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  D2 TMDISTO Leica دستورالعمل استفاده از متر لیزری
   

  حدودیت های استفادهم
طقی که خطر اذا این محصول را در منل ه محل سکونت انسانهاست طراحی شده است.این ابزار جهت استفاده در مناطقی ک

 می باشد استفاده نکنید. تهاجمیانفجار وجود داشته یا محیط 
 

 مرور کلی

 :( Aبراساس شکل ) صفحه کلید
1 .ON/DIST :لطوروشن/ دگمه 

 جمع: دگمه [+].2
3 .FUNCTION تابع: دگمه 

6.REFERENCEرفرنسمه گ: د 

5. CLEAR/OFFدگمه حذف/خاموش : 

4 ..HISTORICAL MEMORY/TIMER /تایمر: دگمه حافظه تاریخی 
7. ILLUMINATION/UNITS/یکاها()واحدها  : دگمه روشن سازی 

 تفریق: دگمه [-] .8
 
 

 :(Bبراساس شکل ) صفحه نمایش
                                                                                . عالمت روشن بودن لیزر1
 (انتهایی/ ی/عقبییجلوبخش ) رفرنس. 2
 قانون فیثاغورس.3
  )خود راه انداز( تایمر.6
 . حافظه تاریخی5
 . مساحت/حجم4
 . وضعیت باتری7
 (2/3با توان) ههمرا )یکاها( .. واحدها8
 2. خط میانی9

 1. خط میانی 11
  . خط اصلی11
 . نمایش حداقل/حداکثر12

 Infoخطا یا عالمت  13
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 راه اندازی

 (C) شکل اری/ تعویض باتری هاذگ جای
                                                             درب قسمت باتری را بردارید.. 1
 باتری ها را بدرستی جایگذاری کنید .2
  . درب قسمت باتری را ببندید.3
 
 

 ه طور مداوم چشمک زد، باتری ها را تعویض کنید.ب صفحه نمایش  عالمت باتری در وقتی 

 .فقط از باتری های الکالین استفاده کنید 

 جهت جلوگیری از خوردگی، باتری ها را خارج کنید. چنانچه ابزار را برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید 

 

 بهره برداری

 اندازه گیری شرایط
 محدوده

 باشد. متر می 1015 -41محدوده اندازه گیری 
در هنگام شب یا غروب آفتاب و یا زمانی که هدف مورد اندازه گیری در سایه قرار دارد محدوده اندازه گیری بدون وجود 

 هدف افزایش می یابد. صفحه
          ضعیفی دارد از  خاصیت انعکاسی مورد اندازه گیری جهت افزایش محدوده اندازه گیری در طی روز یا چنانچه هدف

 استفاده کنید. فهد صفحه

 سطوح هدف
 :احتیاط 

زمانی که اندازه گیری به سمت مایعات بی رنگ مانند آب و .. یا شیشه عاری از گردوغبار، فوم پلی استایرن یا سطوح نیمه 
. هدف قراردادن سطوح بسیار صیقلی ممکن است منجر به بازتاب پرتو دهدمی  رخمشابه باشد، خطای اندازه گیری  یتراوا

 ایجاد خطای اندازه گیری شود. لیرز و
 اطمینان حاصل کنید که لنز نوری دستگاه تمیز می باشد و ضربه گیر آسیب مکانیکی ندیده است.

حرکت مانند جرثقیل، تجهیزات  لدرحا یا جهت تعیین موقعیت اشیای طولدر هنگام استفاده از این ابزار جهت اندازه گیری 
 منجر به اندازه گیری نادرست می شود پیش بینی نمایید. حوادثی را کهساختمانی، سکوها و .. 

 

 /خاموش کردن ابزارنروش

  دگمهON ید. ابزار و لیزر روشن می شودهرا فشار د. 
 صفحه نمایش تا زمانی که دگمه بعدی فشار داده شود عالمت باتری را نشان می دهد.
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  دگمه  ممتدبا فشارCLEAR نیز ور اتوماتیک بعد از سه دقیقه عدم فعالیت . دستگاه به طدستگاه خاموش می شود
 می شود.  خاموش

 

 تنظیم دستگاه

  دگمه  ممتدفشارUNITS   موردنظر می شود: )یکا(هایواحدموجب ظاهرشدن 

  موجودواحد های: 

