Leica 3D Disto
Uporabniški priročnik

Različica 5.2
Slovenščina

Uvod
Nakup

Čestitamo vam za nakup naprave Leica 3D Disto.
Ta priročnik vsebuje pomembna varnostna navodila in napotke za postavitev ter upravljanje
naprave. Za dodatne informacije glejte poglavje "1 Varnostna navodila".
Preden vklopite napravo, pazljivo in v celoti preberite uporabniški priročnik.

Identifikacija naprave

Model in serijska številka naprave sta navedena na tipski ploščici.
Uporabite ju, ko se obračate na svojega dobavitelja ali pooblaščeni servis Leica Geosystems.

Blagovne znamke

•

Razpoložljiva
dokumentacija

Naslov

Windows je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v Združenih
državah Amerike in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
Opis/oblika

Kratka navodila To so kratka navodila za prvi zagon.
za 3D Disto



Uporabniški
Ta uporabniški vodič vsebuje vsa navodila, ki jih potrebujete priročnik za 3D za osnovno upravljanje naprave. Vsebuje pregled naprave
Disto
ter tehnične podatke in varnostna navodila.
Varnostni vodič Vsebuje pomembna varnostna navodila za uporabo 3D
Disto.








Za vso dokumentacijo/programsko opremo za 3D Disto glejte te vire:
• ključek USB Leica
• https://myworld.leica-geosystems.com
Imenik za Leica
Geosystems

3D Disto, Uvod

Na zadnji strani tega priročnika je naslova sedeža podjetja Leica Geosystems. Seznam
lokalnih zastopnikov najdete na
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) ponuja pester
izbor storitev, informacij in izobraževanja.
Z neposrednim dostopom do myWorld imate vse uporabne storitve na voljo 24 ur na dan in
vse dni v tednu. S tem se poveča vaša učinkovitost, obenem pa so vam in za vašo napravo
vedno na razpolago najnovejše informacije podjetja Leica Geosystems.

3D Disto, Uvod

Storitev

Opis

myProducts

Vnesite vse naprave, ki so v vaši lasti ali lasti vašega podjetja, ter raziščite svet Leica Geosystems: Lahko si ogledate podrobne informacije o
vaših izdelkih, jih posodobite z najnovejšo programsko opremo in spremljate najnovejšo dokumentacijo.

myService

Oglejte si trenutno stanje servisa in zgodovino servisiranja izdelkov na
servisnih mestih Leica Geosystems. Omogoča dostop do podrobnosti o
izvedenih servisih ter prenos najnovejših potrdil o umerjanju in servisnih
poročil.

mySupport

Oglejte si trenutno stanje servisa in zgodovino servisiranja izdelkov na
servisnih mestih Leica Geosystems. Omogoča dostop do podrobnosti o
izvedenih servisih ter prenos najnovejših potrdil o umerjanju in servisnih
poročil.

myTraining

Izpopolnite znanje o napravah s Kampusom podjetja Leica Geosystems
– informacije, znanje, izobraževanje. Preglejte najnovejše spletno
izobraževalno gradivo o vaših izdelkih in se registrirajte za seminarje ali
izobraževanja v vaši državi.

myTrustedServices

Dodajte naročnine in upravljajte uporabnike za zaupanja vredne storitve
Leica Geosystems, varne programske storitve, ki vam olajšajo optimizacijo dela in povečujejo učinkovitost.
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Vsebina
V tem priročniku
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1

Varnostna navodila

1.1

Uvod

Opis

Ta varnostna navodila omogočajo osebam, ki so odgovorne za napravo ali opremo
dejansko uporabljajo, da predvidijo nevarnosti in se jim izognejo.
Oseba, odgovorna za napravo, mora zagotoviti, da ta navodila poznajo, razumejo in
upoštevajo vsi uporabniki naprav.

O opozorilih

Opozorila so bistven sestavni del varnostnega koncepta instrumenta. Prisotna so povsod,
kjer lahko nastopi nevarnost ali nevarno stanje.
Opozorila...
• seznanijo uporabnika o neposredni in posredni nevarnosti pri uporabi naprave,
• vsebujejo splošna pravila o ravnanju.
Zaradi varnosti uporabnika je treba vsa varnostna navodila in opozorila dosledno upoštevati! Zato mora biti ta priročnik vedno na razpolago vsem, ki izvajajo v tem priročniku
opisana dela.
NEVARNOST, OPOZORILO, POZOR in OPOMBA so standardizirane signalne besede za
prepoznavanje stopnje nevarnosti, ki se nanaša na telesne poškodbe oseb in materialno
škodo. Za vašo varnost je pomembno, da preberete in povsem razumete spodnjo tabelo, v
kateri so opisane signalne besede in njihovi pomeni! Opozorila lahko vsebujejo dodane
varnostne informacije v obliki simbolov in dodatnega besedila.
Vrsta

Opis

neposredno grožnjo zaradi nevarne situacije, ki v
 NEVARNOST Označuje
primeru, da se ji ne izognemo, povzroči smrt ali resne telesne
poškodbe.

 OPOZORILO
 POZOR
OBVESTILO
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Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamensko uporabo, ki
utegne v primeru, da se ji ne izognemo, povzročiti smrt ali resne
telesne poškodbe.
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamensko uporabo, ki
utegne v primeru, da se ji ne izognemo, povzročiti majhne ali
zmerne telesne poškodbe.
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamensko uporabo, ki
utegne v primeru, da se ji ne izognemo, povzročiti precejšnjo materialno, denarno ali okoljsko škodo.
Pomembna poglavja, ki jih je treba upoštevati pri delu, saj opisujejo
pravilno in učinkovito uporabo naprave.
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1.2

Definicija uporabe

Namenska uporaba

•
•
•
•
•
•
•
•

Tridimenzionalno merjenje razdalje, višine, naklona, kota, površine in prostornine.
Ročni in samodejno merjenje velikost sobe.
Samodejno merjenje profilov.
Prikazovanje točk in oblik, na primer iz načrta.
Ustvarjanje skic.
Funkcija fotoaparata.
Uvoz/izvoz podatkov.
Skrbništvo nad podatki.

Razumno predvidljiva napačna
uporaba

•
•
•
•
•

Uporaba naprave brez uporabe navodil.
Uporaba izven namembnosti in omejitev.
Onemogočenje varnostnih sistemov.
Odstranitev nalepk z opozorili na nevarnost.
Odpiranje naprave z uporabo orodja, npr. izvijača, razen kjer je to pri posebnih funkcijah
dovoljeno.
Spreminjanje in preoblikovanje naprave.
Uporaba po nezakoniti prisvojitvi.
Uporaba izdelkov s prepoznavnimi poškodbami ali napakami.
Uporaba pribora drugih proizvajalcev brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja
Leica Geosystems.
Neustrezni varnostni ukrepi na delovišču.
Namerno slepljenje drugih oseb.
Krmiljenje strojev in premičnih objektov ali podobne aplikacije nadziranja brez dodatnih
krmilnih in varnostnih inštalacij.

•
•
•
•
•
•
•

1.3

Omejitve pri uporabi

Okolje

Naprava je primerna za uporabo v atmosferi, ki je ustrezna za stalno človekovo bivanje; ni
primerna za uporabo v agresivni ali eksplozivni atmosferi.

 NEVARNOST

Pred delom v nevarnem okolju, v bližini električnih vodov ali podobnih okoliščinah se mora
oseba, odgovorna za napravo, pozanimati pri lokalnih oblasteh ali strokovnjake za varnost.

1.4

Odgovornosti

Proizvajalec naprave

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, v nadaljevanju imenovan Leica Geosystems,
je odgovoren za dobavo naprave v varnem stanju, vključno z uporabniškim priročnikom in
originalnim priborom.

Oseba, odgovorna za
napravo

Oseba, odgovorna za napravo, ima naslednje dolžnosti:
• Razume varnostna navodila na napravi in navodila v uporabniškem priročniku.
• Zagotavlja uporabo naprave v skladu z navodili.
• Pozna lokalne predpise glede varnosti in preprečevanja nesreč.
• Takoj obvesti Leica Geosystems, če naprava in aplikacija nista več varni.
• Zagotavlja, da so upoštevani državni zakoni, predpisi in pogoji za delovanje naprave.

3D Disto, Varnostna navodila

7

1.5

Nevarnosti pri uporabi

 POZOR

Bodite pozorni na morebitne napačne rezultate meritev, če je naprava padla ali bila
predmet nepravilne uporabe, spremembe, dolgotrajnega skladiščenja ali transporta.
Opozorilo:
Redno izvajajte preskusne meritve, še posebej potem ko se je naprava neobičajno uporabljala ter pred pomembnimi meritvami in po njih.

 OPOZORILO

Pri dinamični uporabi, denimo zakoličenju, je prisotna nevarnost nesreče, če uporabnik ni
pozoren na okoliščine, na primer ovire, jame ali promet.
Opozorilo:
Oseba, ki je odgovorna za napravo, mora zagotoviti, da se vsi uporabniki naprave zavedajo
prisotnih nevarnosti.

 OPOZORILO
 POZOR
 POZOR

 OPOZORILO
 OPOZORILO

Nezadostno zavarovanje delovnega okolja utegne povzročiti nevarne razmere, denimo v
prometu, na gradbišču in na industrijskih napeljavah.
Opozorilo:
Vedno zagotovite, da je delovno okolje primerno zavarovano. Dosledno upoštevajte predpise glede varnosti in preprečevanja nesreč ter varnosti v cestnem prometu.
Če pribor, ki ga uporabljate z napravo, ni pravilno pritrjen in je naprava izpostavljena
mehanskim sunkom, npr. udarcem ali padcem, utegne priti do poškodb naprave in ljudi.
Opozorilo:
Pri postavljanju naprave zagotovite, da je pribor pravilno pripravljen, pritrjen, zavarovan in
zapahnjen na svojem mestu.
Ne izpostavljajte naprave mehanskim obremenitvam.
Med transportom, pošiljanjem ali odstranjevanjem baterij oziroma akumulatorjev obstaja
nevarnost požara, če so izpostavljeni neprimernim mehanskim vplivom.
Opozorilo:
Pred pošiljanjem ali odlaganjem naprave med odpadke izpraznite baterije oziroma akumulatorje, tako da napravo izključite šele, ko so baterije povsem prazne.
Pri transportu ali pošiljanju baterij oziroma akumulatorjev mora oseba, ki je pristojna za
napravo, zagotoviti, da so upoštevani državni in mednarodni predpisi. Pred transportom ali
pošiljanjem stopite v stik s podjetjem za prevoz oseb ali tovora.
Močni mehanski udarci, visoka temperatura v okolici ali potopitev v tekočino utegnejo
povzročiti iztekanje, vžig ali eksplozijo baterij ali akumulatorja.
Opozorilo:
Zavarujte baterije in akumulatorje pred mehanskimi vplivi in visoko temperaturo. Ne vrzite
in ne potopite baterij in akumulatorjev v tekočino.
Če nastane kratek stik med priključki baterij ali akumulatorjev, npr. zaradi stika z nakitom,
ključi, metaliziranim papirjem ali drugimi kovinskimi predmeti, se baterije ali akumulatorji
lahko pregrejejo in povzročijo telesne poškodbe ali ogenj, npr. pri shranjevanju ali transportu v žepih.
Opozorilo:
Skrbite, da priključki baterij in akumulatorjev ne preidejo v stik s kovinskimi predmeti.

3D Disto, Varnostna navodila
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 OPOZORILO

Pri nepravilni odstranitvi odslužene naprave so mogoče naslednje posledice:
• Če se deli iz polimerov vžgejo, nastajajo strupeni plini, ki škodujejo zdravju.
• Če pride do poškodb ali močnega segrevanja baterij, lahko eksplodirajo in povzročijo
zastrupitev, požar, korozijo ali onesnaženje okolja.
• Z neodgovorno odstranitvijo odslužene naprave morda omogočite, da nepooblaščene
osebe uporabljajo napravo v nasprotju s predpisi in pri tem sebe in druge ljudi izpostavljajo nevarnosti resnih telesnih poškodb in nastanka škode v okolju.
Opozorilo:
Naprave ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke.
Odstranite odsluženo napravo na primeren način in v skladu s predpisi, ki
veljajo v vaši državi.
Nepooblaščenim osebam ne dovolite dostopa do naprave.
Informacije glede ravnanja z napravo in odpadki lahko prenesete s spletnega mesta zastopnika Leica Geosystems.

 OPOZORILO

Spremembe ali predelave opreme, ki jih Leica Geosystems ne dovoljuje izrecno, lahko
razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

 OPOZORILO

Samo pooblaščeno osebje servisa Leica Geosystems ima pravico za popravljanje teh
naprav.

