktøyet startes på nytt. En hurtigmeny 
gir valget mellom å fortsette med samme referanse eller å måle en ny. Data blir ikke 
lagret og kan ikke importeres eller eksporteres. Fjernkontroll støttes ikke i disse felt-
programmene.

6.5.1 Enkel lodding,

Beskrivelse Enkel lodding gjør det mulig å lodde opp eller ned fra et hvilket som helst punkt uten 
å stå over det.

Enkel lodding, trinn 
for trinn

• Enkel lodding,
• Enkel sikting,
• Enkel nivellering,
• Metermerke,
• Høydesporing, og
• Parallellinje.

010899_001

Trinn Beskrivelse
1. Start feltprogrammet i Meny » Feltprogram » Verktøysett.

Feltprogrammet som kjører forblir åpent i bakgrunnen.
2.

Trykk på  på verktøylinjen.
Punktsøker åpnes.

3. Sikt inn og mål punktet som skal loddes. Trykk på .
Punktsøker forblir åpen.

4. Sikt inn omtrentlig på forventet lodding, og trykk på .
Hvis loddingen blir funnet, vil laseren blinke for å vise nøyaktig posisjon.

5. Trykk på  for å lukke verktøysettet.
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6.5.2 Enkel sikting

Beskrivelse Enkel sikting gjør det mulig å legge ut et punkt i forhold til et referansepunkt på verti-
kale flater.

 Verktøyet brukes bare på vertikale flater. På hellende flater vil utsettingsposi-
sjonen bli feil.

Enkel sikting, trinn 
for trinn

010906_001

2.000 m
0.500 m

Trinn Beskrivelse
1. Start feltprogrammet i Meny » Feltprogram » Verktøysett.

Feltprogrammet som kjører forblir åpent i bakgrunnen.
2. Trykk på  på verktøylinjen.

Punktsøker åpnes.
3. Sikt inn referansepunktet på veggen. Trykk på .

4. En hurtigmeny åpnes så det kan legges inn en verdi for avstand til høyre eller 
venstre fra referansepunktet. Legg inn en negativ verdi for venstre. Legg inn 
0 for kun å sette ut punkter med vertikal forskyvning i forhold til referanse-
punktet.
Trykk OK for å bekrefte verdien.
Laserpunktet blinker for å indikere nøyaktig posisjon.

5. En hurtigmeny åpnes så det kan legges inn vertikalverdi (= avstand over/under 
utsettingspunkt). Standardverdi = 0.
Velg negativ verdi for ned. Trykk OK for å bekrefte verdien.
3D Disto svinger og setter ut korrekt posisjon. Laserpunktet blinker for å indi-
kere nøyaktig posisjon.

6. Trykk på  for å lukke verktøysettet.
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6.5.3 Enkel nivellering

Beskrivelse Enkel nivellering holder laserpunktet på samme nivå når 3D Disto svinges horisontalt.

Enkel nivellering, 
trinn for trinn

Trinn Beskrivelse
1. Start feltprogrammet i Meny » Feltprogram » Verktøysett.

Feltprogrammet som kjører forblir åpent i bakgrunnen.
2.

Trykk på  på verktøylinjen.
Punktsøker åpnes.

3. Sikt inn referansehøyden på veggen. Trykk på .
Punktsøker forblir åpen.

4. Sikt inn omtrentlig forventet utsettingspunkt, og trykk på .
Laserpunket blinker for å indikere den nøyaktige høydeposisjonen.

5. Trykk på  for å lukke verktøysettet.
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6.5.4 Metermerke

Beskrivelse Med verktøyet Metermerke menes et metermerke eller en referansehøyde, og det 
gjør det mulig å sette ut en hvilken som helst høyde.
Verktøyet kan være nyttig til å markere et metermerke flere steder i rommet eller sette 
ut høyder på flere plan i bygget.

Metermerke, trinn 
for trinn

Trinn Beskrivelse
1. Start feltprogrammet i Meny » Feltprogram » Verktøysett.

