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Introduktion
Köp Gratulerar till köpet av Leica 3D Disto.

Denna handbok innehåller instruktioner för användande av instrumentet samt viktiga 
säkerhetsföreskrifter. Se kapitel "1 Säkerhetsföreskrifter" för ytterligare information.
Läs noggrant igenom handboken innan du startar instrumentet.

Produktidentifie-
ring

Produktens modell och serienummer anges på typskylten.
Uppge alltid den här informationen när du kontaktar din försäljare eller en Leica 
Geosystems behörig serviceverkstad.

Varumärken • Windows är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation i U.S.A och 
övriga länder

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Tillgänglig -doku-
mentation

Se dessa källor för fullständig dokumentation/programvara om 3D Disto:
• USB-minne för Leica
• https://myworld.leica-geosystems.com

Leica Geosystems 
Adressbok

På sista sidan i denna användarhandbok finns adressen till Leica Geosystems huvud-
kontoret. Det finns en lista med regionala kontaktpersoner på 
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

Namn Beskrivning/format

Snabbguide för 
3D Disto

Avsedd som snabbguide för startinställningarna.  

Användar-
handbok för 3D 
Disto

I denna användarhandbok finns grundläggande anvis-
ningar för ändamålsenlig användning av instrumentet. 
Här finns en översikt av systemet samt tekniska data och 
säkerhetsföreskrifter.

- 

Säkerhets-
handbok

Innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för användning 
av 3D Disto.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) erbjuder 
omfattande tjänster, information och utbildningsmaterial.
Direkt åtkomst till myWorld ger dig tillgång till alla relevanta tjänster när det passar dig, 
dygnet runt, 7 dagar i veckan. Detta ökar din effektivitet och håller ditt instrument 
ständigt uppdaterat enligt senaste information från Leica Geosystems.

Tjänst Beskrivning
myProducts Lägg till alla produkter som du och ditt företag äger och utforska din 

egen Leica Geosystems. Se detaljerad produktinformation, uppda-
tera dina produkter med den senaste programvaran och håll dig 
informerad genom den senaste dokumentationen.

myService Visa den aktuella servicestatusen och fullständiga servicehistoriken 
för dina produkter i Leica Geosystems-servicecenter. Få åtkomst till 
detaljerad information om den service som utförs och ladda ner dina 
senaste kalibreringscertifikat och servicerapporter.

mySupport Visa den aktuella servicestatusen och fullständiga servicehistoriken 
för dina produkter i Leica Geosystems-servicecenter. Få åtkomst till 
detaljerad information om den service som utförs och ladda ner dina 
senaste kalibreringscertifikat och servicerapporter.

myTraining Förbättra din produktkunskap med Leica Geosystems Campus - 
Information, kunskap, utbildning. Läs det senaste utbildningsmateri-
alet för dina produkter online och anmäl dig till seminarier eller 
kurser i ditt land.

myTrustedSer-
vices

Lägg till dina prenumerationer och hantera användare för Leica 
Geosystems Trusted Services, de säkra programvarutjänsterna som 
hjälper dig att optimera ditt arbetsflöde och öka din effektivitet.
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1 Säkerhetsföreskrifter
1.1 Allmän inledning

Beskrivning Följande föreskrifter är avsedda att underlätta för personal ansvarig för instrumentet 
och de som använder instrumentet att undvika riskabla arbetssätt.

Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att alla användare förstår och 
följer dessa föreskrifter.

Om varningsmedde-
lande

Varningsmeddelanden utgör en viktig del av instrumentets säkerhetskoncept. De visas 
vid faror eller farliga situationer.

Varningsmeddelanden...
• gör användaren uppmärksam på direkta och indirekta faror i samband med 

användningen av produkten.
• innehåller allmänna regler för användning. 

För användarens säkerhet måste alla säkerhetsföreskrifter och säkerhetsmedde-
landen följas! Bruksanvisningen ska därför alltid finnas tillgänglig för alla personer som 
utför de beskrivna arbetena.

FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET och OBS är standardiserade signalord som används 
för att identifiera risknivåer och risker för personskador och materiella skador. För din 
egen säkerhet är det viktigt att läsa och förstå tabell nedan som innehåller signalord 
och definitioner! Det kan finnas ytterligare säkerhetssymboler eller text i ett varnings-
meddelande.

Typ Beskrivning

� FARA Indikerar en farlig situation vilken, om den inte undviks, omedel-
bart kan resultera i svåra skador för användaren eller använda-
rens död.

� VARNING Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte 
undviks, kan resultera i svåra skador för användaren eller 
användarens död.

� OBSERVERA Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte 
undviks, kan resultera i lindriga skador för användaren.

OBS Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte 
undviks, kan resultera i avsevärd materiell och finansiell skada 
samt miljömässig påverkan.

 Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, då de 
möjliggör att produkten används på ett tekniskt korrekt och 
effektivt sätt.
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1.2 Användning

Ändamålsenlig 
användning

• 3D-mätning av längder, höjder, grader, vinklar, area and volym.
• Manuell och automatisk mätning av rumsdimensioner.
• Automatisk mätning av profiler.
• Utsättning av punkter och design, t.ex. från ritningar.
• Skapa ritningar.
• Kamerafunktion.
• Importera/exportera data.
• Administrera data.

Förutsägbar felan-
vändning

• Instrumentets användning utan instruktion.
• Användning utanför de tänkta begränsningarna.
• Inaktivering av säkerhetssystem.
• Avlägnande av anvisnings- och varningstexter.
• Öppnande av instrumentet med hjälp av verktyg (skruvmejsel o dyl), om ej tillåtet 

för speciella fall.
• Modifiering eller konvertering av utrustningen.
• Idrifttagning efter stöld.
• Användning av produkter med märkbara skador eller defekter.
• Användning av tillbehör från annan tillverkare utan föregående medgivande av Leica 

Geosystems.
• Otillräcklig säkring på arbetsplatsen.
• Medvetet blända annan person.
• Styrning av maskiner eller rörliga objekt eller liknande mobila applikationer utan 

ytterligare kontroll- och säkerhetsinstallation.

1.3 Begränsningar i användande

Miljö Anpassad för användning i atmosfär lämpad för människan. Användning ej tillåten i 
aggressiv eller explosiv miljö.

� FARA Instrumentansvarige måste kontakta lokal säkerhetsmyndighet och säkerhetsexpertis 
innan arbete utförs i farlig miljö, t.ex. i närheten av elinstallationer eller likvärdig miljö.

1.4 Ansvarsförhållanden

Produktens tillver-
kare

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, hädanefter refererad till som Leica Geosys-
tems ansvarar för leverans av säkerhetsteknisk och felfri produkt, inklusive bruksan-
visning och originaltillbehör.

Person som 
ansvarar för 
produkten

Instrumentansvarige har följande plikt:
• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för produkten och instruktionerna i hand-

boken.
• Försäkra sig om att utrustningen används i enlighet med instruktionerna.
• Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.
• Att omedelbart informera Leica Geosystems om produkten och applikationen skulle 

påvisa fel vilka kan påverka säkerheten.
• Säkerställa att nationella lagar och förordningar efterlevs och gällande regler för 

användning av produkten respekteras.
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1.5 Risker vid användning

� OBSERVERA Det finns risk för felaktiga mätningar när en produkt används efter att den har 
tappats, använts på ett icke ändamålsenligt sätt, förvarats under lång tid eller trans-
porterats.
Motåtgärder:
Genomför regelbundna kontrollmätningar särskilt efter onormal påfrestning samt före 
och efter viktiga mätningar.

� VARNING Risk för olycka föreligger under dynamiska applikationer, t.ex. utsättning, om använ-
daren inte är uppmärksam på kringliggande förhållanden, t.ex. objekt, grävmaskiner 
eller trafik.
Motåtgärder:
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att alla användare är medvetna 
om förekommande risker.

� VARNING Otillräckliga säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen kan orsaka farliga situationer, t ex i 
trafiken, på byggplatser och på industrianläggningar.
Motåtgärder:
Se alltid till att arbetsplatsen är ordentligt utmärkt och säkrad. Följ alltid gällande före-
skrifter för säkerhet, arbetarskydd och trafik.

� OBSERVERA Om tillbehören som används med produkten inte säkras ordentligt och utrustningen 
utsätts för mekanisk chock, t.ex. stötar eller fall, kan produkten eller personal skadas.
Motåtgärder:
Vid installation av produkten ska alla tillbehör ställas in korrekt, monteras och säkras 
och sedan låsas i rätt läge.
Skydda utrustningen mot mekanisk chock.

� OBSERVERA Under transport eller skrotning av laddade batterier kan felaktig mekanisk påverkan 
orsaka brandrisk.
Motåtgärder:
Innan du transporterar eller gör dig av med utrustningen, se till att batterierna är urlad-
dade.
Den som ansvarar för utrustningen ska säkerställa att gällande nationella och interna-
tionella föreskrifter efterföljs när batterierna transporteras eller försänds. Kontakta 
ditt lokala transportföretag eller rederi för transportinformation.

� VARNING Mekaniska stötar, höga omgivningstemperaturer eller kontakt med vatten kan 
medföra läckage, eld eller explosion i batterierna.
Motåtgärder:
Skydda batterierna mot mekanisk åverkan och höga omgivningstemperaturer. Tappa 
inte batterierna och undvik all kontakt med vätskor.

� VARNING Om batterier kortsluter t.ex. efter kontakt med smycken, nycklar, metallfolier eller 
annat metalliskt föremål, kan batteriet överhettas och medföra skador eller eld, t.ex. 
genom att förvaras eller transporteras i fickan.
Motåtgärder:
Kontrollera att inte batteripolerna kommer i kontakt med metalliska föremål.
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� VARNING Om utrustningen skrotas på ett felaktigt sätt kan följande inträffa:
• Om plastdelar bränns, kan giftiga gaser bildas som kan orsaka hälsorisker.
• Om batterierna skadas eller upphettas kan de explodera och förorsaka förgiftning, 

brand, frätskador annan miljöpåverkan.
• Genom att göra sig av med utrustningen på ett oansvarigt sätt möjliggörs för icke 

auktoriserad person att använda den felaktigt och på så sätt utsätta sig själv och 
omgivningen för risker.

Motåtgärder:

Du kan få produktspecifik information om hantering och återvinning från din represen-
tant för Leica Geosystems.

� VARNING Ändringar och modifikationer, utan Leica Geosystems uttryckliga tillstånd, kan 
inskränka användarens rätt att använda utrustningen.

� VARNING Dessa produkter får endast repareras på verkstäder som är godkända av Leica Geosys-
tems.

1.6 Laserklassificering
1.6.1 Allmänt

Allmänt I följande kapitel finns instruktioner och utbildningsinformation om lasersäkerhet i 
enlighet med internationell standard IEC 60825-1 (2014-05) och teknisk rapport IEC 
TR 60825-14 (2004-02). Informationen gör det möjligt för personen som ansvarar för 
produkten, och personen som faktiskt använder utrustningen, att förutse och undvika 
risker. 

1.6.2 Integrerad avståndsmätare

Integrerad 
avståndsmätare

Leica 3D Disto genererar en synlig laserstråle som utgår från instrumentets framsida.

Laserprodukten som beskrivs in detta avsnitt är klassad som laserklass 2 i enlighet 
med:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Säkerhet för laserprodukter"

Dessa produkter är säkra för tillfällig exponering men kan vara farliga för avsiktlig stir-
rande in i strålen. Strålen kan förorsaka att personer bländas speciellt under dåliga 
ljusförhållanden.