1.6

Klasifikacija laserja

1.6.1

Splošno

Splošno

V naslednjih poglavjih so navodila in izobraževalne informacije o varnosti laserskih naprav
skladno z mednarodnim standardom IEC 60825-1 (2014-05) in tehničnim poročilom
IEC TR 60825-14 (2004-02). Te informacije omogočajo osebam, odgovornim za napravo,
in osebam, ki opremo dejansko uporabljajo, da nevarnosti predvidijo in se jim izognejo.





V skladu z IEC TR 60825-14 (2004-02) naprave, ki so razvrščene v razred 1,
razred 2 in razred 3R, ne zahtevajo:
• vključevanja strokovnjaka za varnost laserjev,
• uporabe zaščitne obleke in očal,
• posebnih opozorilnih oznak v delovnem območju,
če naprava deluje in se uporablja, kot je določeno v uporabniškem priročniku, saj
je stopnja nevarnosti za oči nizka.
Državni zakoni in lokalni predpisi lahko določajo strožja pravila za varno uporabo
laserja kot IEC 60825-1 (2014-05) in IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2

Vgrajeni merilnik razdalje

Vgrajeni merilnik
razdalje

Naprava Leica 3D Disto oddaja viden laserski žarek, ki sveti iz sprednjega dela naprave.
Laserska naprava, opisana v tem poglavju, je razvrščena v laserski razred 2 v skladu z:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Varnost laserskih izdelkov"
Te naprave so varne pri trenutni izpostavitvi laserju, vendar so lahko škodljive pri
namernem gledanju v žarek. Žarek utegne povzročiti slepoto, začasno slepoto in nastanek
kratkotrajnih svetlobnih odtisov v očeh, zlasti v slabo osvetljenem okolju.
Opis

Vrednost

Valovna dolžina

Od 620 nm do 690 nm

Največja povprečna moč sevanja

<1 mW

Frekvenca ponavljanja impulza

320 MHz

3D Disto, Varnostna navodila
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 POZOR

Opis

Vrednost

Trajanje impulza

<1 ns

Divergenca žarka

0,16 mrad × 0,6 mrad

Z vidika varnosti so laserske naprave razreda 2 lahko nevarne očem.
Opozorilo:
1) Ne strmite v žarek in ne glejte ga skozi optične naprave.
2) Žarka ne usmerjajte v druge osebe ali živali.

1.7

Elektromagnetna združljivost EMC

Opis

Pojem elektromagnetna združljivost pomeni, da naprava brezhibno deluje v okolju, kjer so
prisotni elektromagnetno sevanje in elektrostatične razelektritve, ter ne povzroča elektromagnetnih motenj drugim napravam.

 OPOZORILO

Elektromagnetno sevanje lahko povzroča motnje drugi opremi.
Čeprav naprava ustreza strogim predpisom in standardom, ki veljajo za to področje, Leica
Geosystems ne more povsem izključiti možnosti, da naprava moti drugo opremo.
Naprava spada v razred A, če deluje z notranjim akumulatorjem. V bivalnem okolju lahko
naprava povzroči radiofrekvenčne motnje in v takem primeru bo uporabnik morda moral
ustrezno ukrepati.

 POZOR

 POZOR

 POZOR

Nevarnost motenja druge opreme je lahko prisotna pri uporabi naprave skupaj s priborom
drugih proizvajalcev, npr. prenosnih ali osebnih računalnikov in druge elektronske opreme,
nestandardnih kablov ali zunanjih akumulatorjev.
Opozorilo:
Uporabljajte le opremo in pribor, ki ju priporoča Leica Geosystems. V kombinaciji z napravo
ta oprema in pribor izpolnjujeta stroge zahteve, ki so določene z direktivami in standardi.
Pri uporabi računalnikov ali druge elektronske opreme bodite pozorni na informacije o elektromagnetni združljivosti, ki jih navaja proizvajalec.
Motnje, ki so posledica elektromagnetnega sevanja, lahko povzročijo napake pri meritvah.
Čeprav naprava izpolnjuje stroge predpise in standarde, ki veljajo za to področje, Leica
Geosystems ne more povsem izključiti možnosti, da bi napravo motilo močno elektromagnetno sevanje, npr. v bližini radijskih oddajnikov, prenosnih radijskih postaj ali dizelskih
agregatov.
Opozorilo:
V takem okolju preverjajte smiselnost rezultatov merjenja.
Če naprava deluje s povezovalnimi kabli, ki so priključeni le na enem od obeh koncev, npr.
zunanji napajalni kabel ali kabel vmesnika, lahko pride do prekoračitve dovoljene ravni
elektromagnetnega sevanja in naprava utegne motiti delovanje drugih naprav.
Opozorilo:
Ko je naprava v uporabi, morajo biti povezovalni kabli, npr. med napravo in zunanjim
akumulatorjem ali napravo in računalnikom, priključeni na obeh koncih.

3D Disto, Varnostna navodila
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Radijske naprave in
mobilni telefoni

 OPOZORILO

Uporaba naprave z radijsko napravo ali mobilnim telefonom:
Elektromagnetna polja utegnejo povzročiti motnje v drugi opremi, inštalacijah in medicinskih napravah, npr. srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, in v letalih. Lahko vplivajo na
ljudi in živali.
Opozorilo:
Čeprav naprava izpolnjuje stroge predpise in standarde, ki veljajo za to področje, Leica
Geosystems ne more povsem izključiti možnosti, da naprava moti drugo opremo ali vpliva
na ljudi in živali.
•
•
•

1.8

Ne uporabljajte naprave z radijsko napravo ali mobilnim telefonom v bližini polnilnih
postaj ali kemijskih inštalacij ter v drugih okoljih, kjer obstoji nevarnost eksplozije.
Ne uporabljajte naprave z radijsko napravo ali mobilnim telefonom v bližini medicinske
opreme.
Ne uporabljajte naprave z radijsko enoto ali mobilnim telefonom v letalu.

Oznake

Oznake 3D Disto

010747_002

Oznake daljinskega
upravljalnika RM100

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

100

RM

010748_001

3D Disto, Varnostna navodila
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2

Opis sistema

2.1

Pregled

Splošni opis 3D Disto

Leica 3D Disto je sistem za tridimenzionalno merjenje in projekcijo. Če želite uporabljati 3D
Disto, potrebujete napravo s sistemom Windows. Za nekatere funkcije lahko uporabite
tudi daljinski upravljalnik RM100.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) Kabel USB
c) Naprava s sistemom
Windows (ni priložena)
d) Daljinski upravljalnik
RM100

d

Vsebina kovčka

Vsebina kovčka (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) Naprava 3D Disto z vgrajeno kartico SD WLAN
b) Kabel USB za povezovanje naprave 3D Disto z napravo s sistemom
c) Priročnik z varnostnimi navodili, kratka navodila za 3D Disto, oznaka CE in potrdilo proizvajalca, ključek USB (z licenčnimi ključi, uporabniškim priročnikom, programsko
opremo Windows in navodili za namestitev)
d) Štirje kabli, specifični za različne države, za napajalnik za 3D Disto
e) Samolepljive tarče, 50 enot v eni vrečki
f) Baterija in daljinski upravljalnik RM100

3D Disto, Opis sistema

12

Vsebina kovčka (2/2)
a

a) Ravnilo za točke z odmikom
b) Napajalnik 3D Disto

b
010993_001

2.3

Sestavni deli naprave

2.3.1

3D Disto

Motorni del

d
e

c

a
b

c

c
f

g

010735_001

a) Lučke LED, ki nakazujejo stanje
naprave 3D Disto
b) Gumb ON/OFF za vklop/izklop
c) Oprijema za držanje naprave
d) Infrardeči vmesnik (IR)
e) Vmesnik WLAN
f) Laserski merilnik razdalje z iskalom
točke
g) Okrogla libela

Akumulator

a
010736_001

3D Disto, Opis sistema

b

c d e

b

a) Navoj za pritrditev na stativ velikosti
5/8”
b) Oznaka za 90°
c) Vtič napajalnika za napravo 3D Disto
d) Lučka LED za prikazovanje stanja
baterije
e) Vtič za podatkovni kabel
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Lučke LED in gumbi

Gumb/lučka LED

Opis

Gumb ON/OFF za
vklop/izklop

Gumb za vklop in izklop naprave.
Naprava se IZKLOPI, če 15 minut ni povezana z računalnikom.

010732_001

Lučke LED, ki nakazujejo
stanje naprave 3D Disto

010731_001

•

Prižgani sta zelena in oranžna lučka LED: 3D Disto se
zaganja.
• Utripa oranžna lučka LED: izvaja se samodejno niveliranje ali pa je nagib > 3.
• Utripa zelena lučka LED: naprava 3D Disto je pripravljena
za merjenje. Senzor nagiba je vklopljen.
• Prižgana je oranžna lučka LED: prišlo je do napake.
Glejte "7 Sporočila o napakah".
• Prižgani sta zelena in oranžna lučka LED: napravo ponastavite z gumbom ON (VKLOP).
Samo za strokovnjake: senzor nagiba je izklopljen
Zelena lučka LED utripne enkrat, oranžna lučka LED utripne
trikrat.

Lučka LED za prikazovanje Če je naprava povezana z napajalnikom:
stanja baterije
• Zelena lučka LED utripne enkrat: baterija je napolnjena do
25%.
• Zelena lučka LED utripne dvakrat: baterija je napolnjena
do 50%.
• Zelena lučka LED utripne trikrat: baterija je napolnjena do
75%.
• Zelena lučka LED je prižgana: baterija je polna.
010733_001

Laser LDM

Stanje laserskega žarka Opis

010734_001

2.3.2
Sestavni deli daljinskega upravljalnika

Iskalo točke je izklopljeno ali naprava 3D Disto samodejno išče
cilj.

VKLOPLJENO

Iskalo točke je vklopljeno ali uporabnik išče cilj z daljinskim
upravljalnikom.

Utripanje

Nakazuje natančni položaj projicirane točke.

Daljinski upravljalnik RM100
a

b

c

100

RM
010737_001

3D Disto, Opis sistema

IZKLOPLJENO

d

e

a)
b)
c)
d)

Obroček za ključe
Prostor za baterijo
Gumb za razdaljo
Navigacijski gumbi:
navzgor/navzdol/desno/levo
e) Kontrolna lučka LED
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Navigacijski gumbi

Daljinski upravljalnik RM100 ima pet gumbov, ki omogočajo obračanje naprave 3D Disto in
izvajanje merjenja razdalj ali projiciranje točk, kar je odvisno od aplikacije, ki se izvaja.
Daljinski upravljalnik RM100 ne podpira aplikacij Škatle za orodje.



Postopek iskanja cilja
1) Grobo iskanje cilja: pridržite

/

/

/

za obračanje naprave 3D Disto.

2) Natančno iskanje cilja: s kratkim pritiskom gumbov
napravo 3D Disto po majhnih korakih.
3) Merjenje: Pritisnite

2.4

Napajanje

Prva
uporaba/polnjenje
akumulatorja

•
•

•

•
•

/

/

obračate

.

Pred prvo uporabo morate akumulator napolniti, saj je tovarniško minimalno napolnjen.
Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje je od 0 do +40 °C. Da bi dosegli optimalni
učinek, priporočamo, da polnjenje po možnosti opravite pri nizki temperaturi od +10 do
+20 °C.
Segrevanje akumulatorja med polnjenjem je običajno. Pri uporabi polnilnika, ki ga priporoča Leica Geosystems, polnjenje akumulatorja ni mogoče, če je temperatura previsoka.
Za nov akumulator ali akumulator, ki je bil skladiščen daljši čas (več kot tri mesece), je
učinkovito, če opravite samo en cikel polnjenja/praznjenja.
Za litijev ionski akumulator zadostuje en cikel praznjenja in polnjenja. Priporočamo, da
ta postopek izvedete, če se kapaciteta akumulatorja, prikazana na polnilniku ali na
napravi Leica Geosystems močno razlikuje od dejanske kapacitete, ki je na voljo.

Delovanje in
praznjenje

•
•

Napajanje naprave
3D Disto


•
•

/

Akumulator delujejo pri temperaturah od –10 do +50 °C.
Nizka delovna temperatura znižuje uporabno zmogljivost; visoka delovna temperatura
skrajša dobo delovanja akumulatorja.
Akumulator smejo zamenjati samo pooblaščene servisne delavnice Leica Geosystems.
Notranje: z litijevim ionskim akumulatorjem, ki ga ni mogoče odstraniti, 14,4 V, 63 Wh.
Zunanje: napajalnik za napravo 3D Disto, povezan s kablom z vtiči, ki so specifični za
različne države in omogočajo uporabo po vsem svetu.
Vhod: 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Izhod: 24 V DC, 2,5 A.
Dolžina: 1,80 m.

a

010761_001

3D Disto, Opis sistema

b

a) Akumulator
b) Vtič za napajalnik
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Napajanje daljinskega upravljalnika
RM100

Daljinski upravljalnik RM100 sprejme eno alkalno baterijo AA, 1,5 V.
1) Prostor za baterijo odprete tako,
da pokrov baterije potisnete v
smeri puščice.
2) Zamenjajte baterijo in ponovno
namestite pokrov baterije.

