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Introduktion
Køb Tillykke med dit køb af en Leica 3D Disto.

Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og 
instruktioner i opsætning og brug af produktet. Se yderligere oplysninger i 
"12 Sikkerhedsanvisninger".
Læs brugervejledningen omhyggeligt, før du tænder produktet.

Produkt-
identifikation

Dit produkts serienummer fremgår af datamærkaten, se "12.8 FCC-erklæring, 
gældende i USA.". Skriv serienummeret i din brugervejledning, og henvis altid til disse 
oplysninger, når du kontakter din autoriserede forhandler eller registrerer dig på 
Leica myWorld-portalen.

Serienummer: _______________
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Symboler Symbolerne, der anvendes i denne brugervejledning, har følgende betydninger:

Varemærker • Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
Alle andre væremærker er de respektive ejeres ejendom.

Type Beskrivelse

�Fare Angiver en overhængende farlig situation, som, medmindre 
den forhindres, vil resultere i dødsfald eller alvorlige 
kvæstelser.

�Advarsel Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet 
anvendelse, som, medmindre den forhindres, kan resultere 
i dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

�Udvis 
forsigtighed

Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet 
anvendelse, som, medmindre den forhindres, kan resultere 
i mindre eller moderate personskader og/eller væsentlig 
materiel, finansiel eller miljømæssig skade.

 Vigtige afsnit, som skal følges i praksis for at anvende 
produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde.
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1 Anvendelse af denne brugervejledning

 Det anbefales at foretage opsætning af instrumentet, mens denne brugervejledning 
læses.

Indeks Stikordsregisteret findes bag i denne brugervejledning.

 Taster, felter og valgmuligheder, som anses for selvforklarende, vil ikke blive 
gennemgået her.

Bruger-
vejledningens 
anvendelses-
område

Denne brugervejledning dækker 3D Disto-instrumenter og softwareapplikationen.
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Tilgængelig 
dokumentation

Se følgende materiale vedr. komplet dokumentation/software til 3D Disto:
• Leica 3D Disto-data-cd
• https://myworld.leica-geosystems.com

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tilbyder en 
lang række serviceydelser, information og undervisningsmateriale.
I myWorld kan du benytte dig af samtlige relevante serviceydelser, når det passer dig, 
døgnet rundt og alle ugens dage. På den måde forbedres din effektivitet, og både du 
selv og dit udstyr holdes opdateret med de seneste oplysninger fra Leica 
Geosystems.

Navn Beskrivelse/format

3D Disto 
Brugervejledning

Alle de instruktioner, som er nødvendige for at 
anvende instrumentet på et grundlæggende niveau, 
fremgår af denne brugervejledning. Giver et overblik 
over instrumentet sammen med tekniske data og 
sikkerhedsanvisninger.

- 

3D Disto-
kvikstart

Tænkt som en hurtig referenceguide til brug på 
indsatsstedet.

 

Sikkerheds-
vejledning

Indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger vedr. brugen 
af 3D Disto.
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Service Beskrivelse

myProducts Tilføj alle de Leica Geosystems-produkter, som du og din 
virksomhed ejer. Få vist detaljerede oplysninger om dine produkter, 
køb supplerende funktioner, opdater dine produkter med den 
nyeste software, og hold dig opdateret med den seneste 
dokumentation.

mySupport Opret nye supportanmodninger vedr. dine produkter, som vil blive 
besvaret af dit lokale Leica Geosystems-support-team. Få vist den 
komplette historik bag din support, og hent detaljerede oplysninger 
vedr. hver enkelt anmodning i tilfælde af, at du vil henvise til 
tidligere supporthenvendelser.

myTraining Gør dit produktkendskab mere omfattende med Leica Geosystems 
Campus - Information, viden, undervisning. Studer det seneste 
online-undervisningsmateriale, eller download 
undervisningsmateriale til dine produkter. Hold dig opdateret med 
de seneste nyheder om dine produkter, og meld dig til seminarer 
eller kurser i dit land.
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2 Tekniske begreber og forkortelser
Synslinie

Horisontal vinkel

a) Synslinie
b) Hældningsakse, instrumentets horisontale 

rotationsakse.
c) Stående akse, instrumentets vertikale 

rotationsakse

 Synslinje, laserstråle og trådkors skal 
dække hinanden. Se "9 Tjek og justér" 
for at få flere oplysninger.3D Disto_013

a

b

c

a) Horisontal vinkel: [°] eller [gon]

a

3D Disto_015
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Vertikal vinkel

Indstilling: Horisont = 0

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

Indstilling: Horisont = 90°/100gon

a) Vertikal vinkel: [°] eller [gon]

3D Disto_016

a

3D Disto_017

a
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Afstande

a) Vinkelret afstand

a) Direkte afstand imellem to målepunkter

b) Vertikal afstand  = højdeforskel

c) Horisontal afstand

3D Disto_018

a

3D Disto_019

c

a

b
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Arealer

Lod op og horisont

a) Hældningsareal, som målt
b) Horisontalt areal, beregnet af 3D Disto

b

a

3D Disto_020

a) Lod op:
Punkt på lodlinje over den observerende.

b) Horisont:
Plan/Linje 90° i forhold til lodlinje.3D Disto_014

a

b
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Referencer

a) Referencehøjde:
Et niveau, som alle højder refererer til.

a) Referencepunkt:
Et punkt, som alle dimensioner og positioner 
refererer til.

3D Disto_021

0.00

-0.02

0.00

0.00

+2.10

+3.00

a

3D Disto_022

4.160

5.390

3.965

5.134
1.884

a
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a) Referenceakse/-linje:
En linje, som alle dimensioner refererer til.3D Disto_023

3.101

2.911

7.040

7.002

a
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Hældningssensor Hældningssensoren garanterer korrekte resultater, selv hvis 3D Disto ikke er opsat 
horisontalt.

Hældningssensor off = slået fra
Alle måleresultater relaterer til den 
hældende akse og horisont for 
3D Disto.

Hældningssensor on = slået til
Alle måleresultater relaterer til den 
horisontale akse og horisont, hvis 
3D Disto er opsat mellem 0° og 3°.

3D Disto_024 3D Disto_025

0-3°
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Søger og trådkors • Søgeren er et integreret kamera, som viser målet i betjeningsenhedens display.
• Trådkorset er et sigtemiddel, der vises i søgeren på betjeningsenheden.

a) Søger
b) TrådkorsS_3D Disto_002 a b
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Sikre punkter Sikre punkter knytter målinger til et koordinatsystem. Disse referencepunkter 
muliggør ændring af positionen på 3D Disto eller fortsættelse af målinger på et 
senere tidspunkt, så alle målinger passer optimalt sammen.

 Se "7.3 Lokalisering" for at få flere oplysninger.

1. Navngiv og placer 3-5 selvklæbende 
sigtemærker på vægge, loft eller gulv i dit 
arbejdsområde.

2. Mål disse sigtemærker og gem dem som sikre 
punkter.

3. Flyt 3D Disto, eller opsæt den "hvor som 
helst" på et senere tidspunkt.

4. Mål de sikre punkter igen. 3D Disto 
genlokaliserer sig automatisk, og målinger kan 
fortsættes.

3D Disto_026

3D Disto_027
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Koordinater Koordinater beskriver positionen for et punkt i et to- og tredimensionalt rum.

a) Todimensionale koordinater
b) Tredimensionale koordinater3D Disto_028

b

a

m/ft
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Mål Måleresultater kan overføres til en tilsluttet pc eller et USB-drev til efterbehandling.

3D Disto_045

CAD
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Afsættelse eller 
projektion

Designdata i DXF-format og normale tabelformater kan importeres og bruges til 
afsættelse af de tilsvarende punkter eller gitre.

Laserafstandmåler 
(LDM)

Laserafstandmåleren (LDM) bestemmer afstande ved hjælp af en synlig rød 
laserstråle.

Kalibrering Kalibrering er en arbejdsgang til kontrol og justering af instrumentets præcision.
Se "9 Tjek og justér" for at få flere oplysninger.

3D Disto_046

CAD
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Lineal til 
punktforskydning

Linealen til punktforskydning er et tilbehør til måling af utilgængelige eller skjulte 
punkter.

a) Lineal til punktforskydning

3D Disto_035

a?
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3 Beskrivelse af systemet
3.1 Generel 3D Disto systeminformation

Generel 
information

Leica Geosystems’ 3D Disto er et tredimensionalt måle- og projektionssystem til 
måling af punkter i et rum fra én opsætningsposition. Systemet genererer 3D-data 
– klar til brug eller efterbehandling.

3D Disto betjenes med betjeningsenheden. Visse funktioner kan også udføres ved 
hjælp af RM100-fjernbetjeningen.

a) 3D Disto
b) USB-kabel
c) Betjeningsenhed
d) RM100-

fjernbetjening3D Disto_001 a b c d
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3.2 Kuffertens indhold

Kuffertens 
indhold, 
del 1 af 2

a) 3D Disto med indbygget 
SD WLAN-kort

b) USB-tilslutningskabel 3D Disto til 
betjeningsenheden
Strømkabel 3D Disto til 
betjeningsenheden
Micro-USB-kabel til pc

c) Data-cd
Sikkerhedsvejledning,
3D Disto-kvikstart,
CE- og producentcertifikat,
USB-drev

d) Fire landespecifikke kabler til 
strømforsyning af 3D Disto

e) Sigtemærker, selvklæbende, 50 stk. i 
en pose

f) RM100-fjernbetjening
g) Strømforsyning til betjeningsenhed
h) Landespecifikke adapterstik til 

strømforsyning af 
betjeningsenheden

a b

e f g hd

c

3D Disto_002
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Kuffertens 
indhold, 
del 2 af 2

i) Lineal til 
punktforskydning

j) 3D Disto strømforsyning
k) Betjeningsenhed med 

stift, stativbeslag og 
håndstrop

i

j3D Disto_003 k
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3.3 Instrumentkomponenter
3.3.1 3D Disto

Instrument-
komponenter, 
motordrevet del

a) LED'er for 3D Disto-status
b) ON/OFF-knap
c) Håndtag til fastholdelse af 

instrumentet
d) Infrarød (IR) grænseflade
e) WLAN-grænseflade
f) Laserafstandsmåler med søger
g) Rund libelle

a

c

b

d
e

f

g

3D Disto_004

c

c
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Instrument-
komponenter, 
batterisokkel

a) Stativgevind 5/8"
b) 90° markering
c) Strømforsyningsstik til 3D Disto
d) LED for batteristatus
e) Datakabelstik 
f) Strømforsyningsstik til 

betjeningsenhed3D Disto_005 dc e f bba
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Beskrivelse af knapper og LED'er

Knap/LED'er Beskrivelse

ON/OFF-knap Knap til at tænde og slukke instrumentet. 
Instrument slukker efter 15 minutter, hvis det ikke er tilsluttet 
betjeningsenheden eller en pc.

LED'er for 
3D Disto-status

• Grønne og orange LED'er lyser konstant: 3D Disto starter 
op.

• Orange LED blinker: Selvnivellering i gang eller hældning 
> 3°.

• Grøn LED blinker: 3D Disto er klar til måling. 
Hældningssensor er slået til.

• Orange LED lyser kontinuerligt:
Der er opstået en fejl. Se yderligere information i 
"8 Fejlmeddelelser".

• Grønne og orange LED lyser kontinuerligt: Tryk på knappen 
ON for at nulstille instrumentet.

Kun for eksperter: Hældningssensor slået fra
• Grøn LED blinker en gang; orange LED blinker tre gange.
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LED for 
batteristatus

Hvis instrument er tændt og sluttet til ladeapparatet:
• Grøn LED blinker 1x: Batteriet er ladet 25 % op.
• Grøn LED blinker 2x: Batteriet er ladet 50 % op.
• Grøn LED blinker 3x: Batteriet er ladet 75 % op.
• Grøn LED lyser: Batteriet er ladet helt op.

LDM-laser • SLUKKET: Søgeren er SLUKKET, eller 3D Disto sigter 
automatisk.

• TÆNDT: Søgeren er TÆNDT; eller brugeren sigter med 
fjernbetjening.

• Blinker: for at angive den præcise position på et projiceret 
punkt.

Knap/LED'er Beskrivelse
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3.3.2 Betjeningsenhed

Betjeningsenheds 
dele

a) ON/OFF-knap
b) Stift
c) Display, 4,8" berøringsfølsom skærm
d) Strømforsyningsstik
e) USB-port, type A
f) Stativbeslag, kan forlænges
g) Håndstrop
h) Micro-USB port, type Micro-B

a

b

c
d
e

f

g

h

3D Disto_006
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3.3.3 RM100-fjernbetjening

Fjernbetjenings-
komponenter

a) Nøglering
b) Batterikammer
c) Afstandsknap
d) Navigationsknapper:

Op/ned/højre/venstre
e) Kontrol-LED

RM
100

a cb d e

3D Disto_007
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3.4 Strømforsyning
3.4.1 3D Disto

3D Disto-
strømforsyning

Strøm til instrumentet kan leveres enten internt eller eksternt:
• Internt: Via batteribøsning, med fast indbyggede li-ion-batterier, 14,4 V, 63 Wh.
• Eksternt: 

Strømforsyning til 3D Disto forbundet med kabel med landespecifikke stik til 
anvendelse i hele verden. Indgang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz. Udgang: 24 V DC, 
2,5 A. Længde 1,80 m.

 Kun Leica Geosystems autoriserede serviceværksteder må udskifte batteribøsningen.

a) Batteristik
b) Strømforsyningsstik

a

3D Disto_008

b
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3.4.2 Betjeningsenhed

Betjeningsenhedens 
strømforsyning

Strøm til betjeningsenheden kan leveres enten internt eller eksternt:
• Internt: Fast indbygget litium-polymer-batteri, 2.500 mAh, 3,7 V DC.

 Betjeningsenhedens display slukker efter 15 minutter for at spare på 
strømmen i perioder uden aktivitet.
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• Eksternt:

• Strømforsyning med AC/DC-adapter. Der fås EU-, US-, UK- og AUS-adaptere. 
Indgang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz. Udgang: 5,2 V DC, 2.000 mA. Kabellængde 
1,50 m.

• Strømforsyning fra 3D Disto via kabel: > 5 V, 2,5 A, længde 2,00 m.

a) Strømforsyningskabel fra 
3D Disto

b) Strømforsyning fra stikkontakt 
med AC/DC-adapter

 Betjeningsenheden tændes, når den sættes i 
strømforsyningsadapteren.

 Betjeningsenheden kan kun oplades, hvis 3D Disto er opladet mere end 
25 %.

b

a

3D Disto_009
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3.4.3 RM100-fjernbetjening

Strømforsyning 
til RM100-
fjernbetjening

RM100 forsynes via ét AA-alkalinebatteri, 1,5 V. 

1. Skub batteridækslet i pilens retning 
for at åbne batterikammeret.

2. Udskift batteriet, og sæt 
batteridækslet på igen.3D Disto_010

2

1
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3.5 Softwarekoncept

3D Disto-
systemsoftware

3D Disto-softwaren inkluderer instrumentets centrale funktioner:
• Der er integreret adskillige sprog i denne software. Det foretrukne sprog kan 

vælges under første opsætning eller i menuen Indstilling.
• Instrumentet har en genstartfunktion, som bruges i tilfælde af, at det ikke 

reagerer rigtigt.
Tryk på , og hold den inde i ti sekunder for at genstarte betjeningsenheden.

• Nulstil softwaren til fabriksindstillingerne ved at åbne Menu, trykke på 
Indstillinger og vælge Nulstil til standard.

• Genstart 3D Disto ved at holde  inde i fem sekunder.

