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Instrukcja obsługi 
 

LASEROWY PRZYRZĄD DO POZYCJONOWANIA POSTEX
®

 

Postex Laser to wysokiej jakości urządzenie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania 

zapewniające rzetelne i dokładne pomiary odległości, kąta, współrzędnych i wysokości. 

Urządzenie Postex Laser łączy w sobie sprawdzoną technologię pomiarów ultradźwiękowych 

i laserowych z wysokiej jakości klinometrem do pomiarów nachyleń. Otrzymujemy tym samym 

wszechstronny i przyjazny użytkownikowi produkt do zastosowania badawczego i 

przemysłowego. 

Gratulujemy zakupu urządzenia! Urządzenie Postex przeznaczone jest 

dla profesjonalistów i wyprodukowane według najnowszych osiągnięć 

technologicznych w branży. Każdy etap procesu opracowywania i 

produkcji urządzenia bazuje na posiadanym know-how oraz 

doświadczeniu. Zostało ono przetestowane, aby sprostać każdym 

warunkom pracy w terenie i stać się towarzyszem podczas prac leśnych 

na długie lata. System ten zasadniczo służy do określania pozycji 

poszczególnych przedmiotów w terenie i do jednoczesnego pomiaru 

odległości dzięki trzem (3) niezależnie zlokalizowanym transponderom. 

Odległości wykorzystywane są do obliczenia pozycji 

 

przedmiotu, na przykład współrzędnych 

danego drzewa na zwykłej działce. 

Transpondery rozstawiane są na statywie w 

ustalonych miejscach w określonej 

odległości i pod odpowiednim kątem 

względem siebie. Wzajemna odległość 

ograniczona jest do 3 m / 9,84 ft. W 

sprzyjających warunkach, funkcja 

ultradźwięków może dokonywać pomiarów 

odległości do 20 m / 65 ft. Duże odległości 

w otwartym terenie można mierzyć za 

pomocą funkcji laserowej.  
 

Transpondery A (biały), B (zielony) i C (czarny) wyposażone zostały w indywidualne 

oprogramowanie, zaprojektowane w taki sposób, aby zsynchronizować prowadzone pomiary. 

Muszą być rozstawiane w odpowiedni sposób, a ich pozycje nie mogą być zamieniane 

(pomiędzy sobą lub innymi transponderami). Jednym ze sposobów na zapewnienie spójności 

podczas rozstawiania transpoderów jest ich jednakowe ustawianie za każdym razem. 

Transponder A ustawiamy w kierunku zachodnim, Transponder B wschodnim, a Transponder 

C północnym.  Odległość do przedmiotu w poziomie stanowi interesującą zmienną dla 

wszystkich użytkowników urządzenia Postex. Jeżeli teren nie jest silnie pofałdowany, 

odległość w poziomie do transponderów można zmierzyć przy pomocy niniejszego 

urządzenia stosują ręczną metodę korekcji. Należy zwyczajnie podnieść i wyrównać 

urządzenie względem poziomu transponderów. W innych przypadkach i w innym terenie, aby 

obliczyć odległość poziomą, należ skorzystać z wbudowanej funkcji nachylenia. 

W zależności od sposobu pomiaru, do obliczenia pozycji przedmiotu może być potrzebnych 

więcej danych. Jeżeli przykładamy przyrząd do powierzchni drzewa i kierujemy go w stronę 

transponderów, niezbędne okażą się takie informacje jak odległość pomiędzy punktem 0 a 

punktem bezwzględnym urządzenia Postex (około 6 cm / 2,34”) oraz odległość do środka 

drzewa (połowa średnicy). Innym sposobem pomiarów jest ustawienie urządzenia z boku 

drzewa, a następne skorygowanie współrzędnych o połowę średnicy. 



Przyrząd Postex oblicza współrzędne i przestawia wyniki w postaci współrzędnych 

biegunowych oraz w postaci kątowej w kierunku północnym (0 — 399) wraz promieniem 

(0,00m - 15,00/0,00ft – 50,00ft). 

Funkcja lasera w urządzeniu Postex może posłużyć do pomiaru odległości oraz wysokości 

bez użycia transponderów. Laser generuje niewidoczne i bezpieczne dla oka ludzkiego 

impulsy promieniowania podczerwonego, które odbijają się od celu i wracają do optycznego 

odbiornika. Laser posiada klasę 1 (USA, Kanada) lub 3a (EC, pozostałe kraje). Mierząc czas 

od momentu wysłania impulsu z dalmierza do celu i z powrotem, zaawansowany układ 

pomiarowy przyrządu natychmiast oblicza odległość. Maksymalny zasięg pomiarów 

laserowych zależy od współczynnika odbicia celu, jego powierzchni, wykończenia, kształtu i 

wielkości.  

Dane można przesłać przy pomocy IR lub Bluetooth dla celów 

zapisania w pamięci lub przetworzenia na przykład w urządzeniu 

Haglof Digitech® Professional bądź na innym komputerze. 

 
 

Urządzenie Postex może również prowadzić pomiary odległości wykorzystując technologię 

ultradźwiękową. W odróżnieniu od na przykład taśm pomiarowych i laserowych dalmierzy, 

ultradźwięki można wykorzystać, gdy punkt odniesienia jest częściowo lub całkowicie 

przysłonięty. Należy pamiętać, że ultradźwięki nie przejdą przez przeszkodę, ale zwyczajnie 

wybiorą najkrótszą drogę wokół niej. Wysokości obliczane są w sposób trygonometryczny na 

podstawie zmiennych kątowych i odległości. 

 

DODATKOWA POMOC 
 Korzystając z funkcji ultradźwięków urządzenia Postex podczas określania odległości, 

na zakres i zasięg sygnałów ultradźwiękowych mogą mieć wpływ następujące 

parametry: wilgotności, ciśnienie powietrza, szumy otoczenia, a przede wszystkim 

temperatura. Urządzenie Postex posiada wbudowany czujnik temperatury, który 

automatycznie kompensuje rozbieżności wynikające z temperatury. 

 Aby zwiększyć i zoptymalizować dokładność pomiarową, przyrząd należy regularnie 

kalibrować. Podczas kalibracji, kwestią najistotniejszą jest to, aby odczekać i 

pozwolić na ustabilizowanie się w temperaturze otoczenia. (więcej szczegółów, patrz 

rozdział Kalibracja Ultradźwięków). 

 Podczas pomiarów wysokości, ważne jest aby trzymać przyrząd tak równo, jak to 

możliwe. 

 Do urządzenia należy zamontować jedną baterię litową CR2 3V, pod wiekiem 

(biegunem dodatnim do środka). Po załączeniu, ikona na ekranie informuje o stanie 

naładowania baterii. W warunkach normalnych, bateria umożliwi przeprowadzenie 

około 3000 pomiarów w temperaturze 20°C. Częste korzystanie z funkcji Bluetooth®, 

temperatura oraz same pomiary wpływają w znacznym stopniu na ograniczenie 

żywotności baterii.  