2
1

010762_001

2.5

Programska oprema za 3D Disto

2.5.1

Programska zasnova

Programska oprema
sistema 3D Disto

3D Disto vključuje programsko opremo za uporabniški vmesnik za računalnike z operacijskim sistemom Windows.
Zahtevana strojna oprema:
• Windows 7 ali novejša različica. Različice RT niso podprte.
• Namizne naprave ali prenosni računalniki s tipkovnico in miško.
• Zasloni na dotik in tablični računalniki.
• Ločljivost zaslona najmanj 680 × 1000 slikovnih pik
• 32 ali 64 bitni



V vrata USB tipa A vstavite ključek USB Leica. Za druge tipe vrat uporabite
adapter. Vrata in adapter morata imeti funkcijo ON THE GO (OTG)

Licenčni ključ

Če želite omogočiti aplikacije 3D Disto, je za programsko opremo potreben licenčni ključ.
Na spodnjem seznamu najdete informacije o tem, kje najdete licenčne ključe:
• V priloženi dokumentaciji ali potrdilu prodajalca.
• V ključku USB (datoteka s ključem).
• Na spletnem mestu Leica myWorld po registraciji izdelka.

Aktiviranje
programske opreme
z licenčnim ključem

Ročno vnašanje licenčnega ključa



Povežite 3D Disto z napravo s sistemom
Windows in zaženite programsko opremo
3D Disto.
1) Na glavnem zaslonu pritisnite gumb za meni.

2) Izberite Naprava ... » Programska oprema
... » Licenca ... » Vnos licenčnih ključev.
3) Vnesite licenčni ključ in pritisnite OK.

Uvoz licenčnega ključa
1) Kliknite ikono 3D Disto Data na namizju.
2) Kopirajte datoteko z licenčnim ključem v mapo licence.
Prilagojene aplikacije

3D Disto, Opis sistema

S pomočjo okolja za razvoj programske opreme drugih proizvajalcev je mogoče razviti prilagojeno programsko opremo, specifično za zahteve uporabnika. Če želite več informacij, se
obrnite na zastopnika za Leica Geosystems.
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Posodabljanje
programske opreme

1) Zaženite spletni brskalnik in odprite domačo stran myWorld. (https://myworld.leicageosystems.com)
2) Izdelek registrirate tako, da vnesete številko opreme.
3) Izberite stran myProducts, nato izberite najnovejšo različico programske opreme in
pritisnite Download.

2.5.2

Uporabniški vmesnik

Domači zaslon



Vsi prikazani zasloni so primeri. Vaše lokalne različice programske opreme se
lahko razlikujejo od standardne različice.
a
b
c

d
e
f
g
h

010764_002

a) Okno z rezultatom z ikono za
vrsto rezultatov
b) Naslovna vrstica s tipko za
vračanje na domači zaslon
c) Orodna vrstica
d) Področje za skiciranje/Iskalo
točke
e) Vrstica za glavne operacije
f) Položaj naprave 3D Disto
g) Vrstica stanja
h) Navigacijska kocka in orodja

Element

Opis

Naslovna vrstica

Prikazuje aplikacijo, ki se izvaja.
shrani in zapre datoteke ali aplikacije, ki se izvajajo.

Vrstica za glavne operacije V njej so ti gumbi:
•

Meni
Odpre meni za zagon aplikacij ali definiranje nastavitev.

•

Gumb za razdaljo
Zažene merjenje ali projiciranje postavitve točk.

•

Iskalnik točke
Odpre, zapre in zaklene iskalnik točke.
Te tipke so prikazane v vseh aplikacijah.

3D Disto, Opis sistema

Področje za skiciranje

Prikazuje izmerjene točke, premice in območja ter ustrezen
položaj naprave 3D Disto glede na izmerjene točke – v
načinu tlorisa ali razgrinjanja/neposrednega pogleda.

Iskalnik točke

Prikazuje predvajanje videotoka 3D Disto v živo za iskanje
cilja in fotografiranje.

Okno z rezultati

Prikazuje vse rezultate, denimo razdalje, višine, nakloni,
območja ali kote skupaj z ustreznim gumbom za izbiro. .
Če se dotaknete rezultatov, se odpre kalkulator.

Orodna vrstica

Vsebuje tipke orodij, specifičnih za aplikacijo. Glejte " Orodna
vrstica standardne aplikacije (merjenje)".

Vrstica stanja

Prikazuje stanje povezav, akumulatorja, čas, načina izvajanja funkcije podporo asistenta.

Navigacijska kocka in
orodja

Spremeni perspektivo in merilo skice. Kliknite sprednjo stranico, vogal ali rob kocke za predhodno določene poglede. Z
navigacijskimi orodji prilagodite pogled.
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Načini delovanja za
pogled skiciranja

Izbira ali risanje elementov
Navigacijska orodja morajo biti izklopljena.
Če želite na skici izbrati točko ali premico, jo kliknite z miško ali se je dotaknite z enim
prstom.
Če želite narisati premico, z miško, pisalom ali prstom izberite točko in jo premaknite na
želeno mesto ter jo spustite.



Prilagajanje pogleda skiciranja z navigacijskimi orodji
Z navigacijskimi orodji prilagodite pogled skiciranja.

• Povečava z risanjem pravokotnega območja
• Povečava
• Prilagoditev velikosti celotnega modela pogledu
• Premikanje skice
• Vrtenje skice
• Spreminjanje perspektive
Če želite vklopiti navigacijsko orodje, ga kliknite ali se ga dotaknite. Izbrano orodje je označeno in kazalec se spremeni.
Če želite izklopiti orodje, ga znova kliknite ali se ga dotaknite.
Prilagajanje pogleda skiciranja z navigacijsko kocko
Tudi z navigacijsko kocko lahko prilagodite pogled skiciranja.
Če želite prilagoditi pogled, kliknite in povlecite kocko.
Kliknite sprednjo stranico, vogal ali rob kocke za predhodno določene poglede.

011137_001

Poteze za zaslon na dotik
Če ima vaša naprava zaslon na dotik, lahko z dvema prstoma hitro prilagodite pogled skiciranja brez uporabe navigacijskih orodij:
Povlecite:

Povečate:
009108_001

011136_001

Zavrtite:

Pomanjšate:

009111_001
009110_001

3D Disto, Opis sistema
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Orodna vrstica standardne aplikacije
(merjenje)

Tipka

Opis
Vnos in merjenje referenčne višine.
Risanje premice ali merjenje površine.
Onemogočanje risanja premice.
Ena točko nazaj.
Ena točka naprej.
Prikaz vseh fotografij na skici.
Seznam orodij CAD.
Potrditev trenutne operacije.
Vklop način območja ali prostornine.
Opustitev ali ponovitev zadnjega ukaza.
Brisanje funkcij.

Vrstica stanja

Ikona

Opis
Nakazuje preostalo napolnjenost akumulatorja za napravo 3D Disto.
Nakazuje, da se naprava 3D Disto napaja.
Nakazuje povezavo USB med napravo s sistemom Windows in napravo 3D
Disto.
Nakazuje, da je vklopljena povezava WLAN.
Razmerje območja za skiciranje in tipka za spreminjanje povečave.
Nakazuje povečavo iskalnika točke.
Nakazuje, da je senzor nagiba izklopljen.

3D Disto, Opis sistema
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Ikone v oknu z rezultati

Ikona

Opis
Horizontalna razdalja
Vezna razdalja
Višina, višinska razlika
Levi kot
Desni kot
Koordinate: X, Y
Nagib
Horizontalna/nagnjena površina
Perimeter horizontalne/nagnjene površine
Prostorninska višina
Prostornina
Velikost kroga
Obseg
Premer
Površina merjenja
Obseg merjenja
Merjenje prostornine
Razdalja med točko in ravnino.
Navpična razdalja na točko na referenčni premici.

3D Disto_052

Razdalja od osnovne točke referenčne premice do vznožja navpičnice.

3D Disto_053

3D Disto, Opis sistema
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3

Nastavljanje naprave

3.1

Nastavljanje naprave 3D Disto

Nastavljanje po
korakih

Po tem postopku se naprava postavi na stativ. 3D Disto lahko postavite tudi na ravno površino, denimo tla ali desko.
Korak Opis


1.

Priporočljivo je, da napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in nihanjem temperature okolice.
Stativ postavite na primernem mestu, kjer je
mogoče točke, ki bodo izmerjene, lahko najti in
noge stativa raztegnite na višino, ki omogoča
udobno delo.

2.

3D Disto namestite na glavo stativa. Privijte osrednji vijak za pritrjevanje na stativ.

3.

S prilagajanjem dolžine nog mehurček okrogle
libele na napravi 3D Disto premaknite v sredino.

4.



Pritisnite
za vklop naprave.
3D Disto začne samodejno niveliranje: senzor
nagiba preveri nagib in če je nagib < 3, se naprava
samodejno nivelira.

4
2
3

1
1

1

010813_001

Med izvajanjem samodejnega niveliranja ne premikajte naprave 3D Disto.

3.2

Priključitev naprave 3D Disto v napravo s sistemom Windows

Priključitev naprave
3D Disto v napravo s
sistemom Windows
po korakih

Zagon programske opreme
Korak Opis
1.

Če želite zagnati programsko opremo, kliknite ikono 3D Disto na namizju.

Ob prvem zagonu programske opreme se prikaže ta zaslon:

Po potrebi spremenite nastavitve.
Za nadaljevanje pritisnite

3D Disto, Nastavljanje naprave

.
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Korak Opis
Odpre se naslednji zaslon:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Izberite vmesnik WLAN.*
b) Seznam razpoložljivih naprav WLAN z jakostjo signala. Izberite napravo za
povezavo.
c) Če želite delati s kabelsko povezavo, priključite kabel USB in kliknite tukaj.
d) Če želite nadaljevati brez povezave, kliknite tukaj.
Naprave 3D Disto s serijsko številko 175... potrebujejo ključek USB za WLAN.

3.3

Asistent

Asistent in pomožne
ikone

Na voljo vam je asistent, ki vas bo vodil skozi vsa merjenja s pomočjo ilustriranih pojavnih
oken.



3D Disto, Nastavljanje naprave

Če ga ne potrebujete, ga lahko izklopite v Meni » Nastavitve » Asistent. Če
asistenta izklopite, bodo v vrstici stanja še vedno pomožne ikone, ki prikazujejo,
katera aplikacija se izvaja in katero uporabniško dejanje je zahtevano.
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3.4

Senzor nagiba

Senzor nagiba

Vgrajeni senzor nagiba zagotavlja, da se meritve nanašajo na dejanski horizont ali resnično
navpičnico, ki jo določa gravitacija. Senzor nagiba preveri nagib in če je nagib < 3, se
naprava samodejno nivelira.
Če naprave 3D Disto ni mogoče nivelirati,
v vrstici stanja utripa. Nivelirajte 3D
Disto ali prekinite postopek.




Samo za napredne uporabnike:
Če je senzor nagiba izklopljen, sistem ne kompenzira nagiba naprave 3D Disto. Vsi
rezultati, ki nanašajo na fizično horizontalno ravnino, na primer nagib, razlike v
višini, horizontalne razlike, horizontalne razdalje, koti, površine ali prostornine, se
sedaj nanašajo na nagnjeni horizont laserske enote. Od nastavitve senzorja nagiba
ni odvisna samo vezna razdalja med izmerjenima točkama. Senzor nagiba je
smiselno onemogočiti v primeru vibracij, na primer na gradbiščih ali na nestabilnih
in premikajočih se mestih, denimo na ladji. Izvesti je mogoče skoraj vse meritve,
izvožene podatke pa je kasneje mogoče »nivelirati« s programsko opremo CAD.

3.5

Konfiguracija naprave in nastavitve menija

Konfiguracija
naprave

Vse nastavitve na zaslonu za nastavljanje
je mogoče spremeniti tudi v meniju: Izberite Meni » Naprava.

•
•
•

•
•
•

Povežite 3D Disto za povezovanje prek omrežja WLAN ali kabla USB oziroma za
prekinitev povezave.
WLAN kanal izberite za preklapljanje med kanali, če povezava ne deluje.
Nagibni senzor izberite, da ga aktivirate/dezaktivirate.
Če delate v težavnih gradbenih razmerah z veliko sunkov in vibracij, izberite Vklop, v
nasprotnem primeru izberite Vklop (občutljivo).
Zaščita pred krajo – zaščita naprave z varnostno kodo PIN.
Kalibracija – preverjanje in prilagajanje. Glejte "8 Preverjanje in prilagajanje" za več
informacij.
Programska oprema – posodobitev programske opreme, preverjane različice
programske opreme ali vnos/aktiviranje licenčnega ključa za programsko opremo.