Produkten får inte avfallshanteras som hushållssopor.
Se till att produkten avfallshanteras enligt alla gällande regler och 
bestämmelser.
Säkerställ att obehöriga aldrig kan få tillgång till produkten.

 Enligt IEC TR 60825-14 (2004-02), kräver inte laserprodukter i klass 1, klass 2 
och klass 3R:

• särskild laseransvarig person,
• skyddskläder och skyddsglasögon,
• särskilda varningsskyltar inom laserarbetsområdet

om utrustningen används enligt denna handbok eftersom ögonen inte utsätts 
för höga risker.

 Nationella lagar och bestämmelser kan innebära strängare krav vid användning 
av laser än IEC 60825-1 (2014-05) och IEC TR 60825-14 (2004-02).
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� OBSERVERA Ur säkerhetssynpunkt är klass 2 laserprodukter inte konstruktionsmässigt säkra för 
ögonen.
Motåtgärder:
1) Titta inte in i laserstrålen och visa den inte genom optiska instrument.
2) Rikta inte laserstrålen mot kringstående personer eller djur.

1.7 Elektromagnetisk acceptans EMV

Beskrivning Med begreppet Elektromagnetisk acceptans menas instrumentets kapacitet att 
fungera i en omgivning där elektromagnetiska fält och elektrostatiska urladdningar 
finns utan att orsaka elektromagnetisk påverkan på annan utrustning.

� VARNING Elektromagnetiska strålningar kan orsaka störningar i annan utrustning.

Trots att instrumentet uppfyller alla gällande regler och normer kan inte Leica Geosys-
tems helt bortse från möjligheten att annan utrustning kan bli störd.

Produkten är en klass A produkt som används med interna batterier. Inom boendemiljö 
kan denna produkt förorsaka radiostörningar, användaren bör vidta lämpliga åtgärder.

� OBSERVERA Det finns risk för störningar i andra produkter när instrumentet används tillsammans 
med tillbehör från andra tillverkare, t.ex. fältdatorer, PC eller annan elektronisk utrust-
ning, diverse kablar eller externa batterier.
Motåtgärder:
Använd endast utrustningen tillsammans med tillbehör rekommenderade av Leica 
Geosystems. De klarar i kombination med instrumentet kraven på gällande regler och 
normer. När du använder datorer eller annan elektronisk utrustning, kontrollera infor-
mationen som erbjuds av respektive tillverkare.

� OBSERVERA Störningar av elektromagnetisk strålning kan medföra felmätningar.
Även om instrumentet klarar alla gällande regler och normer som finns, kan inte Leica 
Geosystems helt utesluta att instrumentet kan påverkas av intensiva elektromagne-
tiska fält, t.ex. nära radiosändare, portabla radio, dieselgeneratorer.
Motåtgärder:
Kontrollera rimligheten i resultat erhållna under sådana omständigheter.

� OBSERVERA Om instrumentet används med kablar inkopplade bara i en av två ändar, t.ex. extern 
batterikabel, interfacekabel, kan tillåten nivå av elektromagnetisk strålning överskridas 
och påverkan kan ske på annan utrustning. 
Motåtgärder:
Se till att alla kablar är korrekt anslutna t. ex. instrument till externt batteri, instrument 
till PC i alla ändar när instrumentet används.

Beskrivning Värde
Våglängd 620–690 nm
Maximal genomsnittlig impulseffekt <1 mW
Frekvens för återkommande impuls 320 MHz
Pulslängd <1 ns
Stråldivergens 0,16 mrad × 0,6 mrad
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Radioutrustning 
eller mobiltelefoner

Användning av instrumentet med radioutrustning eller mobiltelefon:

� VARNING Elektromagnetiska fält kan orsaka störningar i annan utrustning, t.ex. pacemakers eller 
hörapparater och i flygplan. Denna strålning kan även påverka människor och djur.
Motåtgärder:
Trots att utrustningen uppfyller alla gällande regler och normer kan inte Leica Geosys-
tems helt bortse från möjligheten att annan utrustning, personer eller djur kan bli 
störda.

• Använd inte instrumentet med radio eller mobiltelefon i närheten av bensinsta-
tioner eller kemiska installationer, eller i andra områden där explosionsrisk före-
ligger.

• Använd inte intrumentet med radioutrustning eller mobiltelefon i närheten av medi-
cinsk utrustning.

• Undvik att använda instrumentet med radio eller mobiltelefon i flygplan.

1.8 Produktetikettering

Produktetikette-
ring för 3D Disto

Produktetikette-
ring RM100 fjärr-
kontroll

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 Systembeskrivning
2.1 Översikt

3D Disto Allmän 
beskrivning

Leica 3D Disto är ett system för tredimensionell mätning och projektion. 3D Disto 
används med en enhet som har Windows. Du kan också använda RM100 fjärrkon-
trollen för att utföra vissa funktioner.

2.2 De olika delarna

Transportbehålla-
rens innehåll (1/2)

a) 3D Disto
b) USB kabel
c) Enhet med 

Windows (ingår 
inte i leveransen)

d) Fjärrkontroll RM100010714_001 a b c d

a) 3D Disto med integrerat SD WLAN-kort
b) USB-anslutningskabel 3D Disto till enhet med Windows
c) Säkerhetshandbok, 3D Disto Snabbguide, CE-märkning och tillverkarens intyg, USB-

minne (med licensnycklar, Användarhandbok, programvara och installationsguide 
för Windows)

d) Fyra landsspecifika kablar för 3D Disto strömförsörjning
e) Målmarkeringar, självhäftande, 50 st. i en påse
f) Fjärrkontroll RM100 och batteri

a b

e fd

c

010992_002
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Transportbehålla-
rens innehåll (2/2)

2.3 Instrumentkomponenter
2.3.1 3D Disto

Motordriven del

Batteriuttag

a)  Sidmåttslinjal
b) Strömförsörjning för 3D Disto

a

b

010993_001

a)  Lysdioder för status 3D Disto
b) PÅ/AV-knapp
c) Handtag för att hålla instrumentet
d) Infrarött (IR) gränssnitt
e) WLAN-gränssnitt
f) Laseravståndsmätare med Point-

finder
g) Doslibell

a

c

b

d
e

f

g

010735_001

c

c

a)  Stativgänga 5/8” 
b) 90°-markering
c) Strömförsörjningsuttag för 3D Disto
d) Lysdiod för batteristatus
e) Datakabelkontakt010736_001

dc e bba
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Lysdioder och 
knappar

LDM laser

2.3.2 Fjärrkontroll RM100

Fjärrkontrollens 
komponenter

Knapp/lysdiod Beskrivning
PÅ/AV-knapp Knapp för att sätta PÅ eller stänga AV instrumentet.

Instrumentet stängs AV efter 15 minuter om det inte är 
anslutet till datorn.

Lysdioder för status 3D 
Disto

• Gröna och orange lysdioder tänds och lyser med fast 
sken: 3D Disto startar.

• Den orange lysdioden blinkar: Självavvägning körs alt. 
lutningen är > 3°.

• Den gröna lysdioden blinkar: 3D Disto är klart för 
mätning. Lutningssensorn är på.

• Den orange lysdioden tänds med fast sken: Det har 
uppstått ett fel. Var god se "7 Felmeddelanden".

• Gröna och orange lysdioder tänds och lyser med fast 
sken: Tryck på PÅ-knappen för att återställa instru-
mentet.

Endast för experter: Lutningssensor av
Grön LED blinkar en gång. Orange LED tre gånger.

Lysdiod för batteristatus Om instrumentet är på och ansluten till laddaren:
• Den gröna lysdioden blinkar 1×: Batteriet är laddat till 

25%.
• Den gröna lysdioden blinkar 2×: Batteriet är laddat till 

50%.
• Den gröna lysdioden blinkar 3×: Batteriet är laddat till 

75%.
• Den gröna lysdioden lyser med fast sken: Batteriet är 

fulladdat.

010732_001

010731_001

010733_001

Laserstrålens status Beskrivning
AV Pointfinder är AV eller 3D Disto söker mål automatiskt.
PÅ Pointfinder är PÅ eller användare söker mål med fjärrkon-

trollen.
Blinkar Indikerar exakt position för en projicerad punkt.

010734_001

a)  Nyckelring
b) Batterifack
c) DIST-knapp
d) Navigeringsknappar: 

Upp/ner/höger/vänster
e) Lysdiod för kontroll

RM
100

a cb d e

010737_001
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Navigeringsknappar Fjärrkontrollen RM100 har fem knappar som kan användas för att vrida 3D Disto och 
utföra en avståndsmätning eller punktprojicering, beroende på vilket applikationspro-
gram som körs.

 Fjärrkontroll RM100 stöder inte verktygsapplikationerna.

Målsökning
1) Grov målsökning: håll  /  /  /  intryckt för att vrida 3D Disto medan 

knappen trycks.
2) Fin målsökning: Tryck kort på  /  /  /  för att vrida 3D Disto i små sepa-

rata steg.
3) Mätning: Tryck på .

2.4 Strömförsörjning

Första använd-
ningen/laddning av 
batterier

• Batteriet måste laddas före första användning.Batterierna levereras med så liten 
kapacitet som möjligt.

• Tillåten laddningstemperatur är 0 °C till +40 °C/+32 °F till +104 °F. Vi rekommen-
derar dock att ladda batterierna vid omgivningstemperatur på +10 °C till +20 
°C/+50 °F till+68 °F.

• Det är normalt att batteriet blir varmt under laddningen. Det är inte möjligt att 
ladda batteriet om temperaturen är för hög om laddare som rekommenderas av 
Leica Geosystems används.

• Nya batterier eller batterier som förvarats under längre tid (> tre månader), 
behöver endast laddas upp och laddas ur en gång.

• Litiumjonbatterier behöver endast laddas ur och laddas upp en gång. Detta bör 
göras när kapaciteten som anges på laddstationen eller på en Leica Geosystems 
skiljer sig avsevärt från den batterikapacitet som faktiskt finns tillgänglig.

Användning/urladd-
ning

• Batterierna kan användas från −10 °C till +50 °C.
• Vid låga driftstemperaturer minskar batteriets kapacitet och höga driftstempera-

turer förkortar batteriets livslängd.

Strömförsörjning 
för 3D Disto  Batteriuttaget får endast bytas av auktoriserad Leica Geosystems serviceverk-

stad.
• Internt: via batteriuttag med fasta litiumjonbatterier, 14,4 V, 63 Wh.
• Externt: Strömförsörjning till 3D Disto via kabel med landsspecifik kontakt för 

användning över hela världen.
Ingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Utgång: 24 V DC, 2,5 A.
Längd: 1,80 m.

a) Batteriuttag
b) Strömförsörjningsuttag

a

b010761_001
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Strömförsörjning 
till fjärrkontroll 
RM100

RM100 är utrustad med ett AA alkaliskt batteri, 1,5 V.

2.5 3D Disto Programvara
2.5.1 Mjukvarukoncept

3D Disto System-
programvara

3D Disto omfattar ett gränssnitt för datorer med operativsystemet Windows.
Maskinvarukrav:
• Windows 7 och senare. RT-versioner stöds inte.
• Stationära eller bärbara datorer med tangentbord och mus.
• Enheter med pekskärm och surfplattor.
• Skärmupplösning min. 680 × 1 000
• 32 eller 64 bit

 Anslut USB-minnet Leica till en USB-port av A-typen. Använd en adapter för 
andra porttyper. Kontrollera att både porten och adaptern fungerar “on-the-
go” (OTG). 

Licensnyckel För att använda applikationsprogrammen för 3D Disto behöver programvaran en 
licensnyckel. Nedan finns information om var du kan hitta licensnycklarna.
• På följesedel eller kvitto från försäljaren.
• På USB-minnet (nyckelfil).
• På webbplatsen för Leica myWorld när du har registrerat din produkt.