 حجم مساحت طول 

1 0.000 m 20.000 m 30.000 m 
2 0'00"1/16 20.00ft 30.0ft 
3 0 in 1/16 20.00ft 30.0ft 
6 0.00ft 20.00ft 30.0ft 

 

 حذف دگمه 
 .آخرین عملیات حذف می شود CLEARبا فشار دگمه 

 

 روشن سازی
 روشن و خاموش می شود. نمایش صفحه UNITSبا فشار دگمه 

 

 رفرنستنظیم 
 در شکل مقابل(. 2)شماره را نشان می دهدبخش عقبی ابزار  ،دستگاه رفرنسپیش فرض 

 
 

 رای سنجش های زیر تنظیم کرد:این دستگاه را می توان ب
  شکل ( جهت اندازه گیری از یک لبهDقال ،)مطابق شکل بلند کنید. ثابت را  ب(E ) 

 



 

4 
 

 

 شکل  جهت اندازه گیری قسمت بیرونی یک کنج (D قالب ثابت را ،)سپس قالب را با فشار جزئی به  ،کردهبلند
 ( Eابق شکل )مطحاال قالب به طور کامل باز شده است.  سمت راست بکشید.

 احتیاط 
 تنظیم شده باشد. "بخش انتهایی "اندازه گیری برروی رفرنسبازشده، قالب ثابت  بایری گمطمئن شوید که در زمان اندازه 

  شکل 6با فشار دگمه(A ) ،انجام می شود. "جلویی بخش"از  ،اندازه گیری بعدی 
  اندازه گیری تنظیم  رفرنسمانی که تا ز می شود انجام "بخش انتهایی"اندازه گیری از ، 6بار فشار دگمه  دوبا

 (Fشود.) شکل 
 .عقبی( بخشبه صورت اتوماتیک به تنظیم پیش فرض برمی گردد) رفرنسبعد از یکبار اندازه گیری، 

 برمی گردد. "جلویی بخش"اندازه گیری به  6دگمه  با فشار ممتد 
 

 از سمت چپ: F شرح شکل
 بخش جلویی 

 بخش عقبی 

 بخش انتهایی 

 

 اندازه گیری

 منفرد طولاندازه گیری  
  با یک بار فشار دگمهON .لیزر فعال می شود 

  با یک بار فشار دگمهON  انجام می شود. طولاندازه گیری 

 نتایج فوراً در صفحه نمایش ظاهر می شود.

 

 پیوستهاندازه گیری 
 با روش زیر می توان فواصل را اندازه گرفت:

  با فشار ممتد دگمهON آغاز می شود. پیوستهبیپ شنیده می شود و اندازه گیری  صدای 

  با فشار دگمهON .اندازه گیری پیوسته متوقف می شود 

  ظاهر می شود. اصلیاندازه گیری شده در خط  مقدارآخرین 

 

 اندازه گیری حداقل/حداکثر
      عنوان مثال تعیین اقطار اتاق ، بهحداقل یا حداکثر را از یک نقطه سنجش خاص تعیین کند طولاین عملکرد قادر است 

 .افقی ) مقدار حداقل( طول) مقدار حداکثر ( یا 
 اندازه گیری پیوسته را روشن کنید. مقادیر حداقل و حداکثر نمایش داده می شود.
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 توابع

 جمع/تفریق
 :طولاندازه گیری 

o  سنجش بعدی به مقدار قبلی اضافه می شود. +با فشار دگمه 
o  جش بعدی از مقدار قبلی کم می شود.سن -با فشار دکمه 

در خط میانی  اخیرسنجش ، ظاهر شده 2این روش را به تعداد مورد نیاز تکرار کنید. مقدار سنجش شده قبلی در خط میانی 
 ظاهر می شود. اصلینتیجه در خط  و 1

o  با فشار دگمهCLEAR .آخرین مرحله حذف می شود 

 

 تابع مساحت
o  دگمهFUNC  .ظاهر می شود.        عالمت را فشار دهید 

o  با فشار دگمهON  انجام می شود) مثالً طول( طولاولین سنجش 

o  با فشار دگمهON  انجام می شود) مثالً عرض( طولدومین سنجش 

o 2و  1مقادیر اندازه گیری شده) مثال طول و عرض( در خطوط میانی  .مساحت در خط اصلی نمایش داده می شود 
 ظاهر می شود.