3D Disto, Nastavljanje naprave
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Nastavitve

Pritisnite Meni » Nastavitve in prikažejo
se te možnosti:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Polmer zajemanja – določanje območja okoli točke/premice. Ta nastavitev ponuja
seznam točk, ki so zelo blizu, da jih je lažje izbrati.
Asistent – vklop/izklop asistenta.
Enote – izbira nastavitev enot.
Pozdravno besedilo – vnos pozdravnega besedila, denimo imena podjetja.
Tipkovnica na zaslonu – določanje načina prikaza za tipkovnico na zaslonu v
napravah z zaslonom na dotik.
Samodejno: tipkovnica na zaslonu se prikaže samodejno, kadar morate vnesti znake.
Datum in čas – spreminjanje nastavitev datuma in časa.
Jezik – izbira jezika za programsko opremo.
Uvoz/izvoz – izbira oblike, koordinat in seperatorja na seznamu.
Naprava ima funkcijo ponastavitve. Če v meniju izberete funkcijo Povrni tovarniške
nastavitve, se obnovijo tovarniške nastavitve naprave.
Vse izmere se ohranijo.

3.6

Upravljanje podatkov

3.6.1

Upravitelj datotek

Upravljavec datotek

Upravljavec datotek se uporablja za skrbništvo nad vsemi podatki: datotekami z meritvami,
fotografijami, varnimi točkami in prenosi podatkov.
Če želite odpreti upravljavca datotek, pritisnite tipko Meni
datotek.

3D Disto, Nastavljanje naprave
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Opis tipk:
Ikona

Opis
Mapa projekta
Mapa s fotografijami
Mapa z varnimi točkami
Začasna datoteka
Datoteka meritve
Datoteka aplikacije Projektor

Gumbi orodne vrstice
v upravljavcu datotek

Tipka

Funkcija
Zapri mapo/upravljavca datotek
Pojdi na višjo raven map ali zapri upravljavca datotek
Ustvari mapo in vnesi ime za mapo
Odpri izbrano datoteko ali mapo
Ogled izbranega elementa
Izvoz podatkov Glejte "3.6.2 Izvoz in uvoz podatkov".
Preimenuj datoteko ali mapo
Izbriši izbrano datoteko ali mapo

Upravljanje fotografij
in varnih točk

Fotografije in varne točke so shranjene v ločenih mapah.

3D Disto, Nastavljanje naprave
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3.6.2

Izvoz in uvoz podatkov

Izvoz podatkov
Po korakih

Korak Opis



1.

Izvoz uporabi nastavitev enote razdalje pri izvoženih koordinatah. To nastavitev
lahko kadar koli spremenite, preden se izvoz izvede.
Nastavitve uvoza/izvoza v meniju omogočajo, da nastavite koordinate prve izmerjene točke za posamezno aplikacijo. To nastavitev morate opraviti, preden se
izmeri prva točka v novem projektu (denimo novem merjenju). Nastavitev ne velja
za nazaj.
Odprite upravljavca datotek, izberite mapo ali datoteko ter pritisnite

.

Če pritisnete
, se ustvari paket datotek za izvoz:
• datoteke DXF in DWG: 2D, 3D
• datoteka CSV: omogočeno urejanje, običajna oblika podatkov v tabeli
• datoteka TXT: vsi rezultati v obliki ASCII z omogočenim urejanjem – vsebina
je enaka kot pri datoteki CSV
• datoteke JPG s fotografijami in varnimi točkami
2.

Uvoz podatkov
Po korakih

Podatki za izvoz se prenesejo v mapo Export v imeniku My Documents\Leica
Geosystems\3D Disto v računalniku.

Korak Opis




V nekatere aplikacije je mogoče uvoziti datoteke DXF ali oblike tabel.
Podatke je treba pred uvažanjem pripraviti v računalniku. Uvožene so samo
točke, ne pa tudi premice. Iz datotek DXF odstranite nepomembne podatke,
denimo okvirje, logotipe, koordinate ali orientacijske puščice, preden jih uvozite.

1.

Če želite odpreti mapo za uvoz, kliknite ikono 3D Disto Data na namizju.

2.

Kopirajte datoteke CSV ali DXF v mapo za uvoz.

3.

Glejte "6.3 Projektor" za več informacij.

3D Disto, Nastavljanje naprave
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3.7

Kalkulator

Uporaba kalkulatorja

•
•

Dotaknite se rezultata v oknu z rezultati, če želite zagnati kalkulator.
Lahko tudi pritisnete Meni » Kalkulator.

010862_002

Funkcija spomina
Funkcija spomina omogoča seštevanje ali odštevanje rezultatov, denimo površin ali
prostornin.
• Kliknite MC, da izbrišete spomin.
• Kliknite MR, da pridobite vrednost, shranjeno v spominu.
• Kliknite M-, da prikazano vrednost odštejete od vrednosti v spominu.
• Kliknite M+, da prikazano vrednost prištejete vrednosti v spominu.
Če želite shraniti vrednost v spomin: Kliknite MC, da počistite spomin, vnesite
vrednost in pritisnite M+. Če želite vrednost shraniti kot negativno vrednost, pritisnite M-.
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4

Tehnični izrazi in okrajšave

Horizontalni kot
a

a) Horizontalni kot: [°] ali [gon]

010863_001

Vertikalni kot

Nastavitev: horizont = 0
a

a) Vertikalni kot: [°], [gon], [1:n] ali [%]

010864_001

Nastavitev: horizont = 90°/100 gon
a

a) Vertikalni kot: [°] ali [gon]

010865_001

Razdalje

a

a) Pravokotna razdalja

010867_001

a
b
c

010868_001

3D Disto, Tehnični izrazi in okrajšave

a) Vezna razdalja
b) Vertikalna razdalja
= višinska razlika
c) Horizontalna razdalja
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Površine
a

a) Nagnjena površina, kot je izmerjena
b) Horizontalna površina, kot jo izračuna 3D
Disto

b
010869_001

Reference

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

a) Referenčna višina:
Raven, na katero se sklicujejo vse višine.

0.00
010870_001

1
10

3.

010871_001

Senzor nagiba

1

91
2.

0

04

7.

2

00

7.

a

a) Referenčna os/premica:
Premica, na katero se sklicujejo vse
mere.

Senzor nagiba zagotavlja pravilne rezultate, tudi če 3D Disto ni postavljen horizontalno.

0-3°

010876_001

010877_001

Senzor nagiba je izklopljen = onemogočen
Vsi rezultati merjenja se sklicujejo na
nagnjeno os in horizont naprave 3D Disto.

Varne točke

Senzor nagiba je vklopljen = omogočen
Vsi rezultati merjenja se sklicujejo na horizontalno os in horizont, če je naprava
3D Disto nastavljena med 0° in 3°.

Varne točke povezujejo meritve s koordinatnim sistemom. Te referenčne točke omogočajo spreminjanje položaja naprave 3D Disto ali nadaljevanje meritev pozneje in tudi
popolno usklajenost vseh meritev.

010873_001



Glejte "6.4 Lokacija" za več informacij.
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Postavitev ali projiciranje

Podatke oblikovanja v obliki DXF in splošnih tabelarnih oblikah je mogoče uvažati in uporabljati za projiciranje ustreznih točk ali mrež.

CAD

010874_001

Laserski merilnik
razdalje

Laserski merilnik razdalje (LDM) določa razdalje z vidnim rdečim laserskim žarkom.

Umerjanje

Umerjanje je delovni tok za preverjanje in prilagajanje natančnosti naprave. Glejte "8
Preverjanje in prilagajanje" za več informacij.

Ravnilo za točke z
odmikom

Ravnilo za točke z odmikom je dodatek za merjenje nedostopnih ali skritih točk.

?

a

010875_001

a) Ravnilo za točke z odmikom

3D Disto, Tehnični izrazi in okrajšave
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5

Delovanje

5.1

Meritve

Opis

3D Disto je kombinacija natančnega laserskega merilnika razdalje (LDM) in kodirnikov
kotov. Meritve se uporabljajo za določanje razmerij med različnimi cilji, kot so horizontalne
dolžine, vezne razdalje, višinske razlike, denimo za določanje velikosti prostora, kotov med
zidovi, površin, prostornin, nadirjev ali drugih funkcij.

5.2

Iskalnik točke

Opis

V napravi 3D Disto je vgrajen fotoaparat. Izberite
in na zaslonu naprave 3D Disto se
neposredno prikaže slika kamere. Križ v sliki iskala točke omogoča natančno iskanje cilja
in merjenje, tudi če laserski žarek ni viden, denimo na velikih razdaljah ali zaradi premočne
svetlobe v ozadju.
Primer zaslona iskalnika točke:

Uporaba iskalnika
točke

Ključ iskalnika točke
Za zagon iskalnika točke pritisnite

.

Če tipko pritisnete dvakrat, vklopite zaklenjeni način, s tretjim pritiskom pa iskalnik odklenete in zaprete. Vklopljen zaklenjeni način je označen s ključem na tipki.
Iskanje cilja: Za iskanje točke merjenja so na voljo različne možnosti:
a

b

c

a) Za iskanje cilja uporabljajte smerne tipke na zaslonu tako, da
jih držite za hitro premikanje naprave 3D Disto in pritiskate za
obračanje po korakih.
b) Iskanje in merjenje cilja z dotikom: dotaknite se položaja na
zaslonu. Laserska pika se samodejno premakne na to točko.
c) Iskanje cilja z vlečenjem: aktivirate ga z dolgim dotikom na
sredino križa. Na sredini se prikaže rdeča pika. S pisalom drsite
po zaslonu, da 3D Disto obračate v tej smeri, dokler rdeče
puščice ne izpustite. Daljša kot je rdeča puščica, hitrejše je
obračanje naprave 3D Disto.

011126_001
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Opis orodne vrstice
Tipka

Funkcija
Pritisnite za povečavo ali pomanjšavo.
Pritisnite za prilagajanje svetlosti fotoaparata.
Pritisnite za prikazovanje/skrivanje vseh izmerjenih točk.
Pritisnite za merjenje skritih točk.
V pojavnem oknu izberite orodje za merjenje razdalje:

• Vertikalna razdalja: izmerite točko na poljubni vertikalni tarči.
• Individualna razdalja: izmerite dve točki na palici ali drugi opremi.
• Ravnilo za točke z odmikom: izmerite dve točki na ravnilu 3D Disto.
Skozi postopek vas vodi asistent.
Pritisnite, če želite fotografije za namene dokumentacije.
Pritisnite v temnih razmerah za spreminjanje slike iskalnika točke v način
robov. Robovi in koti bodo poudarjeni s črno barvo.
Pritisnite, če želite izbrati ukaz za obračanje:
• Obrni se za 90° v desno
• Obrni se za 90° v levo
• Obrni se za ?°: Vnesite horizontalni kot, za katerega bi se morala
obrniti naprava 3D Disto.
• Horizont: naprava 3D Disto se vrne v 0-% naklon v horizontalnem položaju.
• Lotanje: ta možnost se lahko uporablja za projiciranje navpičnice tako,
da 3D Disto postavite točno nad njo. Za poravnavanje uporabljajte
označbe 90° na akumulatorju naprave 3D Disto.

3D Disto, Delovanje
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5.3
Merjenje po korakih

Potek merjenja
Korak Opis
1.



Za določanje prve točke, denimo kota, pritisnite
in uporabite puščične tipke
ali drug način skladno z navodili v "5.2 Iskalnik točke", da premaknete lasersko
točko na želeno mesto.
Med iskanjem cilja bodite pozorni, da laserskega žarka ne prelomite v kotih ali na
robovih.

011133_001

2.

3D Disto, Delovanje

Pritisnite

za merjenje.

3.

Določite drugo točko skladno z navodili za prejšnji korak.
Med prvo in drugo izmerjeno točko se prikaže premica.

4.

Za merjenje dodatnih točk nadaljujte po navodilih ali uporabite
ranje/zaključevanje mnogokotnika.

za zapi-
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Korak Opis





5.

3D Disto, Delovanje

V posebnih okoliščinah predlagana premica ni na voljo. Mnogokotnike je mogoče
zaključiti in ustvariti rezultate tako, da med dvema točkama, ki ju želite povezati,
s pisalom narišete premico.

Če želite spremeniti pogled v ustrezno perspektivo, uporabite navigacijska orodja
ali kliknite navigacijsko kocko.

Pritisnite
njevanja.

in izberite: shrani, shrani kot, počisti zaslon, zapri meritve brez shra-
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Izračuni površin in
prostornin

3D Disto lahko uporabite tudi za določanje površin in prostornin. Oboje je mogoče določiti
med merjenjem ali po njem.
Korak Opis
1.

Pritisnite

2.

Izberite premico, ki naj bo dodana površini, in pritisnite

3.