Applikations-
programmer

Der fås adskillige applikationsprogrammer til instrumentet, som understøttes af 
assisterende pop op'er, som viser vej igennem arbejdsprocessen. Disse applikationer 
kan testes i en demoversion eller aktiveres med licensnøgler.
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Demotilstand De tilgængelige applikationsprogrammer kan afprøves ved aktivering af demotilstand. 
På denne måde opnås softwarens fulde ydeevne i 40 arbejdstimer. En pop op 
påminder brugeren, når demotilstand udløber.

Udfør følgende trin for at aktivere applikationsprogrammer i demotilstand:
1. Tryk på Menu » Applikationer » Demo.
2. Alle applikationsprogrammer fremgår af listen i menuen og vil være markeret med 

, indtil demotilstand udløber.

Tilpassede 
applikations-
programmer

Det er ved hjælp af tredjepartsudviklingsmiljøet muligt at udvikle tilpasset software, 
der imødekommer specifikke brugerbehov. Yderligere information fås ved 
henvendelse til en Leica Geosystems-repræsentant.
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Software-
applikationslicens 
og -aktivering

Applikationsprogrammerne kan aktiveres ved start af demotilstand eller ved 
indtastning af licensnøglen ved en af følgende metoder:

• Synkronisering med MyWorld-hjemmesiden på 
www.leica-geosystems.com:

1. Tryk på , og slut betjeningsen-
heden til pc'en ved hjælp af Micro-
USB-kablet. Betjeningsenheden 
bliver tilgængelig som et flytbart drev 
på din pc.

3D Disto_011
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2. Hvis betjeningsenheden ikke genkender pc-forbindelsen automatisk, skal du 

trykke på  eller tilslutte under menuindstillingerne.

3. Hvis forbindelsen fungerer, skal du starte din internetbrowser og gå til MyWorld-
hjemmesiden. Registrer dit produkt ved at indtaste udstyrets nummer, som 
findes på datamærkaten på undersiden af laserafstandsmåleren. Se "Mærkning 
3D Disto".

4. Vælg MyProduct-siden, og tryk på download-tasten til licenser.
5. En Windows-pop op beder dig gemme licensnøglen. Gem filen i licens-mappen 

på din betjeningsenhed.

Variationer i 3D Disto Windows-software
1. Installer 3D Disto software på din PC.
2. Start din internetbrowser, og åbn MyWorld-hjemmesiden. Registrer dit produkt 

ved at indtaste udstyrets nummer.
3. Vælg MyProduct-siden, og tryk på download-tasten til licenser.
4. Gem licensnøglefilen i mappen Licence under Dokumenter\Leica 

Geosystems\3D Disto.
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• Manuel indtastning af licensnøgle:

1. Tryk på , og gå til Menu » Enhed » Software » Licens.

2. Indtast nøglen, som du kan få på MyWorld-
hjemmesiden, og tryk på OK.

 Aktiverede applikationsprogrammer er tilgængelige i menuen 
Applikationer.
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Softwareopdatering 1. Tryk på , og slut 
betjeningsenheden til pc'en ved 
hjælp af Micro-USB-kablet.

 Sørg for, at betjeningsenhedens batteri er fuldt opladet, før 
softwareopdateringen sættes i gang, så datatab undgås. Afbryd ikke 
forbindelsen til pc'en, før download er gennemført. Gem, og eksporter dine 
måledata, før softwareopdateringen påbegyndes.

3D Disto_011
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2. Hvis betjeningsenheden ikke genkender pc-forbindelsen automatisk, skal du 

trykke på  eller tilslutte i menu-indstillingerne.

3. Hvis forbindelsen fungerer, skal du starte internetbrowseren og gå til MyWorld-
hjemmesiden. Registrer dit produkt ved at indtaste udstyrets nummer.

4. Gå til MyProduct-siden, vælg fanebladet Software, og tryk på tasten 
Softwareopdatering. MyWorld tjekker automatisk firmwareversionen på 
betjeningsenheden og starter download, hvis der er behov for en opdatering. 
Processen er en trinvis guidet proces.

5. Afbryd betjeningsenheden fra pc'en, og igangsæt installationen i Menu » Enhed 
» Software » Opdater.

Variationer i 3D Disto Windows-software
1. Start din internetbrowser, og åbn MyWorld-hjemmesiden. Registrer dit produkt 

ved at indtaste udstyrets nummer.
2. Vælg MyProduct-siden, vælg den seneste softwareversion, og tryk på 

Download-tasten.
3. Gem filen i mappen Opdater under Dokumenter\Leica Geosystems\3D Disto, og 

start installationen i Menu\Enhed\Software, Opdater.
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4 Brugerflade
4.1 Betjeningsenhed

Brugerinput Det 4,8" store berøringsfølsomme display er den primære styreanordning til 
3D Disto.
Det bruges til at navigere i de forskellige applikationer og menuer og til at betjene 
3D Disto.

Visse funktioner kan også udføres ved hjælp af RM100-fjernbetjeningen.

 Leica Geosystems anbefaler at bruge den medfølgende stift på den 
berøringsfølsomme skærm.
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4.1.1 Skærm

 Alle viste skærmbilleder er eksempler. Det er muligt, at lokale softwareversioner er 
forskellige fra standardversionen.

Skærm

a) Resultatvindue med 
resultatvalgtast

b) Titelbjælke med startsidetast
c) Værktøjsbjælke
d) 3D Disto-position
e) Tegningsområde/søger
f) Statusbjælke
g) Zoomfunktion og skala
h) HovedbetjeningsbjælkeS_3D Disto_001

b
a

c

d

e

h
g
f
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Beskrivelse

Element Beskrivelse

Titelbjælke Viser den kørende applikation.

 Gem og luk filer eller kørende applikationer.

 Luk betjeningsenheden.

Hovedbetjenings-
bjælke Indeholder tasterne Menu , Dist  og Søger .

Disse taster vises i alle applikationer.

Tegningsområde, 
varierer med 
søgeren

Viser målte punkter, linjer og arealer og korrekt position på 
3D Disto i forhold til målte punkter - enten i grundplan eller 
udfoldetilstand/facadetilstand.

Søger, varierer 
med tegnings-
området

Viser live videostream fra 3D Disto, der benyttes til at sigte 
præcist mod punkter over længere afstande, op til 50 m, og til 
at tage billeder.

Resultatvindue Viser alle resultater, herunder bl.a. afstande, højder, fald, 
arealer, vinkler sammen med den tilsvarende resultatvalgtast, 

f.eks. . Brug denne tast til at skifte mellem resultattyperne. 
Berøring af resultaterne åbner regnemaskinen.

Værktøjsbjælke Indeholder applikationsspecifikke værktøjstaster.
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Statusbjælke Viser status for skala/zoom, forbindelser, batterier, tid, kørende 
funktionstilstand, assistentunderstøttelse.

Timeglas vises, når en proces er aktiv. F.eks. ved selvnivellering, 
måling, lagring eller eksport af data. Tastkommandoer 
kan ikke udføres ud over annullering af processen.

Element Beskrivelse
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4.1.2 Hovedbetjeningsbjælke

Beskrivelse af 
hovedbetjenings-
bjælken

Tast Beskrivelse

Åbner menuen til start af applikationer eller definition af indstillinger.

Starter måling eller afsættelse af punkter.

Åbner, lukker og låser søgeren.
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4.1.3 Værktøjsbjælke

Værktøjsbjælke-
beskrivelse

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse

Læg til Skift mellem 
værktøjsbjælkerne

Træk fra Påbegynd areal- eller 
volumentilstand

Generer resultat, eller luk 
polygoner

Fortryd eller annuller 
fortryd seneste kommando

Gå et punkt tilbage Ryd funktioner

Gå et punkt frem
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4.1.4 Ikoner og symboler

Almindelige 
symboler i 
statusbjælke

Ikon Beskrivelse
Angiver resterende batterikapacitet for betjeningsenheden.

Angiver resterende batterikapacitet for 3D Disto.

Angiver USB-forbindelse mellem betjeningsenheden og 3D Disto.

Skala på tegningsområde og tast til ændring af zoomniveau.

Angiver zoomniveau/forstørrelse i søgeren.

Angiver, at betjeningsenheden er sluttet til strømforsyningen eller 
får strøm fra 3D Disto.
Angiver, at 3D Disto er sluttet til strømforsyningen.

Angiver, at WLAN-forbindelsen fungerer.

Angiver, at hældningssensoren er slået fra.
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Forskellige 
symboler i 
resultatvinduet

Ikon Beskrivelse
Horisontal afstand

Direkte afstand imellem to målepunkter

Højde, højdeforskel

Venstre vinkel

Højre vinkel

Hældning

Horisontalt/hældende areal

Horisontalt/hældende areals omkreds

Volumenhøjde/hældende volumens højde

Volumen/hældende volumen
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Rumscanresultat-
symboler

Projektorresultat-
symbol

Ikon Beskrivelse
Cirkelstørrelse

Punkthøjde

Omkreds

Diameter

Scanneareal

Scanneomkreds

Scannevolumen

Ikon Beskrivelse
Afstand mellem punkt og plan.
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Værktøjskasse-
resultatsymboler

Ikon Beskrivelse
Vinkelret afstand fra et punkt til 
referencelinjen.

Afstand fra referencelinjens basispunkt til 
foden af den vinkelrette linje.

3D Disto_052

3D Disto_053
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4.2 RM100 Fjernbetjening

Beskrivelse RM100-fjernbetjeningen (IR) har fem knapper, som giver mulighed for at dreje 
3D Disto og udføre en afstandsmåling eller punktprojektion afhængigt af det kørende 
applikationsprogram.

 RM100-fjernbetjeningen understøtter ikke værktøjskasseapplikationerne.

Sigteprocedure 1. Omtrentlig sigtefunktion: Hold  /  /  /  inde for at dreje 3D Disto så 
længe tasten er trykket ind.

2. Fin sigtefunktion: Berør  /  /  /  kortvarigt for at dreje 3D Disto i små 
trin.

3. Mål: Tryk på .

 Den røde LED i toppen af RM100-fjernbetjeningen blinker hver gang, der trykkes på 
en knap. Dette angiver, at fjernbetjeningen sender til 3D Disto.
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5 Instrumentopsætning
5.1 Opstartsprocedure

 Opladning / førstegangsanvendelse
• For alle batterier

• Batteriet skal lades op, inden det anvendes for første gang, da det leveres med 
så lavt energiindhold som muligt.

• Det tilladelige temperaturinterval for opladning er mellem 0°C og +40°C/+32°F 
og +104°F. Optimal opladning opnås ved i muligt omfang at oplade batterierne 
ved lave omgivelsestemperaturer på +10°C til +20°C/+50°F til +68°F.

• Det er normalt, at batteriet bliver varmt under opladningen. Ved anvendelse 
sammen med de ladeapparater, der anbefales af Leica Geosystems, vil det ikke 
være muligt at lade på batteriet, hvis temperaturen er for høj.

• Li-ion-batterier
• Med nye batterier eller batterier, der har været opmagasineret i længere tid 

(> tre måneder), er det en god ide at udføre en enkelt lade-/afladecyklus, da 
batterierne ellers kan tage skade.

• Med li-ion-batterier er en enkelt afladnings og opladningscyklus tilstrækkeligt. 
Det anbefales at udføre processen, når batterikapaciteten, der indikeres på 
ladeapparatet eller på et Leica Geosystems-produkt, afviger væsentligt fra den 
faktiske, tilgængelige batterikapacitet.
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Betjening / afladning
• Batterierne kan anvendes fra -10°C til +50°C/14°F til +122°F.
• Betjening ved lave temperaturer reducerer batterikapaciteten; meget høje 

temperaturer reducerer batteriets levetid.
• Temperaturen ved afladning skal være fra -10°C til +50°C/14°F til +122°F.

Isætning og udtagning af batterierne

�Advarsel Brug af en anden type batteri eller fjernelse af batterisoklen fra 3D Disto eller 
betjeningsenheden er ikke tilladt. Udskiftning udføres af forhandleren eller
 Leica Geosystems-repræsentanten.

 Det anbefales altid at beskytte instrumentet imod direkte sollys og undgå store 
temperaturudsving omkring instrumentet.



3D Disto, Instrumentopsætning 60

Opsætning 
trin for trin

Den følgende beskrivelse forudsætter opsætning på et stativ, men det er også muligt 
at placere 3D Disto på plane overflader som f.eks. et gulv eller brædder.

5. 3D Disto påbegynder selvnivellering: hældningen kontrolleres af en 
hældningssensor, og instrumentet retter sig selv ind, hvis hældningen er < 3°.
Se mere om hældningsstatus i "Beskrivelse af knapper og LED'er".

1. Opsæt stativet på en passende placering, hvor 
punkterne, der skal måles, kan blive ramt godt, 
og træk stativets ben ud til en komfortabel 
arbejdshøjde.

2. Placer 3D Disto på toppen af stativet. Stram den 
centrale fastgørelsesskrue på stativet.

3. Centrer den runde libelle på 3D Disto ved at 
justere stativets ben.

4. Tryk på  for at tænde instrumentet.

2

3

1

4

1
1

3D Disto_012
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6. Tænd betjeningsenheden ved at trykke på .

8. Vælg sprog.
Vælg tidsformat (23:59/11:59 am-pm).
Indtast dato og klokkeslæt.
Vælg enheder for fald, afstand og vinkel.
Vælg decimalskilletegn.

9. Tryk på  for at fortsætte.

 Flyt ikke 3D Disto, når selvnivelleringsproceduren er i gang. 

7. Hvis det er første gang, 
betjeningsenheden 
startes, åbnes 
følgende skærmbillede:

 Tryk på  for 
at slukke 
betjenings-
enheden.
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11. Vælg en forbindelsestype:
• 3D Disto tilsluttet via USB-kabel,
• 3D Disto tilsluttet via WLAN,
• 3D Disto ikke tilsluttet,
•  Pc tilsluttet via USB-kabel.

10. Følgende skærmbillede 
åbnes:
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Isæt USB-kabel, og tryk på  for at arbejde med kabelforbindelse til 3D Disto.

Tryk på  for at arbejde med WLAN. Hvis forbindelsen ikke virker, skal USB-

kablet tilsluttes som beskrevet ovenfor, og der skal skiftes WLAN-kanal i Menu 
» Enhed » WLAN-kanal. Forsøg derefter igen at etablere WLAN-forbindelsen i 
Menu » Enhed » Tilslut 3D Disto.

Data overføres til eller fra en pc ved tilslutning af betjeningsenheden til pc'en ved 

hjælp af USB-kablet efterfulgt af tryk på . Se "5.4.4 Dataoverførsel" for at 

få flere oplysninger.

 Det anbefales at sætte USB-kablet i, før 3D Disto tændes, da 
instrumentet ellers starter selvnivelleringsproceduren igen, når det 
bevæges.

 Forlæng ikke USB-kablet med en adapter, og brug kun Leica 
Geosystems-kablet, der fulgte med i kufferten.

 Skift WLAN-kanal, hvis forbindelsen er ustabil.
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�Udvis 
forsigtighed

Kun for avancerede brugere:
Hvis hældningssensoren er slået fra, kompenserer systemet ikke for hældningen på 
3D Disto. Alle resultater, som refererer til et fysisk horisontalt plan, for eksempel 
hældning, højdeforskelle, horisontale afstande, vinkler, arealer, eller volumener, vil i 
så fald referere til laserenhede ns hældende horisont. Kun den direkte afstand 
mellem to målte punkter er uafhængig af hældningssensorens indstilling.
Det kan være hensigtsmæssigt at slå hældningssensoren fra i tilfælde af vibrationer, 
for eksempel på byggepladser eller under ustabile eller bevægelige forhold som f.eks. 
på både. Stort set alle målinger vil fortsat kunne gennemføres, og eksporterede data 
kan "nivelleres" bagefter ved hjælp af CAD-software.