Wyciąg z Haglof PosTex – ultradźwiękowy przyrząd do pozycjonowania obiektów na 

działkach leśnych - Tomas Lamis, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen for 

skoglig resurshushiHning, Umea, www.srh.slu.se. Arbetsrapport [raport roboczy] 296 

2010, ISSN 1401-124; ISRN SLU-SRG-AR-296-SE 
 

„Pozycja obiektów – zazwyczaj drzew – na działkach leśnych jest częstym przedmiotem 

zainteresowania, np. jako dane źródłowe podczas prowadzenia badań leśnych, podczas 

których stosowne są techniki zdalnego wykrywania oraz w obszarze monitoringu 

środowiskowego. W tym celu, często wykorzystuje się laserowe dalmierze oraz przeprowadza 

pomiary pelengu przy pomocy elektronicznych kompasów. Jednakże, korzystanie z dalmierzy 

http://www.srh.slu.se/


laserowych jest problematyczne w sytuacji ograniczonej widoczności. W przeciwieństwie, 

ponieważ ultradźwięki przechodzą przez roślinność oraz wokół pni, możliwe jest prowadzenie 

pomiarów w gęstym lesie. Tym samym, nowoczesny przyrząd ultradźwiękowy Haglof PosTex, 

gwarantuje możliwość przeprowadzenia szybkich pomiarów pozycji przedmiotów nawet w 

gęstym lesie, w którym jest słaba widoczność. Konstrukcja urządzenia pozwala na ustalenie 

pozycji, a jednocześnie dane, takie jak średnica drzew, zapisywane są w pamięci. Urządzenie 

– opracowane we współpracy ze Szwedzkim Uniwersytetem Nauk Rolniczych (SLU) oraz 

Hagelof Sweden AB – stosowane było do wielu zadań, np. w projektach leśnych dotyczących 

zdalnego ustalania pozycji, mapowania roślinności górskiej, drzew w spalonych lasach oraz 

sadzonej w szkółkach leśnych. 



INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU 

URZĄDZENIE DO POMIARÓW POSTEX 
 

 

Widok ekranu      Widok z góry 

 
 

Widok z tyłu       Widok z przodu 

 
 

Widok z przodu 

 
 

 

Ekran 

Przycisk 

MODE 

Przycisk 

POWER 

Przycisk  

Shift / DME 

Celownik 

POSTEX 

Celownik 

POSTEX 

Wieko baterii 
Interfejs IR 

8-krotne 

powiększenie 

Nadajnik laserowy 

Odbiornik laserowy 

Odbiornik-nadajnik 

ultradźwiękowy 

Czujnik temperatury 



PRZYCISKI 

PRZYCISK SHIFT 

 

Przycisk SHIFT służy do ultradźwiękowych 

pomiarów odległości i zmiany menu lub 

innych wartości. Służy również do 

zwiększania lub zmniejszania natężenia 

celownika Postex. 

 

 

 

   

 

 

 

PRZYCISK MODE 

Przycisk MODE wykorzystywany jest podczas 

pomiarów kątów i działa jak ENTER, w celu 

zatwierdzania poleceń w menu. Przyciskiem tym 

można również aktywować przesył danych przy 

pomocy podczerwieni. 

 

Z przycisku MODE należy skorzystać, aby wybrać 

jednostki odległości (imperialne (ft) lub metryczne 

(m)). Aby przestawić jednostki w urządzeniu 

(celowniku), należy wybrać menu SETUP i ustawić m 

lub yrd. (ostatnie menu w SETUP). Aby przełączyć 

jednostki, będąc w tym menu, należy przycisnąć i 

przytrzymać przycisk MODE.  

 

Jednostka pomiarowa wykorzystywana jest podczas 8-krotnego powiększenia i nie ma 

znaczenia na ekranie urządzenia Postex, podczas pracy na jednostkach metrycznych lub 

imperialnych. Przesłane zostaną wyłącznie te wyniki, które wyświetlone zostały na ekranie 

Postex. 

 

PRZYCISK ZASILANIA 

Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć POWER. Aby 

rozpocząć pomiary, należy ponownie nacisnąć przycisk 

POWER. Przycisk ten należy trzymać przyciśnięty do 

momentu ustania sygnału dźwiękowego, a Laser rozpocznie 

skanowanie. Funkcja ta jest przydatna, aby uzyskać 

bardziej dokładne wyniki podczas pomiarów cienkich 

przedmiotów (linie wysokiego napięcia). 

 

 

Celownik Postex 

Przycisk  

Shift / DME 



 

PRZYCISKI MODE+SHIFT 

Aby wyjść z menu i wyłączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk MODE i SHIFT. 

 

 
 

Przycisk  

Shift / DME 



UKŁAD MENU 

 

WYSOKOŚĆ 3P 

Pomiar wysokości przy pomocy lasera 

 
KĄT 

Pomiar kąta 

 
SETUP 

Ustawianie 

 
KONTRAST 

Ustawianie kontrastu ekranu 

 
KALIBRACJA 

Kalibracja ultradźwięków 

 
BLUETOOTH ON/OFF  

Bezprzewodowy przesył danych za pomocą 

Bluetooth® 

 
 

 



WSKAŹNIK BATERII 

Bateria posiada wystarczającą moc do 

przeprowadzenia pomiarów. 

 
 

Pojemność baterii maleje. 

 

 

 

Bateria jest wyczerpana, ikona baterii miga i baterię należy wymienić na nową. 

 
 

Moc baterii pokazana jest również na 

przednim ekranie. Gdy ikona baterii 

informuje, że bateria jest wyczerpana, to 

należy ją wymienić. 

 
 

 

Do urządzenia należy wkładać baterie litowe CR2 3V. 

Baterię wkłada się do pojemnika znajdującego się pod 

pokrywą, która można ściągnąć przy pomocy monety. 

W każdym transponderze należy zamontować jedną 

baterię alkaliczną 1,5 V. 

W normalnych przypadkach, baterie będą pracowały 

tygodniami a nawet miesiącami. 

Podczas częstej pracy Bluetooth®, pojemność baterii 

spada i starczy ona na krótszy okres czasu. 

 

 

 

WYMIANA BATERII 

1. Przy pomocy monety, przekręcając zgodnie z informacjami na pokrywie, otworzyć 

pojemnik na baterie. Z uwagi na zamontowaną uszczelkę chroniącą przed wodą i 

pyłem, jej otwarcie może sprawiać trudności. 

2. Zamontować nowe baterie zwracając na odpowiednią biegunowość [+] i [-]. 

3. Przykręcić pokrywę przy pomocy monety lub podobnego narzędzia. Upewnić się, że 

przedział na baterie został pewnie zamknięty. 

4. Zużyte baterie zawsze należy usuwać zgodnie z wytycznymi producenta i do 

oznaczonych pojemników. Baterii nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na 

śmieci! 

 

ŻYWOTNOŚĆ BATERII 

A new battery should last to take about 3000 measurements at 20ºC/70F. Temperatura i 

kształt obiektów są przykładowymi zmiennymi, które mogą obniżyć żywotność baterii. 

Automatyczna funkcja oszczędzania wyłączy urządzenie, aby przedłużyć ten okres. 

Automatyczna funkcja wyłączania ustawiona jest na około 10 sekund w przypadku lasera 

oraz 60 sekund w przypadku ultradźwięków. 

Ekran celownika 

lasera 

Wieko 

baterii 



 

TRANSPONDERY 

Z systemem Postex współpracują trzy transpondery. Każdy z nich posiada inne ustawienia. 

Aby je łatwo rozróżnić, każdy posiada pierścień odmiennego koloru. 

Transpondery posiadają ultradźwiękowe nadajniki i odbiornik, które komunikują się z 

urządzeniem Postex. Transpondery można wykorzystać zarówno do pomiarów mierzonych / 

bezpośrednich jak i kołowych, po zamontowaniu adaptera 360 stopni. Jeżeli transponder 

wykorzystywany jest do pomiarów wysokości, z adaptera na statywie należy wyjąć 

transponder A BIAŁY. Należy pamiętać, aby podczas wyjmowania transpondera nie zmieniać 

pozycji ramienia. Transpondera BIAŁEGO, ZIELONEGO i CZARNEGO nie należy 

zamieniać i zawsze powinny być właściwe zamontowane w adapterze. 

Urządzenia te wyposażone są w sygnalizację dźwiękową oraz status ZAŁ. / WYŁ. 

Transpodery nie posiadają przełącznika, a do ich wyłączenia służy urządzenie Postex 

działające w tym momencie jako pilot zdalnego sterowania. Po załączeniu, transpondery 

działają przez około 20 minut. Po 20 minutach bezczynności, wyłączą się automatycznie. 