Aktivering av 
programvarans 
applikationspro-
gram med licens-
nyckel

Ange licensnyckeln manuellt

Importera licensnyckeln
1) Klicka på ikonen 3D Disto på ditt skrivbord.
2) Kopiera filen med licensnyckeln till mappen ”licens”.

Kundanpassade 
applikationspro-
gram

Anpassad programvara, speciellt för användarens krav kan programmeras med 
programvara från tredje part. Kontakta Leica Geosystems för mer information. 

1) Tryck batterilocket i pilens rikt-
ning för att öppna batteri-
facket.

2) Byt batteriet och sätt tillbaka 
batterilocket.

010762_001

2

1

 Anslut 3D Disto till din enhet med 
Windows och starta 3D Disto programva-
rans applikationsprogram.

1) Tryck på menyknappen på startskärmen. 
2) Välj Enhet ... » Programvara ... » Licens ... 

» Ange licensnycklar.
3) Ange licensnyckel och tryck OK.
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Uppdatering av 
programvara

1) Öppna din webbläsare och gå till hemsidan för myWorld. (https://myworld.leica-
geosystems.com)

2) Registrera din produkt genom att ange instrumentets nummer.
3) Gå till sidan myProducts, välj den senaste programvaruversionen och klicka på 

nedladdning.

2.5.2 Användarinterface

Startskärm  Alla skärmbilder är endast exempel. Lokala programvaruversioner kan avvika 
från standardversionen.

a) Resultatfönster med 
tangent för val av resultat

b) Namnlist med hemtangent
c) Verktygsfält
d) Skissområde/Pointfinder
e) Arbetsfält
f) 3D Disto position
g) Statusfält
h) Navigationskub och verktyg

Element Beskrivning
Namnlist Visar aktiv applikation.

 Spara och stäng filer eller kör program. 
Arbetsfält Innehåller följande knappar:

• Meny 
Öppnar menyn för att starta applikationer eller defi-
niera inställningar.

• DIST-knapp 
Startar mätning eller utsättning av punkter.

• Pointfinder 
Öppnar, stänger och låser Pointfinder.

Dessa tangenter visas för alla applikationer.
Skrivbord Visar uppmätta punkter, linjer och areor och korrekt posi-

tion för 3D Disto i relation till uppmätta punkter, antingen 
i liggande eller stående läge/visningsläge.

Pointfinder Visning live för 3D Disto som används för målpunkter och 
för att ta bilder.

Resultatfönster Visar alla resultat som avstånd, höjder, fall, areor och 
vinklar tillsammans med motsvarande resultatval-
stangent, t.ex. . Klicka på resultaten för att öppna 
kalkylatorn.

Verktygsfält Visar applikationsspecifika verktygstangenter. Var god se" 
Standardapplikationens verktygsfält (mätning)".

Statusfält Visar status för anslutningar, batterier, aktivt funktions-
läge och assistenthjälp.

Navigationskub och 
verktyg

Ändrar skissens perspektiv och skala. Klicka på en sida 
eller ett hörn av kuben för att se förinställda vyer. Använd 
navigeringsverktygen för att justera vyn individuellt.

010764_002

a
b

c

d

e

f

g
h
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Skissvyns grund-
funktioner

Välja eller rita objekt

 Kontrollera att navigeringsverktygen är avaktiverade.
Välj en punkt eller linje i en skiss genom att klicka med musen eller peka med ett finger.
Rita en linje genom att peka med musen, penna eller finger, dra den till önskad punkt 
och släppa.

Justera skissvyn med navigeringsverktygen
Använd navigeringsverktygen för att justera skissvyn individuellt.

• Zooma genom att rita ett rektangulärt område
• Zoom
• Passa in hela modellen i vyn
• Flytta skissen i sidled
• Rotera skissen
• Byt perspektiv
Klicka eller peka på ett navigeringsverktyg för att aktivera det. Det valda verktyget 
markeras och markören förändras.
Klicka eller peka på ett navigeringsverktyg igen för att avaktivera det.

Justera skissvyn med navigeringskuben
Du kan även använda navigeringskuben för att justera skissvyn.
Klicka och dra kuben för att justera vyn individuellt.
Klicka på en sida eller ett hörn av kuben för att se förinställda vyer.

Gester på pekskärmen
Om din enhet har en pekskärm kan du använda två fingrar för att snabbt justera 
skissvyn utan att använda navigeringsverktygen:
Svepa: Zooma in:

Rotera: Zooma ut:

011137_001

011136_001

009108_001

009111_001

009110_001
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Standardapplikatio-
nens verktygsfält 
(mätning)

Statusfält

Tangent Beskrivning
Ange och mät en referenshöjd.

Starta skanning av linje eller area.

Avbryt ritning av linje.

Gå en punkt bakåt.

Gå en punkt framåt.

Visa alla foton i skissen.

Visa lista med CAD-verktyg.

Bekräfta den aktuella åtgärden.

Starta läge för area eller volym.

Ångra eller gör om det senaste kommandot.

Rensa funktioner.

Ikon Beskrivning
Visar resterande batterikapacitet för 3D Disto.

Visar att 3D Disto är ansluten till strömförsörjning.

Visar att det finns en USB-anslutning mellan Windows-enhet och 3D 
Disto.
Visar att WLAN anslutningen är aktiv.

Skissområdets skala och tangent som ändrar zoomnivån. 

Visar zoomnivå/förstoring för Pointfinder.

Visar att lutningssensorn är avstängd.
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Ikoner i resultat-
fönstret

Ikon Beskrivning
Horisontell längd

Sidlängd

Höjd, höjddifferens

Vänster vinkel

Höger vinkel

Koordinater: X, Y

Luta

Horisontell/lutad area

Omkrets horisontell/lutad area

Volymhöjd

Volym

Cirkelstorlek

Omkrets

Diameter

Skanningsområde

Skanningsomkrets

Avsökningsomfång

Avstånd mellan punkt och plan.

Vinkelrät längd för en punkt till referenslinjen.

Avstånd från referenslinjens baspunkt till vinkelns fot.
3D Disto_052

3D Disto_053
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3 Instrumentetablering
3.1 Etablera 3D Disto

Etablering steg för 
steg

Beskrivningen nedan gäller uppställning med stativ. 3D Disto kan även placeras på 
plant underlag som golv eller brädor.

3.2 Ansluta 3D Disto till en enhet med Windows

Anslut 3D Disto till 
en enhet med 
Windows steg för 
steg

Starta programvara

Steg Beskrivning

 Instrumentet bör alltid skyddas mot direkt solljus och att utsättas för stora 
temperaturskillnader.

1. Placera stativet på lämplig plats där punkterna 
som skall mätas är väl tillgängliga och dra ut 
stativbenen till bekväm arbetshöjd.

2. Placera 3D Disto på stativhuvudet. Dra åt den 
centrala fästskruven på stativet.

3. Centrera doslibellen på 3D Disto genom att 
justera stativbenen.

4. Tryck på  för att starta instrumentet.
3D Disto startar självavvägning: lutningen 
kontrolleras med en lutningssensor och instru-
mentet avväger själv om lutningen är < 3°.

 Se till att inte 3D Disto rör sig under självavvägningen.

2

3

1

4

1
1

010813_001

Steg Beskrivning
1. Starta programvaran genom att klicka på ikonen 3D Disto på ditt skrivbord.

När programvaran startas första gången visas följande skärm:

Ändra vid behov inställningarna.
Tryck på  för att fortsätta.



3D Disto, Instrumentetablering 22

3.3 Assistent

Assistent och tillhö-
rande ikoner

Det finns en assistent som guidar dig genom mätuppgifterna med illustrerade pop-up-
fönster.

 Om den inte behövs kan du avaktivera den i 
Meny » Inställningar » Assistent. Om assistent avaktiveras finns det fortfa-
rande ikoner i statusfältet som visar vilket applikationsprogram som körs och 
vilken användaråtgärd som krävs. 

Följande display öppnas:

a) Välj WLAN-gränssnittet.*
b) Lista med tillgängliga WLAN-enheter med respektive signalintensitet. Välj 

en enhet att ansluta.
c) Om du föredrar att ansluta med hjälp av kabel, kan du ansluta USB-kabeln 

och klicka här.
d) För att fortsätta utan anslutning, klicka här.

* 3D Disto-enheter med serienummer 175... behöver ett externt USB-minne för 
WLAN.

Steg Beskrivning

010818_002

a

b

c

d



3D Disto, Instrumentetablering 23

3.4 Lutningssensor

Lutningssensor En inbyggd sensor säkrar att mätningarna relateras till den faktiska horisonten eller 
lodlinjen, definierad av tyngdkraften. Lutningen kontrolleras med en lutningssensor 
och instrumentet avvägs automatiskt om lutningen är < 3°.

 Om 3D Disto inte kan avvägas  blinkar statusfältet. Avväg 3D Disto eller 
avbryt avvägningen.

 Endast för avancerade användare:
Om lutningssensor står på OFF kompenserar systemet inte lutningen på 3D 
Disto. Alla resultat som hänvisar till ett fysiskt horisontellt plan, t.ex. lutning, 
höjddifferenser, horisontella avstånd, vinklar, areor eller volymer, hänvisar nu 
till laserenhetens lutande horisont. Endast sidlängden mellan två uppmätta 
punkter är oberoende av lutningssensorns inställning. Det kan vara nödvändigt 
att inaktivera lutningssensorn om vibrationer förekommer, t.ex. på byggplatser 
eller instabil eller rörlig omgivning, t.ex ombord på båtar. Nästan alla mätningar 
kan utföras ändå och exporterade data kan "avvägas" i efterhand i ett CAD-
program.

3.5 Enhetens konfiguration och menyinställningar

Enhetens konfigu-
ration

• Anslut 3D Disto för att ansluta med WLAN, USB kabel eller avbryta anslutningen.
• WLAN kanal för att växla mellan olika kanaler om anslutningen inte fungerar.
• Lutningssensor för att aktivera/inaktivera lutningssensor.

Välj AV vid arbete i tuffa miljöer med mycket stötar och vibrationer, annars ska PÅ 
(känslig) väljas.

• Stöldskydd för att skydda instrumentet med en PIN-kod.
• Kalibrering för att kontrollera och justera. Var god se"8 Kontroll & Justering" för 

mer information.
• Programvara för att uppdatera programvara, kontrollera programvaruversion eller 

ange/aktivera programvarans licensnyckel.

Alla inställningar på startskärmen kan 
ändras i menyn: Välj Meny » Enhet.
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Inställningar

• Sökradie för att definiera området runt en punkt/linje. Denna inställning erbjuder 
en punktlista med punkter som ligger mycket nära varandra för att förenklar 
urvalet.

• Assistent för att aktivera/avaktivera assistenten.
• Enheter för att ändra enhetens inställningar.
• Välkomsttext för att ange exempelvis företagsnamnet.
• Skärmtangentbord för att ange visningsläge för skärmtangenbordet på enheter 

med pekskärm.
Automatiskt: Skärmtangentbordet visas automatiskt när du uppmanas att mata in 
tecken.

• Datum och tid för att ändra inställningar för datum och tid.
• Språk för att välja önskat programvaruspråk.
• Importera/exportera inställningar för att ändra format, koordinater och listavskil-

jare.
• Instrumentet har en återställningsfunktion. Om du väljer menyfunktionen Åter-

ställ till standard och bekräftar, återgår enheten till fabriksinställningarna.
Alla mätningsdata sparas.