4.

Postopek uporabite za vse nadaljnje premice in pritisnite

3D Disto, Delovanje

.

Odpre se iskalnik točke, za določanje in merjenje točke na tleh uporabite
,
temu sledi točka na stropu. Točke lahko izmerite kjer koli na površini tal ali
stropa. Višina je prikazana v oknu z rezultati.
Zapri seznam:
Rezultat je površina.

Če želite spremeniti višino ali če želite z izbrano površino izračunati prostornino,
pritisnite

6.

.

V prikazanem pojavnem oknu so na voljo različne možnosti za določanje višine:
• Vnesite višino:
Vnesite želeno vrednost in pritisnite OK.
• Izmerite višino:

•
5.

.

in nadaljujte skladno z navodili za prejšnji korak.

Aplikacijo zaprete s pritiskom

.
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6

Aplikacije programske opreme

6.1

Pregled

Opis

Na voljo so različne aplikacije programske opreme, ki zajemajo široko področje konstrukcijskih opravil in lajšajo vsakodnevno delo.
• Merjenje:
Ponuja praktične funkcije za ročno ali samodejno merjenje velikosti prostora, sten, oken,
stopnic in drugih podrobnosti z referenčno višino.
• Projektor:
Omogoča prikazovanje mrež in drugih oblik na tleh, stropu ali stenah.
• Lokacija:
Omogoča preprosto in natančno preverjanje in spreminjanje položaja naprave 3D Disto.
• Škatla za orodje:
Pametna merilna in nastavitvena orodja.

6.2

Merjenje

Opis

Ta aplikacija meri velikost prostora, tudi podrobnosti. Za te meritve je na voljo več dodatnih
funkcij:
• Referenčna višina
• Merjenje posamezne točke
• Orodje za samodejno merjenje
• Orodja CAD

6.2.1

Referenčna višina

Določanje referenčne
višine
po korakih

V merilni aplikaciji lahko določite znano višino kot referenčno. Vse druge izmerjene višine
se bodo sklicevale na referenčno.
Korak Opis
1.

Pritisnite

.

2.

Pojavno okno vas pozove, da vnesete in izmerite referenčno višino. Vnesite
vrednost in pritisnite OK.

3.

Odpre se iskalnik točke.
Določite referenčno višino in pritisnite

4.

.

Referenčna višina je prikazana na območju za skiciranje.

3D Disto, Aplikacije programske opreme
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6.2.2

Orodje za samodejno merjenje

Opis

To orodje izvaja samodejne horizontalne, vertikalne in nagnjene meritve profilov in merjenje
površin.
Zelo uporabno za merjenje prostorov s koti, ki niso pravokotni, ali z zaobljenimi stenami,
nedostopnimi točkami, nakloni ali predeli.

010918_001

Merjenje premice po
korakih

Korak Opis
1.

Pritisnite

2.

Pojavno okno ponuja merjenje premic in površin.

za začetek merjenja.

Pritisnite
3.

Pojavno okno pozove k vnosu vrste merjenja.

•
•
•
4.

in izberite merjenje premic.

horizontalno
vertikalno
nagnjeno

Odpre se iskalnik točke za določanje in merjenje začetne točke.
Določite tarčo in pritisnite



5.

.

Za vertikalno merjenje premice:
Pojavno okno vas pozove, da izberete smer merjenja:
• pravokotno na steno
• prosto: skozi postopek vas vodi asistent.

Pojavno okno vas pozove, da izberete smer merjenja.
Horizontalno merjenje premice:
• levo (360°)
• med točkama
• desno (360°)

3D Disto, Aplikacije programske opreme
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Korak Opis
Vertikalno merjenje premice:
• navzgor (360°)
• med točkama
• navzdol (360°)

Nagnjeno merjenje:
Odpre se iskalnik točke.
Določite končno točko merjenja in pritisnite
6.

.

Pojavno okno vas pozove, da definirate razmik med meritvami.
Izberite interval in pritisnite OK ali pojdite na skrajno desni položaj in vnesite posamezne intervale.


7.

Za najboljše rezultate merjenja pri dolgih razdaljah ne izbirajte majhnih intervalov.



Orodna vrstica se spremeni.

Pritisnite OK.
Merjenje se začne.
Pritisnite

za zagon fotoaparata. Pritisnite ponovno, da ga odklenete.

Pritisnite
, da spremenite razmik med meritvami, preskočite preostanek
merjenja ali prekličete merjenje.
Pritisnite
težave.

, da preskočite točko merjenja, ki je ne potrebujete ali povzroča

8.

Po končanem merjenju se pojavi pojavno okno Pripravljeno. Želite urediti
meritev? Da/ne.

9.

Če izberete Da: pojavi se nova orodna vrstica, denimo za merjenje manjkajočih
točk s funkcijo DIST ali brisanje neželenih točk z ikono smetnjaka.



Pritisnite

ali

Pritisnite

za poenostavitev merjenja, ki samodejno izbriše poravnane točke.

Pritisnite

za zaključek merjenja.

3D Disto, Aplikacije programske opreme
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Korak Opis
10.

Merjenje površine po
korakih

Pritisnite

, če želite shraniti in zapreti datoteko z meritvijo.

Korak Opis
1.

Pritisnite

2.

Pojavno okno ponuja merjenje premic in površin.

Pritisnite
3.




za začetek merjenja.

za merjenje površine.

Pojavno okno ponudi tri možnosti merjenja: horizontalno, nagnjeno in vertikalno:
Izberite želeno možnost glede na površino, ki jo želite izmeriti.

Uporabite vertikalno ali horizontalno merjenje, če želite izmeriti stene, tla in strop.
Nagnjeno merjenje je odlično za preverjanje ravnosti katere koli površine ne glede
na nagnjenost.

4.

Izberite natančno ali hitro. Natančno: poišče natančni položaj posamezne točke
merjenja. Hitro: prednost imata kratek čas merjenja in robustnost. Natančnost
merjenja je enaka.

5.

Za merjenje se odpre iskalnik točke, da določite območje merjenja:
Določanje območja merjenja:
• Horizontalno in vertikalno merjenje: merjenje 2 robov (3 točke). Območje se
zaključi samodejno.
•

Nagnjeno merjenje: izmerite meje območja merjenja in pritisnite

za nada-

ljevanje.
6.



Pojavno okno vas pozove, da definirate razmik med meritvami.
Izberite interval in pritisnite OK ali pojdite na skrajno desni položaj in vnesite posamezne intervale.

Za najboljše rezultate merjenja pri dolgih razdaljah ne izbirajte majhnih intervalov.

3D Disto, Aplikacije programske opreme
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Korak Opis
7.



Pritisnite OK.
Merjenje se začne.
Odklon posamezne izmerjene točke glede na referenčno višino se prikaže v oknu
z rezultati.
Iz geometrijskih razlogov je izračunana prostornina približek.
Orodna vrstica se spremeni.
Pritisnite

za zagon fotoaparata. Pritisnite ponovno, da ga odklenete.

Pritisnite
, da spremenite razmik med meritvami, preskočite preostanek
merjenja ali prekličete merjenje.

8.

Pritisnite
težave.

, da preskočite točko merjenja, ki je ne potrebujete ali povzroča

Pritisnite

, če želite shraniti in zapreti datoteko z meritvijo.
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6.2.3

Orodja CAD

Opis

Orodja CAD so komplet funkcij za risanje.
Kliknite gumb v orodni vrstici in prikažejo se orodja CAD.

Na voljo so ta orodja:
• krog
• pravokotnik
• presečišče premic
• podaljšanje premice
• premik točke
• pravokotno sekanje
Orodje za krog

Orodje za krog je običajno risanje kroga na točkah, kot so vtičnice ali luknje.
Korak Opis
1.

Določite in izmerite točko in funkcijo kroga aktivirajte z dolgim dotikom točke v
področju za risanje.

2.

Izberite Krog.

3.

Odpre se pojavno okno.

Vnesite vrednost in pritisnite OK.
4.



Okoli izbrane točke je narisan krog. Okno z rezultati vsebuje polmer, obseg in
površino kroga.

Če krog želite izbrisati, za vrednost premera vnesite 0 ali pritisnite

3D Disto, Aplikacije programske opreme
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Orodje za pravokotnik

Korak Opis
1.

Izmerite prvo in drugo točko diagonale pravokotnika, na primer okna, ter aktivirajte
orodje CAD tako, da se dotaknete premice in jo pridržite.

2.

Odpre se meni z orodji CAD. Izberite Pravokotnik.

3.

Diagonala se spremeni v poravnan pravokotnik.

3D Disto, Aplikacije programske opreme
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Orodje za presečišče
premic

Orodje za presečišče premic poišče točko presečišča med premicama.
Korak Opis



Položaj presečišča se izračuna dvodimenzionalno na ravnini X–Y. Višina presečišča se izračuna z ekstrapolacijo prve premice.

1.

Določite in izmerite dve točki ali izberite obstoječo premico.

2.

Aktivirajte orodje CAD tako, da se dotaknete premice v območju za skiciranje in jo
pridržite. Izberite Presečišče premic.

3.

Pomočnik vas pozove k izbiri druge premice.
Izberite drugo premico.
Presečišče je predlagano, ko je premica izbrana:

4.

Ko pritisnete

, se ustvari presečišče, obstoječim točkam pa se dodata pove-

zovalni premici.
5.

3D Disto, Aplikacije programske opreme
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Orodje za podaljšanje
premice

Orodje za podaljšanje premice podaljša premico z ročno vneseno vrednostjo razdalje.
Korak Opis



Končna točka podaljšanja premice se izračuna kot tridimenzionalna ekstrapolacija
izbrane premice.

1.

Določite in izmerite dve točki ali izberite obstoječo premico.

2.

Aktivirajte orodje CAD tako, da se dotaknete premice v območju za skiciranje in jo
pridržite. Izberite Podaljšanje premice.

3.

Pojavno okno pozove k vnosu dolžine podaljšanja.
Vnesite vrednost in pritisnite OK.

4.

Predlaga se končna točka podaljšanja premice:

5.

Ko pritisnete

, se ustvari nova točka, povezovalna premica pa se doda prejšnji

točki.
6.
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Orodje za premik
točke

Orodje za premik točke ustvari novo točko tako, da ustvari vrednost stranskega premika
vzdolž obstoječe premice, odmik in kot odmika.
Korak Opis



Položaj premika točke se izračuna dvodimenzionalno na ravnini X–Y. Višina nove
točke se izračuna z ekstrapolacijo izbrane premice.

1.

Določite in izmerite dve točki ali izberite obstoječo premico.

2.

Aktivirajte orodje CAD tako, da se dotaknete premice v območju za skiciranje in jo
pridržite. Izberite Premik točke.

3.

Pomočnik in pojavno okno pozoveta k vnosu premika dolžine.
Vnesite vrednost in pritisnite OK.

4.

Predlagana je točka premika po dolžini:

5.

Pritisnite

6.

Pomočnik in pojavno okno pozoveta k vnosu smeri kota za odmik.
Vnesite vrednost in pritisnite OK.
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Korak Opis
7.

Predlagana je smer kota za odmik:

8.

Pritisnite

9.

Pomočnik in pojavno okno pozoveta k vnosu odmika.
Vnesite vrednost in pritisnite OK.

10.

Predlagana je točka premika:

11.

Ko pritisnete

za nadaljevanje.

, se ustvari nova točka, povezovalna premica pa se doda prejšnji

točki.
12.
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Orodje za pravokotno
sekanje

Orodje za pravokotno sekanje poišče pravokotno projekcijo točke na izbrani premici.
Korak Opis



Položaj presečišča se izračuna dvodimenzionalno na ravnini X–Y. Višina presečišča se izračuna z ekstrapolacijo prve premice.

1.

Določite in izmerite dve točki ali izberite obstoječo premico.

2.

Aktivirajte orodje CAD tako, da se dotaknete premice v območju za skiciranje in jo
pridržite. Izberite Pravokotno sekanje.

3.

Pomočnik pozove k izbiri točke.
Pritisnite OK. Izberite točko.

4.

Presečišče je predlagano, ko je točka izbrana:

5.

Ko pritisnete

, se ustvari presečišče, obstoječi točki pa se dodata povezovalni

premici.
6.
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6.3

Projektor

Opis

Ta aplikacija projicira točke in geometrijske mreže na horizontalno, vertikalno ali nagnjeno
(tj. prosto) ravnino. Uvoziti je mogoče oblikovne podatke v obliki DXF ali tabele, geometrijo
mreže pa je mogoče vnesti tudi ročno.

010958_001

6.3.1
Projektor, zagon

Delovni tok
Korak Opis
1.

Pritisnite Meni » Aplikacije » Projektor.

2.

Pojavno okno ponudi tri načine merjenja: horizontalno, nagnjeno in vertikalno.
Izberite želeno možnost glede na delovno območje.
3.
Merjenje delovnega
območja

Odpre se iskalnik točke za merjenje delovnega območja.

