
DistoX návod na montáž
28.09.2008

Upozornenie: Na úvod je potrebné pripomenú , e akýmko vek zásahomť ž ľ  
do elektroniky Leica Disto alebo jeho rozobratím strácate záruku. Robíte to 
výhradne na svoju vlastnú zodpovednos ! ť

Prelo il Martin Sluka 04. 2009ž

Budete potrebova  skrutkova  Torx T7 a T10 prípadne TR10.ť č

1) Otvorte kryt priestoru pre napájacie lánky.č

2) Vyberte napájacie lánky.č

3) Vyskrutkujte skrutku ved a priestoru pre napájacieľ  
lánky. Budete potrebova  skrutkova  Torx T10. Uč ť č  

niektorých modelov to mô e by  i torx s dierkouž ť  
TR10.  

4) Uchopte prístroj za gumovú man etu a pomaly hož  
vytiahnite von z púzdra.
POZOR:
– nestra te gumové tesnenie púzdra pre napájacie lánky,ť č
– nevytrhnite plochý kábel klávesnice,
– chrá te LCD displej pred poškriabaním.ň

5) Odpojte plochý kábel klávesnice. Aby ste kábel 
uvo nili, opatrne posu te zámky na oboch koncochľ ň  
konektora smerom k púzdru (obr. 1).

6) Zame te skrutku pri prednej strane displeja zaň  
nemagnetickú (M2,5x6).  Nezabudnite na podlo ku.ž  
Budete potrebova  skrutkova  Torx T7.ť č
POZOR: nikdy nevyskrutkujte viac ako jednu 
skrutku z hlavnej dosky naraz. Inak porušíte 
nastavenie optiky prístroja.

7) Prispájkujte štyri krátke kábliky k doske kompasu 
tak ako je to vidie  na obr. 3.ť

8) Vyskrutkujte skrutku na kryte laserovej diódy na 
opa nej strane prístroja (Torx T7) aj samotný krytč  
obr. 4.

9) Miesto krytu príde 8 mm dištan ná podlo ka obr. 5.č ž
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10) Odstrá te krycí papier zo samolepiacej pásky na doske kompasu.ň

11) Umiestnite dosku kompasu tak, aby lepiaca páska 
bola na púzdre lánkov a otvor pre skrutku bol nadč  
dištan nou podlo kou.č ž

12) Priskrutkujte dosku kompasu pomocou skrutky 
M2.5x14 a podlo ky, obr. 6 a 7.ž

13) Prispájkujte konce štyroch káblikov na 
odpovedajúce testovacie body na hlavnej doske, 
obr. 8 a 9.

14) Znovu pripojte plochý kábel klávesnice a zasu teň  
zámky na ich pôvodné miesta.

15) Opatrne nasunte prístroj naspä  do púzdra. Dávajte pozor aby ste nepoškodili káblikyť  
a aby gumové tesnenie na púzdre lánkov bolo na správnom mieste.č

16) Priskrutkujte púzdro. Namiesto pôvodnej skrutky pou ite nemagnetickú skrutku M3x10. ž

17) Vlo te napájacie lánky a uzatvorte kryt.ž č

Zariadenie musí by  pred prvým meraním nakalibrované!ť
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