3.6 Datahantering
3.6.1 Filhanteraren

Filhanteraren Filhanteraren hanterar all administration av data, jobbfiler, fotografier, säkra punkter 
och dataöverföring.

Tryck på tangenten Meny för att komma till filhanteraren  och välj Filhanteraren.

Tryck Meny » Inställningar, följande 
alternativ visas:
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Beskrivning av tangenter:

Tangenter i verk-
tygsfältet inom 
filhanteraren

Administration av 
fotografier och 
säkra punkter

Fotografier och säkra punkter lagras i separata mappar.

Ikon Beskrivning
Projektmapp

Mapp med fotografier

Mapp med säkra punkter

Tillfällig fil

Mätningsfil

Projektorfil

Tangent Funktion
Stänga mapp/filhanteraren

Gå till en högre mappnivå eller stäng filhanteraren

Skapa en mapp och ange ett mappnamn

Öppna vald fil eller mapp

Visa valt element.

Dataexport. Var god se"3.6.2 Export och import av data".

Döpa om fil eller mapp

Rensa en vald fil eller mapp.
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3.6.2 Export och import av data

Dataexport
Steg för steg

Dataimport
Steg för steg

Steg Beskrivning

 Export använder avståndsenhetens inställning för exporterade koordinater. 
Inställningen kan ändras när som helst före en export.

 Med inställningarna för import/export i menyn kan koordinaterna för den 
första uppmätta punkten ställas in för varje användning. Denna inställning 
måste göras före mätning av första punkten i ett nytt projekt (t.ex. en ny 
avsökning) – inställningen gäller inte retroaktivt.

1. Öppna filhanteraren, välj en mapp eller fil och tryck på .

En intryckt tangent  skapar ett paket med exportfiler:
• DXF- och DWG-filer: 2D, 3D
• CSV-fil: redigeringsbara, enkelt tabelldataformat
• TXT-fil: alla resultat i redigerbart ASCII-format. Samma innehåll som CSV-fil
• JPG-filer med fotografier och säkra punkter.

2. Exportdata överförs till Export mappen i mappen Mina dokument\Leica 
Geosystems\3D Disto på din PC.

Steg Beskrivning

 Det går att importera DXF-filer eller tabellformat för en del applikationspro-
gram.

 Data bör förberedas på en PC innan den importeras. Det är endast möjligt att 
importera punkter, inte linjer. Radera onödiga data som ramar, logotyper, 
koordinater eller orienteringspilar i DXF-filerna innan de importeras.

1. Klicka på ikonen 3D Disto på ditt skrivbord för att komma åt importmappen.

2. Kopiera CSV- eller DXF-filer till importmapp.
3. Var god se"6.3 Projektor" för mer information.
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3.7 Kalkylator

Använda kalkylator • Peka på resultatet i resultatfönstret för att starta kalkylatorn.
•  Du kan även välja Meny » Kalkylator.

Minnesfunktion
Du kan använda minnesfunktionen för addera eller subtrahera resultat, t.ex. areor eller 
volymer.
• Klicka på MC för att rensa minnet.
• Klicka på MR för att hämta ett sparat värde ur minnet.
• Klicka på M- för att subtrahera visat värde från värdet i minnet.
• Klicka på M+ för att addera visat värde till värdet i minnet.

 Så här sparar du ett värde i minnet: Klicka på MC för att rensa minnet, ange 
värdet och tryck på M+. Tryck M- för att spara värdet som negativt värde.

010862_002
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4 Tekniska termer och förkortningar

Horisontalvinkel

Vertikalvinkel

Längder

a) Horisontalvinkel: [°] eller [gon]

a

010863_001

Inställningar: Horisont = 0

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

Inställningar: Horisont = 90°/100 gon

a) Vertikalvinkel: [°] eller [gon]

010864_001

a

010865_001

a

a) Vinkelrät längd

a) Sidlängd 
b) Vertikal längd  = höjddifferens
c) Horisontell längd 

010867_001

a

010868_001

c

a

b
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Areor

Referenser

Lutningssensor Lutningssensorn garanterar korrekt resultat även om 3D Disto inte är horisontellt 
etablerad.

Säkra punkter Säkra punkter länkar mätningar till ett koordinatsystem. Referenspunkterna gör 
det möjligt att ändra placeringen för 3D Disto eller fortsätta mätningarna vid ett 
senare tillfälle så att alla mätningar passar perfekt till varandra.

 Var god se"6.4 Placering" för mer information.

a) Lutande area, som uppmätt
b) Horisontell area, beräknad med 3D 

Disto010869_001

a

b

a) Referenshöjd:
En nivå som alla höjder utgår från.

a) Referensaxel/-linje:
En linje som alla dimensioner utgår 
från.

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

Lutningssensor AV = avaktiverad
Alla mätningsresultat utgår från lutnings-
axel och horisont för 3D Disto.

Lutningssensor PÅ = aktiverad
Alla mätresultat utgår från horisontell 
axel och horisont om 3D Disto är 
etablerad mellan 0° och 3°.

010876_001 010877_001

0-3°

010873_001
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Utsättning eller 
projicering

Designdata i DXF och enkla tabellformat kan importeras och användas för att sätta ut 
motsvarande punkter eller rutnät.

Laseravståndsmä-
tare

Laseravståndsmätaren (LDM) bestämmer längder med hjälp av en synlig röd laser-
stråle.

Kalibrering Kalibrering är en arbetsmetod för att kontrollera och justera instrumentets 
noggrannhet. Var god se"8 Kontroll & Justering" för mer information.

Sidmåttslinjal Sidmåttslinjalen är ett tillbehör som används för att mäta otillgängliga och dolda 
punkter.

010874_001

CAD

a) Sidmåttslinjal

010875_001

a?
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5 Användning
5.1 Mätningar

Beskrivning 3D Disto är en kombination av en exakt laseravståndsmätare (LDM) och vinkelavko-
dare. Mätningarna används för att bestämma förhållandet mellan olika mål, som hori-
sontella längder, sidlängder och höjddifferenser, för att bestämma rumsdimensioner, 
vinklar mellan väggar, areor, volymer, lodpunkter och andra egenskaper.

5.2 Pointfinder

Beskrivning 3D Disto har en integrerad kamera. Den kan nås med  och visar kamerabilden direkt 
på displayen för 3D Disto. Hårkorset i Pointfinder-bilden används för exakt målsökning 
och mätning även om laserstrålen är osynlig, exempelvis på grund av långa avstånd 
eller för stark bakgrundsbelysning.

Exempel på en Pointfinder-skärm:

Använda Point-
finder

Pointfinder-tangent

Starta Pointfinder genom att trycka på .

Tryck en andra gång på tangenten för att aktivera låst läge och en tredje gång för att 

låsa upp och stänga Pointfinder. En låssymbol på en tangent anger låst läge. 

Målsökning: Det finns olika alternativ för att söka en mätpunkt:
a) Tryck piltangenterna i displayen för målsökning, håll för 

snabba 3D Disto vändningar och korta klick för enstaka 
vändningar.

b) Klicka och mät: Klicka på en position i displayen. Laser-
punkten vänder till denna punkt automatiskt. 

c) Joystick: Aktiveras med ett långt klick mitt på hårkorset. En 
röd punkt visas i centrum. Dra pennan över displayen för att 
vrida 3D Disto i denna riktning i realtid tills den röda pilen 
släpper. Ju längre den röda pilen är, desto snabbare vrids 3D 
Disto.c

a

b

011126_001
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Beskrivning av verktygsfält

Tangent Funktion
Tryck för att zooma in eller ut.

Tryck för att justera kamerans ljusstyrka.

Tryck för att visa/dölja alla uppmätta punkter.

Tryck för att mäta dolda punkter.
Välj ett sidmåttsverktyg i pop-up-fönstret:

• Vertikalt sidmått: Mät en punkt på valfritt vertikalt mål.
• Individuellt sidmått: Mät två punkter på en stolpe eller andra 

metallvaror.
• Sidmåttslinjal: Mät två punkter på sidmåttslinjalen för 3D Disto.
En assistent guidar dig genom arbetsförloppet.
Tryck för att ta bilder för dokumentering.

Tryck i mörker för att ändra Pointfinder-bilden till kantläge. Kanter och 
hörnor markeras svart.
Tryck för att välja mellan olika vridningskommandon:
• Vrid 90° höger
• Vrid 90° vänster
• Vrid ?°: Ange den horisontella vinkel som 3D Disto ska vridas.
• Horisont: 3D Disto går till 0% fall i horisontell position. 
• Lodning: Detta alternativ kan endast användas för att loda en 

punkt genom att placera 3D Disto exakt över punkten. Använd 90°-
markeringarna på uttaget 3D Disto för att centrera.
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5.3 Mätningsförlopp

Mätningar steg för 
steg

Steg Beskrivning
1.

För att ange den första punkten, exempelvis ett hörn, tryck på  och 
använd piltangenterna eller en annan metod som beskrivs i "5.2 Pointfinder", 
för att flytta laserpunkten till önskad position.

 Kontrollera att laserstrålen inte delas på hörn eller kanter under målsök-
ningen.

2.
Tryck på  för att mäta.

3. Ange den andra punkten enligt beskrivningen i de föregående stegen.
En linje visas från den första till den andra punkten.

4. Fortsätt enligt beskrivningen för att mäta fler punkter eller använd  för att 
stänga/avsluta polygonen.

011133_001
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 I vissa situationer visas inte den föreslagna linjen. Polygoner kan stängas och 
resultat skapas även genom att rita en linje med pennan mellan de punkter 
som ska bindas ihop.

 Använd navigeringsverktygen eller navigeringskuben för att ändra vyn till ett 
lämpligt perspektiv.

5. Tryck på  för att välja mellan att spara, spara som, rensa skärm och stänga 
mätningarna utan att spara.

Steg Beskrivning
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Beräkning av area 
och volym

3D Disto kan användas för att bestämma areor och volymer. Båda kan bestämmas 
under eller efter mätning.

Steg Beskrivning
1. Tryck på .

2. Välj en linje som ska läggas till arean och tryck på .

3. Fortsätt på samma sätt för alla linjer och tryck på .

4. Det öppnas ett pop-up-fönster där du kan välja mellan olika alternativ för att 
bestämma höjden:
• Ange höjd:

Ange ett önskat värde och tryck på OK.
• Mät höjd:

Pointfinder öppnas, hitta och mät en punkt på golvet med , och sedan 
en punkt i taket. Du kan mäta punkterna var som helst på golvet eller i 
taket. Höjden visas i resultatfönstret.

• Stäng lista:
Resultatet är en area.

5. För att ändra höjden eller beräkna volymen för ett valt område, tryck på  
och fortsätt enligt beskrivningen i de föregående stegen.

6. Avsluta applikationsprogrammet genom att trycka .
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6 Programvaruapplikationer
6.1 Översikt

Beskrivning De många applikationsprogrammen för olika konstruktionsuppgifter kan förenkla det 
dagliga arbetet.
• Mätning:

Praktiska funktioner för att mäta rumsdimensioner, väggar, fönster, trappor och 
andra detaljer med referenshöjd, manuellt eller automatiskt.

• Projektor:
Används för att sätta ut rutnät och andra detaljer på golv, tak och väggar.

• Placering:
Funktionen används för att enkelt och korrekt kontrollera och omplacera 3D Disto.

• Verktyg:
Smarta verktyg för mätning och utsättning.

