
Leica DISTO™ D2
The original laser distance meter





11
2

3



D

GB

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

OK

US

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG
R

R

Kullanma Kılavuzu
Türkçe

Sizleri Leica DISTO™ D2 ürününü satın aldığınız için 
tebrik ederiz.

İlk çalıştırmadan önce, güvenlik 
talimatlarının ve kullanma 
kılavuzunun dikkatle okunması 

gerekmektedir. Üründen sorumlu kişinin, tüm 
kullanıcıların ilgili yönergeleri anladığından ve 
uyguladığından emin olması gerekmektedir.

Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:

� UYARI
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat 

edilmez ise, ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol 
açabilecek türden amaç dışı kullanıma dikkati çeker.

� DİKKAT:
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat 

edilmez ise, hafif yaralanmalara ve/veya malzeme, 
finans ve çevre açısından zarara yol açabilecek türden 
amaç dışı kullanıma dikkati çeker.

Ürünün, teknik olarak doğru ve verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi için, kullanıcıya yardımcı olacak 
kullanım bilgileri.

Kullanım Amacı

Cihazın uygun kullanım şekilleri
• Mesafelerin ölçülmesi
• Alanlar ve hacimler gibi işlevlerin hesaplanması

Aykırı kullanım
• Cihazı talimatnameyi öğrenmeden kullanmak
• Öngörülen sınırlar dışında kullanım
• Güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması; ikaz ve 

dikkat etiketlerinin çıkarılması
• Cihazı tornavida (vs.) kullanılarak açılması
• Ürünü onarmak veya üzerinde değişiklik yapmak
• Leica Geosystems firmasının onayı olmaksızın diğer 

imalatçıların aksesuarlarının kullanılması.
• Merdiven kullanırken, faal makinelerin yakınında 

çalışırken veya korumasız makine parçalarının ya 
da tesislerin yakınında çalışırken, iskele üzerinde 
kasıtlı veya sorumsuz davranışlarda bulunulması

• Ürünün doğrudan güneşe doğrultulması
• Kasıtlı olarak başkasının gözüne doğrultmak; 

karanlıkta doğrultulsa bile
• Çalışma sahasında yetersiz güvenlik tedbirleri 

(örneğin, yollarda, inşaat sahalarında vb.)
1 Bu kılavuzda kullanılan simgelerLeica DISTO™ D2 762958a tr RO
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Kullanım alanı sınırları
Ayrıca “Teknik bilgiler” bölümüne bakın.

Leica DISTO™ cihazı, insanlar tarafından sürekli olarak 
ikamet edilen alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; 
patlayıcı ya da agresif ortamlarda kullanmayın.

Sorumluluklar
Orijinal ekipmanın imalatçısı olan CH-9435 
Heerbrugg adresinde mukim Leica Geosystems 
AG’nin (kısaca Leica Geosystems) sorumlulukları:
Leica Geosystems, Kullanma Kılavuzu ve orijinal 
aksesuarlar dahil olmak üzere, ürünün tam emniyetli 
olarak teslim edilmesinden sorumludur. 
(www.disto.com sitesinde talimatları başka lisanlarda 
bulabilirsiniz)

Leica tarafından üretilmeyen aksesuar imalatçısının 
sorumlulukları:
Leica DISTO™ ile ilgili olarak Leica tarafından 
üretilmeyen aksesuarların imalatçıları, ürünleri 
konusunda güvenlik kavramlarının geliştirilmesi, 
uygulanması ve iletişimde bulunulmasından sorumludur. 
Leica Geosystems ürünüyle birlikte kullanılırken söz 
konusu güvenlik kavramlarının verimli olmasından da 
sorumludurlar.

Cihazdan sorumlu kişinin yükümlülükleri:

� UYARI
Cihazdan sorumlu kişinin, cihazın talimatlara 

uygun olarak kullanıldığından emin olması 
gerekmektedir. Söz konusu kişi aynı zamanda 
personelin eğitimi ve tanziminden ve ekipmanın güvenli 
bir biçimde kullanılmasından da sorumludur. Üründen 
sorumlu kişinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
• Ürün üzerindeki emniyet talimatlarını ve kullanma 

kılavuzundaki talimatları anlamak.
• Kazaların önlenmesi ile ilgili yerel güvenlik 

yönetmeliklerine aşina olmak.
• Cihazın güvenliği tehlikeye girerse, Leica 

Geosystems firmasını ivedilikle bilgilendirmek.