12. Hvis 3D Disto ikke kan 
nivelleres, informerer 
en pop op om dette, og 

 i statusbjælken vil 
blinke. Nivellér 
3D Disto, eller annuller 
nivelleringsproceduren.
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5.2 Assistent

 Apparatet indeholder en assistent, som vil guide dig gennem alle måleopgaver med 
illustrerede pop op'er. Assistenten kan i nødvendigt omfang deaktiveres i Menu 
» Indstillinger » Assistent.
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Assistent og 
støtteikoner

Selv om assistenten deaktiveres, vises der fortsat støtteikoner i statusbjælken. Disse 
angiver de kørende applikationer og krævede brugerhandlinger.
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5.3 Enhedskonfiguration og Menuindstillinger

Enheds-
konfiguration
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Alle indstillinger i opsætningsskærmbilledet kan også ændres via menuen:
Vælg Menu » Enhed.
• Tilslut 3D Disto giver mulighed for at tilslutte via WLAN, USB-kabel eller frakoble 

betjeningsenheden.
• WLAN-kanal giver mulighed for at skifte mellem forskellige kanaler, hvis 

forbindelsen ikke fungerer.
• Tilslut pc giver mulighed for dataoverførsel.
• Display giver mulighed for at ændre displayindstillinger.
• Hældningssensor giver mulighed for at aktivere/deaktivere hældningssensoren.

• Tyverisikring giver mulighed for at beskytte instrument med sikkerheds-PIN.
• Kalibrering giver mulighed for at kontrollere og justere. Se "9 Tjek og justér" for 

at få flere oplysninger.
• Software giver mulighed for at opdatere software, tjekke softwareversionen på 

betjeningsenheden og 3D Disto eller for at indtaste/aktivere softwarelicensnøglen.

 Vælg OFF ved arbejde i barske forhold med mange stød og vibrationer; 
ellers vælges ON (følsom).
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Menuindstillinger Tryk på Menu » Indstillinger, hvorefter følgende valgmuligheder vises:
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• Vedhæfteradius definerer arealet omkring et punkt/en linje. Denne indstilling 
viser en liste over punkter, som er meget tæt på hinanden, hvorved det bliver 
lettere at vælge dem.

• Assistent aktiverer/deaktiverer assistenten.
• Enheder ændrer indstillingerne for enheden.
• Opstartstekst giver mulighed for indtastning af f.eks. firmanavn.
• Dato og klokkeslæt giver mulighed for ændring af indstillinger for dato og 

klokkeslæt.
• Sprog giver mulighed for at vælge dit foretrukne softwaresprog.
• Importer/Eksporter indstillinger til ændring af format, koordinater og 

listeskilletegn.
• Instrumentet har en Nulstil-funktion. 

Hvis du vælger menufunktionen Nulstil til standard og bekræfter, vender 
enheden tilbage til fabriksindstillingerne og stak og hukommelse ryddes.

 Alle tilpassede indstillinger og gemte værdier går også tabt.
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5.4 Datahåndtering
5.4.1 Generelt

Filhåndtering Filhåndtering styrer hele dataadministrationen af målefiler, fotos, sikre punkter og 
dataoverførsel.
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Beskrivelse af taster

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse

Luk mappe/Filhåndtering Se det valgte element. 
Inaktiv på projektmappe-
niveau.

Opret en mappe, og indtast 
et mappenavn på maks. 
15 tegn. Dato og id er 
standardværdier.

Dataimport

Rul tilbage Dataeksport

Rul frem Omdøb fil eller mappe

Åbn en valgt fil eller mappe Slet en valgt fil eller mappe 
eller importer og eksporter 
hukommelsesmappe

Skift mellem 
værktøjsbjælkerne

Gå til et højere 
mappeniveau, eller luk 
Filhåndtering
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5.4.2 Filhåndtering

Beskrivelse Tryk på Menu » Filhåndtering for at starte.

Alle filer vises med individuelle ikoner for at skelne mellem typen af målefiler:

 Med visse applikationer vil Filhåndtering blive startet automatisk.

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse

Standardmålefiler Åben fil/midlertidig fil

Arealmåling Rumscanningsfil

Volumenmåling Projektorfil
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5.4.3 Administration af foto og sikre punkter

Beskrivelse Fotos og sikre punkter gemmes i separate mapper.
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• Vælg , og tryk på  for at åbne mappen.

• Tryk på  /  for at vælge et foto, og tryk på  for at åbne filen.

• Tryk på  for at få vist et foto.

• Tryk på  for at slette det valgte foto eller alle fotos.

• Tryk på  for at lukke galleri.
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5.4.4 Dataoverførsel

 Der kan anvendes andre USB-drev, men Leica Geosystems anbefaler Leica USB-drev 
af industriel kvalitet og kan ikke gøres ansvarlig for datatab eller andre fejl, som 
måtte opstå ved brug af USB-drev fra andre producenter end Leica.

Dataimport Det er muligt at importere DXF-filer eller tabelformater til visse applikationer. Data 
bør forberedes på pc'en før import. Der kan kun importeres punkter og ikke linjer. 
Datakilden kan være en pc eller et USB-drev, de er sluttet til betjeningsenheden.

 Fjern irrelevante data som f.eks. rammer, logoer, koordinater eller 
retningspile i DXF-filerne, før de importeres.
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USB-kabel
1. Ved import fra pc, skal den 

strømforsynede betjeningsenhed 
og pc'en forbindes ved hjælp af 
Micro-USB-kablet.

3D Disto_011
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2. Tryk om nødvendigt på  i opsætningsskærmbilledet for at aktivere 

pc-forbindelsen. Betjeningsenheden er nu helt styret af den tilsluttede pc.

3. Hvis forbindelsen ikke fungerer, skal du åbne Menu og vælge Forbind med pc.
4. Efter vellykket tilslutning vil et pop op-vindue med Import-mappen blive vist på 

din pc-skærm.
5. Kopier filerne fra pc'en til Import-mappen på betjeningsenheden, og luk vinduet.
6. Betjeningsenheden frakobles ved valg af Afbryd hardware på pc'en eller ved 

tastetryk i pop op'en på betjeningsenheden.

7. Åbn Filhåndtering, og tryk på . Tilgængelige DXF-filer vises på en liste. Vælg 

en fil, og tryk på .

 Sørg for, at betjeningsenheden ikke er sluttet til 3D Disto ved hjælp af 
B-kablet, da forbindelsen til pc'en i så fald ikke vil fungere.
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USB-drev
1. Importer fra et USB-drev ved at sætte drevet i din pc og gemme DXF-filerne i 

Import-mappen på USB-drevet. Tag USB-drevet ud af din pc.

3. Åbn Filhåndtering. Tryk på . Vælg filen og tryk på .

4. Tag USB-drevet ud, når du er færdig.

Variationer i 3D Disto Windows-software
1. Gem DXF filen i Import-mappen under Dokumenter\Leica Geosystems\3D Disto.

2. Åbn Filhåndtering. Tryk på . Vælg filen, og tryk på

2. Sæt USB-drev i betjeningsenheden.

3D Disto_036
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Dataeksport Dataeksport startes i Filhåndtering.

USB-kabel

3. Hvis forbindelsen ikke fungerer, skal du åbne menuen Enhed og vælge Forbind 
med pc.

4. Efter en vellykket tilslutning vil et pop op-vindue med Eksport-mappen blive vist 
på din pc-skærm.

5. Kopier filerne til pc'en, og luk vinduet.
6. Betjeningsenheden frakobles ved valg af Afbryd hardware på pc'en eller ved 

tastetryk i pop op'en på betjeningsenheden.

 Vælg kun filer, du virkelig behøver, så eksporttiden holdes kortere.

1. Åbn Filhåndtering, vælg en mappe 

eller fil, og tryk på . 

2. Tryk på  i pop op'en. Forbind den 

strømforsynede betjeningsenhed og 
pc'en ved hjælp af Micro-USB-kablet.

3D Disto_011
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USB-drev

2. Åbn Filhåndtering, vælg en mappe eller fil, og tryk på .

3. Tryk på  i pop op'en.

4. Tag USB-drevet ud, når du er færdig.

Variationer i 3D Disto Windows-software

1. Åbn Filhåndtering, vælg en fil, og tryk på .
2. Eksportdata overføres til mappen Eksport under Dokumenter\Leica 

Geosystems\3D Disto på din PC.

1. Sæt USB-drevet i betjeningsenheden for at 
overføre til drevet.

 Hvis du udfører en eksport i Filhåndtering og sætter USB-drevet i 
bagefter, vil der ikke blive kopieret nogen data til USB-drevet, 
medmindre du gentager eksportfunktionen.

3D Disto_036
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5.4.5 Eksporterede filer

Eksporterede filer Et tastetryk på  genererer en pakke med eksportfiler til dokumentationsformål 
eller efterbehandling:
• skaleret 2D DXF-tegning til dokumentation og udskrift, herunder 

projektoplysninger, alle målinger og forskellige perspektiver
• DXF-fil 2D (X; Y), skala 1:1
• DXF-fil 3D (X; Y; Z), skala 1:1
• CSV-fil: redigerbar, fælles dataformat i tabelform, der angiver alle målinger på et 

kort
• TXT-fil: alle resultater er i redigerbart ASCII-format. Det samme indhold som en 

CSV-fil
• JPG-filer med fotos og sikre punkter

 Eksport anvender indstillingen for afstandsenheden på eksporterede 
koordinater. Denne indstilling kan ændres når som helst, før en eksport 
udføres.

 Indstillingerne for import/eksport i menuen muliggør opsætning af 
koordinater for det første målte punkt i hver applikation. Denne indstilling 
skal udføres, før det første punkt i et nyt projekt (f.eks. en ny scanning) er 
målt; indstillingen har ikke tilbagevirkende kraft.
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5.5 Regnemaskine

Brug af 
regnemaskine

2. En anden mulighed er at trykke på Menu » Regnemaskine.

1. Tryk på resultatet i 
resultatvinduet for 
starte regnemaskinen.
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4. Hukommelsesfunktionen giver mulighed for at lægge til eller trække fra arealer, 
volumener eller andre resultater.
• Klik på MC for at slette hukommelsen.
• Klik på MR for at hente en værdi gemt i hukommelse.
• Klik på M- for at fratrække den viste værdi fra værdien i hukommelsen.
• Klik på M+ for at lægge den viste værdi til værdien i hukommelsen.

5. Tryk på Fortryd for at lukke vinduet igen. 

 Beregningen vil ikke blive gemt i den kørende målefil efter lukning.

3. En pop op åbnes med følgende tastatur:

 Sådan gemmes en bestemt værdi i hukommelsen: Klik på MC for at 
rydde hukommelsen, indtast værdien, og tryk på M+. Tryk på M- for at 
gemme værdien som en negativ værdi.
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6 Betjening
6.1 Målinger

Beskrivelse 3D Disto er en kombination af en præcis laserafstandsmåler (LDM) og vinkelkodere. 
Sigtefunktionen med den synlige røde laserstråle giver mulighed for måling af 
afstanden mellem 3D Disto og målet samt af horisontale og vertikale retninger mod 
målet. Målinger bruges til at fastslå relationen mellem forskellige mål, herunder f.eks. 
horisontale afstande, direkte afstande imellem to målepunkter, højdeforskelle til 
bestemmelse af rumdimensioner, vinkler mellem to vægge, arealer, volumener, 
lodpunkter eller andre egenskaber.

3D Disto muliggør måling og sigtefunktioner selv i svære situationer, herunder f.eks. 
sigte over lange afstande, mod svært tilgængelige mål eller i stærkt lys. En indbygget 
hældningssensor sikrer, at målinger relaterer sig til den virkelige horisont eller 
korrekte lodlinje defineret af tyngdekraften.
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6.2 Søger

Beskrivelse 3D Disto har et integreret kamera. Det er tilgængeligt med , og det viser 

kamerabilledet direkte på betjeningsenhedens display. Trådkorset i søgerbilledet 
giver mulighed for præcist sigte og måling, også selv om laserstrålen eventuelt ikke 
er synlig, for eksempel over lange afstande eller på grund af forhold med kraftigt 
modlys. Den integrerede digitale zoomfunktion giver mulighed for, at billedet kan 
forstørres med op til otte gange dets oprindelige størrelse. Dette er især nyttigt ved 
måling af detaljerede overflader i sollys. 
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Eksempel på et søgerskærmbillede, første og anden værktøjsbjælke vist:
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Brug af søgeren 
trin for trin

1. Tryk på  for at starte søgeren. Et tastetryk mere aktiverer låsetilstand, mens 

et tredje låser op igen og lukker søgeren.

2. Sigteprocedure: Der er forskellige måder at sigte mod et målepunkt på:
• Berør piletasterne i skærmbilledet for at sigte. Hold tasterne for at dreje 

3D Disto hurtigt, og berør dem kortvarigt for at flytte i enkelte trin.
• Berør, og mål-sigtefunktion: Berør et sted i skærmbilledet. Laserpunkt 

drejer automatisk til dette punkt.

 Et låsesymbol på en tast indikerer låsetilstanden.

• Joystick-sigte: Aktiveres 
ved en lang berøring af 
midten af trådkorset. En 
rød prik kommer frem i 
midten. Før stiften hen over 
skærmen for at dreje 
3D Disto i denne retning i 
realtid, indtil den røde pil 
slippes. Jo længere den røde 
pil er, desto hurtigere drejer 
3D Disto.
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3. Tryk på  eller  for at zoome ind og ud. Der er fire grader af forstørrelse. 
Den aktuelle indstilling vises i statusbjælken.

4. Tryk på  for at indstille kameralysstyrke.

5. Tryk på  for at vise/skjule alle målte punkter. Det valgte punkt vises altid med 
punkt-id.

6. Tryk på  for at måle skjulte punkter.
Vælg et forskydningsværktøj i pop op'en:

 

• Vertikal forskydning: Mål ét punkt på et vilkårligt vertikalt mål.
• Individuel forskydning: Mål to punkter på en stang eller et andet emne.
• Forskydningslineal: Mål to punkter på forskydningspunktlinealen til 3D Disto.
En assistent fører dig igennem arbejdsgangen.

 Værktøjet til vertikal forskydning er aktivt, indtil du låser det op.
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7. Tryk på  for at tage billeder til dokumentationsbrug. De gemmes med navn, 
punkt-id, dato og tidsinformation.

8. Tryk på  under mørke forhold for at ændre søgerbilledet til negativ tilstand. 
Kanter og hjørner vil blive fremhævet med sort. Kun tilgængeligt i versionen til 
Microsoft Windows.

9. Tryk på  for at vælge mellem forskellige drejekommandoer:
• Drej 90° til højre
• Drej 90° til venstre
• Drej ?°: Indtast den horisontale vinkel, som 3D Disto skal drejes.
• Horisont: 3D Disto går til 0% fald i horisontal position.
• Lod op: Dette kan anvendes til lave en lodlinje opad fra et punkt ved at 

opsætte 3D Disto lige over punktet. Markér et kryds på gulvet. Sørg for at 
linjerne i krydset er nøjagtigt 90° i forhold til hinanden og lange nok til at blive 
set, når instrument opsættes over dem. Brug 90° markeringerne på foden på 
3D Disto til centrering.

 Bemærk venligst, at der er vertikale og horisontale afvigelser i 
bevægelserne. Brug ikke drejekommandoer til opmærkning eller til at 
rette ind. Anvend i værktøjskassen i stedet.
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6.3 Målearbejdsgang

Beskrivelse Måleapplikationen giver mulighed for bestemmelse af horisontale afstande, direkte 
afstande mellem to målepunkter, højdeforskelle, højder, vinkler, arealer, volumener, 
fald eller omkredse indendørs, men også udendørs på bygninger og byggepladser.

Målinger 
trin for trin

3D Disto_050

1 2

3 4

5
6
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Udfør følgende trin for at måle f.eks. et rums dimension:
1. Start systemet op som beskrevet i "5.1 Opstartsprocedure".