Korak Opis
1.


2.

Izmerite vse pomembne predmete, ki jih želite upoštevati (robove, vogale ipd.).
Samo za horizontalni način: prva izmerjena točka določa raven, na katero se
nanašajo vse nadaljnje točke.
Če je tipka

omogočena, jo pritisnite, da zaprete obris. Nato izmerite nadaljnje

točke zanimanja (samo v nagnjenem načinu).
3.

Oblika s točkami

Ko so izmerjene vse točke, pritisnite

za nadaljevanje.

Korak Opis
1.



V pojavnem oknu sta na voljo dve možnosti za določanje projekcijskih točk: način
mreže za običajen vzorec in način uvoza za posamezne datoteke DXF ali CSV.
S tipko
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Način mreže
Korak Opis
1.

Pritisnite

za zagon načina mreže.

2.

Pojavi se pojavno okno, v katerem izbirate med možnostmi Določi novo, Uporabi
zadnjo ali Izmeri.

3.

Izberite želeno možnost:
• Določi novo: uporabite nadaljnja orodja za vnos geometrije mreže.
• Uporabi zadnjo: obnovite zadnjo obliko mreže, ki je bila vnesena.
• Izmeri: sledite vodenemu postopku, da zaklenete na obstoječo mrežo. Ta
možnost preskoči naslednji korak Prilagajanje.

Način uvoza
Korak Opis
1.
2.




Pritisnite

za zagon načina uvoza.

Upravljavec datotek prikaže vse uvožene datoteke DXF in CSV.
Izberite datoteko.
Pritisnite
, če želite preveriti vsebino v oknu pogleda.
Glava okna za pogled prikazuje velikost datoteke. Če se merilo ne prilega delovnemu območju, spremenite nastavitev razdalje v meniju.
Če želite uvoziti točke s seznama, v urejevalnik besedila vnesite koordinate X, Y
ali Y; X in datoteko shranite s pripono CSV. Če uvoz ne deluje pravilno, preverite
nastavitve za uvoz/izvoz v meniju.

3.

Pritisnite

4.

Točke projekcije so prikazane in pripravljene na prilagajanje.
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Prilagajanje oblike

Korak Opis



S tipko

1.

Odpre se poravnalnik.

2.

Oblika s točkami je sedaj prikazana v delovnem območju in jo je treba premakniti
na želeno mesto. Uporabite ta orodja:



se lahko kadar koli vrnete v obliko s točkami.

Mrežo lahko po zaslonu premikate navzgor, navzdol, levo in desno s tipkami
/

/

/

.

Prikazana je pravokotna razdalja od izbrane točke mreže do referenčne premice.
Za vnos vrednosti se dotaknite razdalje.

Pritisnite

za ponastavitev položaja mreže.

Pritisnite

za poravnavo mreže z izbrano premico.


3.

Po potrebi lahko pred uporabo orodja za vzporednico na zaslonu narišete
premice med točkami oblike.

Pritisnite

, da mrežo obrnete za 90°.

Pritisnite

, da mrežo postavite točno na referenčno točko.

Pritisnite

za nadaljevanje.
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Projekcija točk

Korak Opis



Pritisnite

1.

V načinu postavitve se orodna vrstica spremeni in lahko začnete projicirati mrežo.

2.

Za izbiranje točke uporabite puščične tipke in pritisnite



, da se vrnete v poravnalnik.

.

Točke lahko izbirate tudi z dotikom točke na zaslonu ali z daljinskim upravljalnikom.
Porozne, strukturirane in grobe površine so lahko težavne, saj laserski žarek ne
more odražati natančnega položaja točk postavitve.

3.

Če je najden natančen položaj, laserska pika utripa. Na območju za skiciranje je
točka označena z rdečo barvo. V oknu z rezultati sta prikazani razdalja in referenčna ravnina.

4.

Če želite projicirati dodatne točke, izberite drugo točko in pritisnite

.

5.
Pritisnite

, da shranite datoteko.

Preklapljanje med
ravninami



6.3.2

Iskanje cilja in projiciranje z daljinskim upravljalnikom RM100

Funkcije tipk v aplikaciji Projektor

Če točke ni mogoče projicirati na strop, preprosto premaknite laserski žarek na tla,
preden pritisnete tipko DIST. Od sedaj naprej bodo nadaljnje točke projicirane na
tla. Površino projiciranja lahko spremenite kadar koli.

Pritisnite
prvič, da aktivirate laser, drugič pa, da izmerite ali projicirate
točko znotraj referenčnega območja.
Vse puščične tipke izberejo sosednjo točko, obračajo napravo 3D Disto in
zaženejo iterativno merjenje. Pritisnite prvič, da aktivirate daljinski upravljalnik, in drugič, da izvršite ukaz.
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6.4

Lokacija

Opis

Funkcije lokacije omogočajo, da spremenite položaj naprave 3D Disto.
Uporabnik postopek določanja položaja olajša tako, da določi varne točke.

Zavarovanje lokacije
po korakih

Korak Opis


1.

Preden lahko shranite varne točke, izmerite dve točki.
Na stene, strop ali tla okoli delovnega območja nalepite in označite od tri do pet
samolepilnih tarč. Tarče naj bodo razpršene.

2.

Pritisnite Meni » Aplikacije » Lokacija » Varna lokacija.
Odpre se iskalnik točke.

3.

Tarče določite čim natančneje in pritisnite
za merjenje.
Naprava 3D Disto zajame fotografijo in jo shrani s koordinatami, označenimi z IDjem in datumom.

4.

V pojavnem oknu se prikaže vprašanje Želite izmeriti več varnih točk? Da/ne.

5.

Nadaljujte enako kot prej in izmerite vsaj tri varne točke.



6.

Več varnih točk lahko dodate kadar koli.
Prepričajte se, da imate na vašem delovnem področju dovolj dobro izmerjenih
varnih točk. Tudi če se ena izgubi, za uspešno ponovno določanje položaja
morajo biti vsaj tri.
Ko shranite vsaj tri točke, lahko aplikacijo zapustite tako, da izberete Ne.
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Ponovno določanje
lokacije po korakih

Ta funkcija omogoča ponovno določanje lokacije naprave 3D Disto v določen koordinatni
sistem, ki je bil predhodno vzpostavljen s postopkom zavarovanja lokacije, denimo za
dokončanje prejšnje meritve.
Korak Opis



Uporabljajte položaj naprave 3D Disto, ki omogoča iskanje cilja in merjenje vsaj
treh varnih točk na delovnem območju.

1.

Pritisnite Meni » Aplikacije » Lokacija » Ponovno določanje lokacije.

2.

Pojavno okno vas pozove, da določite dovoljeno odstopanje.



3.

Pritisnite OK, da potrdite vrednost.
Nižje dovoljeno odstopanje poveča natančnost meritev ter zahteva natančno
merjenje in vidnost varnih točk.
Če ni na voljo nobene varne točke, toda vaše meritve morajo ustrezati geometriji
prejšnjih, meritve začnite z enakimi točkami osnovne premice. To sta prvi dve
točki meritve.
Če so varne točke na voljo, se odpre mapa.

Varno točko izberite tako, da pritisnete
zaslonu.
Pritisnite
Pritisnite
4.

/

ali se dotaknite izbora na

za povečavo.
, da si ogledate varne točke celega pomnilnika.

Pritisnite
za potrditev točke.
Odpre se iskalnik točke.

5.

Tarčo, prikazano na fotografiji, določite čim natančneje in pritisnite
za
merjenje.
Če je določanje uspešno, se prikaže pojavno okno Izmerim naslednjo varno
točko? Da/prekliči.

6.

Če izberete Da: odpre se mapa za izbiranje naslednje varne točke.
Za drugo in tretjo točko nadaljujte po navodilih za drugo in tretjo varno točko.



Če sta bili prvi dve varni točki izmerjeni uspešno, se 3D Disto obrne v približno
smer naslednje izbrane varne točke. Izvesti morate le natančno določanje cilja in
pritisniti
.
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Korak Opis

Preverjanje lokacije
po korakih

7.

Ko vse tri točke uspešno izmerite, se v pojavnem oknu izpiše OK. Izmerim več
varnih točk? Da/ne/prekliči.
• Če želite nadaljevati po predhodnem postopku, pritisnite Da.
• Če želite zaključiti, pritisnite Ne.
Če je postopek uspešen, se prikaže pojavno okno z merami od starega do
novega položaja: XXX m; višina: XXX m; V redu/prekliči. Potrdite z OK ali za
merjenje dodatnih točk izberite Prekliči.
Če ponovno določanje položaja ni uspelo, se pojavi pojavno okno Zunaj dovoljenega odstopanja! Izmerim več varnih točk? Da/ne/prekliči. Nadaljujte po
predhodnih navodilih.

8.

Pritisnite

za zapiranje aplikacije.

Če je bila naprava 3D Disto premaknjena nenamerno (morda se v njo kdo zaleti), geometrija izmerjenih točk več ne bo skladna s prej izmerjenimi točkami. Za ohranjanje trenutne
natančnosti/geometrije zaženite funkcijo preverjanja lokacije.
Korak Opis
1.

Za zagon preverjanja lokacije pritisnite Meni » Aplikacije » Lokacija » Preverjanje lokacije.

2.

Če so varne točke na voljo, izberite eno in pritisnite

3.

Naprava 3D Disto bo samodejno poiskala varno točko.
Preverite položaj laserske pike na tarči.
Če se laserska pika ne pokaže na sredini tarče, je priporočeno ponovno
določanje lokacije.

.


4.

Enako nadaljujte za preverjanje nadaljnjih točk.

5.

Pritisnite
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6.5

Škatla za orodje

Splošno

Poleg običajnih aplikacij ima program tudi te:
•
•
•
•
•
•

udobno lotanje,
udobno iskanje cilja,
udobno določanje ravni,
oznaka merila,
spremljanje višine in
vzporednica.

Po vsakem opravilu projiciranja mreže, je uporabljeno orodje treba ponovno zagnati.
Pojavno okno ponudi nadaljevanje z enako referenco ali začetek merjenja nove. Podatki se
ne shranijo in jih ni mogoče uvažati ali izvažati. V teh aplikacijah funkcija daljinskega upravljalnika ni podprta.

6.5.1

Udobno lotanje

Opis

Udobno lotanje omogoča lotanje katere koli točke navzgor ali navzdol, ne da bi morali stati
nad njo.

010899_001

Udobno lotanje po
korakih

Korak Opis
1.

Aplikacijo zaženite v Meni » Aplikacije » Škatla za orodje.
Aplikacija, ki se izvaja, ostane odprta v ozadju.

2.
Pritisnite
v orodni vrstici.
Odpre se iskalnik točke.
3.

Poiščite in izmerite točko, ki jo želite lotati. Pritisnite
Iskalnik točke ostane odprt.

4.

Grobo določite pričakovani položaj lotanja in pritisnite
.
Ko je točka za lotanje najdena, laser začne utripati, da nakaže natančni položaj.

5.

Pritisnite
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6.5.2

Udobno iskanje cilja

Opis

Udobno iskanje cilja omogoča projiciranje točke glede na referenčno točko na vertikalnih
površinah.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Udobno iskanje cilja
po korakih

To orodje uporabljajte samo na vertikalnih površinah. Projicirana mreža na
nagnjenih površinah ne bo pravilna.

Korak Opis
1.
2.

Aplikacijo zaženite v Meni » Aplikacije » Škatla za orodje.
Aplikacija, ki se izvaja, ostane odprta v ozadju.
Pritisnite

v orodni vrstici.

Odpre se iskalnik točke.
3.

Na steni določite referenčno točko. Pritisnite

4.

Pojavno okno vas pozove za vnos vrednosti za razdaljo levo ali desno od referenčne točke. Za obračanje v levo vnesite negativno vrednost. Vnesite 0, da projicirate točke s samo vertikalnim odmikom od referenčne točke.
Pritisnite OK, da potrdite vrednost.
Laserska pika utripa, da nakazuje točen položaj.

5.

Pojavi se pojavno okno za vnašanje vertikalne vrednosti (tj. razdalje nad/pod referenčno točko). Privzeta vrednost je 0.
Za obračanje navzdol vnesite negativno vrednost. Pritisnite OK, da potrdite
vrednost.
3D Disto se obrne in projicira pravilni položaj. Laserska pika utripa, da nakazuje
točen položaj.

6.

Pritisnite

3D Disto, Aplikacije programske opreme

.

za zapiranje škatle za orodje.

56

6.5.3

Udobno določanje ravni

Opis

Udobno določanje ravni ohrani lasersko točko na enaki ravni, ko 3D Disto obračate horizontalno.

Udobno določanje
ravni po korakih

Korak Opis
1.
2.