Genel bakış

Klavye
Bkz: çizim {A}:

1 ON/DIST (AÇ/ÖLÇÜM) - düğmesi
2 ARTI [+] - düğmesi 
3 İŞLEV - düğmesi 
4 ÖLÇÜM DÜZEYİ - düğmesi 
5 SİL/KAPAT - düğmesi 
6 KAYIT BELLEĞİ/ZAMANLAYICI - düğmesi
7 IŞIKLANDIRMA/BİRİMLER - düğmesi
8 EKSİ [-] - düğmesi 
2Genel bakış Leica DISTO™ D2 762958a tr
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Gösterge
Bkz: çizim {B}

1 Lazer "AÇIK"
2 Ölçüm düzeyi (ön/arka/uç parçası)
3 Pisagor
4 Zamanlayıcı (otomatik-etkinleşme)
5 Kayıt belleği
6 Alan/hacim
7 Pil durumu
8 Üst simgeli birimler (2/3)
9 Ara satır 2
10 Ara satır 1
11 Özet bilgi satırı
12 min / maks gösterge
13 Bilgi simgesi

Cihazın işletilmesi

Pillerin Yerleştirilmesi / Değiştirilmesi
1 Pil haznesi kapağını çıkarın. 

Bkz: şekil {C}.
2 Pilleri yerleştirin; kutupların doğru tarafa 

yerleştirildiğinden emin olun. 
3 Pil haznesini kapatın. 
• Ekrandaki  simgesi sürekli yanıp sönmeye 

başladığı zaman pilleri değiştirin. 

Sadece alkalin pil kullanın.

Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, 
korozyona maruz kalmaması için pilleri çıkarın.

Kullanım

Ölçüm Koşulları
Erim
Erim, 60 m ile sınırlıdır.

Gece, alaca karanlıkta ve hedef gölgelendiğinde, hedef 
plakası kullanılmadığında ölçüm aralığı artar. Gün 
ışığında ya da hedefin yansıma özellikleri iyi değilse, 
ölçüm aralığını artırmak için hedef plakası kullanın!

Hedef Yüzeyler

� DİKKAT:
Renksiz sıvılara (örneğin, su), tozsuz cam 

yüzeylere, suni köpük ya da yarı geçirgen yüzeylere 
karşı ölçüm yapılırsa, ölçüm hataları meydana gelebilir. 
Çok parlak yüzeyler hedef alındığında, lazer ışını sapma 
gösterebilir ve ölçüm hataları meydana gelebilir.

Kullanım Tehlikeleri
� DİKKAT:

Cihazın düşürülmesinden veya uygun olmayan 
alanda kullanılmasından ya da üzerinde yapılan 
3 Cihazın işletilmesiLeica DISTO™ D2 762958a tr RO
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değişiklikten kaynaklanan bir arıza sebebiyle hatalı 
ölçümlerden sakının.

Önlemler:
Periyodik olarak deneme ölçümleri yapın.

Bu denetimi, cihazın aşırı kullanımında, önemli 
ölçümlerden önce, önemli ölçüm sırasında ve 
sonrasında özellikle tekrarlayınız.

Leica DISTO™ merceğinin temiz tutulduğundan ve 
çarpmaya karşı koruyucuların mekanik zarar 
görmediğinden emin olun.

� DİKKAT:
Cihazı mesafe ölçümleri veya hareketli nesnelerin 

konumlandırılması için (örneğin, vinçler, inşaat 
ekipmanı, platformlar vb) kullanırken, öngörülmeyen 
olaylar neticesinde hatalı ölçümler yapılabilir.

Önlemler:
Bu ürünü sadece bir ölçüm sensörü olarak kullanın; 
kontrol cihazı olarak kullanmayın. Hatalı ölçüm 
yapılması, cihazın arızalanması veya mevcut güvenlik 
tedbirleri (örneğin emniyet sınırlı şalteri) dolayısıyla güç 
arızası meydana gelmesi halinde, sistem hiçbir şekilde 
zarar görmeyecek şekilde yapılandırılmalı ve 
çalıştırılmalıdır.

Açma/kapama işlemi
1x kısa: cihaz ve lazer açılır.

Bir sonraki düğmeye basma işlemine  kadar 
ekranda pil simgesi görüntülenir.

Bu düğmeye uzun bir süre basılınca, cihaz 
kapanır.