Do każdego transpondera należy włożyć jedną baterię alkaliczną 1,5 V AA. 

 

Transponder A BIAŁY Transponder B Zielony Transponder C Czarny 

 

 
 

ADAPTER 

 

W systemie Postex pracują cztery (4) adaptery, po 

jednym (1) adapterze do każdego transpondera i 

jeden (1) w statywie. 

Adapter umożliwia przesłanie sygnałów 

ultradźwiękowych w zakresie 360 stopni i pozwala 

użytkownikowi przeprowadzić pomiar z dowolnej 

pozycji na statywie. 

  

 

Biały pierścień pod 

wiekiem 

Zielony pierścień 

pod wiekiem 

Czarny pierścień 

pod wiekiem 

Obudowa 

transpondera 

Odbiornik-nadajnik 

ultradźwiękowy 

Osłona baterii 



USTAWIENIA - SETUP 

1. Za pomocą przycisku MODE uruchomić urządzenie. 

2. Używając przycisku SHIFT wybrać menu SETUP. 

Uruchomić naciskając MODE. 

3. Wybrać jednostki pomiaru odległości i wysokości 

spośród m (metryczne) i ft (imperialne). Za pomocą 

SHIFT wybrać jednostki i zatwierdzić przyciskiem 

MODE. Podczas wyświetlania wyników na ekranie 

Postex, stosowane są wybrane jednostki bez względu na 

jednostki jakie zostały ustawione w celowniku laserowym 

(metry czy jardy). 

4. Wybrać jednostkę do pomiarów kątów deg (degree – kąt), 

GRAD (gradient) lub % (procent) naciskająć SHIFT i 

zatwierdzając przyciskiem MODE. 

5. Za pomocą przycisku SHIFT wprowadzić uchyb 

przegubu i potwierdzić MODE. Przycisk SHIFT służy do 

ustawiania cyfry ponad kursorem. Potwierdzić 

przyciskiem MODE i przejść do kolejnej cyfry. 

6. Wprowadzić REF. HGT. (wysokość porównawcza dla 

pomiarów jednopunktowych). 

7. Ustawić jednostkę pomiarową na ekranie celownika 

laserowego m / yrd (metry lub jardy) załączając laser 

przyciskiem POWER i naciskając MODE do momentu, 

aż jednostki się zmienia. Aby wyjść z menu i wyłączyć 

urządzenie należy jednocześnie nacisnąć przycisk MODE 

i SHIFT. 

 

 

UCHYB NA PRZEGUBIE 

Uchyb na przegubie równy jest odległości od 

przedniej części przyrządu do wirtualnego 

punktu przecięcia za przyrządem. Punkt 

urojony znajduje się za karkiem i w 

normalnych przypadkach wartość uchybu 

należy ustawić na 0,3 m (1,0 stopa). 

 

 
 

WYSOKOŚĆ ODNIESIENIA (REF. HGT) 

 

Wysokość transpondera, oka lub dowolna inna wysokość odniesienia równa 

się odległości od podłoża do punktu odniesienia. W większości przypadków, 

wysokość odniesienia odpowiada środkowi transpondera T3 lub innemu 

widocznemu punktowi. Jeżeli punktem odniesienia jest podłoże lub najniższy 

punkt obiektu, Punkt Odniesienia (REF. HGT) należy ustawić na zero (0). 

Wysokość odniesienia zawsze jest dodawana do wartości wysokości podczas 

pomiarów odległości za pomocą ultradźwięków. Podczas pomiarów 

laserowych nie jest ona stosowana za wyjątkiem przypadku, gdy korzysta się z 

metody jednego ujęcia. W takim przypadku, wysokość odniesienia 

(REF.HGT) powinna odpowiadać wysokości oka. Przeciętna wysokość, 

według której ustawiany jest ransponder T3 to 1,3 m (pierśnica). 

 

Uchyb na przegub 



 

USTAWIANIE JEDNOSTEK MIARY 

1. Aby załączyć urządzenie należy nacisnąć MODE. 

2. Wybrać menu SETUP i naciskać przycisk MODE do momentu, aż pojawi się ekran: 

SET m lub yrd (ustaw m lub yrd).  

3. Laser uruchomić przyciskiem POWER i przyciskając MODE wybrać jednostkę m 

(metry) lub yrd (jardy). Wybrana jednostka wyświetla się na celowniku laserowym. 

Aby wyjść z niniejszego menu, należy jednocześnie nacisnąć przyciski SHIFT i 

MODE. 

4.  

UWAGA! Nastawy na celowniku laserowym nie mają wpływu na nastawy urządzenia Postex, 

na którym mogą być wyświetlone wartości w układzie metrycznym lub imperialnym. 

 

CELOWNIK POSTEX 

Celownik w postaci wyrazistego czerwonego 

krzyżyka posiada jednokrotne powiększenie. Z 

celownika korzysta się zazwyczaj w przypadku 

pomiarów wysokości obiektów znajdujących się 

blisko innych przedmiotów, w gęstym lesie lub też w 

przypadku znacznie oddalonych obiektów. 

 
Celownik 

Postex 

 

Jasność czerwonego krzyżyka jest regulowana. Podczas pomiaru wysokości lub kąta należy 

nacisnąć przycisk SHIFT, aby zwiększyć jasność krzyżyka. 

 

CELOWNIK LASEROWY 

Celownik laserowy służy do pomiarów 

odległości i obiektów znajdujących się w 

oddali. Dzięki 8-krotnemu powiększeniu, 

celownik nadaje się doskonale do pomiarów 

obiektów cienkich. 

Ostrość ustawiana jest przez pokręcenie 

pierścienia wokół celownika. 

 
 

 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: TRANSPONDERY 
1. Upewnić się, że Postex Laser jest wyłączony. 

2. Każdy transponder należy uruchomić przez 

przystawienie elementu ultradźwiękowego przyrządu 

pomiarowego w pobliżu środka transpondera i nacisnąć 

SHIFT. Poczekać na dwa krótkie sygnały dźwiękowe 

transpondera. Transponder jest załączony i pozostanie 

aktywny przez około 20 minut. 

3. Aby wyłączyć transpondery, należy powtórzyć 

procedurę załączania. Cztery sygnały dźwiękowe 

informują o tym, że transponder jest wyłączony. 

 

 
 

 

Ostrość  



POMIAR WYSOKOŚCI 

Urządzenie Postex Laser umożliwia dokładne przeprowadzanie pomiarów wysokości na dwa 

sposoby: 

 

JEDNOPUNKTOWY 

Przy pomocy lasera mierzona jest odległość i kąt do 

wybranej części obiektu. Wysokość ponad poziom jest 

wyliczana i wyświetlana na ekranie. 

Aby pracować w ten sposób, użytkownik powinien 

znajdować się na tym samym poziomie co mierzony obiekt 

– w poziomie. Pomiar jednopunktowy można również 

nazywać pomiarem prostym lub jednoujęciowym. W menu 

SETUP (REF. HGT) należy ustawić odległość od podłoża 

do oka. 
 

 

W JAKI SPOSÓB DOKONYWAĆ POMIARÓW 

 

 Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć POWER. 

 

 Wycelować i nacisnąć przycisk POWER, by zmierzyć 

odległość. Wynik potwierdzany jest sygnałem dźwiękowym i 

pokazany na celowniku lasera oraz na ekranie Postex. 
 

  

Za pomocą krótkiego sygnału urządzenie Postex Laser informuje o zakończeniu pomiarów. 

Na ekranie pojawia się odległość, odległość w poziomie, kąt oraz wysokość nad płaszczyzną 

poziomą (wysokość odniesienia jest uwzględniona). 

