
Leica DISTO™ A2
The original laser distance meter
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Instrukcja używania
język polski

Serdeczne gratulacje z okazji zakupu Leica DISTO™.
Wskazówki bezpieczeństwa znajdą 
Państwo w osobnej broszurze. Przed 
pierwszym użyciem urządzenia 

należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa 
oraz dokładnie przeczytać instrukcję eksploatacji.

Przegląd

Klawiatura
Patrz rysunek{A}:
1 ON/DIST (WŁĄCZ/POMIAR) -Przycisk
2 PLUS [+] -Przycisk
3 POWIERZCHNIA/OBJĘTOŚĆ -Przycisk
4 POWIERZCHNIA ODNIESIENIA -Przycisk
5 WYCZYŚĆ/WYŁĄCZ -Przycisk
6 JEDNOSTKI/  (JEDNOSTKI/PODŚWIETLENIE) 

-Przycisk
7 MINUS [-] -przycisk

Wskazanie
Patrz rysunek{B}
1 Laser "WŁĄCZ"
2 Powierzchnia odniesienia (przód/tył)
3 Powierzchnie/Objętości
4 Symbol baterii

5 Główna linia
6 Jednostki z wykładnikami (2/3)
7 Trzy dodatkowe wskazania (np. wartości pośrednie)

Uruchamianie

Wkładanie/wyjmowanie baterii
Zdjąć pokrywkę komory baterii, a następnie umieścić 
baterie zachowując biegunowość.Pokrywkę ponownie 
zamknąć.Jeśli na wyświetlaczu pojawi się na stałe 
symbol  należy wymienić baterie.
• Używać tylko baterii alkalicznych. 
• Przed dłuższym okresem postoju należy baterie 

wyjąć ponieważ pozostawienie ich w komorze grozi 
wylaniem.

Ustawienie jednostek

Możliwe jednostki:

Naciskać przycisk do momentu pojawienia się na 
wyświetlaczu żądanej jednostki.

Odległość Powierzchnia Objętość
0.000 m 0.000 m² 0.000 m³

0.00 ft 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
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Obsługa

Włączanie/Wyłączanie

Do momentu naciśnięcia kolejnego przycisku 
pokazywany będzie symbol baterii.

Niezależnie, urządzenie wyłączy się samo po trzech 
minutach bezczynności.

Przycisk CLEAR/WYCZYŚĆ

W przypadku funkcji obliczania powierzchni lub 
objętości, kolejne pomiary mogą być kolejno usuwane i 
mierzone od nowa.

Podświetlenie ekranu

Ustawienie odniesienia
Standardowo ustawiona jest powierzchnia tylna.

Po wykonaniu pomiaru, odniesienie zostanie 
automatycznie przestawione z powrotem do ustawienia 
standardowego (tył). Patrz rysunek {D}.

Pomiary

Pojedynczy pomiar odległości

Wynik zostanie bezpośrednio przedstawiony.

Pomiar ciągły
Za pomocą tej funkcji możliwe jest wprowadzanie 
domiarów. Patrz rysunek {D}.

Ostatnio zmierzona wartość zostanie wyświetlona w linii 
głównej.

Funkcje

Dodawanie/Odejmowanie
Pomiar odległości.

Procedurę można powtórzyć w zależności od 
potrzeb.Wynik zostanie przedstawiony w linii głównej 
natomiast wartość poprzedzająca  - w linii kolejnej. 

Urządzenie oraz laser zostaną włączone.

Dłuższe przyciśnięcie przycisku spowoduje 
wyłączenie dalmierza.

Powtórzona zostanie ostatnio wykonana czyn-
ność.

Podświetlenie ekranu zostanie włączone lub 
wyłączone.

Kolejny pomiar wyzwolony zostanie od czoła 
urządzenia.

Zostanie włączony laser.Kolejne naciśnięcie 
wyzwala pomiar odległości. 

Przycisk wcisnąć na dłużej do momentu 
usłyszenia sygnału dźwiękowego.
Pojedyncze wciśnięcie przycisku: pomiar ciągły 
zostanie zatrzymany.

Ostatnia pomierzona wielkość zostanie dodana 
do poprzedniej.
Ostatnia pomierzona wielkość zostanie odjęta od 
poprzedniej.

Ostania czynność zostanie ponownie wykonana.
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Powierzchnia

Wynik przedstawiony zostanie w głównej linii.

Objętość

W linii głównej pojawi się wynik obliczenia pola 
powierzchni na podstawie obydwu pomierzonych 
wcześniej wartości.

W głównej linii przedstawiona zostanie objętość.