2. Følgende skærmbillede 
åbnes:
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3. Sigt på det første punkt, f.eks. et hjørne, ved at trykke på , og brug 

piletasterne eller en anden metode som beskrevet i "6.2 Søger" til at flytte 
laserpunktet til den ønskede position.

4. Tryk på  for at måle. Det målte punkt kommer frem i tegningsområdet.

 Under sigteproceduren er det vigtigt, at laserstrålen ikke opdeles på to 
sider af et hjørne eller en kant. Dette kan ellers føre til forkerte 
målinger.

 Hvis laserpunkt bliver til en linje på grund af, at der måles i en spids 
vinkel i forhold til væggen, vil systemet måle med midten af linjen.

 Der kan forekomme målefejl ved måling mod farveløse væsker, for 
eksempel vand eller støvfrit glas, flamingo eller tilsvarende delvist 
gennemskinnelige overflader. Måletiden kan blive forøget ved måling 
mod ikke-reflekterende og mørke overflader.

 Positionen på 3D Disto-symbolet i tegningen skifter korrekt i forhold til 
det målte punkt. Det først målte punkt vises altid i venstre side af 
tegningsområdet.
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5. Sigt mod det andet 
punkt, og fortsæt som 
beskrevet i trin 3. til 4. 
En linje vises fra det 
første til det andet 
målte punkt.

6. Når det tredje punkt er 
målt, vil et forslag til 
"lukke-linje" komme 
frem mellem det første 
punkt og det sidst 
målte punkt. Den 
valgte linje er altid 
fremhævet med fed 
linje og en pil i målings 
retning.
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7. Fortsæt som beskrevet for at måle yderligere punkter, eller brug  til at 
lukke/afslutte polygonen.

 I særlige situationer vil den foreslåede linje ikke være tilgængelig. Poly-
goner kan også lukkes, og resultater dannes ved at tegne en linje med 
stiften mellem de to punkter, der skal forbindes.

8. Vælg et gulvpunkt i 
tegningsområdet for at 
måle rummets højde. 
Sigt derefter på, og mål 
loftshjørnet ovenover.
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9. Fortsæt som beskrevet tidligere for at måle loftet.

10. Tryk på  for at fortryde seneste kommando.

11. Tryk på  for at annullere fortryd for seneste kommando.

12. Tryk på  eller  og  for at slette målinger og resultater.

13. Tryk på  for at vælge mellem gem, gem som, tøm skærm, luk målinger uden 
at gemme.

 Bemærk, at tegningen viser en grundplansvisning. Målte gulv- og 
loftspunkter kan dække for hinanden. Anvend  eller  for at vælge 
punkter og resultater.

 Det kan være bedre at organisere målingerne i forskellige mapper for 
at holde datamængden i én mappe på et fornuftigt niveau for både 
arbejde og eksport.
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6.4 Berøringsfølsom skærm i tegningsområdet

Valg af elementer Alle elementer kan vælges med fingerspidsen eller med stiften. Polygoner, som består 
af linjer, der er lagt til eller trukket fra, kan ikke vælges ved direkte berøring.

Linjetegning 
mellem arbitrære 
punkter

Denne funktion er beregnet til at bestemme resultater, ikke til at tegne en linje.

-tasten i værktøjsbjælken accepterer kun en linje, som systemet har foreslået.
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1. Vælg punkt. 2. Hold finger eller stift 
på skærmen, og skub 
til det ønskede punkt.

3. Slip den berørings-
følsomme skærm, når 
den punkterede linje 
bliver til en stiplet linje. 
Resultater mellem 
disse to punkter vises i 
resultatvinduet.

7 7

3D Disto_047
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6.5 Addition og subtraktion

 Under og efter måling kan du tillægge eller fratrække valgte elementer.
Følgende værdier kan lægges til:
• Horisontale afstande
• Direkte afstande imellem to målepunkter
• Højder (i særlige tilfælde)
Areal- og volumenresultater kan lægges til eller trækkes fra med 
hukommelsesfunktionen i regnemaskinen.
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Addition og 
subtraktion 
efter måling 
trin for trin

1. Vælg element med fingerspidsen, stiften eller  / .

2. Tryk på  eller  for at addere eller subtrahere. Det tilsvarende symbol vises 
i statusbjælken. Den først valgte linje eller det første valgte areal fremhæves med 
et sort punkttegn.

3. Vælg næste element, og tryk på  eller  for at addere/subtrahere igen eller 

 for at lukke sum og/eller afslutte addition/subtraktion.

4. De tillagte/fratrukne 
elementer får et - 
eller -ikon.

5. Summen vises i 
resultatvinduet.
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Addition og 
subtraktion 
under måling 
trin for trin

1. Tryk på , sigt og mål de første to punkter med .

2. To punkter med en linjeforbindelse vises i tegningsområdet.

3. Tryk på  eller  for at addere eller subtrahere. Det tilsvarende symbol vises 
i statusbjælken. Den først valgte linje fremhæves med et sort punkttegn.

4. Tryk på , sigt for at måle et yderligere punkt. Tryk på .

5. Tryk på  eller  for at addere/subtrahere næste afstand (linje) eller fortsæt 
målingen, hvis du ønsker at springe over addition eller subtraktion af en 
punktafstand.

6. Fortsæt, indtil du er klar til at lukke summen og/eller afslutte 

addition/subtraktion-funktionen. Tryk derefter på .

 Du skal måle to punkter, før  eller  bliver aktive, da punkter ikke 
kan adderes eller subtraheres.



3D Disto, Betjening 102

6.6 Areal- og volumenberegninger

Beskrivelse 3D Disto kan også hjælpe med at bestemme arealer og volumener. Begge kan 
bestemmes under eller efter måling.

1. Tryk på , og vælg .

 De enkelte arealer kan håndteres i både applikationen Horisontalt areal og 
Hældningsareal.

2. En pop op giver 
mulighed for at vælge 
horisontalt areal/
volumen, skråt areal/
volumen, eller forlade 
applikationen. 
Tegningsområdets 
indhold bevares, men 
værktøjsbjælken 
ændres.
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6.6.1 Horisontale arealer/volumener

Beregning 
under måling 
trin for trin

1. Vælg enten startpunkt i tegningsområdet, eller åbn søgeren, hvis tegningen er 
tom.

2. Sigt på, og mål et punkt med . Søgeren lukkes, og punktet vises i tegningen.

3. Tryk på , og mål næste punkt med .

4. Tryk på  for at definere linjen som del af arealet. Fortsæt med måling og 

linjevalg. Polygonen kan lukkes ved tryk på . Arealet bliver fremhævet med 
gråt.

5. Der åbnes et pop op-vindue, hvor der kan vælges imellem de forskellige 
muligheder for definition af højden: Indtast volumenhøjde, Mål højde, Luk 
liste.

6. Mål højde:

Søgeren åbner, sigt på og mål et punkt på gulvet med  efterfulgt af punkt 

på loftet. Højden kommer frem i resultatvinduet.

 Du kan måle punkterne hvor som helst på gulvet eller loftsarealet.
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ELLER:
7. Indtast højde: 

Standardværdien for indtastningen er 0,000 m. Indtast den ønskede værdi, og 
tryk på OK eller Annuller.
ELLER:

8. Annuller: Resultatet er et areal.
9. Hvis højden skal ændres, eller der skal beregnes volumen med et valgt areal, skal 

der trykkes på  og fortsættes som beskrevet i trin 3. og 4.

Beregning 
efter måling 
trin for trin

1. Vælg linjen, der skal lægges til arealet, og tryk på .

2. Fortsæt på denne måde for alle linjer, og tryk på .
3. Fortsæt som beskrevet fra 5. til 9., side 103, hvis der skal udføres 

volumenberegninger.

4. Forlad applikation ved at trykke på .
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6.6.2 Hældende arealer

Beskrivelse • Denne valgmulighed har samme funktionalitet som applikationen til horisontalt 
areal, men resultaterne er anderledes.

• Resultatvinduet viser det hældende areal, direkte afstande imellem to 
målepunkter, hældningsomkreds, og planhældning.

• En pil i det hældende areal viser hældningens retning.

 Der kan også udføres volumenberegning på hældende arealer.
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7 Softwareapplikationer
7.1 Oversigt

Beskrivelse Der fås en række softwareapplikationer, som dækker et bredt spektrum af 
byggeopgaver og gør det daglige arbejde lettere.

• Værktøjer:
Softwarelicensbeskyttet applikation med en værktøjskasse med intelligente 
måle- og afsættelsesværktøjer samt lokaliseringsrutine til ubesværet kontrol og 
tilpasning af positionen på 3D Disto.

• Rumscanning:
Byder på praktiske faciliteter til måling af rumdimension, vægge, vinduer, trapper 
og andre emner med referencehøjde, manuelt eller automatisk.

• Projektor:
Muliggør udformning af gitre og andre designs til gulve, lofter eller vægge.
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7.2 Værktøjskasse

Generelt Ud over standardapplikationer indeholder dette program også:

Værktøjskasseapplikationer byder på hurtige, præcise og letanvendelige værktøjer til 
lodlinje, målermærker, højder og paralleller. Efter hver afsættelsesopgave skal det 
pågældende værktøj genstartes. En pop op tilbyder at fortsætte med den samme 
reference eller at måle med en ny. Data gemmes ikke og kan ikke importeres eller 
eksporteres. Fjernbetjeningsfunktioner understøttes ikke i disse applikationer.

• Komfort lodlinje,
• Komfortsigte-

funktion,
• Komfortnivellering,
• Målermærke,
• Højdesporing, og
• Parallel linje.
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7.2.1 Komfortlodlinje

Beskrivelse Komfortlodlinje giver mulighed for lodlinje fra et vilkårligt punkt og op eller ned, 
uden at det er nødvendigt at stå over/under punktet.

Dette værktøj kan være meget nyttigt for opstilling af gipsvægge.

3D Disto_038
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Komfortlodlinje 
trin for trin

1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.
2. En tom tegning åbnes. Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.

3. Tryk på  på værktøjsbjælken.
4. Søgeren åbnes. Sigt på, og opmål punktet, der skal måles lodlinje fra. Tryk 

på .

5. Søgeren forbliver åben. Sigt omtrentligt på den forventede lodlinje, og tryk på 

.

6. Hvis lodlinjen findes, blinker laseren for at angive den nøjagtige position.

7. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
 Se mere om mulige fejlmeddelelser i "8 Fejlmeddelelser".
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7.2.2 Komfortsigtefunktion

Beskrivelse Komfortsigtefunktion giver mulighed for afsættelse af et punkt i forhold til et 
referencepunkt på vertikale overflader.

Dette værktøj kan være meget nyttigt til opsætte lamper eller billeder med 
regelmæssige afstande på vægge.

 Brug kun denne funktion på vertikale overflader. På hældende overflader bliver den 
afsatte position ikke korrekt.

3D Disto_039
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0.500 m
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Komfortsigte-
funktion 
trin for trin

1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.
2. Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.

3. Tryk på  på værktøjsbjælken.

4. Søgeren åbnes. Sigt mod et referencepunkt på væggen. Tryk på .

5. En pop op anmoder om indtastning af en værdi for venstre eller højre afstand til 
referencepunktet. Drejning mod venstre kræver en negativ værdi. Tryk på OK for 
at bekræfte værdien.

6. Laserpunktet blinker for at angive den nøjagtige position. Der fremkommer en 
pop op til indtastning af vertikal værdi (= afstand over/under afsat punkt). 
Standardværdi = 0. Indstil en negativ værdi for at dreje ned. Tryk på OK for at 
bekræfte værdien.

7. 3D Disto drejer og markerer den korrekte position.
8. Laserpunktet blinker for at angive den nøjagtige position.

9. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.

 Indtast 0 for at afsætte punkter, der kun er forskudt vertikalt i forhold 
til referencepunktet.

 Se mere om mulige fejlmeddelelser i "8 Fejlmeddelelser".
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7.2.3 Komfortnivellering

Beskrivelse Komfortnivellering holder laserpunktet på samme niveau, når 3D Disto drejes 
horisontalt.

Dette værktøj kan være meget nyttigt til installation af nedsænkede lofter eller til 
montering af billeder i samme højde på vægge.
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Komfortnivellering 
trin for trin

1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.
2. Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.

3. Tryk på  på værktøjsbjælken.

4. Søgeren åbnes. Sigt mod referencehøjden på væggen. Tryk på .

5. Søgeren forbliver åben. Sigt omtrentligt på det formodede afsættelsespunkt, og 

tryk på . Laserpunkt blinker for at angive den nøjagtige højdeposition.

6. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
 Se mere om mulige fejlmeddelelser i "8 Fejlmeddelelser".
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7.2.4 Målermærke

Beskrivelse Målermærke-værktøjet relaterer sig til et målermærke eller en referencehøjde og 
giver mulighed for markering i enhver ønsket højde.

Dette værktøj kan være meget nyttigt til at markere målemærker flere steder i et rum 
eller markere højder i flere forskellige bygningsniveauer.
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Målermærke 
trin for trin

1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.
2. Den kørende applikation forbliver åben i baggrunden.

3. Tryk på  på værktøjsbjælken.
4. En pop op anmoder om indtastning af højden og måling af referencehøjden.

5. Søgeren åbnes. Sigt mod et referencepunkt på væggen. Tryk på .

6. En pop op anmoder om indtastning af en absolut højde, der skal afsættes.

7. Søgeren åbnes. Sigt tæt på den absolutte højde på væggen. Tryk på .

8. Laserpunktet blinker for at indikere den nøjagtige position for den absolutte 
højde.

9. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
 Se mere om mulige fejlmeddelelser i "8 Fejlmeddelelser".
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7.2.5 Højdesporing

Beskrivelse Højdesporing giver mulighed for bestemmelse af højden på et mål, som ikke kan 
måles direkte.

Dette værktøj kan være meget nyttigt til måling af højden på et træ eller elmaster.

3D Disto_035
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Højdesporing 
trin for trin

1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

2. Tryk på  på værktøjsbjælken.
3. Søgeren åbnes. Sigt mod, og opmål et referencepunkt i samme horisontale 

afstand som punktet, du ønsker at måle indirekte.

4. Søgeren forbliver åben, og målepunktet vises.
5. Sigt så nøjagtigt som muligt imod punktet, der skal måles indirekte. 

Højdeforskellen i forhold til referencepunktet vises og opdateres i realtid i 
resultatvinduet.

6. Luk søgeren for at afslutte applikationen.

 Flyt ikke 3D Disto for meget horisontalt, efter at referencepunkt er 
blevet målt, da resultatet ellers bliver forkert.
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7.2.6 Parallel linje

Beskrivelse Parallel linje giver mulighed for at afsætte linjer parallelt i forhold til en 
referencelinje på vægge, gulve eller hældende overflader.

Dette værktøj kan være meget nyttigt til at rette fliser eller vægprofiler ind efter 
hinanden.
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Parallel linje 
trin for trin

1. Start applikationen i Menu » Applikationer » Værktøjskasse.

2. Tryk på  på værktøjsbjælken.
3. Søgeren åbnes. Sigt mod, og opmål start- og slutpunkt for referencelinjen.
4. En pop op anmoder om indtastning af parallel afstand til venstre eller højre for 

referencelinjen. Tryk på OK for at bekræfte den indtastede værdi.
5. Søgeren åbnes, så der kan sigtes omtrentligt på afsættelsespunktet. Tryk 

på . Laserpunktet blinker for at indikere den nøjagtige position på 

parallellen.

6. Tryk på  for at lukke værktøjskassen.
 Alle punkter skal måles på samme overflade.
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7.3 Lokalisering

Beskrivelse Funktionerne til lokalisering muliggør ændring af positionen på 3D Disto. Sikre 
punkter placeres af brugeren og gør positioneringsproceduren ubesværet.