 

Aby wyjść z menu i wyłączyć urządzenie 

należy przycisnąć przycisk MODE i SHIFT. 

Na podstawie REF. HGT należy dodać 

odległość od podłoża do oka, aby uzyskać 

całkowitą wysokość obiektu od podłoża do 

punktu pomiarowego. 

Uchyb na przegub powinien wynosić 0,1 m / 

0,3 ft. 

  
 

OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ DALEKO LUB KTÓRE SĄ CIENKIE (LINIE WYSOKIEGO 

NAPIĘCIA) SĄ TRUDNE ZWIZUALIZOWANIA I MIERZENIA. DZIĘKI FUNKCJI 

SKANOWANIA LASEROWEGO, URUCHAMIANEJ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU 

POWER, UZYSKAĆ MOŻNA NAJLEPSZĄ SKUTECZNOŚĆ POMIAROWĄ. NACISNĄĆ I 

PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK POWER DO MOMENTU POINFORMOWANIA PRZEZ 

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, ŻE POMIAR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY I PRZESŁANY DO EKRANU 

URZĄDZENIA POSTEX. TRZYMAJĄC PRZYCISK POWER WCIŚNIĘTY, PRZYRZĄD 

POSTEX WYSZUKUJE WŁAŚCIWEGO KĄTA WZGLĘDEM MIERZONEGO OBIEKTU. PO 

JEGO UZYSKANIU, ZAŁĄCZANY JEST SYGNAŁ, A WYSOKOŚĆ OBLICZANA I 

WYŚWIETLANA. OZNACZA TO, ŻE NALEŻY ODCZEKAĆ NA WYŁĄCZENIE SIĘ 

SYGNAŁU, ABY UZYSKAĆ ODLEGŁOŚĆ W POZIOMIE – A TYM SAMYM DOKŁADNY 

POMIAR. 



WYSOKOŚĆ 3P PRZY POMOCY LASERA 

 

WYSOKOŚĆ 3P: Przy pomocy lasera mierzona jest 

odległość i kąt do wybranej części obiektu. Kąty mierzy się 

u podstawy i na szczycie obiektu. 

Informacje ważne i przydatne: podczas obliczania 

wysokości urządzenie Postex Laser wykorzystuje dwie 

dodatkowe zmienne. Zmienne te można w razie potrzeby 

zmienić w menu SETUP. 

  

 

Uchyb na 

przegub 

0,3 

UCHYB NA PRZEGUB: Odległość od części 

przedniej urządzenia Postex Laser do urojonego 

punktu przecięcia. 

REF.HGT: Wysokość referencyjna (REF. HGT) 

służy do pomiarów jednopunktowych (patrz 

powyżej). REF. HGT powinna zostać ustawiona 

względem wysokości oka użytkownika. Wartość ta 

jest dodawana do zmierzonej wysokości oddając 

całkowitą wysokość obiektu od podłoża. 
    

W JAKI SPOSÓB DOKONYWAĆ POMIARÓW 

 

1. Laser uruchomić przyciskiem POWER (albo, 

załączyć Postex Laser naciskając przycisk MODE i 

wybrać menu HEIGHT 3P (wysokość 3P) i 

potwierdzić wybór naciskając MODE). Postex 

wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii. 

Jeżeli w tym momencie, w ciągu kilku sekund nie 

rozpocznie się wykonywanie pomiarów, laser należy 

ponownie uruchomić krótkim przyciśnięciem na 

przycisk POWER. 

2. Wycelować w środek (lub inne miejsce) obiektu i 

krótko nacisnąć POWER, aby uzyskać odległość i kąt. 

Celować do momentu ustania krótkiego sygnału. Na 

ekranie wyświetlane są odległość nachylenia (slope 

distance - SD), odległość w poziomie (horizontal 

distance - HD), wysokość (height - H) i kąt (DEG). 

3. Wycelować w dół celu lub dowolny inny punkt. 

Przycisk MODE przyciskać do momentu ustania 

sygnału dźwiękowego. Teraz można przycisk puścić. 

4. Wycelować w górną część obiektu lub dowolne inne 

miejsce i nacisnąć przycisk MODE do momentu 

załączenia się kolejnego sygnału dźwiękowego. Teraz 

można przycisk puścić. 

 

 

W tym momencie na ekranie wyświetla się wysokość pomiędzy trzema (3) zmierzonymi 

punktami oraz inne dane. Zmierzyć można więcej wysokości na tym samym obiekcie 

powtarzając procedurę opisaną w punkcie 4 powyżej. 

Aby wyjść z menu i wyłączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk MODE i SHIFT. 



 

POMIAR KĄTA 

 

1. Aby załączyć urządzenie należy nacisnąć MODE. 

2. Wybrać menu ANGLE [kąt] i nacisnąć MODE, aby 

potwierdzić wybór. 

3. Wycelować (celownikiem Postex) i trzymać przycisk MODE 

do momentu, aż sygnał dźwiękowy się wyłączy. Teraz można 

przycisk puścić. Na ekranie pojawia się wartość kąta (DEG). 

4. Krótkie naciśnięcie przycisku SHIFT umożliwia 

przeprowadzenie pomiaru odległości poziomej względem 

transpondera. Wynik odczytać z ekranu. 
 

Aby wyjść z menu i wyłączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk MODE i SHIFT. 

 

OKREŚLANIE ODLEGŁOŚCI W POZIOMIE PRZY POMOCY 

ULTRADŹWIĘKÓW 

1. Aby załączyć urządzenie należy nacisnąć MODE. 

2. Wybrać menu ANGLE [kąt] i nacisnąć MODE, aby 

potwierdzić wybór. 

3. Wycelować celownikiem Postex w środek działki, równolegle 

do podłoża i przytrzymać przycisk MODE do momentu 

pojawienia się krótkiego sygnału dźwiękowego. Puścić 

MODE. 

4. Krótkie naciśnięcie przycisku SHIFT umożliwia 

przeprowadzenie pomiaru odległości poziomej (HDIST) 

względem transpondera. Wynik odczytać z ekranu. 

Aby wyjść z menu i wyłączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk 

MODE i SHIFT. 

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat pomiarów 

ultradźwiękowych należy przeczytać kolejne rozdziały w niniejszej 

instrukcji. 

 
 

 



KALIBRACJA ULTRADŹWIĘKÓW 

Aby zapewnić maksymalną dokładność podczas pomiarów ultradźwiękowych, urządzenie 

należy dokładnie skalibrować. 

Ważne jest, aby czujnik temperatury miał odpowiednią ilość czasu na dokładne określenie 

temperatury otoczenia. Jeżeli urządzenie przenoszone jest w kieszeni, zanim osiągnie ono 

największą dokładność należy poczekać 10 minut. Przykład: Temperatura w kieszeni +15°C / 

60°F. Temperatura otoczenia -5°C / 23°F. Wynik pomiarów wyniesie 10,40 m / 34,12 ft 

podczas, gdy wartość poprawna to 10,00 m / 32,81 ft. Niedokładność pomiarowa zależna od 

temperatury wynosi około 2 cm / °C. 

Błąd zostanie szybko skompensowany, ale osiągnięcie ostatecznej dokładności może zabrać 

do 10 minut. Mając to na uwadze, przeprowadzenie kalibracji zanim czujnik się ustabilizuje 

spowoduje „trwały” błąd. W tym momencie na ekranie przez krótki okres czasu pojawi się 

wartość właściwa 30,00 ft, ale po kilku minutach pomiar będzie niedokładny. 

NIGDY NIE NALEŻY KALIBROWAĆ URZĄDZENIA ZANIM NIE USTABILIZUJE SIĘ 

WZGLĘDEM TEMPERATURY OTOCZENIA!!! 