 
 ردن و کم کردن مساحتاضافه ک

 را فشار دهید. -یا  +گمه د را باهم جمع کنید. برای این کار  تابع مساحت و مساحت درحال اندازه گیری

o  با فشار دگمهON  طول( انجام می شود) مثالً طولاولین سنجش 

o  با فشار دگمهON  انجام می شود) مثالً عرض( طولدومین سنجش 

 با حصول نتیجه دومین مساحت  اندازه گیری شده عالمت + چشمک می زند.
o  با فشار دگمهON .ظاهر می شود. اصلینتایج مساحت اضافه شده در خط  این جمع شدن تایید می شود 

 
 

 تابع حجم
o  دگمهFUNC را دوبار فشار دهید. عالمت           ظاهر می شود. 

o  دگمهON  صورت می گیرد. ) مثال طول( طولرا فشار دهید اولین سنجش 

o  با فشار دگمهON  انجام می شود) مثالً عرض( طولدومین سنجش 

 اندازه گیری مساحت که از مقادیر سنجش شده بدست آمده در خط اصلی نمایش داده می شود. حاصل

o  با فشار دگمهON  شود.ظاهر می  1انجام می شود) مثال ارتفاع(. این مقدار در خط  طولسومین سنجش 

 ظاهر می شود. 2و  1مقدار حجم در خط اصلی نمایش داده می شودو دو مقدار سنجش شده قبلی در خطوط 
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 اندازه گیری غیرمستقیم
را که دسترسی به آنها مشکل            طول هاییرا با روش فیثاغورس اندازه بگیرد. این روش سنجش طول این ابزار قادر است 

 .می باشد تسهیل می کند
 مراحل زیر را دنبال کنید:

  .تمامی نقاط هدف بایستی بر سطح دیوار تراز) افقی( یا عمود باشند 

  مثال قالب ثابت کامال باز  یک نقطه ثابت چرخانده شود. حول دستگاهبهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که (
 شده و دستگاه  مقابل دیوار قرار گیرد(

 مقدار حداقل جهت اندازه گیری خاصی که بایستی در  .داکثر جمع می شودمیزان حداقل و ح ،برای اندازه گیری
 زوایای قائمه هدف باشند استفاده شده و مقدار حداکثر برای سایر اندازه گیری ها استفاده می شود.

اکثر و که اندازه گیری شده در زوایای قائمه هستند. از تابع حد ایه طولاطمینان حاصل کنید که اولین اندازه گیری و 
 حداقل استفاده کنید.

 

 (G)شکل  سنجش کمکی 2با استفاده از طول تعیین  -اندازه گیری غیرمستقیم
 نمایش داده می شود         را سه بار فشار دهید. عالمت  FUNCدگمه  

        طولی که بایستی اندازه گیری شود در عالمت مذکور چشمک می زند.

  اندازه می گیرد. دستگاه طول را ONبا فشار دگمه  

  دومین طول مورد اندازه گیری در عالمت چشمک می زند.

 را فشار دهید. طول افقی سنجش می شود. ONدگمه  

 نتیجه در خط اصلی نمایش داده می شود.
      در زمان اندازه گیری یک طول به طور ممتد فشار داده شود، اندازه گیری پیوسته حداکثر یا حداقل فعال  ONاگر دگمه 
 می شود.

 

 (Hسنجش کمکی )شکل  3تعیین طول با استفاده از  -اندازه گیری غیرمستقیم

 
 را چهاربار فشار دهید.این عالمت             نمایش داده می شود. FUNCدگمه  

                   طول مورد اندازه گیری در این عالمت چشمک می زند.

  طول سنجش می شود. ONبا فشار دگمه  

 ومین طول مورد اندازه گیری در عالمت چشمک می زند.د
 طول افقی سنجش می شود. ONبا فشار دگمه  

 عالمت چشمک می زند.سومین طول مورد اندازه گیری در 
 طول سنجش می شود. ONبا فشار دگمه  

 نتیجه این تابع در خط اصلی نمایش داده می شود.