Çalıştırılmadan geçen üç dakikalık bir süreden 
sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihazın ayarlanması
İstediğiniz birim görüntüleninceye kadar basın.

Olası birimler:

SİL-Tuşu
1x kısa: son işlem iptal edilir.

Işıklandırma
1x kısa: ekran aydınlatması etkinleşir veya devre 
dışı kalır.

Mesafe Alan Hacim
1. 0.000 m 0.000 m² 0.000 m³
2. 0'0'' 1/16 0.00 ft² 0.0 ft³
3. 0 in 1/16 0.00 ft² 0.0 ft³
4. 0.00 ft 0.00 ft² 0.0 ft³
4Kullanım Leica DISTO™ D2 762958a tr
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Ölçüm Düzeyi Ayarı
Standart ölçüm düzeyi ayarı olarak arka ölçüm düzeyi 
ayarlıdır.

Cihaz aşağıdaki ölçümler için ayarlanabilir:
• Kenardan ölçüm yapmak için, (bkz: çizim {D}), ilk 

“tık” sesi duyuluncaya kadar tespit dayanağını 
katlayın. Bkz: çizim {E}.

• Köşeden ölçüm yapmak için, (bkz: çizim {D}), “tık” 
sesi duyuluncaya kadar tespit dayanağını katlayın, 
hafif baskı uygulayarak tespit dayanağını sağ tarafa 
itin; tespit dayanağı şimdi tamamen açılabilir. 
Bkz: çizim {E}.

� DİKKAT:
Açık uç parçasından ölçüm yaparken, ölçüm 

düzeyinin “Uç parçası” olarak ayarlandığından emin 
olun!

1x kısa: bir sonraki ölçüm, ön kenardan yapılır.

2x kısa: ölçüm açık uç parçasından yapılır.

Bir ölçümden sonra ölçüm düzeyi ayarı, kendiliğinden 
standart (arka referans) ölçüm düzeyine ayarlanır.

1x uzun: yeni bir ölçüm düzeyi ayarlanıncaya 
kadar ölçümler referans olarak önden yapılır.

2x uzun: yeni bir ölçüm düzeyi ayarlanıncaya 
kadar ölçümler açık uç parçasından yapılır.

Bkz: çizim {F}.

Ölçüm İşlemleri

Münferit Mesafe Ölçümü
1x kısa: lazer çalıştırılır.

1x kısa: mesafe ölçümü yapılır. 

Sonuç hemen ekranda görüntülenir.

Sabit ölçüm
Mesafeler bu işlev ile ölçülebilir.

1x uzun: “bip” ikaz sesi duyulur. Sabit ölçüm işlemi 
başlar.

1x kısa: sabit ölçüm işlemi son bulur. 

Son ölçülen değer, özet bilgi satırında görüntülenir.

Minimum-/Maksimum-Ölçüm
Bu işlev, belli bir ölçüm noktasından minimum veya 
maksimum mesafenin belirlenmesini mümkün kılar; 
örneğin oda çapraz mesafelerinin (maksimum değer) ya 
da yatay mesafenin (minimum değer) belirlenmesi.

Sabit ölçüm işlevinin etkinleştirilmesi (yukarıya bakın). 

Uygun maksimum ve minimum değerler görüntülenir.
5 Ölçüm İşlemleriLeica DISTO™ D2 762958a tr RO
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İşlevler

Ekleme / Çıkarma
Mesafe Ölçümü

1x kısa: bir sonraki ölçüm, bir öncekine eklenir.

1x kısa: bir sonraki ölçüm, bir öncekinden çıkarılır.

Bu prosedürü işlem tamamlanıncaya kadar tekrarlayın. 
Sonuç özet çubuğunda görüntülenir; daha önce ölçülen 
değer, ara satır 2’de gösterilir; eklenecek değer ise ara 
satır 1’de görünür.

1x kısa: son adım iptal edilir.

Alan işlevi
1x kısa:  simgesi görüntülenir.

1x kısa: ilk mesafe ölçümü yapılır (örneğin, 
uzunluk).

1x kısa: ikinci mesafe ölçümü yapılır (örneğin, 
genişlik).

Alan ölçümü sonucu özet çubuğunda görüntülenir; 
münferit ölçülen değerler ara satır 1 ve 2’de gösterilir.

Alanların eklenmesi ve çıkarılması
Alan işlevinin ve ölçüm alanlarının etkinleştirilmesi.

 ya da  tuşuna basın.