 

Upewnij się, że urządzenie wyregulowało się względem 

temperatury roboczej. Przy pomocy taśmy pomiarowej 

odmierzyć dokładną odległość 10 m lub 32,81 ft. 

Załączyć transponder A (biały) i umieścić środek 

transpondera w odległości 10 m / 32,81 ft od czoła 

urządzenia Postex. 

Przejść do punktu zerowego zmierzonej odległości 10 m / 

32,81 ft. 

Wycelować przyrządem Postex Laser w transponder i wybrać 

menu KALIBRACJA. Wybór potwierdzić przyciskiem 

MODE. 

 

 

 
Gdy na ekranie pojawi się wartość 10,00, urządzenie jest gotowe i skalibrowane. 

 



KORZYSTANIE Z ADAPTERA 

Po zamontowaniu adaptera, sygnały ultradźwiękowe przesyłane są dookoła, umożliwiając 

przeprowadzenie pomiarów we wszystkich kierunkach. Należy pamiętać, że sygnał 

ultradźwiękowy musi pokonać dodatkowe 3 cm (1”) oraz że odczytu należy dokonać w 

górnej ramce ekranu urządzenia Postex. 

Innym sposobem na przeprowadzenie kalibracji ultradźwięków jest zamontowanie adaptera 

na transponderze i przymocowanie taśmy mierniczej, która przeprowadzona musi być przez 

środek transpondera A znajdującego się w odległości 1 m, a następnie należy przeprowadzić 

kalibrację urządzenia z odległości 11 metrów. 

Aby wyjść z menu i wyłączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk MODE i SHIFT. 

 



POMIAR POZYCJI I ODLEGŁOŚCI 

Upewnić się, że Postex Laser jest wyłączony. 

Każdy transponder należy uruchomić przez 

przystawienie elementu ultradźwiękowego 

przyrządu pomiarowego w pobliżu środka 

transpondera i nacisnąć SHIFT. Poczekać na dwa 

krótkie sygnały dźwiękowe transpondera. 

Transponder jest załączony i pozostanie aktywny 

przez około 20 minut. 

Funkcję ultradźwiękową urządzenia Postex Laser 

zawsze należy kalibrować w temperaturze otoczenia 

i upewnić się, że przyrząd utrzymuje temeparturę 

powietrza. 

 

 Wbudowany czujnik kompensuje zmiany temperatury, a domyślna kalibracja zapewnia błąd 

pomiaru mniejszy niż 1%. Aby zapewnić dokładność wyników pomiarowych, zaleca się 

przeprowadzanie regularnych (codziennych) kalibracji. Aby uzyskać więcej szczegółów na 

temat kalibracji, patrz rozdział Kalibracja ultradźwięków. 

 

POMIAR WSPÓŁRZĘDNYCH 

 

Aby zmierzyć odległość, należy nacisnąć przycisk SHIFT, gdy urządzenie Postex jest 

wyłączone. Wyświetlane są odległość R oraz kąt wraz z odległościami do każdego 

transpondera. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie pomiarów trzech odległości, 

współrzędne nie zostaną obliczone. W takim przypadku należy powtórzyć pomiar odległości. 

 

 

 
 

 

WSPÓŁRZĘDNE 

Urządzenie Postex oblicza współrzędne i wyświetla kąt oraz odległość względem środka. Kąt 

podany jest w stopniach 0 … 400 od strony północnej, a odległość w cm. 

 

Przycisk  

Shift / DME 

Oś Y 

Oś X 



POMIAR ODLEGŁOŚCI 360 STOPNI 

Po zamontowaniu transpondera na adapterze, ultradźwiękowy pomiar może zostać 

przeprowadzony w pełnym zakresie 360 stopni. 

Należy pamiętać, że sygnał ultradźwiękowy musi pokonać dodatkowe 3 cm (1”) oraz że 

odczytu należy dokonać w górnej ramce ekranu urządzenia Postex. 

 



KOMUNIKACJA 

BLUETOOTH® 

 

Urządzenie Postex wyposażone jest w jednostkę Bluetooth®. Może 

bezprzewodowo przesyłać dane do komputerów przenośnych lub 

stacjonarnych. Podczas przesyłu danych urządzenie Postex pracuje w 

trybie slave. Przed nawiązaniem połączenia, określone urządzenia 

poproszą o wprowadzenie kodu PIN. Kod PIN należy wprowadzić w 

menu BLUETOOTH. W urządzeniu Postex wprowadzono domyślny 

kod 12345. Jeżeli funkcja kodu PIN została aktywowana, należy 

skorzystać z tych cyfr. 

 

 

Funkcję Bluetooth należy aktywować w urządzeniu Postex w menu BLUETOOTH. 

Wprowadzić kod PIN (jeżeli jest on wymagany) i przełączyć przycisk „---” do pozycji „ON” 

przy pomocy strzałek. W tym momencie, urządzenia zewnętrzne mogą komunikować się z 

Postex. 

Dane przesyłane są po naciśnięciu środkowego przycisku (IR) po tym, gdy dokonano pomiaru 

wysokości, kąta lub odległości. 

Postex nie rozłączy połączenia Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest wyłączone. Oznacza to, 

że Postex może przesyłać dane za pośrednictwem Bluetooth po wyłączeniu i ponownym 

załączeniu, bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia Bluetooth. 

Należ pamiętać, że w trybie Bluetooth urządzenie zużywa więcej energii. Należy 

pamiętać, aby wyłączyć niniejszą funkcję, gdy nie jest ona wykorzystywana, na przykład 

podczas przełączania się pomiędzy przykładowymi działkami. Aby wyłączyć funkcję 

Bluetooth, należy zwyczajnie przełączyć „ON” do pozycji „---” w menu BLUETOOTH. 
Jeżeli funkcja Bluetooth została uruchomiona, a urządzenie Postex wyłączone, na jego 

ekranie pojawi się symbol Bluetooth, aby przypomnieć, że jest ona aktywna. 

Odległość pomiędzy podłączonym komputerem odbierającym a Postex nie powinna 

przekraczać 10 m lub 32 ft. Jest to maksymalna odległość na którą można przesyłać dane za 

pomocą Bluetooth. 

 



FORMAT DANYCH 

Dane z urządzenia Postex przesyłane są (szeregowo) w postaci tekstu, zgodnie z poniższych 

schematem: Pakiet danych zawiera maksymalnie 40 znaków. 

1 0000 [LF][EOL] 

2 0000 [LF][EOL] 

3 0000 [LF][EOL] 

4 0000 [LF][EOL] 

5 +000 [LF][EOL] (w przypadku kątów ujemnych znak „+” zastępowany jest „-”) 

LF=przesuw o wiersz (ASCII 13) 

EOL=koniec wiersza (ASCII 10) 

 

POMIAR WYSOKOŚCI 

Wiersz 1: 1-wsza wysokość (dm wys., stopy X 10) 

Wiersz 2: 2-ga wysokość (dm wys., stopy X 10) 

Wiersz 3: 3-cia wysokość (dm wys., stopy X 10) 

Wiersz 4: Odległość w poziomie względem obiektu (dm x 10 wys. Stopy X10) 

Wiersz 5: Kąt względem obiektu (gradienty średnicowe X10) 

 

POMIAR ODLEGŁOŚCI 

Wiersz 1: * Odległość względem transpodera A (cm wys., stopy X10) 

Wiersz 2: * Odległość względem transpodera B (cm wys., stopy X10) 

Wiersz 3: * Odległość względem transpodera C (cm wys., stopy X10) 

Wiersz 4: 0000 

Wiersz 5: Kąt względem obiektu (stopnie średnicowe X10) 

* Jeżeli kąt (wiersz 5) posiada wartość większą lub mniejszą od zera (0) odległością będzie 

obliczona odległość w poziomie. 