6.2 Mätning

Beskrivning Detta applikationsprogram mäter rumsdimensioner inklusive detaljer. Flera funktioner 
finns tillgängliga för dessa mätningar:
• Referenshöjd
• Mätning av enstaka punkt
• Skanningsverktyg för automatisk skanning
• CAD-verktyg

6.2.1 Referenshöjd

Ange en referens-
höjd
Steg för steg

I applikationsprogrammet för mätning kan du ange en känd höjd som referenshöjd. 
Alla höjder som sedan mäts utgår från denna referenshöjd.

Steg Beskrivning
1. Tryck på .

2. Ett pop-up-fönster uppmanar dig att ange och mäta referenshöjden. Ange 
värdet och tryck OK.

3. Pointfinder öppnas.
Hitta referenshöjden och tryck på .

4. Referenshöjden visas på skrivbordet.
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6.2.2 Skanningsverktyg för automatisk skanning

Beskrivning Detta verktyg gör automatiska horisontella, vertikala och lutande profilmätningar och 
avsökningar av ytor.
Perfekt för att mäta rum med rundade hörn eller svängda väggar, otillgängliga punkter, 
fall eller areor.

Linjeavsökning, 
steg för steg

010918_001

Steg Beskrivning
1. Tryck på  för att starta avsökningen.

2. Ett popup-meddelande visas med linjeavsökningar och ytavsökningar.

Tryck på  för att välja linjeavsökningar.

3. Pop-up-fönstret visar avsökningstyper.

• Horisontell
• Vertikal
• Fall

4. Pointfinder öppnas för att hitta och mäta startpunkten.

Hitta punkten och tryck på .

 För vertikal linjeavsökning:
Ett pop-up-fönster öppnas och du uppmanas välja avsökningsriktning: 
• Vinkelrät mot väggen
• Fri: En assistent guidar dig genom arbetsförloppet.

5. Ett pop-up-fönster öppnas och du uppmanas att ange avsökningsriktning.
Horisontell linjeavsökning:
• Vänster (360°)
• Från punkt till punkt
• Höger (360°)
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Vertikal linjeavsökning:
• Upp (360°)
• Från punkt till punkt
• Ned (360°)

Fallskanning:
Pointfinder öppnas.

Hitta skanningsslutet och tryck på .

6. Ett pop-up-fönster öppnas och du uppmanas att ange mätningens punktav-
stånd.
Välj ett intervall och tryck på OK eller gå till positionen längst till höger för att 
ange individuella intervaller.

 Välj inte korta intervall för långa avstånd för att erhålla bästa skanningsre-
sultat.

7. Tryck på OK.
Skanningen startar.

 Verktygsfältet ändras.

Tryck på  för att starta kameran. Tryck igen för att låsa upp.

Tryck på  för att ändra skanningens punktavstånd, hoppa över resten av 
skanningen, fortsätta skanningen eller avbryta skanningen.

Tryck på  för att hoppa över en skanningspunkt som du inte behöver eller 
som orsakar problem.

8. När skanningen är avslutad visar ett pop-up-fönster meddelandet Klar. Redi-
gera skanning? Ja/Nej.

9. Om Ja: Ett nytt verktygsfält visas, exempelvis för att mäta punkter som saknas 
med DIST eller radera onödiga punkter med symbolen soptunna.

Steg Beskrivning
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Avsökning av yta, 
steg för steg

 Tryck på  eller  för att välja punkter.

Tryck på  för att starta en sammanfattning av skanningen som automa-
tiskt rensar punkter i linje.

Tryck på  för att avsluta skanningen.

10. Tryck på  för att spara och stänga mätningsfilen.

Steg Beskrivning

Steg Beskrivning
1. Tryck på  för att starta avsökningen.

2. Ett popup-meddelande visas med linjeavsökningar och ytavsökningar.

Tryck på  för avsökning av yta.
3. Ett pop-up-fönster öppnas med tre skanningsalternativ: horisontell, fall och 

vertikal.
Välj det alternativ som passar ytan du vill söka av.

 Använd vertikal eller horisontell avsökning för att mäta på väggar, golv och 
tak.

 Fallskanning är perfekt för att kontrollera hur plan en yta är oberoende av 
lutningen.

4. Välj mellan ”Precise” och ”Speedy”. “Precise” söker den exakta positionen för 
varje skanningspunkt. “Speedy” prioriterar kort mätningstid och robusthet. 
Mätningarna har samma precision.

5. Pointfinder öppnas för mätningar som definierar skanningsarean:
Definiera Skanningsarea:
• Horisontell och vertikal: mätning av 2 kanter (3 punkter). Ytan blir färdig 

automatiskt
• Fallskanning: mät skanningens gränser och tryck på  för att fortsätta.
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6. Ett pop-up-fönster öppnas och du uppmanas att ange mätningens punktav-
stånd.
Välj ett intervall och tryck på OK eller gå till positionen längst till höger för att 
ange individuella intervaller.

 Välj inte korta intervall för långa avstånd för att erhålla bästa skanningsre-
sultat.

7. Tryck på OK.
Skanningen startar.
Avvikelsen för varje skannad punkt mot referensplanet visas i resultat-
fönstret. 
Av geometriska skäl ger beräkning av avsökningsomfånget ett approximativt 
värde.

 Verktygsfältet ändras.

Tryck på  för att starta kameran. Tryck igen för att låsa upp.

Tryck på  för att ändra skanningens punktavstånd, hoppa över resten av 
skanningen, fortsätta skanningen eller avbryta skanningen.

Tryck på  för att hoppa över en skanningspunkt som du inte behöver eller 
som orsakar problem.

8. Tryck på  för att spara och stänga mätningsfilen.

Steg Beskrivning
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6.2.3 CAD-verktyg

Beskrivning CAD-verktyg är en uppsättning ritningsfunktioner.

Klicka på knappen i verktygsfältet för att visa CAD-verktygen. 

Följande verktyg finns tillgängliga:
• Cirkel
• Rektangel
• Skärningspunkt
• Linjeförlängning
• Punktbyte
• Vinkelrät skärningspunkt

Cirkelverktyg Cirkelverktygets huvudsakliga syfte är att rita en cirkel på punkter, som uttag eller hål.

Steg Beskrivning
1. Hitta och mät en punkt och aktivera cirkelfunktionen genom att klicka länge 

på punkten på skrivbordet.
2. Välj Cirkel. 

3. Popup-fönster öppnas.

Ange värdet och tryck OK.
4. Cirkeln ritas runt vald punkt. Resultatfönstret innehåller radie, omkrets och 

cirkeln storlek.

 Rensa cirkeln genom att ange 0 som värde för diametern eller trycka på .
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Rektangelverktyg Steg Beskrivning
1. Mät den första och andra punkten i diagonalen på en rektangel, exempelvis 

ett fönster, och aktivera CAD-verktyget genom att trycka länge på linjen.

2. Menyn för CAD-verktyget öppnas. Välj Rektangel.

3. Diagonalen ändras till en avvägd rektangel.
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Skärningspunkt-
verktyg

Skärningspunktverktyget hittar skärningspunkten för två linjer.

Steg Beskrivning

 Skärningspunktens placering beräknas tvådimensionellt i X-Y-planet. Skär-
ningspunktens höjd beräknas genom extrapolering av den första linjen.

1. Hitta och mät två punkter, eller välj en befintlig linje.

2. Aktivera CAD-verktygen med ett långt tryck på linjen i skissområdet. Välj Skär-
ningspunkt.

3. Assistenten uppmanar dig att välja en andra linje.
Välj en andra linje.
Skärningspunkten föreslås när en linje har valts:

4. När  trycks in, hämtas skärningspunkten och anslutande linjer läggs till de 

befintliga punkterna.
5.
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Verktyget Linjeför-
längning

Verktyget Linjeförlängning expanderar en linje med ett manuellt angivet längdvärde.

Steg Beskrivning

 Linjeförlängningens slutpunkt beräknas efter en 3-dimensionell extrapolering 
av den valda linjen.

1. Hitta och mät två punkter, eller välj en befintlig linje.
2. Aktivera CAD-verktygen med ett långt tryck på linjen i skissområdet. Välj 

Linjeförlängning.

3. I pop-up-fönstret uppmanas du att ange längden på förlängningen.
Ange ett värde och tryck på OK.

4. Linjeförlängningens slutpunkt föreslås:

5. När  trycks in, skapas den nya punkten och en anslutande linje till den 

föregående punkten läggs till.
6.
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Punktbytesverktyg Punktbytesverktyget skapar en ny punkt genom att ge ett lateralt rörelsevärde längs 
en befintlig linje, sidmått och sidmåttsvinkel.

Steg Beskrivning

 Punktbytets placering beräknas tvådimensionellt i X-Y-planet. Höjden för ny 
punkt beräknas genom extrapolering av den valda linjen.

1. Hitta och mät två punkter, eller välj en befintlig linje.
2. Aktivera ett CAD-verktyg genom ett långt tryck på linjen på skrivbordet. Välj 

Punktbyte.

3. Assistent och popup-fönster frågar efter längden.
Ange ett värde och tryck på OK.

4. Längden för den ändrade punkten föreslås:

5. Tryck på  för att fortsätta.

6. Assistent och popup-fönster frågar efter riktningsvinkel för hjälplinjen.
Ange ett värde och tryck på OK.
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7. Vinkeln för hjälplinjen föreslås:

8. Tryck på  för att fortsätta.

9. Assistent och popup-fönster frågar efter hjälplinjen.
Ange ett värde och tryck på OK.

10. En ändrad punkt föreslås:

11. När  trycks in, skapas den nya punkten och en anslutande linje till den 

föregående punkten läggs till.
12.

Steg Beskrivning
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Verktyg för 
vinkelrät skärnings-
punkt

Verktyget för vinkelrät skärningspunkt hittar den vinkelräta projiceringen från en 
punkt på den valda linjen.

Steg Beskrivning

 Skärningspunktens placering beräknas tvådimensionellt i X-Y-planet. Skär-
ningspunktens höjd beräknas genom extrapolering av den första linjen.

1. Hitta och mät två punkter, eller välj en befintlig linje.

2. Aktivera ett CAD-verktyg genom ett långt tryck på linjen på skrivbordet. Välj 
Vinkelrät skärningspunkt.

3. Assistenten uppmanar dig att välja en punkt.
Tryck på OK. Välj punkt.

4. Skärningspunkten föreslås när en punkt har valts:

5. När  trycks in, skapas en skärningspunkt och anslutande linjer läggs till de 

befintliga punkterna.
6.
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6.3 Projektor

Beskrivning Detta applikationsprogram visar punkter eller geometriska rutnät på ett horisontellt, 
vertikalt eller lutande (fritt) plan. Designdata i DXF eller tabellformat kan importeras 
eller rutnätets geometri kan anges manuellt.

6.3.1 Arbetsförlopp

Projektor, start

Mätning av arbets-
område

Punktmönster

010958_001

Steg Beskrivning
1. Tryck på Meny » Applikationsprogram » Projektor.
2.

Ett pop-up-fönster erbjuder tre skanningslägen: horisontell, lutning och 
vertikal.
Välj det alternativ som passar arbetsområdet.

3. Pointfinder öppnas för mätning av arbetsområdet.

Steg Beskrivning
1. Mät alla viktiga objekt som du vill ta hänsyn till (hörn, kanter etc.).

 För endast horisontellt läge: den första uppmätta punkten anger den nivå 
som alla de andra punkterna refererar till.

2. Om  är aktiverad, ska tangenten tryckas för att stänga översikten. Mät 
sedan ytterligare punkter av intresse (endast läget lutning).

3. När alla punkter är mätta, tryck på  för att fortsätta.

Steg Beskrivning
1.

Ett popup-meddelande visar två alternativ för att definiera projicerings-
punkter: Rutnätsläge för regelbundet mönster och importläge för individuella 
DXF- eller CSV-filer.