Sikker lokalisering 
trin for trin

Hvis der skal fortsættes med en måling i det samme rum på et senere tidspunkt, og 
den aktuelle position på 3D Disto målegeometrien skal sikres, kan sikre punkter 
måles og gemmes.

 Der skal måles to punkter, før der kan gemmes sikre punkter.

1. Navngiv og placer 3-5 selvklæbende 
målmærker på vægge, loft eller gulv i 
dit arbejdsområde. Sørg for, at 
målmærkerne placeres godt fordelt.
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2. Tryk på Menu » Applikationer » Lokalisering » Sikker lokalisering.

3. Søgeren åbnes. Sigt på målmærkerne så præcist som muligt, og tryk på  

for at måle.
4. 3D Disto tager et foto og gemmer det med koordinater samt mærkning med id 

og dato.
5. En pop op spørger Mål flere sikre punkter? Ja/Nej.
6. Fortsæt som før, og mål mindst tre sikre punkter. Når der er gemt mindst tre 

punkter, kan applikationen forlades med Nej.

 I stedet for målmærker kan du bruge ethvert andet punkt, som er 
fastgjort ordentligt: tegn et kryds væggen, eller hæng linealen til 
punktforskydning på et søm, og brug et af dens mærker.

 Der kan til enhver tilføjes flere sikre punkter.

 Sørg for at have tilstrækkeligt mange velopmålte sikre punkter fordelt i 
arbejdsområdet. Hvis ét af dem går tabt, skal der mindst tre andre til, for 
at relokalisering kan gennemføres.
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Relokalisering 
trin for trin

Denne funktion giver mulighed for relokalisering af 3D Disto i et defineret 
koordinatsystem, der allerede er etableret af en sikker lokalitet-procedure, f.eks. 
hvis det er nødvendigt at supplere en tidligere måling.

1. Tryk på Menu » Applikationer » Lokalisering » Relokalisering.

3. Hvis der ikke er nogen sikre punkter i hukommelsen, viser en pop op Ikke nok 
sikre punkter i hukommelsen.

 Brug en 3D Disto-position, som giver mulighed for at sigte og måle på 
mindst tre sikre punkter rundt omkring i arbejdsområdet.

2. Et pop op-vindue beder dig definere tolerancen. 
Tryk på OK for at bekræfte værdien.

 En lavere tolerance forøger præcisionen på 
dine målinger og kræver præcist sigte og 
udsyn til de sikre punkter.

 Hvis der ikke er nogen tilgængelige sikre punkter, men din måling skal 
passe til et tidligere sikkert punkts geometri, behøver du blot at 
påbegynde målingen med samme baselinjepunkter. Disse er de første 
to punkter i en måling.
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5. Tryk på  for at bekræfte punktet.

6. Søgeren åbnes. Sigt på målmærkerne i fotoet så præcist som muligt, og tryk på 

.

7. Hvis registreringen lykkes, vises et pop op-vindue med spørgsmålet Mål næste 
sikre punkt? Ja/Fortryd.

4. Hvis der er tilgængelige sikre 
punkter, åbnes mappen . Vælg et 
sikkert punkt ved at trykke på  /  
eller ved at berøre skærmen. Tryk på 

 for at forstørre. Tryk på  for 

at få vist alle sikre punkter i hele 
hukommelsen.

 De første to sikre punkter bør være langt fra hinanden.
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8. Hvis Ja: Der åbnes en mappe til valg af næste sikre punkt. Fortsæt som beskrevet 
i 4. til 7. for 2. og 3. punkt.

9. Når du har målt tre punkter korrekt, vises et pop op-vindue med OK. Mål flere 
sikre punkter? Ja/Nej/Fortryd.

10. Tryk på Ja for at fortsætte, og gå videre som beskrevet i 4. til 7.
11. Tryk på Nej for at afslutte. Hvis det lykkes, viser et pop op-vindue dimensionerne 

mellem den gamle og den nye position: XXXm; Højde: XXXm; OK/Annuller. 
Accepter med OK eller Annuller for at måle yderligere punkter.

12. Hvis relokalisering ikke lykkedes, vises et pop op-vindue med Uden for 
tolerance! Mål flere sikre punkter? Ja/Nej/Fortryd. Fortsæt som beskrevet i 
4. til 11.

13. Tryk på  for at lukke applikationen.

 Hvis de første to sikre punkter er målt korrekt, vil 3D Disto omtrentligt 
dreje til næste valgte sikre punkt. Du skal blot finjustere sigtet og trykke 
på .
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Lokaliseringstjek 
trin for trin

Hvis 3D Disto utilsigtet er blevet flyttet, for eksempel ved at en eller anden er stødt 
ind i udstyret, vil geometrien for de målte punkter ikke længere passe med de 
tidligere målte punkter. Igangsæt et lokaliseringstjek for at opretholde den aktuelle 
nøjagtighed/geometri.

1. Igangsæt et lokaliseringstjek ved at trykke på Menu » Applikationer » 
Lokalisering » Lokaliseringstjek.

2. Hvis sikre punkter er tilgængelige, skal du vælge sikre punkter og trykke på . 
3D Disto vil automatisk sigte på det sikre punkt. Tjek laserpunktets position i 
forhold til målmærket. Fortsæt på denne måde for at kontrollere yderligere 

punkter.

3. Tryk på  for at lukke sikkert punkt-galleri.

 Alle lokaliseringsapplikationer kan fortrydes ved tryk på . 

 Hvis der ikke er sikre punkter i hukommelsen, er lokaliseringstjek ikke 
muligt.

 Hvis laserpunktet ikke sigter mod midten af målmærket, anbefales 
relokalisering.
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7.4 Rumscanning

Generelt Denne applikation måler rumdimensioner, inkl. detaljer. Til disse målinger kan der 
benyttes adskillige yderligere funktioner:
• Referencehøjde
• Automatiserede scanninger
• Måling af enkelt punkt (punkter uden linjeforbindelse)
• Koordinateksport
• Udfoldeværktøj til skift imellem visning af grundplan og facade
• CAD-værktøjer
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Ideelt til måling af rum med hjørner uden rette vinkler eller buede vægge, 
utilgængelige punkter, fald eller arealer og til måling af placeringen af detaljer 
som stik eller rør.

3D Disto_040
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7.4.1 Manuel måling

Manuel måling 
trin for trin

1. Tryk på Menu » Applikationer » Rumscanning.

3. Søgeren åbnes. Sigt mod referencehøjden, og tryk på .

2. En pop op anmoder om indtastning og måling af 
referencehøjde. Indtast værdien, og tryk på OK.
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5. Yderligere målinger fortsættes ved at fortsætte som beskrevet i 
"6.3 Målearbejdsgang".

Vær opmærksom på, at bjælken har ændret sig:  I forbindelse med 

scanningsfunktioner bruges  til at skifte imellem grundplans- og 

facadevisninger,  til at lukke polygoner og  til at deaktivere stregtegning.

4. Referencehøjden 
vises i 
tegningsområdet.
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7.4.2 Udfoldetilstand

Beskrivelse Rumscanning muliggør skift mellem visningen i tegningsområdet fra grundplan til 
udfoldetilstand/facadetilstand. Denne valgmulighed er aktiv, når en linje vælges.

Udfoldetilstand 
trin for trin

1. Vælg en horisontal linje mellem to punkter.

2. Tryk på . 
Tegningsområdet 
skifter fra grundplan til 
facedevisning.
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3. Alle målte punkter i det vertikale plan vises.
4. Fortsæt som beskrevet i "6.3 Målearbejdsgang" for at måle detaljer eller 

vægdimensionerne.
5. Når målingerne er udført, skal der låses op igen ved skift til grundplanvisning. 

Tryk på  igen.

 En automatisk dannet scanningslinje kan også foldes ud.
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7.4.3 CAD-værktøjer

Oversigt CAD-værktøjer er et sæt af tegnefunktioner. De vises som en undermenu efter en 
lang berøring af en linje eller et punkt som vist nedenfor:

Menuen kan variere med sammenhængen. Ved aktivering er tegneikonet  
aktiveret i statusbjælken. Følgende værktøjer er tilgængelige:
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Værktøj Betingelse

Cirkel Punkt valgt

Rektangel Kun facadevisningstilstand, valgt linje, linjen må ikke være 
vertikal

Linjeskærings-
punkt

Kun grundplantilstand, valgt linje, linjen må ikke være vertikal

Forlængelse af 
linje

Linjen skal være valgt

Punktflyt Kun grundplantilstand, valgt linje, linjen må ikke være vertikal

Vinkelret 
skæringspunkt

Kun grundplantilstand, valgt linje, linjen må ikke være vertikal
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Cirkelværktøj Cirkelværktøjets formål er hovedsageligt at tegne en cirkel i punkter som bøsninger 
eller huller.

1. Sigt på, og mål et punkt, og aktiver cirkelfunktion med en 
lang berøring af punktet i tegningsområdet. Menuen CAD-
værktøjer åbnes. Vælg Cirkel. En pop op åbnes. Indtast 
diameter. OK/Fortryd.
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3. Slet cirklen ved at indtaste 0 som værdi for diameteren, eller tryk på .
4. Resultatvinduet indeholder cirklens radius, omkreds og størrelse.

2. Indtast værdien, og 
tryk på OK. Der tegnes 
en cirkel omkring det 
valgte punkt.
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Rektangelværktøj Dette værktøj virker kun, når der skiftes perspektiv til udfoldetilstand/facadetilstand, 
og giver mulighed for måling af en diagonal og dannelse af et rektangel, for eksempel 
for at måle vinduer.

1. Tryk på  for at ændre perspektiv til facedevisning.
2. Mål 1. og 2. punkt af diagonalen i et rektangel, for eksempel et vindue, og aktiver 

CAD-værktøjet ved en lang berøring af linjen. Menuen CAD-værktøjer åbnes. Vælg 
Rektangel. En pop op spørger Omdan til rektangel? Ja/Nej.

3. Diagonalen ændres til 
et nivelleret rektangel.
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Linjeskæringspunkt-
værktøj

Linjeskæringspunkt-værktøjet finder skæringspunktet mellem to linjer.

 Placeringen af skæringspunktet beregnes todimensionalt i XY-planet. 
Skæringspunktets højde beregnes ved ekstrapolation af den 1. linje.

1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje. Aktiver CAD-værktøjet 
med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. Vælg Linjeskæringspunkt.

2. Assistenten beder om valg af en anden linje. Tryk på 
OK.
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4. Annullér ved at trykke på . Efter tryk på  oprettes skæringspunktet, og 
linjer, der danner forbindelser til eksisterende punkter, tilføjes.

3. Vælg en anden linje. 
Skæringspunktet 
foreslås, når en linje 
bliver valgt:
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Linjeforlængelse-
værktøj

Linjeforlængelse-værktøjet forlænger en linje med en manuelt indtastet 
afstandsværdi.

 Linjeforlængelse-slutpunkt beregnes som en den tredimensionale ekstrapolation af 
den valgte linje.
1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje. Aktiver CAD-værktøjet 

med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. Vælg Linjeforlængelse.

2. Pop op'en anmoder om længden på forlængelsen. 
Indtast en værdi og tryk på OK.
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4. Annullér ved at trykke på . Efter tryk på  oprettes det nye punkt, og linjen, 
der forbinder det med det foregående punkt, tilføjes.

3. Linjeforlængel-
sens slutpunkt 
bliver foreslået:
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Punktflyt-værktøj Værktøjet Punktflyt opretter et nyt punkt ved angivelse af en tværgående 
bevægelsesværdi langs en eksisterende linje, forskydning og forskydningsvinkel.

 Punktflyt-placeringen beregnes todimensionalt i XY-planet. Det nye punkts højde 
beregnes ved ekstrapolation af den valgte linje.
1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje. Aktiver CAD-værktøjet 

med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. Vælg Punktflyt.

2. Assistenten og pop op'en anmoder om længdebevægelsen.

Tryk på OK. Indtast en værdi, og tryk på OK.



3D Disto, Softwareapplikationer 142

4. Annullér ved at trykke på . Tryk på  for at fortsætte.

3. Punktets flyttelængde 
foreslås:
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5. Assistenten og pop op'en anmoder om retningsvinklen for forskydningen.

Tryk på OK. Indtast en værdi, og tryk på OK.
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7. Annullér ved at trykke på . Tryk på  for at fortsætte.

6.  Vinklen for 
forskydningens 
retning foreslås:
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8. Assistenten og pop op'en anmoder om forskydningen.

Tryk på OK. Indtast en værdi, og tryk på OK.
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10. Annullér ved at trykke på . Efter tryk på  oprettes det nye punkt, og linjen, 
der forbinder det med det foregående punkt, tilføjes.

9. Det flyttede punkt 
foreslås:
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Vinkelret 
skæringspunkt-
værktøj

Værktøjet Vinkelret skæringspunkt finder den vinkelrette projektion af et punkt på 
den valgte linje.

 Placeringen af skæringspunktet beregnes todimensionalt i XY-planet. 
Skæringspunktets højde beregnes ved ekstrapolation af den 1. linje.
1. Sigt på, og mål to punkter, eller vælg en eksisterende linje. Aktiver CAD-værktøjet 

med en lang berøring af linjen i tegningsområdet. Vælg Vinkelret 
skæringspunkt.

2. Assistenten anmoder om valg af et punkt. Tryk 
på OK.
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4. Annullér ved at trykke på . Efter tryk på  oprettes skæringspunktet, og 
linjerne, der danner forbindelser til de eksisterende punkter, tilføjes.

3. Vælg punktet. 
Skæringspunktet 
foreslås, når et punkt 
vælges:
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7.4.4 Automatiserede scanninger

Beskrivelse Dette værktøj udfører automatiserede målinger af horisontale eller vertikale profiler 
og faldprofiler samt overfladescanninger.

Scanning, 
Igangsætning 
trin for trin

1. Tryk på  for at igangsætte scanning.

Horisontal 
scanning, 
trin for trin

2. Pop op-vinduet muliggør valg af 
linjescanninger og overfladescanninger.

3. Tryk på  for at vælge linjescanninger. 

Pop op'en anmoder om scantyper.
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4. Tryk på  for at udføre horisontal linjescanning.

5. Søgeren åbnes, så der startpunktet kan udvælges og måles.

7. Hvis der vælges fra ... til åbnes søgeren, så scanningens slutpunkt kan måles. 

Tryk på .

6. Pop op'en anmoder om definition af 
scanningsretning højre/fra ... til/venstre. 
Højre for 360° i urets retning, 'fra...til' for et 
defineret interval, venstre for 360° scanning 
imod urets retning. Vælg en af disse 
valgmuligheder for at fortsætte.

8. Pop op'en anmoder om definition af målingens afstand.
Vælg et interval, og tryk på OK, eller gå til positionen yderst 
til højre for at indtaste individuelle intervaller.

 De bedste scanningsresultater opnås ved at undlade at vælge små 
intervaller på lange afstande.
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9. Tryk på OK. Scanning 
starter. Værktøjs-
bjælken ændres.

10. Tryk på  for at 
starte kameraet. Tryk 
igen for at låse op.

11. Tryk på  for at 
ændre scannings-
afstand, springe over 
resten af scanningen, 
fortsætte scanningen 
eller afbryde 
scanningen.

12. Tryk på  for at 
springe over et 
scanningspunkt, som 
du ikke behøver, eller 
som giver problemer.
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14. Hvis Ja: Der vises en ny værktøjsbjælke, f.eks. til måling af manglende punkter 
med DIST eller sletning af overflødige punkter med affaldsspand-tastesymbolet.

Tryk på  eller  for at vælge punkter.

Tryk på  for at ændre visning og mål for eksempel vægdetaljer.

Tryk på  for at starte en scanningsforenkling, som automatisk sletter punkter, 
der er rettet ind.

Tryk på  for at færdiggøre scanningen.

