DistoX návod na montáž
28.09.2008

Upozornenie: Na úvod je potrebné pripomenúť, že akýmkoľvek zásahom
do elektroniky Leica Disto alebo jeho rozobratím strácate záruku. Robíte to
výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť!
Preložil Martin Sluka 04. 2009

Budete potrebovať skrutkovač Torx T7 a T10 prípadne TR10.
1) Otvorte kryt priestoru pre napájacie články.
2) Vyberte napájacie články.
3) Vyskrutkujte skrutku vedľa priestoru pre napájacie
články. Budete potrebovať skrutkovač Torx T10. U
niektorých modelov to môže byť i torx s dierkou
TR10.

obr. 1

4) Uchopte prístroj za gumovú manžetu a pomaly ho
vytiahnite von z púzdra.
POZOR:
– nestraťte gumové tesnenie púzdra pre napájacie články,
– nevytrhnite plochý kábel klávesnice,
– chráňte LCD displej pred poškriabaním.
5) Odpojte plochý kábel klávesnice. Aby ste kábel
uvoľnili, opatrne posuňte zámky na oboch koncoch
konektora smerom k púzdru (obr. 1).
6) Zameňte skrutku pri prednej strane displeja za
nemagnetickú (M2,5x6). Nezabudnite na podložku.
Budete potrebovať skrutkovač Torx T7.
POZOR: nikdy nevyskrutkujte viac ako jednu
skrutku z hlavnej dosky naraz. Inak porušíte
nastavenie optiky prístroja.

obr. 2

obr. 3

7) Prispájkujte štyri krátke kábliky k doske kompasu
tak ako je to vidieť na obr. 3.
8) Vyskrutkujte skrutku na kryte laserovej diódy na
opačnej strane prístroja (Torx T7) aj samotný kryt
obr. 4.
9) Miesto krytu príde 8 mm dištančná podložka obr. 5.

obr. 4

10) Odstráňte krycí papier zo samolepiacej pásky na doske kompasu.
11) Umiestnite dosku kompasu tak, aby lepiaca páska
bola na púzdre článkov a otvor pre skrutku bol nad
dištančnou podložkou.
12) Priskrutkujte dosku kompasu pomocou skrutky
M2.5x14 a podložky, obr. 6 a 7.
13) Prispájkujte konce štyroch káblikov na
odpovedajúce testovacie body na hlavnej doske,
obr. 8 a 9.
14) Znovu pripojte plochý kábel klávesnice a zasuňte
zámky na ich pôvodné miesta.
15) Opatrne nasunte prístroj naspäť do púzdra. Dávajte pozor aby ste nepoškodili kábliky
a aby gumové tesnenie na púzdre článkov bolo na správnom mieste.
16) Priskrutkujte púzdro. Namiesto pôvodnej skrutky použite nemagnetickú skrutku M3x10.
17) Vložte napájacie články a uzatvorte kryt.

Zariadenie musí byť pred prvým meraním nakalibrované!
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