Feltprogrammet som kjører forblir åpent i bakgrunnen.
2. Trykk på  på verktøylinjen.

3. Hurtigmenyen åpnes slik at høyden kan legges inn og referansehøyden kan 
måles.

4. Punktsøker åpnes.

Sikt inn referansepunktet på veggen. Trykk på .

5. En hurtigmeny åpnes slik at en absolutt høyde kan settes ut.
6. Punktsøker åpnes.

Sikt inn veggens forventede absolutte høyde. Trykk på .
Laserpunket blinker for å indikere den nøyaktige posisjonen til den absolutte 
høyden.

7. Trykk på  for å lukke verktøysettet.
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6.5.5 Høydesporing

Beskrivelse Høydesporing gjør det mulig å finne høyden til et mål som ikke kan bli målt direkte.
Verktøyet kan være nyttig til måling av høyden på trær eller kraftlinjer.

Høydesporing, trinn 
for trinn

010907_001

H
Ref

Trinn Beskrivelse
1. Start feltprogrammet i Meny » Feltprogram » Verktøysett.

Feltprogrammet som kjører forblir åpent i bakgrunnen.
2. Trykk på  på verktøylinjen.

Punktsøker åpnes.
3. Sikt inn og mål et referansepunkt i samme horisontale avstand som punktet 

som skal måles indirekte.
Punktsøker forblir åpen, og målepunktet vises.

 Resultatet blir feil hvis 3D Disto flyttes for mye horisontalt etter at referan-
sepunktet er målt.

4. Sikt inn punktet som skal måles indirekte så nøyaktig som mulig.
Resultatvinduet viser og oppdaterer i sanntid høydeforskjellen fra referanse-
punktet.

5. Avslutt feltprogrammet ved å lukke punktsøkeren.
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6.5.6 Parallellinje

Beskrivelse Parallellinje gjør det mulig å legge ut linjer parallelt med en referanselinje på vegger, 
gulv eller hellende flater.

Parallellinje, trinn 
for trinn

Trinn Beskrivelse
1. Start feltprogrammet i Meny » Feltprogram » Verktøysett.

Feltprogrammet som kjører forblir åpent i bakgrunnen.
2. Trykk på  på verktøylinjen.

Punktsøker åpnes.

 Alle punktene må måles på samme flate.
3. Sikt inn og mål referanselinjens start- og sluttpunkt.
4. En hurtigmeny åpnes slik at en parallell avstand til høyre eller venstre for refe-

ranselinjen kan legges inn. Trykk OK for å bekrefte verdien.
5. Punktsøker åpnes slik at utsettingspunktet kan måles omtrentlig.

Trykk på .
Laserpunket blinker for å indikere parallellens nøyaktige posisjon.

6. Trykk på  for å lukke verktøysettet.
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7 Feilmeldinger

Feilmeldinger og råd Feil nr. Råd
150 Arbeidsområdet ble overskredet.
151 Ugyldig måling.
152 Bytt posisjon for 3D Disto, eller bruk linjal for forskjøvede punkter.
160 Gjenta og ikke flytt linjalen mellom de to målingene.
161 I enkelte tilfeller kan ikke verktøy for forskjøvede punkter brukes.
170 Start 3D Disto på nytt hvis problemet vedvarer.
171 Kontroller alle enheter, for eksempel strømforsyning eller kabler, og 

forsøk igjen.
240 Kalibrering av helningssensor var mislykket. Systemets nøyaktighet er i 

fare. Kontakt forhandler eller en representant for Leica Geosystems.
241 For mye avvik. Gjenta kalibreringen nøyaktig.
243 Still opp instrumentet stabilt. Ikke rør eller vri på 3D Disto. Gjenta kalibre-

ringen.
300 Velg en horisontal linje.
350 Kontroller projeksjonsflaten. Laseren kunne ikke nå rett posisjon.
755 Punktet kan ikke måles. Prøv en annen posisjon. Verktøyet virker ikke på 