15. Tryk på  for at gemme og lukke målefilen.

13. Når scanningen er 
færdig, vil et pop 
op-vindue vise 
Klar. Rediger 
scanning? 
Ja/Nej.
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Vertikal scanning,
trin for trin

2. Tryk på for vertikal linjescanning.

3. Søgeren åbnes, så der startpunktet kan udvælges og måles.

1. Tryk på  for at vælge linjescanninger. 

Pop op’en anmoder om scantyper.

4. Pop op'en anmoder om valg af 
scanneretningen: Vinkelret til væg eller Fri.
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• Vinkelret til væg
1. 3D Disto måler overfladen rundt om det målte startpunkt automatisk. Vent på 

næste pop op.

3. Hvis du vælger fra ... til åbnes søgeren og giver mulighed for måling af slutpunkt, 

før afstand kan defineres. Tryk på .

4. 3D Disto starter scanning i startpunktet. Fortsæt som beskrevet i "Horisontal 
scanning, trin for trin", side 149 og frem.

2. Pop op'en anmoder om definition af 
måleretning op/fra ... til/ned efterfulgt af 
afstand imellem målepunkter.
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• Fri profil
1. Søgeren åbnes og giver mulighed for at sigte imod og måle et punkt på den 

modsatte væg. Tryk på .

3. Fortsæt som beskrevet i "Horisontal scanning, trin for trin".

2. Pop op'en anmoder om definition af 
måleretning op/fra ... til/ned efterfulgt af 
afstand imellem målepunkterne. Hvis du 
vælger fra ... til 3D Disto, scannes der kun fra 
punkt til punkt, og ikke 360°.
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Faldscanning 
trin for trin

2. Søgeren åbnes med henblik på scanning af startpunktet. Sigt, og tryk på .

3. Sigt på scanningens afslutning , og tryk på .

4. Fortsæt som beskrevet i "Horisontal scanning, trin for trin".

1. Tryk på  for at vælge linjescanninger. Pop 

op'en anmoder om scantyper.

Vælg  for faldlinjescanning.

 Faldscanning fungerer ikke på horisontale overflader.
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Overfladescanning,
trin for trin

1. Tryk på  for overfladescanning.



4. Søgeren åbner målinger for at definere scanningsarealet:
• horisontal og vertikal scanning: måling af to kanter (3 punkter). Arealet 

gennemføres automatisk

• fald scanning: mål grænser af det scannede område og tryk på  for at 

fortsætte.

2. Pop op'en tilbyder tre scanningsmuligheder: 
horisontal, fald og vertikal. Vælg den 
mulighed, der passer til den overflade, som du 
skal scanne.

 Brug vertikal eller horisontal scanning til målinger af vægge, gulv og 
loft.

 Fald scanning egner sig bedst til at kontrollere fladhed af alle overflader 
uafhængig af hældningen.

3. Vælg "præcis" eller "hurtig". "Præcis" finder 
den nøjagtige position på hvert enkelt 
scanpunkt. "Hurtig" prioriterer kort måletid og 
stabilitet. Målenøjagtighden er den samme.
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Fortsæt som beskrevet i trin 8. til 11. i "Horisontal scanning, trin for trin".

 Afvigelser for hvert scannet punkt i forhold til referenceplanet vises i 
resultatvinduet. 

 Af geometriske årsager er beregning af scanningsvolumen en 
tilnærmelse. 
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7.5 Projektor

Generelt Denne applikation projicerer punkter eller geometriske gitre på et horisontalt, 
vertikalt eller skråt (= "frit") plan. Designdata i DXF- eller tabelformat kan importeres, 
og et gitters geometri kan indtastes manuelt.

Projicering af gitterpunkter er ideel ved installation af nedsænkede lofter.

3D Disto_049
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7.5.1 Arbejdsgang

Projektor, 
Start

3. Søgeren åbnes med henblik på måling af arbejdsområdet.

Måling af 
arbejdsområde

1. Mål alle vigtige objekter, du vil tage i betragtning (kanter, hjørner osv.)

2. Hvis  er aktiveret, skal du klikke på denne tast for at lukke konturen. Mål 
derefter yderligere punkter af interesse (kun faldtilstand).

3. Når alle punkter er målt, skal du trykke på  for at fortsætte.

1. Tryk på Menu » Applikationer » Projektor. 
Pop op'en tilbyder tre scanningstilstande: 
horisontal, fald og vertikal.

2. Vælg den mulighed, der passer bedst til 
arbejdsområdet.

 Kun til horisontaltilstand: Det første målte punkt definerer det niveau, 
som alle efterfølgende punkter henviser til.
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Punktdesign

• Gittertilstand

1. Tryk på  for at starte gittertilstand.

3. Vælg din foretrukne mulighed:
• Definer ny: brug det efterfølgende værktøj for at angive gitters geometri.
• Brug sidste: gendan det sidst tegnede gitter, der blev indtastet.
• Mål: følg den guidede arbejdsproces for at låse på et eksisterende gitter. 

Denne mulighed springer det efterfølgende trin Justering.

1. En pop op giver to valgmuligheder til definition 
af projektionspunkterne: Gittertilstand er 
beregnet til et regelmæssigt mønster, mens 
importtilstand er til individuelle DXF- eller CSV-
filer.

 Brug tasten  for at komme tilbage til måling af arbejdsområde.

2. Der åbnes en pop op vises, hvor der kan 
vælges Definer ny, Brug sidste eller Mål.
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• Importtilstand

1. Tryk på  for at starte importtilstand.

2. Filhåndteringen viser alle importerede DXF- og CSV-filer. Vælg en fil. Tryk på , 
hvis du vil kontrollere indholdet via fremviseren.

3. Tryk på  for at fortsætte.

4. Projektionspunkter vises og kan justeres.

 Fremviserens overskrift viser filens dimensioner. Skift indstillingen for 
afstand i menuen, hvis skalaen ikke passer til arbejdsområdet!

 Hvis du vil importere punkter fra en liste skal du indtaste koordinater 
X, Y eller Y; X i teksteditoren og gemme filen med filtypenavnet CSV. 
Hvis importen ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere indstillinger for 
import/eksport i menuen.
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Justering af design
1. Opliner åbnes. 

Punktdesignet vises nu 
i arbejdsområdet og 
skal flyttes til den 
ønskede placering. 
Brug de følgende 
værktøjer:
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2. Ethvert punkt og enhver linje kan vælges med fingerspidsen eller med stiften.
3. Gitteret kan flyttes opad, nedad, mod venstre og mod højre på skærmen i små 

trin ved hjælp af  /  /  / . Den vinkelrette afstand fra et valgt 
gitterpunkt til en referencelinje vises. Berør denne afstand for at indtaste en 
værdi.

4. Tryk på  for at åbne flere værktøjer til gitteroplining.

5. Tryk på  for at nulstille gitterpositionen.

6. Tryk på  for at rette gitteret ind, så det er parallelt med den valgte linje.

7. Tryk på  for at dreje gitteret med 90°.

8. Tryk på  for at placere gitteret nøjagtigt i et referencepunkt.

9. Tryk på  for at fortsætte.

 Linjer imellem designpunkter kan om nødvendigt tegnes imellem 
designpunkter før brug af parallelværktøjet.

 Brug tasten , hvis du vil gå tilbage til Punktdesign.
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Punktprojektion
1. I afsættelsestilstand 

ændres værktøjs-
bjælken, og du kan 
begynde at projicere 
gitteret. Brug pile-
tasterne til at vælge et 

punkt, og tryk på .

 Porøse, strukturerede eller grove overflader giver problemer, hvis 
laserstrålen ikke kan reflektere på den eksakte position for 
afsættelsespunktet.

 Du kan også vælge punkter ved at berøre et punkt på skærmen eller ved at 
bruge fjernbetjeningen.
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2. Laserpunktet blinker, hvis den nøjagtige position er fundet. Punktet fremhæves 
med rødt i tegningsområdet.

Vælg et andet punkt, og tryk på  for at afsætte flere punkter.

3. Tryk på  for at vende tilbage til Opliner-værktøjet.

4. Tryk på  for at gemme filen.

Skift af plan

 Hvis et punkt ikke kan projekteres på loftet, skal du blot flytte 
laserstrålen til gulvet, før du trykker på DIST-tasten. Efterfølgende 
punkter vil fra nu af blive projiceret på gulvet. Projiceringsoverfladen 
kan ændres når som helst.
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7.5.2 Sigtefunktion og afsættelse med RM100 fjernbetjening

Beskrivelse Funktionerne med RM100-fjernbetjeningen er de samme som i de andre 
applikationer. RM100-fjernbetjeningen fungerer kun, hvis betjeningsenheden er 
tændt - ellers kan målefejl ikke vises eller forhindres.

Funktioner på 
tasterne i 
Projektor-
applikationen

Rød tast :
• Tryk på  for at aktivere laseren endnu en gang og projicere eller måle et punkt 

inden for referencearealet.

Kort tastetryk på  /  /  / :
• De enkelte piletaster vælger det nærliggende punkt, drejer 3D Disto og starter 

den gentagne måling. Tryk én gang for at aktivere fjernbetjeningen og en gang 
mere for at udføre kommandoen.
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8 Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser og 
anbefalinger

Fejlnummer Råd

150 Arbejdsområdet er overskredet.

151 Ugyldig måling.

152 Flyt 3D Disto, eller brug linealen til at forskyde punkter.

160 Gentag, og flyt ikke linealen mellem de to målinger.

161 I visse tilfælde værktøjet Punktforskydning ikke anvendes.

170 Genstart 3D Disto, hvis problemet fortsat foreligger.

171 Kontrollér alle enheder, f.eks. strømforsyning eller kabler, og prøv 
igen.

240 Hældningssensorkalibrering lykkedes ikke. Systemets nøjagtighed er 
usikker. Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems repræsentant.

241 For meget afdrift. Gentag kalibrering omhyggeligt.

243 Opsæt instrumentet stabilt. Undgå at berøre eller dreje 3D Disto. 
Gentag kalibreringen.

300 Vælg en horisontal linje.
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350 Tjek projektionsoverfladen. Laseren kunne ikke nå den korrekte 
position.

755 Punktet kan ikke måles. Prøv en anden position. Værktøjet arbejder 
ikke i horisontale plan.

760 Punktet kan ikke måles. Indtast andre værdier. Værktøjet arbejder 
ikke i horisontale plan.

765 Punktet kan ikke måles. Prøv en anden position, eller indtast en 
anden værdi. Værktøjet arbejder ikke i horisontale plan.

800 Dataimport eller eksport er ikke mulig.

801 Ikke tilstrækkelig hukommelse på USB-drev.

802 Hukommelsesenhed virker ikke korrekt.

803 Kontrollér filens tilstand og indhold.

804 Fil eller mappe skrivebeskyttet eller beskadiget.

900 3D Disto-fejl. Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems-
repræsentant, hvis fejlen gentager sig.

901 Det reflekterede lasersignal er for lavt.

902 Det reflekterede lasersignal er for højt.

Fejlnummer Råd
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903 For meget baggrundslys.

904 Laserstråle brudt. Gentag målingen.

950 Udfør lokaliseringstjek for opnå nøjagtighed igen!

951 3D Disto-hældningen er over 3°. Opsæt horisontalt!

952 Kontrollér 3D Disto, kontrollér for hindringer, der muligvis afbryder 
WLAN-forbindelsen, eller gå tættere på 3D Disto.

953 Kontrollér forbindelse og kabel.

954 Sæt kablet i, eller vælg "WLAN" i menuen.

955 3D Disto-temperatur uden for arbejdsområdet.

956 For kraftig vibration eller permanent bevægelse.

998 Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems-repræsentant.

999 Kontakt din forhandler eller Leica Geosystems-repræsentant.

Fejlnummer Råd
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9 Tjek og justér
9.1 Oversigt

Beskrivelse Leica Geosystems-instrumenter er produceret, samlet og justeret med den bedst 
mulige kvalitet og præcision. Hurtige temperaturskift, stød eller belastninger kan 
forårsage afvigelser og reducere instrumentets nøjagtighed. Det anbefales derfor at 
tjekke og justere instrumentet nu og da. Dette kan gøres på stedet ved at køre nogle 
specifikke måleprocedurer. Procedurerne er guidede og skal følges nøje og præcist 
som beskrevet i de følgende kapitler.
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Elektronisk 
justering

De følgende instrumentfejl kan tjekkes og justeres elektronisk:
• Trådkorsforskydning
• V-indeks
• Hældningssensor

Alle vinkler, der måles i det daglige arbejde, korrigeres automatisk, hvis 
hældningssensoren er aktiveret, og 3D Disto er opsat mellem 0° og 3°.

 Under produktionsprocessen bliver instrumentfejlene bestemt med stor nøjagtighed 
og sat til nul. Som nævnt tidligere kan disse fejl ændre sig, og det er i høj grad 
anbefalelsesværdigt at fastsætte dem igen i følgende situationer:
• Efter hårdhændet eller lang transport
• Efter lange opbevaringsperioder
• Hvis temperaturforskellen mellem de aktuelle omgivelser og sidste kalibrering er 

mere end 20°C

 Alle kalibreringsindstillinger kan også nulstilles til standardindstillingerne fra 
fabrikken.
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9.2 Trådkorsforskydning

Problem Laserpunktet og trådkorset i søgeren ligger ikke oven i hinanden.
Før kalibrering: Efter kalibrering:

a) Trådkors
b) Laserpunkt

3D Disto_029

a

b

3D Disto_030
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Justering 
trin for trin

1. Kalibrering startes i Menu » Enhed » Kalibrering.

2. Tryk på .
3. Søgeren åbnes. Anbring et målmærke i en afstand af > 25 m. Sigt nu på 

målmærket så nøjagtigt, som muligt. Tryk på , når det røde laserpunkt er 

nøjagtigt på målet.
4. Søgeren forbliver åben, og der vises et rødt trådkors. Flyt trådkorset til midten af 

målmærket så præcist som muligt ved hjælp af piletasterne. Tryk på  igen.

5. Hvis tolerance er aktiv, vises en pop op med Sæt ny: x=...px; y=...px, Nulstil til 
fabriksindstilling eller Annuller kalibrering.

6. Vælg Sæt... eller Nulstil... for at justere trådkorset. Sidste pop op spørger Er du 
sikker? Ja/Fortryd.

7. Hvis Ja vises en markering for at bekræfte, at parametre blev indstillet korrekt.
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9.3 V-indeksfejl

Problem Det vertikale indeks passer ikke sammen med den stående akse.
Dette kan opdages, når højderne eller højdeforskellene for målte punkter virker 
forkerte, og f.eks. værktøjskassemålinger ikke fungerer korrekt.

 Hældningssensorkalibrering efterfulgt af trådkorskalibrering før start af 
V-indekskalibrering! Se "9.4 Hældningssensorkalibrering" og "9.2 
Trådkorsforskydning".

Før kalibrering: Efter kalibrering:

a) Højdefejl
b) Vertikal vinkelforskydning

3D Disto_031

a

b

3D Disto_032
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Justering 
trin for trin

6. Hvis begge målinger blev gennemført korrekt, åbnes en pop op med Indstil ny: 
XXX gon, Nulstil til fabriksindstilling eller Annuller kalibrering.

7. Vælg Sæt... eller Nulstil... for at justere V-indeks. Sidste pop op spørger Er du 
sikker? Ja/Fortryd.

8. Hvis Ja vises en markering for at bekræfte, at parametre blev indstillet korrekt.

1. Opsæt 3D Disto tæt på en væg med et stejlt mål med god 
synlighed, som er mindst 15 m over instrumentet.

2. Tryk på .

3. Søgeren åbnes. Sigt så præcist som muligt. Tryk på .

4. 3D Disto drejer automatisk til den anden retning.

5. Sigt en gang mere. Tryk på .

3D Disto_051
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9.4 Hældningssensorkalibrering

Problem En hældningssensorfejl har samme indvirkning som V-indeksfejlen, men er 
retningsbestemt. 
Dette kan opdages, når højderne eller højdeforskellene for målte punkter virker 
forkerte, f.eks. vil Gå til horisont drejekommandoen eller lodlinje ikke virke 
ordentligt.