Tyczenie stałych odległości
Odległości stałe mogą być wprowadzone w celu 
tyczenia, np. używane do drewnianych konstrukcji 
stropów. DISTO pokazuje na wyświetlaczu tyczoną 
odległość jak również jej wielokrotność. Gdy tylko 
tyczona odległość jest osiagnięta DISTO sygnalizuje 
poprzez sygnał dźwiękowy.
Wprowadzenie tyczonej odległości: Nacisnąć i 
przytrzymać dłużej , pomocnicza linia z krzyżykami 
pulsuje.Dopasuj wartość w lini głównej przyciskami  
oraz  aż do momentu kiedy wyświetli się tyczona 
odległość. Przytrzymanie przycisku oznacza szybszy 
wzrost wartości.
Naciskając  tyczona odległość lub jej wielokrotność 
są wyświetlane w pomocniczej lini; pomiar laserem 
rozpoczyna się . W lini głównej odległość pomiędzy 
tyczonym punktem (w lini pomocniczej) i DISTO ( punkt 
pomiaru od stopki) jest wyświetlona.
Gdy poruszamy DISTO wzdłóż lini prostej ,wyświetlona 
na ekranie odległość zacznie się zmniiejszać. Przy 
odległości od 0,1 m do następnego tyczonego punktu, 
DISTO zaczyna sygnalizować sygnałem dźwiękowym. 
Gdy zostanie osiagnięta wartośc tyczona , sygnał 
dżwiękowy zmienia się a linia pomocnicza zaczyna 
pulsować.
Procedurę powtórzyć tak często jak jest to potrzebne.
Funkcja jest zatrzymywana przyciskiem .

Przycisk wcisnąć pojedynczo.Na ekranie pojawi 
się symbol  . 
Wcisnąć przycisk i zmierzyć pierwszą wielkość 
(np. długość).
Wcisnąć przycisk i zmierzyć kolejną wielkość (np. 
szerokość).

Przycisk wcisnąć podwójnie. Na ekranie pojawi 
się symbol .
Wcisnąć przycisk i zmierzyć pierwszą wielkość 
(np. długość).  
Wcisnąć przycisk i zmierzyć drugą wielkość (np. 
szerokość). 

Wcisnąć przycisk i zmierzyć trzecią wielkość (np. 
wysokość).Wartość zostanie przedstawiona w 
kolejnej linii na wyświetlaczu.
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Załącznik

Wskazówki wyświetlania
Wszystkie wskazówki zostały pokazane jako "InFo" 
(informacja) lub "Error" (błąd).
Następujące błędy mogą zostać usunięte:

Dane techniczne

* w warunkach korzystniejszych (odpowiednie powierzchnie, 
temperatura pokojowa) do 12 m. W warunkach niekorzystnych, 
takich jak np. silne nasłonecznienie, powierzchnie słabo 
refleksyjne lub podczas znacznego wahania temperatury, dla 
odległości powyżej 12 m odchyłka może wzrosnąć do wartości ±  
0.25 mm/m.

InFo Przyczyna Pomoc
252 Temperatura zbyt 

wysoka
Urządzenie ochłodzić

253 Temperatura za niska Urządzenie ogrzać
255 Zbyt słaby sygnał 

zwrotny, zbyt długi 
czas pomiaru.

Użyć tarczki celow-
niczej.

256 Sygnał wejściowy 
zbyt mocny 

Użyć tarczki celow-
niczej (strona szara)

257 Błędny pomiar, zbyt 
duże naświetlenie tła

Użyć tarczki celow-
niczej (strona brązowa)

Error Przyczyna Pomoc
Błąd urządzenia Jeśli komunikat ten nie 

zniknie nawet po wilo-
krotnym włączeniu 
urządzenia należy 
skontaktować się ze 
sprzedawcą.

Zasięg (w przypadku 
większych odległości użyć 
tarczki celowniczej).

0,05 m do 60 m

Dokładność pomiaru (2 s) typ.: ± 1.5 mm*
Najmniejsza wyświetlana 
jednostka 1 mm
Klasa lasera II
Typ lasera 635 nm, < 1 mW 
Automatyczne 
wyłączanie po 180 s
Podświetlenie ekranu
Pomiar ciągły
Dodawanie/Odejmowanie
Czas żywotności baterii, 
baterie 9 V do 5000 pomiarów
Wymiary i waga 124x45x31 mm, 155 g
Zakres temperatur:
Składowanie
praca

od -25°C do +70°C
od 0°C do +40°C
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Warunki pomiaru
Zasięg
Zasięg pomiaru ograniczony jest do 60 m.
W nocy, o zmroku lub gdy cel pozostaje zacieniony, 
wzrasta zasięg pomiaru bez konieczności używania 
tarczek celowniczych. Przy silnym oświtleniu oraz w 
trakcie celowania na powierzchnie słabo refleksyjne 
należy używać tarczek celowniczych!

Powierzchnie celów
Błędy mogą występowac podczas pomiaru do 
bezbarwnych cieczy (jak np. woda), przezroczystego 
szkła, styropianu lub do powierzchni pochłaniających 
światło. Dotyczy to również celów silnie odblaskowych, 
które rozpraszają wiązkę laserową.

Ochrona
Czyścić za pomocą wilgotnej, miękkiej szmatki.Nigdy 
nie wkładać do wody!Nie używać żrących środków 
czyszczących ani rozpuszczalników.

Gwarancja
Urządzenie Leica DISTO™ A2 objęte jest dwuletnią 
gwarancją. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
internetowej: www.disto.com

Zastrzega się możliwość zmian (rysunki, opisy i dane 
techniczne). 
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