 

FORMAT ZNAKÓW BLUETOOTH 

Szybkość transferu (Baud Rate) oraz ilość bitów zakończenia transmisji ustawiane są 

automatycznie w odbiorniku. Ilość bitów w znaku wynosi 8 bez parzystości. 

1 0000 [LF][EOL] 

2 0000 [LF][EOL] 

3 0000 [LF][EOL] 

4 0000 [LF][EOL] 

5 +000 [LF][EOL] (w przypadku kątów ujemnych znak „+” zastępowany jest „-”) 

LF=przesuw o wiersz (ASCII 13) 

EOL=koniec wiersza (ASCII 10) 

 

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA 

1. Za pomocą przycisku ON uruchomić urządzenie Postex. 

2. Przejść do menu BLUETOOTH, nacisnąć przycisk ON. 

3. Przy pomocy klawisza ze strzałką w lewo, wybrać możliwość użycia kodu PIN. Na 

ekranie powinien pojawić się kod 12345. Nacisnąć przycisk ON. 

4. Uruchomić funkcję Bluetooth naciskając dowolny z przycisków ze strzałkami. Na 

ekranie powinien pojawić się symbol ON. Nacisnąć przycisk ON. 

5. Uruchomić Bluetooth w komputerze. 

6. Wybrać Dodaj nowe urządzenie. 

7. Komputer rozpocznie wyszukiwanie nowych urządzeń. Na liście wyszukanych 

urządzeń wybrać „Postex xxxix”. 

8. Zwrócić uwagę na numer gniazda COM na urządzeniu Postex. Jest to gniazdo, z 



którego należy skorzystać. 

9. Uruchomić program komunikacyjny, na przykład Hyperterminal dostępny w 

Windows (patrz Akcesoria w Windows). Uruchomić nową sesję i wybrać ją, aby 

otworzyć nowe gniazdo (punkt 7 powyżej). 

10. Zmierzyć wysokość lub odległość. Przesłać dane naciskając przycisk MODE na 

urządzeniu Postex. 

 

IR 
 

Za pośrednictwem funkcji IR, do urządzenia Digitech® 

Professional lub specjalnego odbiornika podłączanego do 

gniazda RS232 przesłać można wysokość oraz inne 

zmienne. Format ten odpowiada formatowi Bluetooth (na 

poprzednich stronach). Znak formatu oraz prędkość 

transmisji są zgodne z poniższym opisem. 

Należy pamiętać, że urządzenie Postex należy ustawić w 

odległości 10 cm / 4”od odbiornika, aby transmisja 

mogła być zrealizowana. 

 

 Przykład: przesyłanie danych do 

Digitech 

 

 

 
 



FORMAT DANYCH IR 

 

Podczas przesyły za pośrednictwem funkcji IR, każdy znak przesyłany jest wraz z bitem 

parzystości, gdy ilość bitów w sygnale nie jest parzysta. Bit parzystości służy do kontroli 

tego, czy znak został odebrany pomyślnie i musi zostać usunięty. Podczas przesyłu za 

pomocą IR, przy prędkości 1200 bps, wykorzystywanych jest 7 bitów danych i bit parzystości 

oraz 1 bit końca transmisji. Specjalny odbiornik do komputerów przenośnych i stacjonarnych 

można zamówić osobno. 

Przesył danych za pomocą IR 

Przesył IR można uruchomić w dowolnym trybie pomiarowym. Wystarczy raz nacisnąć 

przycisk MODE. Format danych 

'1 NNNN' Wysokość 1 (przesłane zostaną ostatnie dwa (2) pomiary wysokości) 

'2 NNNN' Wysokość 2 

'3 NNNN' nie używany 

'4 NNNN' H-Dist 

5 ANNN' Kąt A='+','-' (gradienty) 

 



KRÓTKI PRZEWODNIK 

1. Ustawić statyw, zmontować i rozłożyć 

ramiona teleskopowe z trzema 

zamontowanymi transponderami. 

2. Kontrola bezpieczeństwa: Sprawdzić, czy 

długość ramion jest jednakowa przez 

wycelowanie urządzeniem Postex 

skierowanym w dół na adapterze 

umieszczonym pośrodku. Zmierzyć 

odległości metodą ultradźwiękową. 

UWAGA! Bardzo ważną kwestią jest to, 

aby odległości transponderów względem 

środka były jednakowe. Odchyłki nie mogą 

przekraczać 1 cm / 0,39”. Należy również 

pamiętać, iż z uwagi na wysokość adaptera 

na statywie, uzyskane będą odległości 

większe niż długość ramienia (długość 

ramienia = środek statywu względem 

środka adaptera = 115,5 cm /45,05”). 

3. Nogi statywu rozstawić na płaskiej 

powierzchni. 

 
Statyw widziany z góry. 

1 = Długość ramienia = środek statywu 

względem środka adaptera = 115,5 cm / 

3,79 ft. 

2 = Środki transponderów tworzą trójkąt 

równoboczny, o boku 200 cm / 6,65 ft. 

 

 

4. Ustawić transponder C w kierunku północnym ustawiając kompas na środku statywu i 

przez transponder C. Podczas ustawiania transpondera C (czarny) w kierunku 

północnym, miejscowy układ współrzędnych stanowi osi Y północ-południe oraz oś X 

wschód zachód (zdjęcie 1). UWAGA! W przypadku niektórych prac badawczych, oś X 

może oznaczać północ-południe. 

5. Zmierzyć odległości przez ustawienie urządzenia Postex w kierunku środka działki, 

gdzie znajduje się statyw, tylną stroną urządzenia skierowaną do pnia drzewa (zdjęcie 

2). Nacisnąć przycisk DME znajdujący się na urządzeniu Postex (okrągły przycisk z 

boku ekranu) i przytrzymać je nieruchomo do momentu, aż na ekranie pojawią się trzy 

wyniki odległości. 

 

Teren pofałdowany: W terenie pofałdowanym, niezbędne jest przeprowadzenie procedury 

dwu-etapowej. W pierwszej kolejności, należy użyć urządzenia Posteź do określenia 

nachylenia drzewa względem środka działki. Następnie, należy kontynuować pomiar, aby 

zmierzyć 3 odległości względem transponderów (patrz powyżej). 

 

Oś Y 

Oś X 

C = Czarny 

A = Biały B = Zielony 



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

LASER 

 

Objaw Elementy sprawdzane 

Laser się nie załącza / Ekran się nie 

podświetla 

Nacisnąć przycisk POWER. 

Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić baterie. 

Nie można osiągnąć zasięgu, w którym 

znajduje się obiekt 

Upewnić się, że nic nie blokuje otworu 

wyjściowego lasera i detektora lasera. 

Upewnić się, że otwór i detektor są czyste. W 

razie potrzeby wyczyścić (patrz strona 26). 

Kształt i stan celu może być nieodpowiedni, 

aby odbić wiązkę lasera. Cele smukłe, o 

niewielkiej powierzchni odbicia, cele o 

powierzchni rozpraszającej wiązkę, cele, które 

nie odbijają wiązki laserowej, o dużych 

zagłębieniach, mierzone przez szybę i przy 

złych warunkach pogodowych takich jak 

śnieg, deszcz czy mgła mogą mieć wpływ na 

pomiary. W razie konieczności wymienić 

baterię. 

Pojawia się [---] Przytrzymać urządzenie nieruchomo przyciskając 

przycisk POWER. Upewnić się, że cel znajduje 

się w zasięgu pomiarowym (10 m / 10,5 yds – 

400 m / 437 yds) 

Nie można mierzyć obiektów znajdujących 

się w niewielkiej odległości 

Upewnij się, że nic nie przysłania obiektu 

Nie można dokonywać pomiarów obiektów 

znajdujących się zbyt daleko 

Upewnij się, że nic nie przysłania obiektu 

Wyniki pomiaru są niestabilne Wymienić baterię. 