 Använd tangenten  vid valfri tidpunkt för att gå tillbaka till mätning av 
arbetsområdet.
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Läget rutnät

Importläget

Steg Beskrivning
1.

Tryck på  för att starta rutnätsläge.

2. Ett pop-up-fönster öppnas för att välja mellan Definiera ny, Använd 
senaste eller Mätning.

3. Välj önskat alternativ:
• Definiera nytt: Använd verktygen för att ange rutnätets geometri.
• Använd senaste: Hämta det senaste rutnätet som angavs.
• Mätning: Följ anvisningarna för att fästa ett befintligt rutnät. Det här 

alternativet hoppar över det följande justeringssteget.

Steg Beskrivning
1.

Tryck på  för att starta importläget.

2. Filhanteraren visar alla importerade DXF- och CSV-filer.
Välj en fil.

 Tryck på  om du vill kontrollera innehållet med visningsprogrammet.
Övre raden i visningsprogrammet visar filens dimension. Ändra inställning för 
avstånd i menyn om storleken inte passar till arbetsområdet.

 Om du vill importera punkter från en lista, ange koordinaterna X, Y eller Y – X 
i en textredigerare och spara filen med filtillägget CSV. Kontrollera inställning-
arna för Import/Export i menyn, om importen inte fungerar korrekt.

3. Tryck på  för att fortsätta.

4. Projektionspunkter visas och är redo för justering.
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Mönsterjustering Steg Beskrivning

 Använd tangenten  vid valfri tidpunkt för att gå tillbaka till Punktmönster.

1. Riktaren öppnas.

2. Punktmönstret visas nu i arbetsområdet och måste flyttas till önskad plats. 
Använd följande verktyg:

 Rutnätet kan flyttas i små steg uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger på 
skärmen med  /  /  / .

Den vinkelräta längden mellan en vald rutnätspunkt och en referensrad visas. 
Klicka på detta avstånd för att ange ett värde.

Tryck på  för att återställa rutnätets placering.

Tryck på  för att placera rutnätet parallellt med en vald linje.

 Linjer mellan mönsterpunkter kan vid behov ritas på skärmen innan 
parallellverktyget används.

Tryck på  för att vrida rutnätet 90°.

Tryck på  för att placera rutnätet exakt på en referenspunkt.

3. Tryck på  för att fortsätta.
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Punktprojicering

Planväxling  Om en punkt inte kan projiceras mot taket, rikta då laserstrålen mot golvet 
innan du trycker på tangenten DIST. Följande punkter kommer från och med 
nu att projiceras på golvet. Projektionsytan kan ändras när som helst.

6.3.2 Målsökning och utsättning med fjärrkontrollen RM100

Tangenternas funk-
tion i Projektor

Steg Beskrivning

 Tryck på  för att gå tillbaka till Riktaren.

1. I utsättningsläget ändras verktygsfältet och projiceringen av rutnätet kan 
starta.

2. Använd piltangenterna för att välja en punkt och tryck på .

Du kan välja punkter genom att trycka på en punkt på skärmen eller genom 
att använda fjärrkontrollen.

 Porösa, strukturerade eller råa ytor kan orsaka problem om laserstrålen inte 
kan reflektera utsättningspunktens exakta position.

3. Laserpunkten blinkar om exakt position hittas. Punkten är rödmarkerad på 
skrivbordet. Resultatfönstret visar avståndet mellan punkten och referens-
planet.

4. För att sätta ut fler punkter, välj en ny punkt och tryck på .

5.
Tryck på  för att spara filen.

Tryck på  för att aktivera lasern och tryck en gång till för att proji-
cera eller mäta en punkt inom referensområdet.

Varje piltangent väljer närmast liggande punkt, vrider 3D Disto och 
startar den upprepade mätningen. Tryck en gång för att aktivera fjärr-
styrningen och en andra gång för att utföra kommandot.
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6.4 Placering

Beskrivning Funktionen Placering används för att ändra position för 3D Disto.
Säkra punkter anges av användaren och underlättar positioneringen.

Spara placering steg 
för steg

Steg Beskrivning

 Du måste mäta två punkter först innan Säkra punkter kan sparas.
1. Markera och sätt fast tre till fem självhäftande målmarkeringar på väggar, tak 

eller golv runt arbetsområdet. Kontrollera att målmarkeringarna är utspridda.

2. Tryck på Meny » Applikationsprogram » Placering » Spara placering.
Pointfinder öppnas.

3. Hitta målmarkeringarna så exakt som möjligt och tryck på  för att mäta.
3D Disto tar ett fotografi och sparar det med koordinater, med ID och datum.

4. Ett pop-up-fönster visas med frågan Mäta fler säkra punkter? Ja/Nej.
5. Fortsätt som förut och mät minst tre säkra punkter.

 Du kan lägga till fler säkra punkter när som helst.

 Kontrollera att du har tillräckligt många säkra punkter inom ditt arbetsom-
råde. Även om en går förlorad måste du ha minst tre punkter för göra en 
omplacering.

6. Du kan lämna applikationsprogrammet genom att svara Nej när du sparat 
minst tre punkter.
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Omplacering steg 
för steg

Denna funktion används för att omplacera 3D Disto i ett definierat koordinatsystem 
som redan etablerats med funktionen Spara placering, exempelvis för att slutföra en 
föregående mätning.

Steg Beskrivning

 Använd en 3D Disto position som tillåter målsökning och mätning av minst tre 
säkra punkter i ditt arbetsområde.

1. Tryck på Meny » Applikationsprogram » Placering » Omplacering.
2. Ett pop-up-fönster uppmanar dig att definiera toleransen.

Tryck OK för att bekräfta värdet.

 Ett lågt toleransvärde ökar noggrannheten i dina mätningar och kräver exakt 
inriktning och synlighet för de säkra punkterna.

 Om det inte finns några tillgängliga säkra punkter men din mätning måste 
passa i geometrin för en föregående mätning är det bara att starta mätningen 
med samma baslinjepunkter. Det är de två första punkterna i en mätning.

3. Om det finns säkra punkter öppnas en mapp.

Välj en säker punkt genom att trycka på  /  eller genom att peka på 
skärmen.

Tryck på  för att förstora.

Tryck på  för att se alla säkra punkter i hela minnet.

4. Tryck på  för att bekräfta punkten.
Pointfinder öppnas.

5. Hitta målmarkeringen som visas i fotografiet så exakt som möjligt och tryck 

på  för att mäta.
Om det lyckas, öppnas ett pop-up-fönster med frågan Mäta nästa säkra 
punkt? Ja/Avbryt.

6. Om Ja: Mappen öppnas för att välja nästa säkra punkt.
Fortsätt med den andra och tredje säkra punkten enligt föregående beskriv-
ning.

 Om mätningen av de första två säkra punkterna lyckades, vrids 3D Disto till 
nästa angivna säkra punkt. Du behöver bara justera och trycka på .
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Kontrollera place-
ringen steg för steg

Om 3D Disto flyttades oavsiktligt, exempelvis knuffades, stämmer inte geometrin för 
de uppmätta punkterna med de tidigare uppmätta punkterna. Starta funktionen 
Kontrollera placering för att återskapa aktuell noggrannhet/geometri.

7. När tre punkter är uppmätta visas ett pop-up-fönster med OK. Mäta flera 
säkra punkter? Ja/Nej/Avbryt.
• Tryck Ja för att fortsätta och följ föregående beskrivning.
• Tryck Nej för att avsluta.

Om det lyckas, visas ett popup-fönster med dimensionerna mellan den 
gamla och nya positionen: XXXm; Höjd: XXXm; OK/Avbryt. Acceptera 
med OK eller Avbryt för att mäta flera punkter.

Om omplaceringen misslyckas, visas ett pop-up-fönster med Utanför tole-
rans! Mäta flera säkra punkter? Ja/Nej/Avbryt. Fortsätt enligt föregående 
beskrivning.

8. Tryck på  för att stänga applikationsprogrammet.

Steg Beskrivning

Steg Beskrivning
1. Tryck Meny » Applikationsprogram » Placering » Kontrollera placering 

för att starta en placeringskontroll.
2. Om det finns säkra punkter, välj Säkra punkter och tryck på .

3. 3D Disto hittar automatiskt den säkra punkten.
Kontrollera laserpunktens position med målmarkering.

 Gör en omplacering om inte laserpunkten hittar målmarkeringens 
centrum.

4. Fortsätt på samma sätt för att kontrollera flera punkter.
5. Tryck på  för att stänga galleriet Säkra punkter.
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6.5 Verktyg

Allmänt Förutom standardapplikationerna innehåller detta även:

Verktygen måste startas igen efter varje utsättningsuppgift. Ett pop-up-fönster 
uppmanar dig att fortsätta med samma referens eller mäta en ny referens. Data lagras 
inte och kan inte importeras eller exporteras. I dessa applikationsprogram kan inte 
fjärrkontrollen användas.

6.5.1 Komfortlodning

Beskrivning Komfortlodning möjliggör lodning till valfri punkt uppåt eller nedåt utan att stå 
ovanför den.

Komfortlodning 
steg för steg

• Komfortlodning
• Komfortmålsökning
• Komfortnivå
• Metermärke
• Höjdsökning och
• Parallell linje

010899_001

Steg Beskrivning
1. Starta applikationsprogrammet i Meny » Applikationsprogram » Verktyg.

Det aktiva applikationsprogrammet är öppet i bakgrunden.
2.

Tryck på  i verktygsfältet.
Pointfinder öppnas.

3. Hitta och mät lodpunkten. Tryck på .
Pointfinder är fortfarande öppet.

4. Hitta den förväntade lodpunkten och ungefär och tryck på .
Om inte lodpunkten hittas, blinkar lasern för att visa korrekt position.

5. Tryck på  för att stänga Verktyg.
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6.5.2 Komfortmålsökning

Beskrivning Komfortmålsökning kan användas för utläggning av en punkt utifrån en referens-
punkt på vertikala ytor.

 Använd detta verktyg endast på vertikala ytor. Utsättningens placering blir 
felaktig på lutande ytor.

Komfortmålsök-
ning steg för steg

010906_001

2.000 m
0.500 m

Steg Beskrivning
1. Starta applikationsprogrammet i Meny » Applikationsprogram » Verktyg.

Det aktiva applikationsprogrammet är öppet i bakgrunden.
2. Tryck på  i verktygsfältet.

Pointfinder öppnas.
3. Sök referenspunkten på väggen. Tryck på .

4. Ett pop-up-fönster uppmanar dig att ange ett värde för vänster eller höger 
avstånd mot referenspunkten. Ange ett negativt värde för vänster sida. Ange 
0 för att sätta ut punkter med endast vertikalt sidmått mot referenspunkten.
Tryck OK för att bekräfta värdet.
Laserpunkten blinkar för att visa korrekt position.

5. Pop-up-fönstret öppnas för att ange vertikalt värde (= avstånd över/under 
utsatt punkt). Standardvärde = 0.
Ange ett negativt värde för riktning nedåt. Tryck OK för att bekräfta värdet.
3D Disto vrider och lägger ut korrekt position. Laserpunkten blinkar för att 
visa korrekt position.

6. Tryck på  för att stänga Verktyg.
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6.5.3 Komfortnivå

Beskrivning Komfortnivå håller laserpunkten på samma nivå när du vrider 3D Disto horisontellt.

Komfortnivå steg 
för steg

Steg Beskrivning
1. Starta applikationsprogrammet i Meny » Applikationsprogram » Verktyg.

Det aktiva applikationsprogrammet är öppet i bakgrunden.
2.