1x kısa: ilk mesafe ölçümü yapılır (örneğin, 
uzunluk).

1x kısa: ikinci mesafe ölçümü yapılır (örneğin, 
genişlik).

İkinci alan ölçümünün sonucu, "+" yanıp söner. 

1x kısa: ekleme işlemini onaylar; eklenen alan 
sonuçları özet çubuğunda görüntülenir.

Hacim işlevi
2x kısa:  simgesi görüntülenir.

1x kısa: ilk mesafe ölçümü yapılır (örneğin, 
uzunluk).

1x kısa: ikinci mesafe ölçümü yapılır (örneğin, 
genişlik).

Halihazırda ölçülen değerlerden alan ölçümünün sonucu 
özet çubuğunda görüntülenir.

1x kısa: üçüncü mesafe ölçümü yapılır (örneğin, 
yükseklik). Değer, ara satır 1’de görüntülenir.

Alan ölçümü sonucu özet çubuğunda görüntülenir; daha 
önceden ölçülen iki değer ara satır 1 ve 2’de gösterilir.
6İşlevler Leica DISTO™ D2 762958a tr
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Dolaylı Ölçüm
Cihaz, mesafeleri Pisagor yöntemiyle ölçebilir. Bu 
yöntem sayesinde, erişilmesi güç mesafelerin ölçülmesi 
kolaylaşır.

Belirtilen ölçüm sırasına riayet edin.

• Tüm hedef noktalar, duvar üzerinde yatay veya 
dikey olmalıdır.

• Cihaz sabit bir nokta etrafında döndürülünce, en iyi 
sonuçlar alınabilir (örneğin, tespit dayanağı 
tamamen açıldığında ve cihaz bir duvara 
yerleştirildiğinde).

• Ölçüm yapmak için, minimum/maksimum işlevi 
etkinleştirilebilir. Hedefe yönelik sağ açılarda 
yapılması gereken ölçümler için minimum değer 
kullanılabilir; tüm diğer ölçümler için maksimum 
mesafe kullanılır.

İlk ölçümün ve mesafe ölçümünün sağ açılarda 
yapıldığından emin olun. Minimum/maksimum işlevini 
kullanın.

Dolaylı ölçüm – 2 yardımcı ölçüm ile bir mesafe 
belirlenmesi
Bkz: çizim {G}

3x kısa:  simgesi görüntülenir.

Ölçümü yapılacak olan mesafe, simgede yanıp söner.

1x kısa: mesafe ölçümü yapılır.

Ölçümü yapılacak olan ikinci mesafe, simgede yanıp 
söner.

1x kısa: yatay mesafe ölçümü yapılır.

İşlev sonucu, özet bilgi çubuğunda görüntülenir.

Mesafe ölçümü yapılırken,  düğmesine uzun bir süre 
basılırsa, maksimum veya minimum sabit ölçüm yapılır. 

Dolaylı ölçüm – 3 yardımcı ölçüm ile bir mesafe 
belirlenmesi
Bkz: çizim {H}

4x kısa:  simgesi görüntülenir.

Ölçümü yapılacak olan mesafe, simgede yanıp söner.

1x kısa: mesafe ölçümü yapılır.

Ölçümü yapılacak olan ikinci mesafe, simgede yanıp 
söner.

1x kısa: yatay ölçüm yapılır.
Ölçümü yapılacak olan üçüncü mesafe, simgede 
yanıp söner.

1x kısa: mesafe ölçümü yapılır.

İşlev sonucu, özet bilgi çubuğunda görüntülenir.

Mesafe ölçümü yapılırken,  düğmesine uzun bir süre 
basılırsa, maksimum veya minimum sabit ölçüm yapılır. 
7 İşlevlerLeica DISTO™ D2 762958a tr RO



ND

GB

N

S

FIN

DK

SLO

TR

GR

ROK

RUS

SK

CZ

H

PL

EST

LT

LV

BG

RO
İşaretleme işlevi
Eşit mesafeler işaretlenirken –örneğin, ahşap yapıların 
inşasında- bu işlev yardımcı olur. Bkz: çizim {I}

5x kısa:  simgesi görüntülenir.

Değer, özet bilgi çubuğunda görüntülenir (varsayılan 
değer 1.000 m). Bu değer, istediğiniz işaretleme 
mesafesine ayarlanabilir.

Değer artırılır.

Değer azaltılır.

Düğme basılı tutulunca, değerin değişim hızı artar.