Før kalibrering: Efter kalibrering:

a) Hældningssensorforskydning
3D Disto_033

a

3D Disto_034
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 Denne kalibrering udføres automatisk. Du skal blot sørge for, at 3D Disto er sat op 
med < 3°.

Justering 
trin for trin

1. Tryk på .
2. 3D Disto starter selvnivellering automatisk: Hældningen kontrolleres, og 

instrumentet nivellerer sig selv, hvis hældningen er < 3°. En pop op instruerer 
Berør ikke 3D Disto i omkring 1 minut!

3. Hvis ok, viser en pop op Kalibrering vellykket.
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9.5 Nulstil til fabriksindstillinger

Nulstil til 
fabriksindstillinger 
trin for trin

1. Tryk på . 
2. Der vises en pop op med Nulstil alle kalibreringsindstillinger til 

fabriksstandard? Ja/Nej.
3. Hvis Ja: Alle brugerdefinerede kalibreringsindstillinger nulstilles til fabriksstandard 

uden yderligere forespørgsler.
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10 Instrumentbeskyttelse (Tyverisikring)
Beskrivelse Instrumentet kan beskyttes med et Personligt IdentifikationsNummer. Hvis 

PIN-beskyttelsen er aktiveret, vil betjeningsenheden altid bede om indtastning af en 
PIN-kode efter opstart. Hvis der tre gange indtastes en forkert PIN, vil der være behov 
for en PUK-kode, som fremgår af følgebrevet, der fulgte med ved leveringen af 
instrumentet. Hvis PUK-koden indtastes korrekt, vil PIN-koden blive sat til 
standardværdien "0", og PIN-beskyttelsen blive deaktiveret.
Kontakt din Leica Geosystems-forhandler, hvis du har behov for en ny PUK-kode.

Aktivering af 
PIN-kode 
trin for trin

1. Start betjeningsenheden op som beskrevet i "5 Instrumentopsætning".
2. Gå til Menu » Enhed » Tyverisikring. Standardindstillingen er Off.
3. Tryk på On for at aktivere.
4. Indtast din ønskede PIN-kode (3 til 8 alfanumeriske tegn).
5. Godkend med OK.

 Nu er instrumentet beskyttet imod uautoriseret anvendelse. Når instrumentet 
tændes, standby deaktiveres, eller PIN-indstillingerne ændres, vil det være 
nødvendigt at indtaste PIN-koden.
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Deaktivering af 
PIN-koden 
trin for trin

1. Start betjeningsenheden op som beskrevet i "5 Instrumentopsætning".
2. Gå til Menu » Enhed » Tyverisikring.
3. Indtast din PIN-kode, og tryk på OK for at acceptere.
4. Tryk på Off for at deaktivere.

 Nu er instrumentet ikke længere beskyttet imod uautoriseret anvendelse.
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11 Opbevaring og transport
11.1 Transport

Transport til 
indsatsstedet

Når du transporterer udstyret til eller på indsatsstedet, bør du altid
• enten bære produktet i dets originale transportkuffert,
• eller bære stativet med dets ben spredt over din skulder, således at det påsatte 

produkt holdes opret.

Transport i køretøj Transporter aldrig produktet løst i et køretøj, da det kan blive påvirket af stød og 
vibrationer. Transporter altid produktet fastgjort og i dets transportkuffert.

Forsendelse Når produktet transporteres med tog, fly eller skib, bør den originale Leica 
Geosystems-emballage, transportkasse og papæske eller tilsvarende altid benyttes 
for at beskytte mod stød og vibrationer.

Forsendelse, 
transport af 
batterier

Når batterier transporteres eller sendes, skal personen med ansvaret for produktet 
sikre, at de gældende nationale og internationale regler og forskrifter overholdes. Før 
transport eller forsendelse skal den lokale rejse- eller fragtvirksomhed kontaktes.

Justering på 
indsatsstedet

Efter transport skal de parametre for justering på indsatsstedet, der er beskrevet i 
denne brugervejledning, kontrolleres, inden produktet anvendes.
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11.2 Opbevaring

Produkt Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren, hvis 
udstyret befinder sig i et køretøj. Se mere om temperaturgrænser i "13 Tekniske 
Data".

Justering på 
indsatsstedet

Efter længere tids opbevaring skal de parametre for justering på indsatsstedet, der 
er beskrevet i denne brugervejledning, kontrolleres, inden produktet anvendes.

Batterier • Alkaline- og li-ion-batterier
• Se mere om temperaturgrænser for opbevaring i "13 Tekniske Data".
• Opbevaring anbefales i temperaturområdet 0°C til +20°C / +32°F til +68°F i 

tørre omgivelser for at minimere selvafladning af batteriet.
• I det anbefalede temperaturområde for opbevaring kan batterier, der er ladet 

70 % til 100 % op, opbevares i op til ét år. Efter denne opbevaringsperiode skal 
batterierne genoplades.

• Efter opbevaring skal batterierne (li-ion) lades op inden anvendelse.
• Undgå, at batterierne bliver fugtige eller våde. Våde eller fugtige batterier skal 

tørres inden opbevaring eller anvendelse.
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11.3 Rengøring og tørring

Linse og hus på 
3D Disto

• Blæs støv af linser og hus.
• Berør aldrig glasset med fingrene.
• Brug kun en ren, blød, fnugfri klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden 

med vand eller ren alkohol. Brug ikke andre væsker; disse kan muligvis angribe 
polymerkomponenterne.

Fugtige produkter • Tør produktet, transportkassen, skumindsatserne og tilbehøret ved en 
temperatur på maks. 40°C / 104°F, og rengør dem.

• Pak ikke delene ned igen, før alt er helt tørt.
• Luk altid transportkufferten ved brug på indsatsstedet.

Kabler og stik Hold stik rene og tørre. Snavs, der har samlet sig i stik eller kabler, skal blæses væk. 
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12 Sikkerhedsanvisninger
12.1 Generelt

Beskrivelse De følgende anvisninger skal gøre personen med ansvaret for produktet og 
personen, der faktisk bruger udstyret, i stand til at forudse og undgå farer.

Personen med ansvaret for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder 
disse anvisninger.
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12.2 Anvendelsesformål

Tilladt anvendelse • 3D-måling af afstande, højder, fald, vinkler, areal og volumen.
• Manuel og automatisk måling af rumdimensioner.
• Automatisk måling af profiler.
• Udlægning af punkter og designs, f.eks. fra arbejdstegninger.
• Udarbejdelse af tegninger.
• Kamerafunktion.
• Import/eksport af data.
• Administration af data.
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Uhensigtsmæssig 
anvendelse

• Anvendelse af produktet uden instruktion.
• Anvendelse uden for de fastsatte grænser.
• Deaktivering af sikkerhedssystemer.
• Fjernelse af advarselsmærkater.
• Åbning af produktet med værktøj, f.eks. skruetrækker, undtagen når dette 

udtrykkeligt tillades i forbindelse med bestemte funktioner.
• Ændring eller ombygning af produktet.
• Anvendelse af produkter med åbenlyse skader eller defekter.
• Anvendelse af tilbehør af andre fabrikater uden forudgående udtrykkelig 

godkendelse fra Leica Geosystems.
• Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdsstedet, f.eks. ved måling på 

veje eller byggepladser.
• Bevidst blænding af tredjepart.
• Styring af maskiner, bevægelige emner eller lignende overvågningsanvendelser 

uden yderligere supplerende styre- og sikkerhedsinstallationer.

�Advarsel Uhensigtsmæssig anvendelse kan føre til personskade, funktionsfejl og tingsskade. 
Personen med ansvaret for produktet skal informere brugeren om risici ved brugen 
af udstyret, og hvordan disse undgås. Produktet må ikke tages i brug, før brugeren 
er blevet instrueret i den korrekte brug af det.
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12.3 Begrænsninger for anvendelse

Omgivelser Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i permanent; ikke 
egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosionsfarlige omgivelser.

�Fare Lokale sikkerhedsorganer og sikkerhedseksperter skal kontaktes af personen med 
ansvaret for produktet, inden der arbejdes i farlige områder eller tæt på 
elinstallationer eller i tilsvarende farlige situationer.
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12.4 Ansvarsområder

Producenten af 
produktet

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, herefter kaldet Leica Geosystems, er 
ansvarlig for at levere produktet i en sikkerhedsmæssigt fejlfri tilstand, inkl. 
brugervejledning og originalt tilbehør.

Producenter af 
tilbehør, der ikke 
er fra Leica 
Geosystems 

Producenter af tilbehør, der ikke er fra Leica Geosystems, til produktet er ansvarlige 
for udvikling, indførelse og formidling af sikkerhedskoncepter for deres produkter og 
er også ansvarlige for disse sikkerhedskoncepters effektivitet i kombination med 
Leica Geosystems-produktet.

Personen med 
ansvaret for 
produktet

Personen, som har ansvaret for produktet, har følgende forpligtelser:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne til produktet og anvisningerne i 

brugervejledningen.
• At være bekendt med gældende regler med hensyn til sikkerhed og forebyggelse 

af ulykker.
• At informere Leica Geosystems straks, hvis produktet og anvendelsen bliver 

usikkert.

�Advarsel Personen med ansvaret for produktet skal sikre, at det bruges i overensstemmelse 
med anvisningerne. Denne person er også ansvarlig for undervisning og indsættelse 
af medarbejderne, som bruger produktet, og for sikkerheden ved brug af produktet.
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12.5 Risici ved anvendelse

�Advarsel Manglende eller ufuldstændig instruktion kan føre til fejlbetjening eller ukorrekt 
anvendelse, hvilket siden hen kan føre til ulykker med alvorlige følger for personer, 
ejendom, økonomi og miljøet.
Forholdsregler:
Alle brugere skal følge producentens sikkerhedsanvisninger og anvisningerne fra 
personen med ansvaret for produktet.

�Udvis 
forsigtighed

Vær på vagt over for fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt eller er 
blevet brugt ukorrekt, modificeret, lagret i en længere periode eller transporteret.
Forholdsregler:
Udfør med jævne mellemrum testmålinger, og udfør felttilpasninger iht. 
brugervejledningen, især efter at produktet har været udsat for unormal brug og før 
og efter vigtige målinger.

�Advarsel Ved dynamiske anvendelser, f.eks. opmåleprocedurer, er der fare for ulykker, hvis 
brugeren ikke er opmærksom på de omgivende forhold, som f.eks. forhindringer, 
udgravninger eller trafik.
Forholdsregler:
Personen med ansvaret for produktet skal gøre alle brugere fuldstændigt 
opmærksomme på disse eksisterende farer.
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�Advarsel Utilstrækkelig sikring af arbejdsstedet kan føre til farlige situationer, f.eks. i trafik, på 
byggepladser og i industrielle anlæg.
Forholdsregler:
Sørg altid for, at arbejdsstedet er tilstrækkeligt sikret. Overhold reglerne for 
sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.

�Udvis 
forsigtighed

Hvis tilbehøret, der anvendes sammen med produktet, ikke er sikret på passende vis, 
og produktet udsættes for mekaniske stød, f.eks. slag eller fald, kan produktet blive 
beskadiget, eller personer kan komme til skade.
Forholdsregler:
Sørg ved opsætning af produktet altid for, at tilbehøret er tilpasset, monteret, 
fastgjort og låst korrekt.
Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger.

�Udvis 
forsigtighed

Ved transport, forsendelse eller bortskaffelse af batterier er der risiko for, at 
uhensigtsmæssige mekaniske påvirkninger resulterer i brandfare.
Forholdsregler:
Før produktet sendes eller bortskaffes, skal batterierne aflades ved at lade produktet 
køre, indtil batterierne er opbrugte.
Når batterier transporteres eller sendes, skal personen med ansvaret for produktet 
sikre, at de gældende nationale og internationale regler og forskrifter overholdes. Før 
transport eller forsendelse skal den lokale rejse- eller fragtvirksomhed kontaktes.
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�Advarsel Anvendelse af ladeapparater, der ikke er anbefalet af Leica Geosystems, kan 
ødelægge batterierne. Dette kan resultere i brand eller eksplosioner.
Forholdsregler:
Anvend kun ladeapparater, der anbefales af Leica Geosystems, til opladning af 
batterierne.

�Advarsel Kraftige mekaniske påvirkninger, høje omgivelsestemperaturer eller nedsænkning i 
væske kan bevirke lækage, brand eller eksplosion i batterierne.
Forholdsregler:
Beskyt batterierne imod mekaniske belastninger og høje omgivende temperaturer. 
Tab ikke batterierne, og nedsænk dem ikke i væsker.

�Advarsel Opbrugte batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Pas på 
miljøet, og aflever batterierne på godkendte opsamlingssteder i overensstemmelse 
med nationale eller lokale regler.
Hvis produktet bortskaffes forkert, kan følgende ske:
• Hvis polymerdele brændes, udvikles der giftige gasser, som kan være 

sundhedsskadelige.
• Hvis batterierne beskadiges eller opvarmes kraftigt, kan de eksplodere og 

forårsage forgiftning, forbrænding, ætsningsskader eller miljøforurening.
• Uansvarlig bortskaffelse af produktet giver uautoriserede personer mulighed for 

at anvende det i modstrid med reglerne og dermed udsætte sig selv og tredjepart 
for risiko for alvorlig personskade og miljøet for forurening.
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Forholdsregler:

Oplysninger om produktspecifik bearbejdning og affaldshåndtering kan downloades 
fra Leica Geosystems-hjemmesiden på adressen http://www.leica-
geosystems.com/treatment eller indhentes hos din Leica Geosystems-forhandler.

�Advarsel Kun Leica Geosystems autoriserede serviceværksteder må reparere disse produkter.

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Sørg for at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse med 
miljøbestemmelserne i anvendelseslandet.
Sørg til enhver tid for at forhindre, at uberettigede personer kan få 
adgang til produktet.
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12.6 Laserklassifikation

Integreret 
afstandsmåler

Leica 3D Disto danner en synlig rød laserstråle, som kommer ud fra instrumentets 
front.

Produktet er et klasse 2-laserprodukt iht.:
• IEC60825-1: 2007 "Strålesikkerhed for laserprodukter"

Laserklasse 2-produkter:
Se ikke direkte ind i laserstrålen, og ret den ikke unødvendigt imod andre personer.
Øjebeskyttelse ydes normalt ved afværgeadfærd, herunder ved at blinke med øjnene.

�Advarsel Det kan være farligt at se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (f.eks. kikkert 
eller teleskop).
Forholdsregler:
Se ikke direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler.

�Udvis 
forsigtighed

Det kan være farligt for øjnene at se ind i laserstrålen.
Forholdsregler:
Se ikke direkte ind i laserstrålen. Sørg for, at laseren sigter over eller under 
øjenniveau. (især med faste installationer, i maskiner osv.)
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Mærkning

a) Laserstråle

a

Complies with 21 CFR 1040.10 and 
1040.11 except for deviations 
pursuant to Laser Notice Nr. 50, 
dated June 24, 2007

>1/4s

3D Disto_041

Laserstråling
Se ikke direkte ind i strålen

Klasse 2-laserprodukt
i overensstemmelse med IEC 

60825-1
( 2007-03 )

Po  1,00 mW
 = 620 - 690 nm
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12.7 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

Beskrivelse Med begrebet elektromagnetisk kompatibilitet forstås produktets evne til at fungere 
korrekt i et område med elektromagnetiske stråler og statisk elektricitet uden at 
forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andet udstyr.

�Advarsel 3D Disto lever op til de strengeste, relevante standarder og regler. 
Alligevel kan muligheden for, at udstyret forårsager interferens i andre apparater, 
ikke udelukkes fuldstændigt.