horisontale flater.
760 Punktet kan ikke måles. Tast inn andre verdier. Verktøyet virker ikke på 

horisontale flater.
765 Punktet kan ikke måles. Prøv en annen posisjon eller legg inn en annen 

verdi. Verktøyet virker ikke på horisontale flater.
800 Import eller eksport av data er ikke mulig.
801 Ikke nok minne på USB-penn.
802 Lagringsenheten virker ikke som den skal.
803 Kontroller filens tilstand og innhold.
804 Fil eller mappe er skrivebeskyttet eller skadet.
900 3D Disto-feil. Kontakt forhandler eller en representant for Leica Geosys-

tems hvis feilen gjentar seg.
901 Det reflekterte lasersignalet er for svakt.
902 Det reflekterte lasersignalet er for kraftig.
903 For mye bakgrunnslys.
904 Brutt laserstråle. Gjenta måling.
950 Utfør kontroll av plassering for å bevare nøyaktigheten!
951 3D Disto helning er over 3°. Still opp horisontalt!
953 Kontroller kabler og koblinger.
954 Plugg inn kabelen, eller velg "WLAN" i menyen.
955 3D Disto temperatur utenfor arbeidsområdet.
956 For mye vibrasjon eller kontinuerlig bevegelse.
998 Kontakt forhandler eller en representant for Leica Geosystems.
999 Kontakt forhandler eller en representant for Leica Geosystems.
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8 Kontroll og justering
8.1 Oversikt

Beskrivelse Instrumenter fra Leica Geosystems er produsert, montert og justert for å oppnå best 
mulig kvalitet. Hurtige temperaturvariasjoner, slag eller mekaniske påkjenninger kan 
føre til avvik og redusert nøyaktighet for instrumentet. Det anbefales derfor å kontrol-
lere og justere instrumentet av og til. Denne kontrollen og justeringen kan gjøres i 
felten ved hjelp av spesifikke måleprosedyrer. Brukeren ledes gjennom prosedyrene 
som må følges omhyggelig og nøye som forklart i følgende kapitler. Enkelte andre 
instrumentfeil og mekaniske deler kan kalibreres mekanisk.

Elektronisk kalibre-
ring

Følgende instrumentfeil kan kalibreres og justeres elektronisk:
• Forskjøvet trådkors
• V-indeks
• Helningssensor

 Alle innstillinger for kalibrering kan tilbakestilles til fabrikkstilstand.

 Under produksjonen blir instrumentfeilene omhyggelig fastslått og nullstilt. Som tidli-
gere nevnt kan disse feilene endres, og det anbefales derfor å undersøke dem på nytt 
ved følgende forhold:
• Etter røffe og lange transporter
• Etter lengre tids lagring
• Dersom den aktuelle temperaturen avviker mer enn 20 °C fra temperaturen ved 

siste kalibrering

8.2 Kalibrering av helningssensor

Beskrivelse

Justering, trinn for 
trinn

Før kalibrering: Etter kalibrering:

a) Forskjøvet helningssensor
3D Disto_033

a

3D Disto_034

Trinn Beskrivelse

 Kalibreringen gjøres automatisk. 3D Disto må være stilt opp < 3°.
1. Kalibreringen startes fra Meny » Enhet » Kalibrering.
2. Trykk på .

3. 3D Disto starter selvnivellering automatisk: Helningen kontrolleres, og instru-
mentet nivellerer seg selv hvis helningen er < 3°.

 Hurtigmenyen viser Ikke rør 3D Disto i omtrent ett minutt!
4. Hvis alt er ok, viser hurtigmenyen Kalibrering vellykket.
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8.3 Forskjøvet trådkors

Beskrivelse Laserpunktet og trådkorset sammenfaller ikke i punktsøkeren.

Justering, trinn for 
trinn

8.4 V-indeks feil

Beskrivelse Vertikalaksen sammenfaller ikke med den stående aksen.