1x kısa: sabit ölçüm başlar.

Ayarlanan mesafe veya müteakip uygun birkaç 
işaretleme noktası ara satır 1’de görüntülenir. 

Müteakip uygun işaretleme noktasına olan mesafe özet 
çubuğunda görüntülenir.

İşaretleme noktasına yaklaşırken (0.10 m değerinden az 
olanına), cihazdan “bip” ikaz sesi duyulmaya başlar. 
İşaretleme noktasına erişilince, “bip” ikaz sesinde bir 
değişiklik meydana gelir ve ara satır 1 yanıp sönmeye 
başlar.

1x kısa: mesafe ölçümü kesintiye uğrar ve cihaz 
münferit mesafe ölçüm moduna geri döner.

Kayıt belleği
1x kısa:  simgesi ve son ölçülen değer 
görüntülenir.

Son 10 değer arasında gidip gelmek için, "+" veya "-" 
düğmelerini kullanın. Değerler aynı zamanda işlevlerde 
de kullanılabilir.

Kayıtlı değerlerin işlevlerde kullanılması
Eklenen mesafelerin alan işlevlerinde kullanılması 
(örneğin, duvar yüzeyleri veya boyacılar):

Mesafelerin eklenmesi (bkz: eklemeler / çıkarmalar)

Örneğin odanın yüksekliğini ölçmek için alan 
işlevini etkinleştirin.

1x kısa: kayıt belleğini ve muhtemelen doğru 
değerin aranmasını etkinleştirir.

1x uzun: değer işleve girilir ve işlev sonucu 
(örneğin, alan) görüntülenir.

Zamanlayıcı (otomatik-etkinleşme)
1x uzun:  simgesi görüntülenir.

Zamanlayıcı, 5 saniye olarak önceden ayarlanır.

Değer artırılır.

Değer azaltılır.

Düğmeler basılı tutulunca, değerlerin değişim oranı artar.
8İşlevler Leica DISTO™ D2 762958a tr
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Geri sayım otomatik olarak başlar (lazer etkinleştirilmiş 
ise) ve ölçüm yapılır.

“Bip” ikaz sesinin kapatılması
  Basın ve eş zamanlı olarak 5 saniye basılı 

tutun:

“Bip” ikaz sesi kesilir. 

Yeniden etkinleştirmek için, 5 saniye basılı tutun.

Ekler

Ekran Uyarıları
Tüm ekran uyarıları,  ya da "Error" şeklinde 
görüntülenir. Aşağıdaki hatalar düzeltilebilir.

Teknik Özellikler

* Gün ışığında ya da hedefin yansıma özellikleri iyi değilse, 
ölçüm aralığını artırmak için hedef plakası kullanın!

Nedeni Düzeltme İşlemi
204 Hesaplama hatası Prosedürü tekrarlayın
252 Sıcaklık çok yüksek Cihazın soğumasını 

sağlayın
253 Sıcaklık çok düşük Cihazı ısıtın
255 Alınan sinyal çok 

zayıf; ölçüm süresi 
çok uzun

Hedef plakası kullanın

256 Alınan sinyal çok 
güçlü

Hedef plakası kullanın 
(gri taraf)

257 Hatalı ölçüm; arka 
ışıklandırma fazla

Hedef plakası kullanın 
(kahverengi taraf)

258 Ölçüm aralığının 
dışında

Ölçüm mesafesini ölçüm 
aralığında seçin

Hata Nedeni Düzeltme İşlemi
Error Donanım hatası Aygıtı birkaç kez açıp 

kapadıktan sonra bu 
mesaj hala 
görüntüleniyorsa, lütfen 
bayiinizle görüşün.

Erim 0.05 m - 60 m*
Ölçüm doğruluğu (2 σ) örnek ± 1.5 mm**
Görüntülenen en küçük 
birim 1 mm