Tryck på  i verktygsfältet.
Pointfinder öppnas.

3. Sök referenshöjden på väggen. Tryck på .
Pointfinder är fortfarande öppet.

4. Hitta utsättningspunkten ungefär och tryck på .
Laserpunkten blinkar för att visa korrekt höjdposition.

5. Tryck på  för att stänga Verktyg.
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6.5.4 Metermärke

Beskrivning Verktyget Metermärke använder ett metermärke eller referenshöjd och används för 
att sätta ut en valfri höjd.
Detta verktyg används för att markera metermärket på flera ställen i ett rum eller sätta 
ut höjder på olika byggnadsnivåer.

Metermärke steg 
för steg

Steg Beskrivning
1. Starta applikationsprogrammet i Meny » Applikationsprogram » Verktyg.

Det aktiva applikationsprogrammet är öppet i bakgrunden.
2. Tryck på  i verktygsfältet.

3. Ett pop-up-fönster uppmanar dig att ange höjden och mäta den referens-
höjden.

4. Pointfinder öppnas.

Sök referenspunkten på väggen. Tryck på .

5. Ett pop-up-fönster uppmanar dig att ange en absolut höjd att sätta ut.
6. Pointfinder öppnas.

Hitta den absoluta höjden på väggen ungefär. Tryck på .
Laserpunkten blinkar för att visa exakt position för den absoluta höjden.

7. Tryck på  för att stänga Verktyg.



3D Disto, Programvaruapplikationer 59

6.5.5 Höjdsökning

Beskrivning Höjdsökning används för att bestämma höjden för ett mål som inte kan mätas direkt.
Verktyget kan användas för att mäta höjden på ett träd eller på strömledningar.

Höjdsökning steg 
för steg

010907_001

H
Ref

Steg Beskrivning
1. Starta applikationsprogrammet i Meny » Applikationsprogram » Verktyg.

Det aktiva applikationsprogrammet är öppet i bakgrunden.
2. Tryck på  i verktygsfältet.

Pointfinder öppnas.
3. Hitta och mät en referenspunkt på samma horisontella avstånd som punkten 

du vill mäta indirekt.
Pointfinder är fortfarande öppet och den uppmätta punkten visas.

 Flytta inte 3D Disto för mycket horisontellt när referenspunkten är uppmätt, 
resultatet kan bli felaktigt.

4. Sök punkten du vill mäta indirekt så noga som möjligt.
Höjddifferensen mot referenspunkten visas och uppdateras i realtid i resul-
tatfönstret.

5. Stäng Pointfinder för att lämna applikationsprogrammet.
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6.5.6 Parallellinje

Beskrivning Parallellinje används för att sätta ut linjer parallellt med en referenslinje på väggar, 
golv eller lutande ytor.

Parallellinje steg för 
steg

Steg Beskrivning
1. Starta applikationsprogrammet i Meny » Applikationsprogram » Verktyg.

Det aktiva applikationsprogrammet är öppet i bakgrunden.
2. Tryck på  i verktygsfältet.

Pointfinder öppnas.

 Alla punkter måste mätas på samma yta.
3. Hitta och mät start- och slutpunkt för referenslinjen.
4. Ett pop-up-fönster uppmanar dig att ange parallellt avstånd till vänster eller 

höger om referenslinjen. Tryck OK för att bekräfta angivet värde.
5. Pointfinder öppnas för att hitta utsättningspunkten ungefär.

Tryck på .
Laserpunkten blinkar för att visa korrekt position för parallellen.

6. Tryck på  för att stänga Verktyg.
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7 Felmeddelanden

Felmeddelanden 
och råd

Felnr Råd
150 Arbetsområdet är överskridet.
151 Ogiltig mätning.
152 Ändra placeringen för 3D Disto eller använd sidmåttslinjalen.
160 Upprepa och flytta inte på linjalen mellan de båda mätningarna.
161 I vissa fall kan inte sidmåttsverktyget användas.
170 Starta om 3D Disto om problemet kvarstår.
171 Kontrollera alla enheter, som strömförsörjning och kablar, och försök 

igen.
240 Lutningssensorns kalibrering misslyckades. Systemets noggrannhet 

hotas. Kontakta din återförsäljare eller Leica Geosystems.
241 För hög drivning. Upprepa kalibreringen exakt.
243 Ställ upp instrumentet stadigt. Rör inte eller rotera inte 3D Disto. 

Upprepa kalibreringen.
300 Välj en horisontell linje.
350 Kontrollera projiceringsyta. Lasern hittar inte korrekt position.
755 Punkten kan inte mätas. Prova en annan position. Verktyget fungerar inte 

i horisontella plan.
760 Punkten kan inte mätas. Ange andra värden. Verktyget fungerar inte i 

horisontella plan.
765 Punkten kan inte mätas. Försök en annan position eller ange andra 

värden. Verktyget fungerar inte i horisontella plan.
800 Import eller export av data är omöjligt.
801 USB-minnet har inte nog utrymme.
802 Lagringsenheten fungerar inte korrekt.
803 Kontrollera filens status och innehåll.
804 Filen eller mappen är skrivskyddad eller skadad.
900 3D Disto fel. Kontakta din återförsäljare eller Leica Geosystems om felet 

upprepas.
901 Den reflekterade lasersignalen är för låg.
902 Den reflekterade lasersignalen är för hög.
903 För mycket bakgrundsbelysning.
904 Laserstrålen är bruten. Upprepa mätningen.
950 Gör en placeringskontroll för att återställa noggrannheten!
951 3D Disto lutningen överstiger 3°. Etablera horisontellt!
953 Kontrollera anslutning och kabel.
954 Anslut kabeln eller välj WLAN i menyn.
955 3D Disto temperaturen är utanför funktionsområde.
956 För mycket vibration eller permanent rörelse.
998 Kontakta din återförsäljare eller Leica Geosystems.
999 Kontakta din återförsäljare eller Leica Geosystems.
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8 Kontroll & Justering
8.1 Översikt

Beskrivning Leica Geosystems instrument tillverkas, monteras och justeras till bästa möjliga 
prestanda. Snabba temperaturväxlingar, stötar eller vibrationen kan medföra avvi-
kelser och sänka instrumentets noggrannhet. Det rekommenderas därför att kontrol-
lera och justera utrustningen med jämna mellanrum. Denna kontroll och justering kan 
göras ute i fält med en speciell mätningsteknik. Mätningsprocedurerna är guidade och 
skall följas noga vilket beskrivs i nedanstående kapitel. Övriga instrumentavvikelser och 
mekaniska brister kan justeras mekaniskt.

Elektronisk juste-
ring

Följande instrumentfel kan kontrolleras och justeras elektroniskt:
• Hårkorsets sidmått
• Vertikalt index
• Lutningssensor

 Alla kalibreringsinställningar kan även återställas till fabriksinställningar.

 Instrumentfelen bestäms noga under tillverkningen och nollställs. Som tidigare nämnt 
kan felen förändras och de bör kontrolleras på nytt i följande situationer:
• Efter en tuff eller lång transport
• Efter lång tids förvaring
• Om temperaturskillnaden mellan den aktuella miljön och den senaste kalibreringen 

överstiger 20  °C

8.2 Kalibrering av lutningssensor

Beskrivning

Justering steg för 
steg

Före kalibrering: Efter kalibrering:

a) Lutningssensorns sidmått
3D Disto_033

a

3D Disto_034

Steg Beskrivning

 Denna kalibrering görs automatiskt. Du måste endast kontrollera att 3D Disto 
är etablerad < 3°.

1. Kalibreringen startas i Meny » Enhet » Kalibrering.
2. Tryck på .

3. 3D Disto startar självavvägningen automatiskt: lutningen kontrolleras och 
instrumentet gör en automatisk avvägning om lutningen är < 3°.

 Ett pop-up-fönster uppmanar dig Rör inte 3D Disto under ca 1 minut!
4. Om OK visas ett pop-up-fönster med Kalibrering OK.



3D Disto, Kontroll & Justering 63

8.3 Hårkorsets sidmått

Beskrivning Laserpunkten och hårkorset i Pointfinder överensstämmer inte.

Justering steg för 
steg

8.4 V-indexavvikelse

Beskrivning Vertikalt index avviker från vertikalaxeln.

 Utför en kalibrering av lutningssensorn samt en kalibrering av hårkorset före 
en kalibrering av V-index! Var god se"8.2 Kalibrering av lutningssensor" och  
"8.3 Hårkorsets sidmått".

Före kalibrering: Efter kalibrering:

a) Hårkors
b) Laserpunkt

3D Disto_029

a

b

3D Disto_030

Steg Beskrivning
1. Kalibreringen startas i Meny » Enhet » Kalibrering.
2. Tryck på .

3. Pointfinder öppnas.
Placera en målmarkering på ett avstånd >25 m.

4.
Sikta nu på den utvalda markeringen så noga som möjligt. Tryck på  när 
den röda laserpunkten är exakt på målet.

5. Pointfinder är fortfarande öppet och ett rött hårkors visas.
Flytta hårkorset till mitten av målmarkeringen så exakt om möjligt med 

piltangenterna. Tryck på  igen.

6. Inom toleransområdet öppnas ett pop-up-fönster med Spara ny: x=...px; 
y=...px, Återställ till fabriksinställningar eller Avbryt kalibrering.

7. Välj Spara... eller Återställ... för att justera hårkorset. Ett sista pop-up-
fönster visas med frågan Är du säker? Ja/Avbryt.

8. Om Ja visas en bock för att bekräfta att parametrarna är sparade.

Före kalibrering: Efter kalibrering:

a) Höjdfel
b) Sidmått för vertikal vinkel

3D Disto_031

a

b

3D Disto_032
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Justering steg för 
steg

8.5 Återställ till fabriksinställningar

Återställ till fabriks-
inställningar steg 
för steg

Steg Beskrivning
1. Etablera 3D Disto nära en vägg med ett brant mål och god synlighet som ligger 

minst 15 m ovanför instrumentet.

2. Kalibreringen startas i Meny » Enhet » Kalibrering.
3. Tryck på .

4. Pointfinder öppnas.
Hitta målet så exakt som möjligt.

5.
Tryck på .

6. 3D Disto vrider till andra sidan automatiskt.

Målsök en gång till. Tryck på .
7. Om båda mätningarna lyckades visas ett popup-fönster med Spara ny: 

XXX gon, Återställ till fabriksinställning, eller Avbryt kalibrering.
8. Välj Spara... eller Återställ... för att justera V-index.
9. Ett sista pop-up-fönster visas med frågan Är du säker? Ja/Avbryt. Om Ja 

visas en bock för att bekräfta att parametrarna är sparade.

3D Disto_051

Steg Beskrivning
1. Kalibreringen startas i Meny » Enhet » Kalibrering.
2. Tryck på .

Ett pop-up-fönster visas med frågan Återställ alla kalibreringsinställningar 
till fabriksinställningar? Ja/Nej.

3. Om Ja: Alla användardefinierade kalibreringsinställningar återställs till fabriks-
inställningar utan ytterligare kontrollfråga.
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9 Instrumentskydd (stöldskydd)

Beskrivning Instrumentet kan skyddas med ett Personligt IdentifieringsNummer. Om PIN-koden är 
aktiverad, begär programvaran alltid en PIN-kod vid starten.
Om fel PIN-kod anges tre gånger i rad, krävs en PUK-kod som finns i instrumentets 
leveransunderlag. Om PUK-koden angavs korrekt, ställs PIN-koden in på standard-
värdet ”0” och PIN-skyddet avaktiveras.
Kontakta Leica Geosystems om du behöver en ny PUK-kod.