 Det anbefales å kalibrere trådkors og helningssensor før kalibrering av V-
indeks. Se"8.2 Kalibrering av helningssensor" og"8.3 Forskjøvet trådkors".

Før kalibrering: Etter kalibrering:

a) Trådkors
b) Laserpunkt

3D Disto_029

a

b

3D Disto_030

Trinn Beskrivelse
1. Kalibreringen startes fra Meny » Enhet » Kalibrering.
2. Trykk på .

3. Punktsøker åpnes.
Plasser et målmerke i en avstand > 25 m.

4.
Sikt inn målmerket så nøyaktig som mulig. Trykk på  når det røde laser-
punktet er midt i målmerket.

5. Punktsøker forblir åpen, og det røde trådkorset vises.
Flytt trådkoret til midten av målmerket så nøyaktig som mulig med piltastene. 

Trykk på  på nytt.

6. Er det innenfor toleransen, vil hurtigmenyen vise Sett ny: x=...px; y=...px, 
Tilbakestill til fabrikkens standard eller Avbryt kalibrering.

7. Velg Sett... eller Tilbakestill... for å justere trådkorset. Den siste hurtigme-
nyen spør Er du sikker? Ja/Avbryt.

8. Et hakemerke vises for å bekrefte at innstilling av parametre var vellykket hvis 
Ja velges.

Før kalibrering: Etter kalibrering:

a) Høydefeil
b) Forskjøvet vertikalvinkel

3D Disto_031

a

b

3D Disto_032
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Justering, trinn for 
trinn

8.5 Tilbakestill til normalverdier

Tilbakestill til 
normalverdier, trinn 
for trinn

Trinn Beskrivelse
1. Still opp 3D Disto i nærheten av en vegg med et godt synlig mål minst 15 m 

over instrumentet.

2. Kalibreringen startes fra Meny » Enhet » Kalibrering.
3. Trykk på .

4. Punktsøker åpnes.
Sikt inn så nøyaktig som mulig.

5.
Trykk på .

6. 3D Disto skifter automatisk kikkertstilling.

Sikt inn en gang til. Trykk på .
7. Hvis begge målingene lyktes, kommer det fram en hurtigmeny som viser Sett 

ny: XXX gon, Nullstill til standard fabrikkinnstilling eller Avbryt kalibre-
ring.

8. Velg Sett... eller Tilbakestill... for å justere V-indeks.
9. Den siste hurtigmenyen spør Er du sikker? Ja/Avbryt. Et hakemerke vises for 

å bekrefte at innstilling av parametre var vellykket hvis Ja velges.

3D Disto_051

Trinn Beskrivelse
1. Kalibreringen startes fra Meny » Enhet » Kalibrering.
2. Trykk på .

Hurtigmenyen spør Tilbakestill alle kalibreringsinnstillinger til fabrikkens 
standardverdier? Ja/Nei.

3. Dersom Ja velges, vil alle brukerdefinerte kalibreringsinnstillinger tilbakestilles 
til fabrikkens standardverdier uten flere spørsmål.
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9 Instrumentbeskyttelse (Tyveribeskyttelse)

Beskrivelse Instrumentet kan beskyttes med et Personlig IdentifikasjonsNummer. Hvis PIN-beskyt-
telse er aktivert, vil programvaren alltid spørre om PIN-koden etter at den er skrudd på.
Hvis feil PIN tastes inn tre ganger, kreves en PUK som finnes på papirene som ble levert 
med instrumentet. Hvis PUK-koden er lagt inn riktig, tilbakestilles PIN-koden til sin 
standardverdi "0", og PIN-beskyttelsen deaktiveres.
Ta kontakt med en representant fra Leica Geosystems hvis du trenger en ny PUK.

Aktivere PIN-koden 
trinn for trinn

Deaktivere PIN-
koden trinn for 
trinn

Trinn Beskrivelse
1. Gå til Meny » Enhet » Tyveribeskyttelse. Normalverdien er Av.
2. Trykk på Aktiver for å aktivere.
3. Tast inn ønsket PIN-kode (3 til 8 tegn, tall eller bokstav).
4. Aksepter med Ok.