�Udvis 
forsigtighed

Forsøg aldrig at reparere produktet på egen hånd. I tilfælde af skader skal den lokale 
forhandler kontaktes.

�Advarsel Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr. 

Selv om produktet opfylder de strenge krav og standarder, som gælder på dette 
område, kan Leica Geosystems ikke fuldstændigt udelukke muligheden for, at andet 
udstyr kan blive forstyrret.
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�Udvis 
forsigtighed

Der er risiko for forstyrrelser i andet udstyr, hvis produktet bruges sammen med 
tredjepartstilbehør, f.eks. bærbare computere, pc'er, tovejsradioer, ikke-standardiserede 
kabler eller eksterne batterier.
Forholdsregler:
Brug kun udstyret og tilbehøret, der anbefales af Leica Geosystems. Når dette bruges 
sammen med produktet, opfylder det de strenge krav i retningslinjer og standarder. 
Vær ved brug af computere og tovejsradioer opmærksom på producentens 
oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet.

�Udvis 
forsigtighed

Forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling kan resultere i fejlagtige målinger.
Selv om produktet opfylder de strenge regulativer og standarder, som gælder på 
dette område, kan Leica Geosystems ikke fuldstændigt udelukke muligheden for, at 
produktet kan forstyrres af meget stærk elektromagnetisk stråling, for eksempel i 
nærheden af radiosendere, tovejsradioer eller dieselgeneratorer.
Forholdsregler:
Hold øje med, at resultaterne ser troværdige ud under disse forhold.

�Advarsel Hvis produktet bruges med kabler, f.eks. strømkabler eller grænsefladekabler, der 
kun er tilsluttet i den ene ende, kan elektromagnetisk stråling overskride det tilladte 
niveau og forstyrre andet udstyrs korrekte funktion. 
Forholdsregler:
Når produktet er i brug, skal begge ender af kabler, f.eks. til eksternt batteri eller til 
computere, være sat i.
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Arbejde med WLAN

�Advarsel Elektromagnetiske felter kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr, i installationer, i 
medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller høreapparater og i fly. De kan også påvirke 
mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selv om produktet i kombination med radioudstyr eller digitale mobiltelefoner, der 
anbefales af Leica Geosystems, opfylder de strenge krav i gældende direktiver og 
standarder, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for forstyrrelser af 
andet udstyr, eller at mennesker eller dyr kan blive påvirket.
• Anvend ikke produktet i nærheden af tankstationer eller kemiske anlæg eller i 

andre områder, hvor der er eksplosionsfare.
• Anvend ikke produktet nær medicinsk udstyr.
• Anvend ikke produktet i fly.
• Anvend ikke produktet nær kroppen i længere tid.
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12.8 FCC-erklæring, gældende i USA.

�Advarsel Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital 
enhed i klasse B iht. afsnit 15 i FCC-bestemmelserne.
Disse grænseværdier er udarbejdet for at fastlægge en rimelig grad af beskyttelse 
imod skadelig interferens i installationer i boligområder.
Dette udstyr danner, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det 
ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage 
skadelig forstyrrelse af radiokommunikation. Det er dog ikke sikkert, at der ikke vil 
forekomme skadelige forstyrrelser i bestemte installationer.
Hvis udstyret medfører skadelige forstyrrelser af radio- eller tv-modtagelsen, hvilket 
kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at 
afhjælpe forstyrrelsen på en eller flere af følgende måder:
• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Slut udstyret til en stikkontakt på en anden gruppe end modtagerens.
• Kontakt din forhandler eller en erfaren radio- og tv-tekniker for at få yderligere 

hjælp.

�Advarsel Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Leica 
Geosystems, kan føre til, at brugerens ret til at anvende udstyret bortfalder.
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SAR-information FCC-erklæring om udsættelse for stråling
Stråleudgangseffekten fra instrumentet er langt under FCC-grænserne for 
eksponering for radiofrekvensenergi. Alligevel bør instrument anvendes på en sådan 
måde, at muligheden for kontakt med mennesker minimeres under normal drift. 
Forebyg risikoen for overskridelse af FCC-grænserne ved at holde en afstand på 
mindst 20 cm imellem dig selv (eller enhver anden person i nærheden) og den 
indbyggede antenne i instrumentet.
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Mærkning 3D Disto

3D Disto_042

Equi.No.:
 123456789012
S/N:

12345678
12345678

SWISS Technology
by Leica Geosystems

Art.No.: 772171          Power: 24V    / 2.5A
IC: 3177A-3DDISTO   FCC ID: RFF-3DDISTO
Patents: WO 9427164, WO 0216964, 
WO 03008909, WO 0244754, EP 1195617, WO 9818019

www.leica-geosystems.com

Type:Type:  Leica 3D DistoLeica 3D Disto

Made in Singapore

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, 
including inteference that may cause undesired operation.
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Mærkning 
betjeningsenhed

Mærkning RM100 
fjernbetjening

3D Disto_044

Art.No.: 123456

123456
S.No.: PC102302494

102302494

3D Disto_043

RM
100

Type:  RM100
 Art.No.:  780994

Power:  1.5V    / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: 
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12.9 Overensstemmelse med nationale regulativer

Overensstemmelse 
med nationale 
regulativer

• Frankrig
Vedrørende det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde: Brug af dette 
WLAN-produkt (eller WLAN-funktionen i dette produkt) er begrænset til 
indendørs brug i Frankrig.

• Japan
Denne enhed er blevet tildelt et identifikationsnummer af Ministeriet for Indre 
Anliggender og Kommunikation under "Forordning om tekniske 
regulativer/konformitetscertificering mv. vedr. specificeret radioudstyr ( 特定無線

設備の技術基準適合証明等に関する規則 )"Artikel 2-1-xx "Denne enhed må ikke 
ændres (ellers vil det tildelte nummer være ugyldigt)"

Dette udstyr har et typegodkendelsesbevis baseret på radiolovgivningen.
本機器は電波法に基づく工事設計認証を取得しています

Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at instrumentet lever op til de 
essentielle krav og andre relevante bestemmelser i de gældende 
europæiske direktiver. Overensstemmelseserklæringen kan ses på 
http://www.leica-geosystems.com/ce.
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• Overensstemmelse i lande med andre nationale regler, som ikke omfattes af FCC 
del 15 eller det europæiske direktiv 1999/5/EF, skal godkendes før anvendelse og 
betjening.
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13 Tekniske Data
Nøjagtighed, 
afstande imellem 
to målepunkter 
(3D)

Vinkelmåling (Hz/V)

Egenskaber for 
laserafstandsmåler

Hældningssensor

@ 10 m @ 30 m @ 50 m

Kombination af vinkel- og 
afstandsmåling

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

Arbejdsområde: Horisontal 360°, Vertikal 250°
Nøjagtighed: 5" (1,2 mm @ 50 m)

Målesystem: Systemanalysebasis 100 MHz - 150 MHz
Type: Koaksial, synlig rød laser
Arbejdsområde: 0,5 - 50 m
Laserklasse: 2
Lasertype: 650 nm; < 1 mW
Laserpunktstørrelse (ved afstande): @ 10 m: ~7 mm x 7 mm

@ 30 m: ~9 mm x 15 mm

Selvnivelleringsområde: ± 3°
Nøjagtighed: 10" (2,5 mm @ 50 m)
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Søger

Libellefølsomhed 1°/mm

Betjening

Zoom (forstørrelse): 1x, 2x, 4x, 8x
Synsfelt (@ 10 m): 1x: 3,40 m x 2,14 m

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

Type Beskrivelse

Display Højopløsningsskærm, 800 x 480 Pixel, 4,8'' TFT LCD, 
16 mio. farver

Knapper/brugerflade 3D Disto: ON/OFF-knap
Betjeningsenhed: Berøringsfølsom skærm, 
ON/OFF-knap

Hukommelseskapacitet Flashhukommelse: 32 GB

Porte 3D Disto: USB type B, strømforsyning med stik, 
strømforsyning med stik til betjeningsenhed
Betjeningsenhed: USB type A, Micro-B, strømforsyning 
med stik
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Kommunikation

Strømforsyning

Montering 5/8" gevind

Type Beskrivelse

Dataoverførsel USB: Type Micro-B og type A, WLAN

Trådløs teknologi SD-kort, område 50 m (afhængigt af omgivelserne), 
11 kanaler

Understøttede 
dataformater

Import: DXF, CSV
Eksport: DXF, TXT, CSV, JPG

Instrument Type Typisk driftstid

3D Disto Li-ion-batteri, spænding: 14,4 V 63 Wh, 
ladetid 8 timer
Ekstern strømforsyning, spænding: 
24 VDC, 2,5 A

8 t

Betjenings-
enhed

Li-Ion batteri, 2500 mAt, 3,7 V
Ekstern strømforsyning, spænding: 
5 VDC, 2,0 A, ladetid 7 timer

6 t
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Instrumentets 
dimensioner

Vægt

Miljømæssige 
specifikationer

Temperatur

Beskyttelse mod vand, støv og sand

3D Disto: 186,6 x 215,5 mm (diameter x højde)
Betjeningsenhed: 178,5 x 120 x 25,8 mm

3D Disto: 2,8 kg
Betjeningsenhed: 0,33 kg

Type Arbejdstemperatur [°C] Opbevaringstemperatur 
[°C]

3D Disto -10 til +50 -25 til +70

Betjeningsenhed -10 til +50 -25 til +70

Type Beskyttelse

3D Disto IP54 (IEC 60529)

Betjeningsenhed IP5X
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Luftfugtighed

RM100-
fjernbetjening

Type Beskyttelse

3D Disto Maks. 85 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende

Betjeningsenhed Maks. 85 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende

Rækkevidde: 25 m (afhængigt af omgivelserne og driftsforholdene)
Kommunikation: Infrarød (IR)
Batteri 1 AA, 1,5 V
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14 International begrænset garanti, 
softwarelicensaftale

International 
begrænset garanti

For dette produkt gælder vilkår og betingelser i den internationale begrænsede 
garanti, som kan downloades på Leica Geosystems-hjemmesiden på 
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty og fås hos din Leica 
Geosystems forhandler. Ovenstående garanti er udelukkende og træder i stedet 
for enhver anden form for garantiindeståelse, vilkår og betingelser, det være sig 
udtrykkelige eller underforståede, med grundlag i kendsgerninger eller lovgivning, 
lovkrav eller andet, hvilket også omfatter indeståelser, vilkår og betingelser for 
salgbarhed, egnethed til bestemte formål, tilfredsstillende kvalitet og konformitet, 
som alt fraskrives udtrykkeligt.

* Garantien på tre år kræver, at 3D Disto registreres på vores websted på adressen 
https://myworld.leica-geosystems.com inden for otte uger efter købsdatoen. 
Hvis produktet ikke registreres, gælder to års garanti.

3D Disto leveres med tre* års garanti fra Leica Geosystems.
Mere detaljeret information kan findes på:
https://myworld.leica-geosystems.com
Ret til ændringer forbeholdes (tegninger, beskrivelser og tekniske 
specifikationer).
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Softwarelicens-
aftale

Dette produkt indeholder software, som er installeret forud på produktet, eller er 
leveret til dig på et databærende medium, eller som kan downloades online af dig 
efter forudgående autorisation fra Leica Geosystems. Denne software er beskyttet 
af copyright og anden lovgivning, og dens anvendelse defineres og reguleres af Leica 
Geosystems-softwarelicensaftalen, der uden at være begrænset hertil dækker 
aspekter som licensens omfang, garanti, immaterielle ejendomsrettigheder, 
begrænsning af ansvarshæftelse, udelukkelse af andre indeståelser, lovvalg og 
værneting. Du bedes sikre dig, at du til enhver tid lever op til vilkår og betingelser 
i Leica Geosystems-softwarelicensaftalen.

En sådan aftale leveres med alle produkter og kan også ses og downloades på Leica 
Geosystems-hjemmesiden på http://www.leica-geosystems.com/swlicense eller fås 
hos din Leica Geosystems-forhandler.

Du må ikke installere eller bruge softwaren, medmindre du har læst og accepteret 
vilkår og betingelser i softwarelicensaftalen fra Leica Geosystems. Installation eller 
brug af softwaren eller nogen del heraf vil blive betragtet som accept af alle vilkår 
og betingelser i en sådan licensaftale. Hvis du ikke er enig i alle eller nogle af 
betingelserne i en sådan licensaftale, må du ikke downloade, installere eller bruge 
softwaren, og du skal i så fald returnere den ubrugte software sammen med den 
ledsagende dokumentation og kvitteringen til forhandleren, hvor du købte produktet, 
inden for ti (10) dage efter købet for at få tilbagebetalt købsprisen fuldstændigt.
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GNU offentlig 
licens

Dele af 3D Disto softwaren er udviklet under GPL (GNU public license). De tilsvarende 
licenser fremgår af 3D Disto-cd'en og er placeret i mappen GPL licenses. Yderligere 
oplysninger fås ved at søge efter kontakt på www.leica-geosystems.com.
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Indeks

A
Absolut højde ................................................... 115
Addition

Efter måling ................................................. 100
Under måling ............................................... 101

Afstand ............................................................... 16
Afstandsmåling ................................................... 57
Annuller fortryd .................................................. 52
Ansvarsområder ................................................ 189
Anvendelse af denne brugervejledning ................ 10
Anvendelsesformål ............................................ 186
Applikation

Applikationsprogrammer ................................ 40
Demotilstand ................................................. 41
Licens og aktivering ....................................... 42

Arbejdstemperatur ............................................ 208
Areal ........................................................... 17, 102

Horisontalt .................................................. 103
Hældende .................................................... 105

Assistent ............................................................ 70
Automatiserede scanninger .............................. 149

B
Batteri

Førstegangsanvendelse ..................................58
Opladning ......................................................59

Begrænsninger for anvendelse ..........................188
Betjeningsenhed .................................................29

Brugerinput ....................................................47
Dataeksport ...................................................80
Dataimport .....................................................76
Komponenter .................................................34
Strømforsyning ..............................................37

Brugerflade .........................................................47
Brugervejledning

Anvendelse af ................................................10
Beskrivelse af brugervejledninger ...................11
Brugervejledningens anvendelsesområde ........10

C
Cirkelværktøj .....................................................134

D
Data-cd ...............................................................28
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Dataoverførsel .............................................. 68, 76
Dato ............................................................. 61, 70
Decimalskilletegn ................................................ 61
Demotilstand ...................................................... 41
Direkte afstand imellem to målepunkter ....... 16, 99
Dokumentation ................................................... 11

Brugervejledning ............................................ 11
Drejekommandoer .............................................. 90
DXF ..................................................................... 25

E
Eksport ............................................................... 80
Eksport af filer .................................................... 82
Eksporter ............................................................ 70
Elektromagnetisk kompatibilitet ........................ 196
Elektronisk justering .......................................... 172
Enheder ........................................................ 61, 70

F
Fabriksindstillinger ............................................ 179
Fald ............................................................ 91, 127
FCC-erklæring .................................................... 199
Fejlmeddelelser ................................................. 168
Filer .............................................................. 73, 76
Fjern ............................................... 27, 35, 57, 167

Forkortelser ........................................................14
Forskydningsværktøjer .........................................89
Forstørrelse ...................................................53, 89
Fortryd ................................................................52
Fotos ..................................................................71

G
Galleri .........................................................75, 125
Garanti ..............................................................210
Genstart ..............................................................40
Gitter ..........................................................25, 159
Grænseflade ..................................................30, 47

H
Horisont ........................................................17, 90
Horisontal afstand ..............................................16
Horisontal vinkel .................................................14
Horisontale volumener ......................................103
Horisontalt areal .................................17, 102, 103
Hældning .................................................20, 32, 60
Hældningsakse ....................................................14
Hældningsareal ............................................17, 102
Hældningssensor .................................................20
Håndstrop ...........................................................34
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