
Leica DISTO™ A3
The original laser distance meter
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Instrukcja obs ugi
Wersja 1.1

J zyk polski

Serdeczne gratulacje z okazji zakupu Leica DISTO™.

Wskazówki bezpiecze stwa znajd
Pa stwo w osobnej broszurze. Przed 
przyst pieniem do pracy z 
urz dzeniem nale y dok adnie

zapozna  si  z tre ci  Wskazówek bezpiecze stwa jak 
i Instrukcji obs ugi.

Wskazówka: Pierwsza i ostatnia strona Instrukcji 
obs ugi zawieraj  rysunki. Podczas czytania, strony te 
powinny zosta  roz o one. Litery i cyfry w {} odnosz  si
zawsze do rysunków.

Spis tre ci
Uruchamianie............................................................ 1

Obs uga ..................................................................... 2

Pomiary...................................................................... 3
Funkcje ...................................................................... 3

Dodatek ..................................................................... 4

Uruchamianie

Wk adanie/wyjmowanie baterii
Patrz rysunek {C} - przesun  zasuwk  rygluj c  w 
prawo, nacisn  pokrywk  baterii w dó  i otworzy  j .
Nast pnie wymieni  baterie zgodnie z zasadami 
biegunowo ci. Wcisn  pokrywk  baterii z powrotem do 
momentu zatrza ni cia.

Gdy poziom na adowania baterii jest niski, na ekranie 
pojawi si  symbol baterii {B,4} i b dzie widoczny w 
sposób ci g y. Baterie wymieni  mo liwie szybko.

• Baterie umie ci  zgodnie z biegunowo ci .

• U ywa  tylko baterii alkalicznych.

• Gdy urz dzenie nie jest u ywane przez d u szy 
czas, baterie nale y wyj  (niebezpiecze stwo

wylania baterii).

Podczas wymiany baterii, wszelkie ustawienia i 
zapisane warto ci pozostaj  zapami tane.

Zintegrowana poziomica („libela”)
Poziomica („libela”) umocowana na urz dzeniu
umo liwia jego wypoziomowanie w p aszczy nie
horyzontalnej.
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Klawiatura
Patrz rysunek{A}:

1 ON/DIST (W CZ/POMIAR) - Przycisk
2 PLUS [+] -Przycisk

3 POWIERZCHNIA/OBJ TO  - Przycisk

4 PUNKT ODNIESIENIA - Przycisk
5 WYCZY /WY CZ - Przycisk

6 JEDNOSTKI/  (JEDNOSTKI/POD WIETLENIE) 

- Przycisk
7 ZAPISU - przycisk

8 MINUS [-] - przycisk

Wskazanie
Patrz rysunek {B}

1 Informacja o b dnym pomiarze

2 Laser "W CZ"
3 Punkt odniesienia (przód/ty )

4 Wska nik na adowania baterii

5 Powierzchnie/Obj to ci
6 Defekt urz dzenia

7 G ówna linia wy wietlania warto ci

8 Jednostki z wyk adnikami (2/3)
9 Warto  minimalna pomiaru ci g ego

10 Trzy dodatkowe linie (np. warto ci po rednie)

11 Warto  maksymalna pomiaru ci g ego
12 Wywo anie wcze niej zapisanych warto ci

Ustawienie jednostek
Wciska  przycisk jednostek {A,6} do momentu pojaw-
ienia si danej jednostki.

Mo liwe jednostki:

Obs uga

W czanie/Wy czanie
W CZ:Przycisn ON - przycisk {A, 1} krótko. Do 

momentu naci ni cia kolejnego przycisku poka-
zywany b dzie symbol baterii. 

WY CZ:Przycisn OFF - przycisk {A, 5} d u ej.
Niezale nie od tego, urz dzenie wy czy si
samo po trzech minutach bezczynno ci.

Odleg o Powierzchnia Obj to

0.000 m 0.000 m2 0.000 m3

0.00 m 0.00 m2 0.00 m3

0.00 ft 0.00 ft2 0.00 ft3

0.00 1/16 ft in 0.00 ft2 0.00 ft3

0' 0'' 1/16 0.00 ft2 0.00 ft3

0.0 in 0.00 ft2 0.00 ft3

0 1/16 in 0.00 ft2 0.00 ft3
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Przycisk CLEAR/WYCZY
Wci ni cie CLEAR/WYCZY  - przycisku {A, 5}
powoduje powrót do poprzedniej operacji. W przypadku 
funkcji obliczania powierzchni lub obj to ci, kolejne 
pomiary mog  by  kolejno usuwane i mierzone od nowa.