 Instrumentet er nå beskyttet mot uautorisert bruk.
PIN-kode er nå påkrevd når instrumentet slås på, aktiveres etter ventemodus 
eller for endring av PIN.

Trinn Beskrivelse
1. Gå til Meny » Enhet » Tyveribeskyttelse.

Trykk på Deaktiver for å deaktivere.
2. Tast inn PIN-koden og trykk OK for å akseptere.

 Instrumentet er nå ikke lenger beskyttet mot uautorisert bruk.
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10 Vedlikehold og transport
10.1 Transport

Transport i felten Når utstyret transporteres i felten må man alltid sørge for
• enten å bære utstyret i dets originale transportbeholder,
• eller å bære stativet over skulderen med stativbeina spredd over skulderen og 

utstyret fast påskrudd i loddrett stilling.

Transport i bil Utstyret må aldri transporteres løst i en bil fordi det da kan bli utsatt for slag og vibra-
sjoner. Utstyret må alltid transporteres i sin transportbeholder, originalemballasjen 
eller tilsvarende og sikres på en betryggende måte.

Forsendelse Når man transporterer instrumentet med jernbane, fly eller båt, må man alltid benytte 
den originale emballasjen fra Leica Geosystems, transportkasse eller pappembalasje 
eller tilsvarende, for å beskytte mot støt og vibrasjoner.

Forsendelse, trans-
port av batterier

Under transport eller shipping av batterier er det personen som er ansvarlig for 
produktet som skal sørge for at de gjeldene nasjonale og internasjonale regler og 
forskrifter overholdes. Ta kontakt med den lokale speditøren eller transportselskapet 
før transport eller forsendelse.

Kalibrering i felten Utfør regelmessige testmålinger og feltjusteringer slik det er beskrevet i brukerhånd-
boken, særlig etter at produktet har vært mistet i bakken, lagret i lengre perioder eller 
blitt transportert.

10.2 Lagring

Utstyr Sørg for å overholde temperaturgrensene ved lagring av utstyret, spesielt om 
sommeren dersom utstyret oppbevares inne i en bil. Referer til "Tekniske data" for 
informasjon om temperaturgrenser.

Kalibrering i felten Etter lengre tids lagring må kalibreringsresultatene, som angitt i denne brukerhånd-
boka, kontrolleres før utstyret tas i bruk.

Litiumbatterier • Se "Tekniske data" for opplysning om temperaturområdet for lagring.
• Ta batteriene ut av instrumentet og laderen før lagring.
• Etter lagring må batteriene lades opp før bruk.
• Beskytt batteriene mot fukt og vann. Fuktige eller våte batterier må tørkes før 

lagring eller bruk.
• Oppbevaringstemperatur mellom 0 °C til +30 °C/+32 °F til +86 °F i et tørt miljø er 

anbefalt for å minimere selv-utladning av batteriene.
• Ved riktig oppbevaring i riktig temperatur kan batterier som er 40% til 50% ladet bli 

oppbevart i opp til ett år. Etter utløpet av denne lagringsperioden må batteriene 
opplades på nytt.
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10.3 Rengjøring og tørking

Hus og optiske 
komponenter

• Blås støv av hus og optiske komponenter som linser eller vinduer.
• Glasset må aldri berøres med fingrene.
• Det må bare brukes en ren og myk klut uten fibrer til rengjøring. Om nødvendig kan 

kluten fuktes med vann eller ren alkohol. Det må ikke benyttes andre væsker da 
disse kan angripe plastdelene.

Fuktig utstyr Tørk utstyret, transportbeholderen, skumgummi-innlegg og tilbehør ved en tempe-
ratur på maks. 40 °C og rens delene. Vent med å pakke ned til alle delene er helt tørre. 
Lukk alltid transportbeholderen ved bruk i felten.

Kabler og plugger Hold kabelpluggene rene og tørre. Blås ut all smuss som er inne i forbindelseskablenes 
plugger. 