                    ور ممتد فشار داده شود، اندازه گیری پیوسته حداکثر یا حداقل فعال در زمان اندازه گیری یک طول به ط ONاگر دگمه 
 می شود.
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 بندیمرز عملیات

 (Iبه عنوان مثال در نصب زیرسازی های چوبی) شکل مفید می باشد. طول های مساوی   بندیمرز جهت عملیاتاین  

 

 
 

 مایش داده می شود.ن -/---/-را پنج بار فشار دهید. عالمت  FUNCدگمه  

 موردنظر تنظیم کرد. بندیمرز. این مقدار را می توان با طول متر ( 1عددی در خط اصلی ظاهر می شود )مقدار پیش فرض 
 عالمت + این مقدار را افزایش می دهد. 

  این مقدار را کاهش می دهد. –عالمت 

 این دگمه ها سرعت تغییر مقادیر افزایش می یابد. ممتد با فشار

 اندازه گیری پیوسته شروع می شود. ONفشار دگمه  با 

مناسب بعدی مرز در خط اصلی فاصله تا نقطه  طول تنظیم شده یا  مضرب مناسب بعدی ظاهر می شود. ، 1در خط میانی 
 نمایش داده می شود.

ی به این نقطه وقت .شنیده می شود(، صدای بیپ m 0.10 به کمتر از نزدیک )  مرزیک نقطه به در زمان نزدیک شدن 
 شروع به چشمک زدن می کند. 1می رسد صدای بیپ تغییر کرده و خط میانی 

 صله برمی گردد.فاسنجش طول متوقف شده و ابزار به حالت سنجش اختصاصی  ONبا فشار دگمه  
 

 حافظه 

  دگمهTIMER .یری شده ظاهر می شود.گظاهر شده و آخرین مقدار اندازه  عالمت  را فشار دهید 

 استفاده کنید. این مقادیر را نیز می توان در توابع استفاده کرد. اخیراندازه گیری  11رهیابی  جهت –دگمه های + یا  از

 استفاده از مقادیر ذخیره شده در توابع
 (:توابع مساحت) مثال سطوح دیواراضافه کردن طول ها در 

 اضافه کردن طول ها)به بخش جمع/تفریق مراجعه کنید(

 گمه با فشار دFUNC تابع مساحت مثالً مساحت یک اتاق را اندازه گیری کنید. 

 .دگمه + را فشار دهید 

  با فشار دگمهTIMER و مقدار صحیح را جستجو کنید. هحافظه را فراخوانی کرد 
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  با فشار ممتد دگمهTIMER .این میزان به این تابع وارد شده و نتیجه ) مثال مساحت( نمایش داده می شود 

 خود راه انداز(تایمر) 
  با فشار ممتد دگمهTIMER  عالمت .نمایش داده می شود 

 ثانیه  تنظیم شده است. 5تایمر روی 

 .دگمه + مقدار را افزایش می دهد 

  مقدار را کاهش می دهد. –دگمه 

 این دگمه ها سرعت تغییر مقادیر افزایش می یابد. ممتد با فشار
 .گیری انجام می گرددود) درصورت روشن بودن لیزر( و سپس اندازهشمارش معکوس به طور اتوماتیک آغاز می ش

 

 خاموش کردن صدای بیپ
  ثانیه نگهدارید. 5را فشار داده و به طور همزمان به مدت  -و  4دو دگمه 

 ثانیه فشار داده و نگهدارید. 5برای فعالسازی آن، دگمه ها را به مدت  صدای بیپ خاموش می شود.
 

 اخطارهای نمایش

 خطاهای زیر را می توان تصحیح کرد: نمایش داده می شود.  "error "یا   تمامی خطاهای نمایش با عالمت 

 تصحیح علت 

 روش را تکرار کنید خطای محاسبه 216

 اجازه دهید دستگاه خنک شود درجه حرات باالست 252

 ابزار را گرم کنید درجه حرارت پایین است 253

 از صفحه هدف استفاده کنید سیار ضعیف است. زمان اندازه گیری طوالنی استسیگنال دریافتی ب 255

 از صفحه هدف استفاده کنید)سمت خاکستری( سیگنال دریافتی بسیار قوی است 254

 از صفحه هدف استفاده کنید)سمت قهوه ای( سنجش ناقص است. نور پس زمینه خیلی باالست 257

 طول اندازه گیری را در محدوده ی سنجش انتخاب کنید ی باشدخارج از محدوده اندازه گیری م 258

 تصحیح علت خطا

 خطای سخت افزاری خطا
بایستی حتی بعد از خاموش کردن دستگاه این پیام فعال باقی 
 مانده و چندین بار تکرار شود. لطفاٌ با نمایندگی تماس بگیرید

 