Aktivera PIN-kod 
steg för steg

Inaktivera PIN-kod 
steg för steg

Steg Beskrivning
1. Gå till Meny » Enhet » Stöldskydd. Standardinställningar är AV.
2. Tryck på Aktivera för att aktivera.
3. Ange din egen PIN-kod (3 till 8 tecken, numeriska eller alfanumeriska).
4. Bekräfta med OK.

 Nu är instrumentet skyddat mot obehörig användning.
PIN-koden krävs varje gång du startar instrumentet, inaktiverar standby eller 
anger PIN-inställningarna på nytt.

Steg Beskrivning
1. Gå till Meny » Enhet » Stöldskydd.

Tryck på Avaktivera för att avaktivera.
2. Ange din PIN-kod och tryck OK för att acceptera.

 Instrumentet är inte längre skyddat mot obehörig användning.
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10 Underhåll och transport
10.1 Transport

Transport i fält När du transporterar utrustningen i fält se till att
• antingen bära instrumentet i dess transportväska,
• eller bära stativet med stativbenen på varsin sida om kroppen och instrumentet i 

upprätt läge.

Transport i fordon 
för väg

Låt aldrig produkten ligga lös i ett fordon för körning på väg, eftersom det kan uppstå 
starka stötar och vibrationer som kan påverka den. Bär alltid produkten i transportbe-
hållaren, originalförpackningen eller motsvarande och säkra den.

Transport Använd Leica Geosystems originalförpackning (transport- behållare eller kartong) vid 
transport med järnväg, flyg eller båt. Förpackningen skyddar för stötar och vibrationer.

Transport av batte-
rier

Instrumentansvarige måste säkerställa att gällande nationella och internationella före-
skrifter efterföljs när batterierna skall transporteras eller försändas. Kontakta lokal 
transportföretag eller rederi för transportinformation.

Justering i fält Genomför periodiska kontrollmätningar och utför justering enligt handboken, särskilt 
om instrumentet har tappats, förvarats under längre tid utan användning eller efter 
transport.

10.2 Förvaring

Produkt Tänk alltid på gränsen för förvaringstemperaturer när instrumentet förvaras i fordon, 
speciellt under sommartid. Se "Tekniska data" för information om temperaturgränser.

Justering i fält Kontrollera alltid utrustningen i enlighet med manualens parametrar för fältjustering, 
innan den tas i bruk efter långa förvaringsperioder.

Litiumjonbatterier • Se "Tekniska data" för information om förvaringstemperaturgränser.
• Ta ur batterierna ur utrustningen och laddaren före förvaring.
• Ladda batterierna efter förvaring och före användning.
• Skydda batterierna mot väta och fukt. Våta eller fuktiga batterier måste torkas före 

förvaring eller användning. 
• Förvaringstemperatur mellan 0 °C till +30 °C/+32 °F till +86°F i torr miljö rekom-

menderas för att minska batteriernas självurladdning.
• Batterier med 40% till 50% laddning kan förvaras upp till ett år om rekommenderad 

förvaringstemperatur efterföljs. Batterierna måste åter laddas efter en lång förva-
ringsperiod.
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10.3 Rengöring och torkning

Hus och optiska 
komponenter

• Blås bort damm från huset och de optiska komponenterna som linser och fönster.
• Rör aldrig glaset med fingrarna.
• Använd en ren och mjuk bomullsduk vid rengöring. Fukta vid behov duken med 

vatten eller ren sprit. Använd inga aggressiva rengöringsvätskor. De kan skada 
plastdelarna.

Fuktig produkt Torka och rengör utrustningen, transportväskan, skumdelar och tillbehör vid tempe-
ratur max. 40 °C/104 °F. Packa ner utrustningen först efter fullständig torkning. Stäng 
alltid transportväskan vid användning i fält.

Kablar och 
kontakter

Håll kontakterna rena och torra. Blås bort eventuell smuts som samlats i kabelkontak-
terna. 
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11 Tekniska data
11.1 Tekniska data

Noggrannhet för 
sidlängd (3D)

Vinkelmätning 
(Hz/V)

Laseravståndsmä-
tarens egenskaper

Lutningssensor

Pointfinder

Känslighet doslibell 1°/mm

Användning

Kommunikation

Ström

Montering 5/8 tums gänga

vid 10 m vid 30 m vid 50 m
Kombination av vinkel och 
längdmätning

ca 1 mm ca 2 mm ca 4 mm

Arbetsområde: Horisontellt 360°, vertikalt 250°
Noggrannhet 5’’ (1,2 mm vid 50 m)

Typ:
Arbetsområde: 
Laserklass: 
Laserpunktens storlek 
(vid 10 m): 
Laserpunktens storlek 
(vid 30 m):

Koaxial, synlig röd laser
0,5–50 m
2

~7 mm × 7 mm

~9 mm × 15 mm

Självavvägande område: 3°
Noggrannhet: 10’’ (2,5 mm vid 50 m)

Zoom (förstoring): 1×, 2×, 4×, 8×
Siktfält (vid 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

Knappar: PÅ/AV-knapp
Portar: USB-typ B, strömförsörjning

Dataöverföring: USB-typ A, WLAN
Trådlös teknik: SD-kort, räckvidd 50 m (beroende på miljö), 11 kanaler
Stödda dataformat: Importera: DXF, CSV

Exportera: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Internt:
Typ: Litiumjonbatteri
Spänning: 14,4 V 63 Wh
Laddningstid: 8 h
Normal drifttid 8 h

Externt:
Spänning: 24 V DC, 2,5 A
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Instrumentdimen-
sioner

186,6 mm × 215,5 mm (diameter × höjd)

Vikt 2,8 kg

Miljöspecifikationer Temperatur

Stänkvattenskyddad, skyddad mot damm och sand
IP54 (IEC60529)

Fuktighet

Fjärrkontroll RM100

11.2 Konformitet till nationella bestämmelser

Överensstämmelse 
med nationella 
bestämmelser

Driftstemperatur: −10 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur: −25 °C till +70 °C

Skydd: Max. 85% RF icke-kondenserande

Räckvidd: 30 m (beroende på miljö och driftsförhållanden)
Kommunikation: Infraröd (IR)
Batteri 1 AA, 1,5 V

• FCC, avsnitt 15, 22 och 24 (gäller i USA)
• Leica Geosystems AG försäkrar härmed att 3D Disto och RM100 uppfyller grundläg-

gande krav och relevanta bestämmelser i Europaparlamentets och Rådets direktiv 
1999/5/EG och andra tillämpliga europeiska direktiv. Försäkran om överensstäm-
melse finns på http://www.leica-geosystems.com/ce.

Klass 1-utrustning enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 
1999/5/EC (R&TTE) får marknadsföras och användas utan restriktioner i 
valfritt land inom det europeiska samarbetsområdet.

• För länder med nationella bestämmelser som inte omfattas av FCC, avsnitt 15, 22, 
och 24 eller Europaparlamentets och Rådets direktiv 1999/5/EG måste överens-
stämmelsen godkännas före användning.

• Den japanska radiolagen och japansk lag om företags telekommunikation efterföljs.
– Denna enhet uppfyller kraven enligt den japanska radiolagen och japanska lag 

om företags telekommunikation.
– Den här enheten får inte modifieras (det gör tilldelningsnumret ogiltigt).
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11.3 Regleringar för farligt gods

Regleringar för 
farligt gods

Många produkter från Leica Geosystems drivs med litiumbatterier.
Litiumbatterier kan vara farliga under vissa förhållanden och utgöra en säkerhetsrisk. 
Under vissa förhållanden kan litiumbatterier överhettas och antändas.

 När du bär eller transporterar din Leica-produkt med litiumbatterier ombord ett 
kommersiellt flygplan, måste du göra det i enlighet med IATA-reglerna för 
farligt gods.

 Leica Geosystems har utvecklat Riktlinjer för “Hur du bär Leica produkter” och 
“Hur du transporterar Leica produkter” med litiumbatterier. Före transport av 
en Leica-produkt ber vi dig att ta del av riktlinjerna på vår webbsida 
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) för att säkerställa att du uppfyller 
kraven i IATA-reglerna för farligt gods och att Leica-produkterna kan transpor-
teras på rätt sätt.

 Skadade eller defekta batterier får inte bäras eller transporteras ombord på ett 
flygplan. Se därför till att batterierna är förberedda för säker transport.
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12 Garantin SKYDDAS av Leica Geosystems

Beskrivning Livstids garanti från tillverkaren
Garantin för hela användningstiden av produkten under PROTECT  gäller i enlighet med 
Leica Geosystems International Limited Warranty och PROTECT Allmänna Garantivillkor 
som anges under www.leica-geosystems.com/protect. Gratis reparationer eller utbyte 
av alla produkter eller delar under PROTECT som är defekta som ett resultat av mate-
rialfel eller tillverkningsfel.

3Fem år utan kostnad
Garanterad service om produkten skulle bli defekt och kräva service under normala 
förhållanden enligt beskrivning i Användarhandboken, utan tillkommande kostnader. 
För att erhålla “3 utan kostnad" måste produkten registreras på http://myworld.leica-
geosystems.com inom 8 veckor från inköpsdatum. Om produkten inte är registrerad 
gäller “Två år utan kostnad”.
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13 Licensavtal, mjukvara

Programlicensavtal Den här produkten innehåller programvara som är förinstallerad på produkten eller 
levereras på CD-skiva eller som kan laddas ner online med godkännande från Leica 
Geosystems. Sådan programvara skyddas av upphovsrätt och andra lagar och dess 
användning definieras och regleras av programvarulicensavtalet från Leica Geosystems 
som omfattar, men inte är begränsat till, omfattning av licensen, garanti, immaterial-
rätt, ansvarsbegränsning, uteslutande av andra garantier, tillämplig lag och behörig 
domstol. Kontrollera att du hela tiden följer villkoren och kraven i programvarulicens-
avtalet från Leica Geosystems.

Ett sådant avtal levereras med samtliga produkter och kan även läsas på och laddas 
ned från Leica Geosystems-webbplats:
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
eller hämtas hos din Leica Geosystems-representant.

Du får inte installera eller använda programvaran utan att ha läst igenom och accep-
terat villkoren i programlicensavtalet från Leica Geosystems. Installation eller använd-
ning av programvaran eller någon del därav anses som acceptans av samtliga anvis-
ningar och bestämmelser enligt licensavtalet. Om du inte godkänner villkoren eller 
delar av dem i programlicensavtalet får du inte ladda ner, installera eller använda 
programvaran. Programvaran ska återlämnas i obruten förpackning med medföljande 
dokumentation och köpekvitto till återförsäljaren där utrustningen köptes inom tio (10 
) dagar efter köpet. Köparen erhåller full återbetalning av köpesumman om dessa krav 
uppfylls.

GNU Public Licence Delar av programvaran 3D Disto är utvecklade under GPL (GNU Public License). Licen-
serna för dessa delar finns på USB-minnet Leica i mappen ”GPL licenser”.
Kontakta Leica Geosystems om du vill ha mer information. Du hittar kontaktinforma-
tion på www.leica-geosystems.com/contacts. 

Google Analytics Programvaran Leica 3D Disto för Windows® lagrar supportrelevant information och 
användningsstatistik på din dator (användning av programvaruverktyg, antal 
mätningar, analys av mätområden och så vidare).
Leica Geosystems använder Google Analytics som är en tjänst för webbanalys från 
Google Inc. för att analysera den här informationen. Leica Geosystems bearbetar eller 
lagrar inga personuppgifter eller andra kundrelaterade uppgifter som serienumret på 
Leica 3D Disto eller användarens IP-adress.
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