Upewnić się, że kształt i stan obiektu pozwalają 

na odbicie wiązki laserowej. 

Przytrzymać urządzenie nieruchomo przyciskając 

przycisk POWER. 

Upewnij się, że nic nie przysłania obiektu 

Wyświetlają się nieprawidłowe wyniki Wymienić baterię. 

Upewnić się, że kształt i stan obiektu pozwalają 

na odbicie wiązki laserowej. 

Upewnij się, że nic nie przysłania obiektu 

 

Objaw Elementy sprawdzane 

Na ekranie nie pojawia się odległość Sprawdzić, czy transponder jest załączony. 

Bateria w transponderze jest wyczerpana. 

Zakłócający i powtarzający się szum otoczenia. 

Korzystanie z nieodpowiedniego transpondera. 

Uzyskane wartości odległości nie są 

stabilne 

Zakłócający i powtarzający się szum otoczenia. 

Korzystanie z nieodpowiedniego transpondera. 

Uzyskane wartości odległości nie są 

poprawne 

Zakłócający i powtarzający się szum otoczenia. 

Urządzenie Postex jest nieodpowiednio 

skalibrowane. 



Celownik nie wyłącza się Sprawdzić, czy transponder jest załączony. 

Bateria w transponderze jest wyczerpana. 

Zakłócający i powtarzający się szum otoczenia. 

Korzystanie z nieodpowiedniego transpondera. Kąt 

względem mierzonego obiektu zbyt duży – 

zwiększyć odległość do mierzonego obiektu 

Urządzenie Postex nie uruchamia się Bateria wyczerpana. Bateria włożona w sposób 

nieodpowiedni. 

Brak wartości pomiarowych Sprawdzić, czy transponder jest załączony. 

Bateria w transponderze jest wyczerpana. 

Zakłócający i powtarzający się szum otoczenia. 

Korzystanie z nieodpowiedniego transpondera. 

Kąt względem mierzonego obiektu zbyt duży – 

zwiększyć odległość do mierzonego obiektu 

Przyrząd pomiarowy nie jest przytrzymywany w 

sposób stabilny. Urządzenie nie ma poziomego 

punktu odniesienia: wprowadzić go lekko 

przechylając urządzenie. 

Wyniki pomiarowe nierealne lub 

nieprawidłowe 

Zakłócający i powtarzający się szum otoczenia. 

Urządzenie pomiarowe nie jest przytrzymane 

wystarczająco stabilnie. 

 



DANE TECHNICZNE 

PRZYRZĄD LASEROWY POSTEX
®
 

Wielkość 95 x 72 x 58 mm / 3,7” x 2,8” x 2,3” 

Waga 260 g / 9 oz (z bateriami) 

Bateria 1 x litowa CR2 3V 

Pobór energii 60mW 

Zakres temperatury -15° do +45°C / 5°F do 113°F 

Wysokość 0-999 m/ft 

Rozdzielczość wysokości (ekran) 0,1 m / ft 

Metry / Stopy Tak 

Sygnał dźwiękowy Tak 

 

KĄT 

Zakres kątowy -55 do +85° 

° / Grad / % Tak 

Rozdzielczość kąta 0,1 ° 

Dokładność 0,1 ° 

Cel wierzchołkowy Punkt celowania, 1-krotne powiększenie 

 

LASER 

Klasa lasera FDA klasa 1/EN60825-1 klasa 3A 

Odległość do obiektu, nie generującego 

odbicia 

Maks. 350 m / 400 jardów (automatyczne 

ustawienie, cel odbijający / nie odbijający 

wiązki) 

Odległość do obiektu, generującego odbicie Od 130m do 900m / 150 jardów do 999 

jardów 

Rozdzielczość (ekran) 0,5 m / jard w odległości <100 m / jard, w 

innych warunkach 1 m / jard 

Dokładność ±0,4m / jard w odległości <100 m / jard, w 

innych warunkach ±1 m / jard 

Tryb deszczu Tak, automatyczny 

Ilość pomiarów około 3000 

Celownik laserowy Siatka nitek, 8-krotne powiększenie 

ZipThru>140 m / jardów (filtr) Tak 

Skaner (ciągły pomiar) Tak 

Metry / Jardy Tak 

 

ULTRADŹWIĘKI 

Maks. odległość do transpodera T3 >30 m / 100 ft 

Maks. odległość do T3 po zamontowaniu 

adaptera 360° 

>20 m / 60 ft 

Rozdzielczość 0,01m / 0,1 ft 

Dokładność 1% bądź wyższa 

 

TRANSPONDER 

Wielkość: Śednica 70mm / 2,8” 

Waga: 85g / 5 oz (z bateriami) 

Bateria: 1 x alkaliczna 1,5V AA 

Pobór energii: 9mW 

 



DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Pozycjonowanie poszczególnych obiektów i dokładne pomiary wysokości, odległości i kąta w 

terenie. 

Nr artykułu: 15-105-1012: Laserowy przyrząd pomiarowy Postex® Klasa Lasera: 1 (USA, 

Kanada) 3A (UE, pozostałe kraje). Produkt spełnia wszystkie postanowienia US21CFR 

1040.10 oraz 1040.11 i IEC 60825-1. Aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i 

środków zaradczych, patrz niniejsza instrukcja. 

Nr artykułu: 15-105-1013 zawiera Laserowy przyrząd pomiarowy Postex, transponder 1, 2 i 

3 oraz statyw. Instrukcje można pobrać z www.haglofsweden.com. Jeżeli nie macie Państwo 

dostępu do Internetu, prosimy o telefon pod numerem +46 620 255 80, a kopia instrukcji w 

wybranym języku zostanie do Państwa przesłana. 

Akcesoria: Urządzenie Digitech® Professional i oprogramowanie Postax, szeregowy 

odbiornik IR do przesyłu danych na computer przenośny lub stacjonarny. 

Pochodzenie produktu: Szwecja (EC) 

Deklaracja zgodności zgodnie z Dyrektywą EMC 89/336/EEC wraz z proprawkami 

92/31/EEC, Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC oraz Dyrektywa dotycząca oznakowania 

CE 93/68/EEC. 

 

Laser L400 USA: 21CFR 1040.10, 1040.11 FCC Część 15 Klasa B; EU EN60825-1:1994 + 

wszystkie Dyrektywy UE EMC. Rodzaj sprzętu: miernik odległości i kątów. 

Nazwa handlowa lub znak handlowy Haglöf Sweden®Postex® 

Nazwa producenta, adres, telefon i nr faksu 

Haglöf Sweden AB, Klockargatan 8, SE-882 21 Långsele, Szwecja 

Tel: +46 620-25585, Faks: +46 620-20581, info@haglofsweden.com; 

www.haglofsweden.com  

 

OPROGRAMOWANIE 
Haglof Sweden oraz jego dostawcy nie mogą zagwarantować poprawnego działania lub 

uzyskiwania wyników podczas korzystania z oprogramowania, sprzętu lub dokumentacji. Nie 

przyjmuje się odpowiedzialności wyraźnej ani dorozumianej dotyczącej pokupności, 

zdatności lub odpowiedniości do danego celu. W przypadku problemów z oprogramowaniem, 

prosimy o kontakt z Państwa informatykiem. Haglöf Sweden nie bierze odpowiedzialności za 

utratę danych, czasu lub problemy i opóźnienia wynikające usterek oprogramowania i 

sprzętu. *Prawa autorskie do całego oprogramowania stworzonego przez Haglöf Sweden  

należą do Haglöf Sweden* 

Wszelkie spisy i / lub informacje na temat oprogramowania lub innych produktów Haglöf 

Sweden AB należy uznać za krótkie opisy, a nie pełne instrukcje, które mogą, ale nie muszą 

być dostępne. Aby uzyskać dalsze informacje, patrz ORGALIME SW01, Ogólne warunki 

dotyczące oprogramowania komputerowego i dodatek do ORGALIME S 2000 lub 

ORGALIME SE 94 

 

UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I PRACY 

Aby uniknąć obrażeń lub strat materialnych, prosimy o dokładne przeczytanie poniższych 

środków bezpieczeństwa i ostrożności: 

 Podczas pracy z urządzeniem Postex nigdy nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera 

bądź w kierunku słońca. 