Lazer sınıfı 2
Lazer türü 635 nm, < 1 mW 
Sıçramalara ve toza karşı 
koruma

IP 54, toz-geçirmez, 
sıvı-geçirmez

Otomatik kapanma: 
Lazer
Cihaz

60 sn sonra
180 sn sonra

Işıklandırma
Uç parçasının katlanması
Pil ömrü,
Tip 2 x AAA

5000
ölçüme kadar

Boyut 111 x 43 x 23 mm
Ağırlık 90 g
Sıcaklık aralığı:
Saklama koşulları
Kullanım

-25°C - +70°C
0°C - +40°C
9 EklerLeica DISTO™ D2 762958a tr RO
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** Uygun koşullarda (olumlu hedef yüzey özellikleri, oda 
sıcaklığı) 10 metreye kadar. Parlak güneş ışığı, oldukça zayıf 
yansımalı hedef yüzey ya da büyük sıcaklık dalgalanmaları gibi 
uygun olmayan koşullarda, 10 metrenin üzerindeki mesafeler 
için hata, ± 0.15 mm/m oranında artış gösterebilir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
“Elektromanyetik uyumluluk” terimi, elektromanyetik 
radyasyon ve elektrostatik boşalmaların bulunduğu 
ortamlarda ürünün sorunsuz olarak çalışabilme 
yeteneğine sahip olduğunu ve diğer ekipmanda 
elektromanyetik girişime yol açmadığını ifade eder.

� UYARI
Leica DISTO™ cihazı, ilgili standartların ve 

yönetmeliklerin sıkı normlarına uygundur.
Bununla birlikte, cihazın diğer cihazlara parazit yapma 
olasılığı tam olarak ortadan kaldırılamaz. 

Lazer sınıfı
Leica DISTO™, cihazın ön tarafından dışarıya çıkan ve 
görülebilen bir lazer ışını üretir. 
Bkz: şekil {K}.

Ürün, aşağıdakilere uygun olarak, Sınıf 2 Lazer Ürün 
kategorisine girer:

• IEC60825-1 : 2007 "Lazer ürünlerinin radyasyon 
güvenliği"

Sınıf 2 Lazer Ürünleri:
Gözünüzü gereksiz yere lazer ışınına maruz bırakmayın 
ve gereksiz yere bu ışınları başkalarının üzerine 
tutmayın. Göz, normalde kendini sakınarak ve göz 
kapaklarını kapatma refleksi (göz kırpma) ile korur.

� UYARI
Lazer ışınına optik bir araçla (teleskop, dürbün 

gibi) doğrudan bakmak tehlikeli olabilir.

Önlemler:
Optik araçlarla lazer ışınına doğrudan bakmayın.

� DİKKAT:
Lazer ışınına bakmak, gözlere zarar verebilir.

Önlemler:
Işına bakmayın. Lazer ışınına bakmayın. Lazerin göz 
seviyesinin üzerine ya da aşağısına yöneltildiğinden 
emin olun (özellikle sabit tesislerde, makinelerde vb).
10Ekler Leica DISTO™ D2 762958a tr
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Etiket Yazıları

Tip plakasının konumu için, bkz: çizim {J}.

Bakım
Nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin. Cihazı suya 
sokmayın. Agresif temizleyici ve tiner çeşitleri 
kullanmayın.

Garanti
Leica DISTO™ D2 için Leica Geosystems tarafından 
üç* yıl garanti verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: www.disto.com

* Üç yıllık garantiye sahip olmak için, satın alma tarihinden 
itibaren sekiz hafta içerisinde ürünün www.disto.com web 
sitemize kaydedilmesi gerekmektedir. Ürün kaydedilmez ise, iki 
yıllık garanti geçerlidir.

Elden çıkarma
� DİKKAT:

Bitmiş piller, evsel atıkla birlikte elden 
çıkarılmamalıdır. Çevreye karşı gereken özeni 
göstererek, bitmiş pilleri ulusal ya da yerel 
yönetmeliklere uygun olarak temin edilen atık toplama 
merkezlerine bırakın.

Ürün, evsel atıkla birlikte elden 
çıkarılmamalıdır.

Ürünü ülkenizde yürürlükte bulunan ulusal 
yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarın.

Ulusal ve spesifik yönetmeliklere göre hareket edin.

Ürünün kullanımına özgü ve atık yönetimi ile ilgili 
bilgileri, http://www.leica-geosystems.com/treatment
internet adresindeki Leica Geosystems ana sayfasından 
indirebilir ya da Leica Geosystems bayiinizden 
edinebilirsiniz.

Değişiklik (çizimlerde, açıklamalarda ve teknik 
özelliklerde) yapma konusunda tüm hakları saklıdır. 

Lazer ışını
Işınıa bakmayınız

Sınıf 2 lazer
IEC 60825-1:2007

Maks. radyasyon gücü *: <1mW
Dalga boyu:  620-690nm
Işın sapması  0,16 x 0,6 mrad
Vuruş Süresi  1 x 10 -9 s
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