3D Disto, Tekniske data 68

11 Tekniske data
11.1 Tekniske data

Nøyaktighet på 
indirekte måling 
(3D)

Vinkelmåling (Hz/V)

Karakteristikk for 
laseravstandsmåler

Helningssensor

Punktsøker

Dåselibellens 
følsomhet

1°/mm

Betjening

Kommunikasjon

Effekt

Feste 5/8" gjenge

på 10 m på 30 m på 50 m
Kombinasjon av vinkel- og 
avstandsmåling

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

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

Type: 
Arbeidsområde: 
Laserklasse: 
Størrelse på laserpunkt 
(ved 10 m):
Størrelse på laserpunkt 
(ved 30 m):

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

~7 mm × 7 mm

~9 mm × 15 mm

Selvnivellerings-område  3°
Nøyaktighet: 10" (2,5 mm ved 50 m)

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

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

Knapper: AV/PÅ-knapp
Porter: USB type B, plug-in strømforsyning

Dataoverføring: USB type A, WLAN
Trådløs teknologi: SD-kort, rekkevidde 50 m (avhengig av omgivelsene), 

11 kanaler
Støttede dataformater: Import: DXF, CSV

Eksport: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

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

Ekstern:
Spenning: 24 V DC, 2,5 A
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Instrumentets mål 186,6 × 215,5 mm (diameter × høyde)

Vekt 2,8 kg

Miljø Temperatur

Beskyttelse mot vann, støv og sand
IP54 (IEC60529)

Fuktighet

RM100 Fjernkon-
troll

11.2 Samsvar med nasjonale forskrifter

Samsvar med nasjo-
nale forskrifter

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

Beskyttelse: Maks. 85% rel. fuktighet ikke-kondenserende

Rekkevidde 30 m (avhengig av omgivelser og driftsforhold)
Kommunikasjon Infrarød (IR)
Batteri 1 AA, 1,5 V

• FCC Part 15, 22 og 24 (gjelder i USA).
• Leica Geosystems AG erklærer med dette at 3D Disto og RM100 er i samsvar med 

de viktige kravene og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC og andre 
gjeldende europeiske direktiver. Erklæring om samsvar finnes på http://www.leica-
geosystems.com/ce.

Utstyr i klasse 1 i henhold til EU-direktiv 1999/5/EF (R&TTE) kan 
anskaffes og tas i bruk uten begrensinger i samtlige EØS-land.

• Samsvar for land med andre nasjonale forskrifter, som ikke omfattes av FCC part 
15, 22 og 24 eller det europeiske direktivet 1999/5/EF, må godkjennes før bruk og 
drift.

• Overholdelse av japansk radiolovgivning og japansk lovgivning for forretningsvirk-
somhet innen telekommunikasjon.
– Denne enheten er tildelt under japansk radiolovgivning og japansk lovgivning for 

forretningsvirksomhet innen telekommunikasjon (gjelder for Japan).
– Enheten må ikke modifiseres, da dette vil gjøre det tildelte betegnelsesnum-

meret ugyldig.
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11.3 Bestemmelser om farlig gods

Bestemmelser om 
farlig gods

Mange av produktene til Leica Geosystems får strøm fra litiumsbatterier.
Litiumsbatterier kan være farlige under bestemte forhold, og de kan representere en 
potensiell sikkerhetsrisiko. Under bestemte for hold kan litiumsbatterier bli overopp-
hetet og ta fyr.

 Under transport eller forsendelse av dine Leica-produkter med litiumsbatterier 
med kommersielle fly, må dette skje i samsvar med 
IATA Dangerous Goods Regulations.

 Leica Geosystems har utviklet retningslinjer for "Hvordan man transporterer-
Leica-produkter" og "Hvordan man sender Leica-produkter" som inneholder 
litiumsbatterier. Før du transporterer et Leica-produkt ber vi om at du leser 
disse retningslinjene på våre nettsider (http://www.leica-geosystems.com/dgr) 
slik at du kan forsikre deg om at du opptrer i samsvar med 
IATA Dangerous Goods Regulations og at Leica-produktene kan transporteres 
på riktig måte.