Pod wietlanie ekranu
Wcisn  przycisk pod wietlania ekranu {A, 6} w celu 
w czenia lub wy czenia tej funkcji.

Ustawienie punktu odniesienia
Standardowo ustawiona jest powierzchnia tylna. 
Nacisn PUNKT ODNIESIENIA - przycisk {A, 4} w celu 
jednorazowego przestawienia odniesienia na przód 
(czo o). Po wykonaniu pomiaru, odniesienie zostanie 
automatycznie przestawione z powrotem do ustawienia 
standardowego (ty ). Patrz rysunek {D}.

Pomiary

Pojedynczy pomiar odleg o ci
Przycisn DIST/ODLEG O  - przycisk {A, 1} w celu 
aktywowania lasera.Kolejne naci ni cie wyzwala 
pomiar odleg o ci. 
Wynik pomiaru jest wy wietlany natychmiast.

Pomiar Minimum/Maksimum
Funkcja ta pozwala na wyznaczenie odleg o ci mini-
malnej oraz maksymalnej pocz wszy od punktu 
odniesienia, a tak e na wprowadzenie domiarów.Patrz 
rysunek {E}. Mo liwe jest wyznaczanie przek tnych
pomieszczenia (warto  minimalna) lub odleg o ci pozi-
omych (warto  minimalna).

Trzyma  wci ni ty przycisk DIST (pomiar odleg o ci) 
{A,1} do momentu us yszenia sygna u d wi kowego.

Nast pnie porusza  plamk  lasera wzd u  punktu celu - 
patrz rysunki {F, G} -  (np. naro nik pomieszczenia).

Przycisn DIST - przycisk {A, 1} ponownie w celu 
zatrzymania pomiaru ci g ego.Na wy wietlaczu pojawi
si  odpowiednie warto ci maksymalne i minimalne, a w 
g ównej linii warto  ostatnio zmierzona.

Funkcje

Dodawanie/Odejmowanie
Pomierzy  pierwsz  odleg o  - dodawanie odbywa si
przez wci ni cie PLUS - przycisku {A, 2}; odejmowanie 
przez wci ni cie MINUS - przycisku {A, 8}. Nast pnie
nale y zmierzy  kolejn  odleg o .Post powanie takie 
mo na powtarza  dowoln  ilo  razy.Wynik 
przedstawiony zostanie w g ównej linii, natomiast w 
liniach pomocniczych znajduj  si  poszczególne wyniki 
pomiarów.Przycisn CLEAR/WYCZY  - przycisk {A,
5} gdy istnieje potrzeba cofni cia ostatniej operacji.

Powierzchnie i obj to ci mog  by  równie  w ten sam 
sposób dodawane lub odejmowane.
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Powierzchnia
Przycisn POWIERZCHNIA/OBJ TO  - przycisk {A, 
3}. Odpowiedni symbol {B, 5} pojawi si  na wy wiet-
laczu.Zacznie miga  symbol pierwszego boku, który 
nale y pomierzy . Wykonujemy dwa konieczne pomiary 
- wynik wy wietlony zostanie w g ównej linii.

Obj to
Przycisn POWIERZCHNIA/OBJ TO  - przycisk {A, 
3} podwójnie. Odpowiedni symbol {B, 5} wy wietlony 
zostanie na wy wietlaczu.Zacznie miga  symbol pier-
wszej odleg o ci, któr  nale y pomierzy . Wykonujemy 
trzy niezb dne pomiary.Wynik wy wietlony zostanie w 
g ównej linii.

Poprzednie pomiary
Wcisn  przycisk ZAPISU {A,7} w celu wywo ania z 
pami ci 19. wyników wcze niej wykonanych pomiarów 
(pocz wszy od ostatnio wykonanego). Pos uguj c si
przyciskami PLUS {A,2} oraz MINUS {A,8} mo na
przegl da  zawarto  pami ci wewn trznej. W celu 
opuszczenia funkcji przegl dania pami ci nale y
wcisn  przycisk CLEAR {A,7}, DIST {A,1} lub te
przycisk pomiaru powierzchni/obj to ci {A,3}.

W celu wykorzystania podczas dalszych oblicze
warto ci znajduj cej si  w g ównej linii wy wietlacza,
nale y przez chwil  przytrzyma  wci ni ty przycisk 
ZAPISU {A,7}, do momentu us yszenia sygna u
d wi kowego. Po tym fakcie dana warto  zostanie 
przej ta i w czona do dalszych oblicze .