Aplikacijo zaženite v Meni » Aplikacije » Škatla za orodje.
Aplikacija, ki se izvaja, ostane odprta v ozadju.
Pritisnite
v orodni vrstici.
Odpre se iskalnik točke.

3.

Na steni določite referenčno višino. Pritisnite
Iskalnik točke ostane odprt.

4.

Grobo določite pričakovano točko ravni postavitve in pritisnite
Laserska pika utripa, da nakazuje točen višinski položaj.

5.

Pritisnite
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6.5.4

Oznaka merila

Opis

Orodje za oznako merila se nanaša na oznako merila ali referenčno višino in omogoča
projiciranje poljubne želene višine.
To orodje je lahko zelo uporabo za označevanje oznake merila na več mestih v sobi ali za
projiciranje višin na več ravneh objekta.

Oznaka merila po
korakih

Korak Opis
1.
2.

Aplikacijo zaženite v Meni » Aplikacije » Škatla za orodje.
Aplikacija, ki se izvaja, ostane odprta v ozadju.
Pritisnite

v orodni vrstici.

3.

Pojavno okno vas pozove, da vnesete višino in da izmerite to referenčno višino.

4.

Odpre se iskalnik točke.
Na steni določite referenčno točko. Pritisnite

.

5.

Pojavno okno vas pozove, da vnesete absolutno višino, ki naj bo projicirana.

6.

Odpre se iskalnik točke.
Na steni grobo določite pričakovano absolutno višino. Pritisnite
.
Laserska pika utripa, da nakaže natančen položaj absolutne višine.

7.

Pritisnite
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6.5.5

Spremljanje višine

Opis

Spremljanje višine omogoča določanje višine cilja, ki ga ni mogoče izmeriti neposredno.
To orodje je lahko zelo uporabno za merjenje višine drevesa ali daljnovoda.

Ref

H

010907_001

Spremljanje višine po
korakih

Korak Opis
1.
2.

Aplikacijo zaženite v Meni » Aplikacije » Škatla za orodje.
Aplikacija, ki se izvaja, ostane odprta v ozadju.
Pritisnite

v orodni vrstici.

Odpre se iskalnik točke.
3.



Referenčno točko poiščite in izmerite na horizontalni razdalji, na kateri se nahaja
točka, ki bi jo radi izmerili posredno.
Iskalnik točke ostane odprt, prikazana pa je izmerjena točka.
Naprave 3D Disto potem, ko je bila izmerjena referenčna točka, horizontalno ne
premikajte preveč, saj bo v nasprotnem primeru rezultat napačen.

4.

Točko, ki jo želite izmeriti posredno, poiščite čim natančneje.
Višinska razlika do referenčne točke je prikazana in se sproti posodablja v oknu z
rezultatom.

5.

Če želite zaključiti aplikacijo, zaprite iskalnik točke.
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6.5.6

Vzporednica

Opis

Vzporednica omogoča projiciranje premic, vzporednih z referenčno premico na stenah,
tleh ali nagnjenih površinah.

Vzporednica po
korakih

Korak Opis
1.
2.


3.

Aplikacijo zaženite v Meni » Aplikacije » Škatla za orodje.
Aplikacija, ki se izvaja, ostane odprta v ozadju.
Pritisnite

v orodni vrstici.

Odpre se iskalnik točke.
Vse točke je treba izmeriti na isti površini.
Poiščite in izmerite začetno in končno točko referenčne premice.

4.

Pojavno okno vas pozove, da vnesete vzporedno razdaljo levo ali desno od referenčne premice. Pritisnite OK, da potrdite vneseno vrednost.

5.

Odpre se iskalnik točke z grobo oceno ciljne postavitve točke.
Pritisnite
.
Laserska pika utripa, da nakaže natančen položaj na vzporednici.

6.

Pritisnite
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7

Sporočila o napakah

Sporočila o napakah
in nasveti

Št. napake Nasvet
150

Delovni razpon je bil prekoračen.

151

Neveljavna meritev.

152

Premaknite napravo 3D Disto ali uporabite ravnilo za točke z odmikom.

160

Ponovite in med obema merjenjema ne premikajte ravnila.

161

Orodja za točke z odmikom v nekaterih primerih ni mogoče uporabiti.

170

Če težava ni odpravljena, ponovno zaženite napravo 3D Disto.

171

Preglejte vse naprave, denimo napajalnik ali kable, in poskusite ponovno.

240

Umerjanje senzorja nagiba ni bila uspešno. Natančnost sistema ni zagotovljena. Obrnite se na dobavitelja ali zastopnika podjetja Leica Geosystems.

241

Preveč drsenja. Natančno ponovite umerjanje.

243

Napravo namestite stabilno. Ne dotikajte se naprave 3D Disto oziroma je ne
obračajte. Ponovite umerjanje.

300

Izberite horizontalno premico.

350

Preglejte površino projiciranja. Laser ni dosegel ustreznega položaja.

755

Točke ni mogoče izmeriti. Preskusite drugačen položaj. Orodje ne deluje na
horizontalnih ravninah.

760

Točke ni mogoče izmeriti. Vnesite drugačne vrednosti. Orodje ne deluje na
horizontalnih ravninah.

765

Točke ni mogoče izmeriti. Poskusite z drugačnim položajem ali vnesite
drugačno vrednost. Orodje ne deluje na horizontalnih ravninah.

800

Uvažanje ali izvažanje podatkov ni mogoče.

801

V ključku USB ni na voljo dovolj prostora.

802

Naprava za shranjevanje ne deluje pravilno.

803

Preverite stanje in vsebino datoteke.

804

Datoteka ali mapa je zaščitena proti pisanju ali je poškodovana.

900

Napaka 3D Disto. Če napake ni mogoče odpraviti, se obrnite na dobavitelja
ali zastopnika podjetja Leica Geosystems.

901

Odbiti laserski signal je prešibek.

902

Odbiti laserski signal je premočen.

903

Premočna osvetlitev ozadja.

904

Laserski žarek je bil prekinjen. Meritev ponovite.

950

Izvedite preverjanje lokacije, da ohranite natančnost.

951

Nagib naprave 3D Disto je večji od 3°. Nastavite jo horizontalno.

953

Preverite povezavo in kabel.

954

Priključite kabel ali v meniju izberite WLAN.

955

Temperatura naprave 3D Disto je zunaj delovnega razpona.

956

Preveč vibracij ali stalnega premikanja.

998

Obrnite se na dobavitelja ali zastopnika podjetja Leica Geosystems.

999

Obrnite se na dobavitelja ali zastopnika podjetja Leica Geosystems.
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8

Preverjanje in prilagajanje

8.1

Pregled

Opis

Naprave Leica Geosystems so izdelane, sestavljene in prilagojene za kar najboljšo kakovost. Na natančnost naprave lahko vplivajo hitre spremembe temperature, sunki ali obremenitev. Zato se priporoča, da napravo občasno pregledate in prilagodite. To lahko na
terenu naredite tako, da izvedete nekaj specifičnih postopkov merjenja. Ti postopki so
vodeni in jih je treba spremljati pozorno in natančno, kot je opisano v naslednjih poglavjih.
Nekatere druge napake in mehanske dele naprave je mogoče mehansko prilagoditi.

Elektronsko prilagajanje

Elektronsko je mogoče preveriti in prilagoditi te napake naprave:
• Odmik križa
• V-indeks
• Senzor nagiba
Za vse nastavitve umerjanja je mogoče tudi obnoviti tovarniške nastavitve.





Med proizvodnjo se natančno določijo napake naprave in se nastavijo na nič. Kot je že bilo
omenjeno, se te napake lahko spremenijo in je zelo priporočljivo, da jih ponovno preverite
v teh primerih:
• Po razgibanem in dolgem prevažanju.
• Po dolgih obdobjih hrambe.
• Če je razlika v temperaturi trenutnega okolja in zadnjim umerjanjem več kot 20 °C.

8.2

Umerjanje senzorja nagiba

Opis

Pred umerjanjem:

Po umerjanju:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Odmik senzorja nagiba
Prilagajanje po
korakih

Korak Opis



To umerjanje se izvede samodejno. Poskrbite le, da bo naprava 3D Disto
nagnjena manj kot 3°.

1.

Umerjanje zaženete v Meni » Naprava » Kalibracija.

2.

Pritisnite

3.

3D Disto samodejno začne samodejno niveliranje: senzor nagiba preveri nagib in
če je nagib < 3°, se naprava samodejno nivelira.


4.

.

Pojavi se pojavno okno Naprave 3D Disto se ne dotikajte približno 1 minuto!
Če je postopek uspel, se v pojavnem oknu izpiše Kalibracija uspešna.
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8.3

Odmik križa

Opis

Laserska pika in križ v iskalniku točke nista poravnana.
Pred umerjanjem:

Po umerjanju:
a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Križ
b) Laserska pika
Prilagajanje po
korakih

Korak Opis
1.

Umerjanje zaženete v Meni » Naprava » Kalibracija.

2.

Pritisnite

3.

Odpre se Iskalnik točke.
Tarčo postavite > 25 metrov stran.

4.

Sedaj tarčo določite čim natančneje. Pritisnite
točno nad tarčo.

5.

Iskalnik točke ostane odprt, prikazan pa je rdeč križ.
S puščičnimi tipkami premaknite križ čim natančneje v središče tarče. Pritisnite

.

, ko je rdeča laserska pika

znova.
6.

Če je cilj znotraj dovoljenega odstopanja, se prikaže pojavno okno z besedilom
Nastavi novo: x=...px; y=...px, Povrni tovarniške nastavitve, ali Prekliči kalibriranje.

7.

Za prilagajanje križa izberite Nastavi... ali Povrni... Prikaže se končno pojavno
okno Ste prepričani? Da/prekliči.

8.

Če izberete Da, se prikaže kljukica, ki potrjuje, da so bili parametri uspešno nastavljeni.

8.4

Napaka V-indeksa

Opis

Vertikalni indeks ne sovpada z navpično osjo.
Pred začet418kom umerjanja V-indeksa, se priporočata umerjanje senzorja nagiba
in nato umerjanje križa. Glejte "8.2 Umerjanje senzorja nagiba" in "8.3 Odmik križa".



Pred umerjanjem:

Po umerjanju:
a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Napaka v višini
b) Odstopanje vertikalnega kota
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Prilagajanje po
korakih

Korak Opis
1.

3D Disto postavite blizu stene s strmo tarčo, ki je dobro vidna in ki je vsaj 15 m nad
napravo.

3D Disto_051

2.

Umerjanje zaženete v Meni » Naprava » Kalibracija.

3.

Pritisnite

4.

Odpre se Iskalnik točke.
Tarčo določite tako natančno, kot je to mogoče.

5.
6.

Pritisnite

.

.

Naprava 3D Disto se samodejno obrne do naslednje stene.
Tarčo določite še enkrat. Pritisnite

8.5
Ponastavitev tovarniških nastavitev po
korakih

.

7.

Če sta bili obe meritvi uspešni, se prikaže pojavno okno Nastavi novo: XXX gon,
Povrni tovarniške nastavitve ali Prekliči kalibracijo.

8.

Za prilagajanje V-indeksa izberite Nastavi... ali Povrni...

9.

Prikaže se končno pojavno okno Ste prepričani? Da/prekliči. Če izberete Da, se
prikaže kljukica, ki potrjuje, da so bili parametri uspešno nastavljeni.

Ponastavitev tovarniških nastavitev
Korak Opis
1.

Umerjanje zaženete v Meni » Naprava » Kalibracija.

2.

Pritisnite

.

Pojavi se pojavno okno Želite vse kalibracijske nastavitve povrniti na tovarniške privzetke? Da/ne.
3.

Če izberete Da: vse uporabniško določene nastavitve umerjanja se brez nadaljnjega potrjevanja ponastavijo na privzete tovarniške.

3D Disto, Preverjanje in prilagajanje

64

9

Zaščita naprave (zaščita pred krajo)

Opis

Napravo je mogoče zaščiti s kodo PIN (Personal Identification Number). Če je zaščita s
kodo PIN aktivirana, vas program pred zagonom vedno pozove, da vnesete kodo PIN.
Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, potrebujete kodo PUK, ki jo lahko najdete v priloženi
dokumentaciji naprave. Če kodo PUK vnesete pravilno, se koda PIN nastavi na privzeto
vrednost 0 in je zaščita s kodo PIN dezaktivirana.
Če potrebujete nadomestno kodo PUK, se obrnite na zastopnika podjetja Leica Geosystems.

Aktiviranje kode PIN
po korakih

Korak Opis
1.

Izberite Meni » Naprava » Zaščita pred krajo. Privzeta nastavitev je Izklopljeno.

2.

Aktivirate jo s klikom možnosti Omogoči.

3.

Vnesite želeno kodo PIN (od 3 do 8 števk ali črk).

4.

Potrdite z OK.