 Det er ikke lov å ta med skadde eller defekte batterier på fly. Derfor må du 
forsikre deg om at batteriene er i en slik tilstand at de kan transporteres.
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12 Garanti iht. PROTECT fra Leica Geosystems

Beskrivelse Produsentens livstidsgaranti
Garantidekningen for hele brukstiden til produktet i henhold til PROTECT er i henhold 
til Leica Geosystems "International Limited Warranty and PROTECT General Terms & 
Conditions" som angitt under www.leica-geosystems.com/protect. Gratis reparasjon 
eller utskifting av alle produkter eller deler dekkes i henhold til PROTECT når årsaken 
til feilen skyldes feil i materialer eller produksjon.

3 år, ingen kostnad
Tilleggstjenester hvis produktet skulle bli skadet og trenge service under normale 
bruksforhold i henhold til PROTECT, som beskrevet i bruksanvisningen, uten ekstra 
kostnad. 
For å få "3 år uten kostnader"-perioden, må produktet registreres på 
http://myworld.leica-geosystems.com innen 8 uker etter kjøpsdato. To års garanti 
gjelder hvis produktet ikke registreres.
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13 Program Lisens Avtale

Lisensavtale for 
programvare

For dette utstyret finnes programvare som er forhåndsinstallert i utstyret eller som 
leveres til kunden på et lagringsmedium for data eller som kan lastes ned etter tilla-
telse fra Leica Geosystems. Slik programvare er beskyttet av opphavsrett og andre 
lover, og utnyttelsen defineres og reguleres av programvarens lisensavtale inngått 
med Leica Geosystems som omfatter forhold som, men ikke begrenset til, lisensens 
gyldighetsområde, garanti, rettigheter til åndsverk, ansvarsbegrensninger, reservasjon 
mot andre garantier, gjeldende lovverk og rettsinstans. Sørg for alltid fullt ut å over-
holde betingelsene og vilkårene ifølge programvarens lisensavtale inngått med Leica 
Geosystems.

En slik avtale leveres med alle produkter, og den kan også leses og lastes ned fra Leica 
Geosystems hjemmesiden på 
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
eller rekvireres fra Leica Geosystems-forhandleren din.

Programvaren må ikke installeres eller brukes dersom betingelsene og vilkårene for 
programvarens lisensavtale med Leica Geosystems ikke er gjennomlest og akseptert. 
Installasjon eller bruk av programvaren eller noen del av denne, skal betraktes som en 
godkjennelse av alle betingelser og vilkår ifølge en slik lisensavtale. Hvis ikke samtlige 
vilkår i slik lisensavtale blir akseptert, er det ikke tillatt å laste ned, installere eller bruke 
programvaren, og denne må returneres ubrukt sammen med vedlagt dokumentasjon 
og kvittering fra den som solgte utstyret innen det er gått ti (10) dager fra kjøpet for 
å få refundert hele salgsprisen.

GNU offentlig lisens Deler av programvaren til 3D Disto er utviklet under GPL (GNU offentlig lisens). Tilsva-
rende lisenser finnes på Leica USB-minnepinnen i mappen "GPL-lisenser".
Ta kontakt med en Leica Geosystems-representant hvis du trenger mer informasjon. 
Du finner kontaktinformasjon på www.leicageosystems.com/contacts. 

Google Analytics Leica 3D Disto-programvaren for Windows® lagrer støtterelatert informasjon og 
bruksstatistikk på PC-en (det vil si bruk av programvareverktøy, antall målinger, 
analyse av måleområder og så videre).
Leica Geosystems bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av 
Google Inc., til å analysere informasjonen. Leica Geosystems hverken behandler eller 
lagrer noen persondata eller andre kunderelaterte data, som serienummeret til 
Leica 3D Disto eller IP-adressen til brukeren.
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