Dodatek

Wskazówki wy wietlania
Wszystkie wskazówki zosta y pokazane jako "InFo" 
(informacja) lub "Error" (b d). Nast puj ce b dy mog
zosta  usuni te:

InFo Przyczyna Pomoc

204 B d w obliczeniach Powtórzy  proces

252 Temperatura zbyt 
wysoka

Urz dzenie och odzi

253 Temperatura za niska Urz dzenie ogrza

255 Zbyt s aby sygna
zwrotny. Czas 
pomiaru zbyt d ugi

U y  tarczki 
celowniczej

256 Sygna  wej ciowy 
zbyt mocny

U y  tarczki celown-
iczej (strona szara)

257 B dny pomiar, zbyt 
du a jaskrawo  celu

U y  tarczki celown-
iczej (strona br zowa)

260 Wi zka lasera zosta a
przerwana

Powtórzy  pomiar

Error Przyczyna Pomoc

B d urz dzenia Je eli symbol pojawia 
si  przy kilkukrotnym 
w czeniu/wy czeniu 
urz dzenia, nale y
skonaktowa  si
ze sprzedawc .
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Dane techniczne

* Maksymalne odchy ki mog  pojawi  si  podczas pracy z 
urz dzeniem w silnym nas onecznieniu lub przy s abo 
odblaskowych powierzchniach celowania. Dla odleg o ci 
powy ej 30 m mierzonych bez u ycia tarczki celowniczej, 
dopuszczalna odchy ka mo e wzrosn  do maksymalnej 
warto ci ± 10 mm.

Warunki pomiaru

Zasi g
Zasi g pomiaru ograniczony jest do 100 m.

W nocy, o zmroku lub gdy cel pozostaje zacieniony, 
wzrasta zasi g pomiaru bez konieczno ci u ywania
tarczek celowniczych.Tarczek u ywa  w wietle dnia lub 
gdy powierzchnia celu charakteryzuje si  s abymi
w a ciwo ciami odblaskowymi.

Powierzchnie celów
Podczas pomiarów wykonywanych przez bezbarwne 
p yny (np. woda), niepokryte szk o, styropian lub 
podobne prze wituj ce powierzchnie, mog
wyst powa  b dy pomiarów.

W przypadku celów silnie odbijaj cych wiat o, wi zka 
lasera mo e ulec odbiciu co spowoduje wyst pienie 
b dów pomiaru.

Czas pomiaru na powierzchnie ciemne i s abo odbijaj ce
mo e by  wi kszy.

Zasi g (przy celach 
odleg ych u ywa  tarczki 
celowniczej)

0,05 m do 100 m

Dok adno  pomiaru do 
30 m  (2 σ, odchylenie 
standardowe)

typowa: ± 3 mm*

Najmniejsza wy wietlana 
jednostka

1 mm

Klasa lasera II

Typ lasera 635 nm, < 1 mW 

Ø plamki lasera (na 
odleg o ci)

6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)

Automatyczne 
wy czanie po 180 s

Pod wietlenie ekranu

Pomiar warto ci mini-
malnej i maksymalnej, 
pomiar ci g y

Dodawanie, 
odejmowanie

Poprzednie pomiary  (19)

ywotno  baterii, typ 
AAA, 2 x 1,5V

do 5000 pomiarów 

Odporno  na wod  i py IP 54
py oszczelny, 

odporny na polewanie 
strumieniem wody

Wymiary i waga 135x45x31 mm, 145 g

Zakres temperatur:
przechowywanie

praca

-25°C do +70°C
(-13°F do +158°F)
-10°C do +50°C

(-14°F do +122°F)
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Ochrona
Urz dzenia nie wolno zanurza  w wodzie.Zabrudzenia 
nale y zetrze  wilgotn  szmatk . Nie u ywa adnych 
silnych rodków czyszcz cych lub rozpuszaczaj cych. Z 
przyrz dem nale y obchodzi  si  podobie jak w przy-
padku lornetki czy kamery.

Gwarancja
Urz dzenie Leica DISTO™ A3 obj te jest dwuletni
gwarancj .

Dalsze informacje znajd  Pa stwo w Internecie pod 
adresem: www.disto.com

Zastrzega si  mo liwo  zmian (rysunki, opisy i dane 
techniczne).
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