Dezaktiviranje kode
PIN po korakih

Naprava je sedaj zaščitena pred nepooblaščeno uporabo.
Koda PIN se sedaj zahteva: ko vklopite napravo, ko izklopite način pripravljenosti
ali ko ponovno vnesete nastavitve kode PIN.

Korak Opis
1.

Izberite Meni » Naprava » Zaščita pred krajo.
Za dezaktivacijo pritisnite Onemogoči.

2.

Vnesite kodo PIN in za potrditev pritisnite OK.



Naprava sedaj ni več zaščitena pred nepooblaščeno uporabo.
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10

Nega in transport

10.1

Transport

Transport na terenu

Pri transportiranju opreme na terenu upoštevajte, da morate
• napravo prenašati v originalnem transportnem kovčku
• ali prenašati stativ z nogami preko ramen in tako, da je nanj pritrjena naprava v
pokončnem položaju.

Prevoz s cestnim
vozilom

Naprave nikoli ne prevažajte nepritrjene v cestnem vozilu, saj bi bila tako izpostavljena
udarcem in tresljajem. Napravo prevažajte v transportnem kovčku, originalni embalaži ali
podobnem in jo ustrezno zavarujete.

Pošiljanje

Pri transportu naprave po železnici, zraku ali morju vedno uporabite celotno originalno
embalažo za Leica Geosystems, transportni kovček in kartonsko škatlo ali ustrezen drug
pripomoček, ki napravo varuje pred udarci in vibracijami.

Pošiljanje, prevoz
baterij ali akumulatorjev

Pri prevozu ali pošiljanju baterij ali akumulatorjev mora oseba, ki je pristojna za napravo,
zagotoviti, da so upoštevani državni in mednarodni predpisi. Pred prevozom ali pošiljanjem
se obrnite na bližnje podjetje za prevoz oseb ali tovora.

Nastavljanje na
terenu

V rednih časovnih presledkih izvajajte preizkusne meritve in opravite nastavljanje na
terenu, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku, zlasti po morebitnem padcu naprave
oz. po transportu ali dolgotrajni shranitvi.

10.2

Shranitev

Naprava

Upoštevajte temperaturne omejitve pri shranjevanju opreme, zlasti poleti, ko se oprema
nahaja v vozilu. Informacije o temperaturnih omejitvah poiščite v poglavju "Tehnični
podatki".

Nastavljanje na
terenu

Po dolgotrajnem presledku pred ponovno uporabo preglejte terenske nastavitve parametrov, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku.

Litijevi ionski akumulator

•
•
•
•
•
•

Informacije o temperaturnem območju shranjevanja glejte v poglavju "Tehnični podatki".
Preden shranite napravo, iz nje odstranite baterije ali akumulator in polnilnik.
Pred ponovno uporabo naprave napolnite akumulator.
Varujte akumulator ali baterije pred vlago in mokroto. Mokre ali vlažne baterije ali
akumulator morate pred shranitvijo ali uporabo osušiti.
Za hrambo priporočamo temperaturo od 0 do 30 °C in suho okolje, da bo lastno
praznjenje akumulatorja čim manjše.
V priporočenem temperaturnem razponu lahko akumulator, ki je napolnjen od 40% do
50%, hranite do enega leta. Po izteku tega obdobja morate akumulator ponovno napolniti.
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10.3

Čiščenje in sušenje

Ohišje in optični
sestavni deli

•
•
•

Vlažna naprava

Osušite napravo, transportni kovček, penaste vstavke in opremo pri temperaturi, ki ne
presega 40 °C, ter jih očistite. Dele zložite skupaj, šele ko se posušijo. Transportni kovček
vedno zaprite, ko ga uporabljate na terenu.

Kabli in vtiči

Skrbite, da so vtiči čisti in suhi. Izpihajte umazanijo, ki se je nabrala v vtičih na povezovalnih
kablih.

Odpihajte prah z ohišja in optičnih sestavnih delov, denimo leč ali stekel.
Nikoli se ne dotikajte stekla s prsti.
Za čiščenje uporabite samo čisto, mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Če je to potrebno,
navlažite krpo z vodo ali čistim alkoholom. Ne uporabljajte drugih tekočin, saj bi lahko
poškodovale polimerne sestavne dele.
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11

Tehnični podatki

11.1

Tehnični podatki

Natančnost vezne
razdalje (3D)

Na 10 m
Kombinacija meritve kota in Pribl. 1 mm
razdalje

Na 30 m

Na 50 m

Pribl. 2 mm

Pribl. 4 mm

Merjenje kota (Hz/V)

Delovni razpon:
Natančnost

horizontalen 360°, vertikalno 250°
5" (1,2 mm na 50 m)

Lastnosti laserskega
merilnika razdalje

Tip:
Delovni razpon:
Razred laserja:
Velikost laserske pike
(na 10 m):
Velikost laserske pike
(na 30 m):

koaksialni, viden rdeči laser
od 0,5 m do 50 m
2

Območje samodejnega niveliranja:
Natančnost:

3°

Iskalnik točke

Povečava:
Vidno polje (na 10 m):

1-×, 2-×, 4-×, 8-×
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

Natančnost okrogle
libele

1°/mm

Uporaba

Gumbi:
Vrata:

Komunikacija

Prenos podatkov:
USB tipa A, WLAN
Brezžična tehnologija:
kartica SD, domet 50 m (odvisno od okolja), 11 kanalov
Podprte oblike zapisov podatkov:Uvoz: DXF in CSV
Izvoz: DXF, TXT, CSV, JPG in DWG

Napajanje

Notranje:
Tip:
Napetost:
Čas polnjenja:
Običajni čas delovanja

litijev ionski akumulator
14,4 V 63 Wh
8h
8h

Zunanje:
Napetost:

24 V DC, 2,5 A

Senzor nagiba

Nameščanje

~7 mm × 7 mm
~9 mm × 15 mm

10" (2,5 mm pri 50 m)

ON/OFF za vklop/izklop
USB tipa B, vtič za napajanje

Navoj 5/8"
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Mere naprave

186,6 × 215,5 mm (premer × višina)

Teža

2,8 kg

Podatki o okolju
uporabe

Temperatura
Delovna temperatura:
Temperatura skladiščenja:

od –10 °C do +50 °C
od –25 °C do +70 °C

Zaščita pred prahom, peskom in vodo
IP 54 (IEC60529)
Vlažnost
Zaščita:

največ 85% relativne vlage brez kondenziranja

Daljinski upravljalnik
RM100

Doseg:
Komunikacija:
Baterija

30 m (odvisen od okolja in delovnih razmer)
Infrardeča (IR)
1 AA, 1,5 V

11.2

Skladnost z državnimi predpisi

Skladnost z nacionalnimi predpisi

•
•

•
•
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FCC, 15., 22. in 24. del (velja v ZDA).
Leica Geosystems AG izjavlja, da sta napravi 3D Disto in RM100 usklajeni z bistvenimi
zahtevami in drugimi pomembnimi določili direktive 1999/5/ES ter drugimi veljavnimi
evropskimi direktivami. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na http://www.leica-geosystems.com/ce.
Opremo razreda 1 je skladno z evropsko direktivo 1999/5/ES (o radijski
opremi in telekomunikacijski terminalni opremi) dovoljeno tržiti in uporabljati
brez omejitev v vseh članicah Evropskega gospodarskega prostora.
V državah, kjer ne veljajo predpisi FCC (15., 22. in 24. del) ali evropska direktiva
1999/5/ES, je pred uporabo naprave treba preveriti skladnost z nacionalnimi predpisi.
Skladnost z japonskim zakonom o radijskimi opremi in japonskim zakonom o telekomunikacijah.
– Naprava je odobrena v skladu z japonskim zakonom o radijski opremi in japonskim
zakonom o telekomunikacijah.
– Naprave ne spreminjajte (v nasprotnem primeru številka oznake postane neveljavna).
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11.3

Tehnična navodila za transport nevarnega blaga v zračnem prometu

Tehnična navodila za
transport nevarnega
blaga v zračnem
prometu

Številne izdelke Leica Geosystems napajajo litijevi akumulatorji.
Te so v nekaterih razmerah lahko nevarne in ogrozijo zdravje. V nekaterih primerih se lahko
pregrejejo in vžgejo.
Med prenašanjem ali pošiljanjem naprave Leica z litijevimi akumulatorskimi baterijami na krovu letala upoštevajte tehnična navodila za transport nevarnega blaga
v zračnem prometu IATA.
Pri Leica Geosystems so pripravili navodila za prenašanje izdelkov Leica in pošiljanje izdelkov Leica z litijevimi akumulatorskimi baterijami. Pred transportiranjem
izdelka Leica si oglejte ta navodila na naši spletni strani (http://www.leica-geosystems.com/dgr), da se prepričate, da delujete skladno s tehničnimi navodili za
transport nevarnega blaga v zračnem prometu IATA in da pravilno transportirate
izdelke Leica.
Poškodovanih ali pokvarjenih baterij ni dovoljeno prenašati ali prevažati na krovu
letala. Zato se prepričajte, da je stanje baterije varna za transport.
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12

Jamstvo pod PROTECT podjetja Leica Geosystems

Opis

Garancija proizvajalca za celo življenjsko dobo izdelka
Garancija za celo življenjsko dobo izdelka v okviru PROTECT velja v skladu s splošnimi
poslovnimi pogoji mednarodne omejene garancije in PROTECT Leica Geosystems, navedenimi na www.leica-geosystems.com/protect. Brezplačno popravilo ali zamenjava vseh
izdelkov ali delov izdelka v okviru PROTECT v primeru okvare zaradi napak v materialu ali
izdelavi.
3 let brez stroškov
Dodatne brezplačne storitve, če se izdelek v okviru PROTECT pokvari in potrebuje servis
ob upoštevanju normalnih pogojev pri uporabi, ki so opisani v tem uporabniškem priročniku.
Da bi bili deležni možnosti “3 let brez stroškov”, morate izdelek registrirati na
http://myworld.leica-geosystems.com najkasneje v 8 tednih od nakupa. Če izdelka ne registrirate, zanj velja “dve leti brez stroškov”.

3D Disto, Jamstvo pod PROTECT podjetja Leica Geosystems

71

13

Licenčna pogodba za programsko opremo

Licenčna pogodba za
programsko opremo

V napravi je programska oprema, ki je predhodno nameščena ali je dobavljena na podatkovnem nosilcu ali pa jo lahko prenesete s spletnega mesta s predhodnim dovoljenjem
podjetja Leica Geosystems. Ta programska je zaščitena po zakonu o avtorskih pravicah in
drugih zakonih, njeno uporabo pa določa in ureja licenčna pogodba o programski opremi
Leica Geosystems, ki med drugim zajema obseg licence, jamstvo, pravice intelektualne
lastnine, omejevanje odgovornosti, izključitev zagotovil ter zakonsko in sodno pristojnost.
Poskrbite, da boste vedno ravnali skladno s temi pogoji licenčne pogodbe o programski
opremi Leica Geosystems.
S tovrstno pogodbo so opremljeni vsi izdelki; lahko si jo ogledate in prenesete z domači
strani Leica Geosystems na
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
, na voljo pa je tudi pri zastopniku Leica Geosystems.
Programsko opremo smete namestiti in uporabljati, šele ko preberete in sprejmete pogoje
licenčne pogodbe o programski opremi Leica Geosystems. Če namestite ali uporabljate
programsko opremo ali njene dele, to pomeni, da se strinjate z vsemi pogoji licenčne
pogodbe o programski opremi. Če se ne strinjate z vsemi ali nekaterimi pogoji licenčne
pogodbe, programske opreme ne smete prenesti, namestiti ali uporabljati. Neuporabljeno
programsko opremo morate skupaj s priloženo dokumentacijo in računom vrniti zastopniku,
pri katerem ste kupili izdelek, v desetih (10) dneh od dneva nakupa, če želite vračilo celotne
kupnine.

Javna licenca GNU

Deli programske opreme podjetja 3D Disto so razviti pod licenco GPL (javna licenca GNU).
Ustrezne licence so na voljo v ključku USB Leica, v imeniku GPL licences.
Če želite več informacij, se obrnite na zastopnika za Leica Geosystems. Seznam lokalnih
zastopnikov najdete na www.leicageosystems.com/contacts.

Google Analytics

Programska oprema Leica 3D Disto za Windows® hrani informacije, ki so povezane s
podporo, in statistične podatke o uporabi v računalniku (tj. o uporabi programskih orodij,
številu meritev, analizi merilnih območij ipd.).
Leica Geosystems uporablja Google Analytics, tj. spletno analitično storitev, ki jo zagotavlja
Google Inc. in analizira te informacije. Leica Geosystems ne obdeluje in ne hrani osebnih
podatkov ali drugih podatkov, povezanih s strankami, denimo serijskih številk za Leica 3D
Disto ali uporabnikovega naslova IP.
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