 Nie korzystać z przyrządu laserowego Postex razem z innymi przyrządami 

optycznymi, takimi jak lornetki lub soczewki. Korzystanie z tego typu przyrządów 

wraz z urządzeniem Postex Laser zwiększa ryzyko uszkodzenia wzroku. 

 Podczas namierzania okiem lub patrząc w stronę optyki od strony obiektywu, nigdy 

http://www.haglofsweden.com/
mailto:_info@haglofsweden.com
http://www.haglofsweden.com/


nie naciskać przycisku POWER. 

 Urządzenia Postex Laser nie należy rozkładać na części. Wszelkie oznaki 

rozmontowania urządzenia automatycznie doprowadzą do unieważnienia gwarancji 

przez producenta. 

 W przypadku uszkodzenia obudowy urządzenia w wyniku upadku lub gdy emituje 

ono dziwne dźwięki, należy natychmiast wyjąć baterie i zaprzestać używania. 

 Urządzenia nigdy nie należy stawiać na niestabilnym miejscu. 

 Nie patrzeć przez urządzenie Postex Laser podczas ruchu. 

 W przypadku, gdy dojdzie do podrażnienia oczu lub skóry wokół oka w wyniku 

pocierania o gumową muszlę oczną, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

 Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, należy zaprzestać pracy i przeczytać 

instrukcję. Jeżeli nie można naprawić problemu, należy skontaktować się z 

miejscowym sprzedawcą lub przesłać urządzenie do naprawy. 

 

DBAŁOŚĆ, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 

 Podczas przenoszenia urządzenie Postex Laser należy przechowywać w jego miękkim 

pojemniku. Nie huśtać przyrządem za pasek. 

 Pomimo tego, że urządzenie Postex Laser jest wodo- i pyłoodporne, to nie należy z 

niego korzystać w wodzie – nie jest wodoszczelne. 

 Gdy urządzenie narażone zostanie na deszcz, wodę, piasek i błoto, do jego 

wyczyszczenia używać miękkiej i suchej szmatki. Podczas czyszczenia obudowy nie 

należy stosować alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika lub innych substancji 

organicznych! Urządzenie należy wyczyścić natychmiast po zabrudzeniu/zamoczeniu 

i zawsze przechowywać w suchym, chłodnymi miejscu z dala od bezpośrednich 

promieni słonecznych. 

 Aby zetrzeć pył z powierzchni soczewek, należy użyć miękkiej bezolejowej 

szczoteczki. Do usunięcia plam lub smug (odciski palców, itp.) użyć miękkiej 

bawełnianej szmatki lub bezolejowej chusteczki do soczewek. Uporczywe plamy 

można usunąć niewielką ilością czystego alkoholu, dokładając wszelkiej dbałości, aby 

uniknąć zadrapań powierzchni. Chusteczką powinna być używana jednokrotnie. 

 Urządzenia nie należy wystawiać nadmierne promieniowanie cieple lub 

ultrafioletowe, ponieważ może to w ujemny sposób wpłynąć na urządzenie lub je 

uszkodzić. 

 Gdy z urządzenia nie korzystamy, należy unikać naciskania przycisku POWER. 

 W przypadku nagłych zmian temperatury lub wystąpienia dużej wilgotności, na 

soczewkach mogą pojawić się skropliny. Z urządzenia można korzystać dopiero po 

ich odparowaniu. Osuszyć urządzenie w temperaturze pokojowej i przechowywać w 

chłodnym i suchym miejscu. 

 Urządzenie i jego części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku 

połknięcia dowolnej części urządzenia lub opakowania przez małe dziecko, należy 

skonsultować się z lekarzem. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII 

 Po wyczerpaniu oraz w okresie długiego przestoju baterie należy wyjąć. 

 Upewnić się, że baterie montowane są we właściwy sposób: odpowiednia 

biegunowość. 

 W przypadku narażenia na płyn z baterii, przepłukać skórę lub oczy. W przypadku 

połknięcia, skontaktować się z lekarzem. 

 Nie zwierać zacisków w przedziale baterii i nie nosić ich w kieszeni razem z kluczami 

lub monetami. Może to doprowadzić do zwarcia. 



 Przechowywać z dala od ognia i wody, nie otwierać. 

 Nie ładować baterii. Podczas przechowywania baterii unikać silnych drgań, uderzeń 

lub skrajnych temperatur. 

 W przypadku niewłaściwego postępowania, baterie mogą pęknąć i wyciec, prowadząc 

do skorodowania sprzętu i zabrudzenia ubrania. 

 Nie wyrzucać baterii do zwykłego kosza na śmieci. Baterie zawsze wyrzucać do 

oznaczonych pojemników i przestrzegać zaleceń producenta. 

 

INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI I SERWISOWANIA 

Gdy urządzenie będzie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, Haglöf Sweden AB 

gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i w wykonawstwie 

przez okres 12 miesięcy od dostawy. Gwarancja nie obejmuje baterii, akcesoriów i 

materiałów drukowanych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieodpowiedniego 

zamontowania urządzenia, niewłaściwej kalibracji lub pracy niezgodnej z przeznaczeniem. 

Gwarancja traci ważność, gdy urządzenie zostanie silnie uderzone i nie obejmuje ona wad 

kosmetycznych. Ograniczona gwarancja na jeden rok pokrywa oczywiste wady produkcyjne. 

Mogą występować usterki komponentów elektronicznych, które nie były możliwe do 

wykrycia przez producenta przed montażem i wysyłką. Haglöf Sweden AB w żadnym 

przypadku nie ponosi odpowiedzialności za tego typu problemy oraz za utratę możliwości 

handlowych, zysków, oszczędności, szkód następczych lub innych wynikających z 

użytkowania opisanych produktów. Oznaki nieprawidłowego wykorzystania, uszkodzenia 

kosmetyczne, wypadki i tym podobne automatycznie unieważniają gwarancję. Gwarancja 

ważna jest w kraju, w którym produkt Haglöf został zakupiony. Produkt objęty gwarancją 

podlega wymianie, czynnościom serwisowym i naprawie lub innym czynnościom zgodnie ze 

specjalnym porozumieniem zawartym pomiędzy sprzedającym a kupującym w ramach 

ograniczonej gwarancji. Haglöf Sweden, po skontrolowaniu produktu, zastrzega sobie prawo 

do oceny tego, które z rozwiązań będzie najbardziej odpowiednie w każdym przypadku z 

osobna. 

 

WAŻNE: 

 Aby gwarancja nie utraciła ważności, należy posiadać kopię faktury lub potwierdzenie 

zakupu z datą. Podczas zwrotu produktu należy podać jego numer seryjny. Aby 

uzyskać formularz zwrotu RMA do dostawcy, należy przejść na stronę 

http://www.haglofcg.com. 

 Koszt zwrotu produktu pokrywa kupujący. Po wykonaniu naprawy lub wymiany w 

ramach gwarancji, zwrot towaru następuje na nasz koszt. Jeżeli gwarancja wygaśnie 

lub utraci ważność, koszt wszelkich przesyłek pokrywa kupujący. 

 Jeżeli podczas wysyłki nie ma możliwości przedłożenia oryginału faktury lub gdy od 

daty zakupu minęły dwa lub ponad dwa lata, odpowiednie służby celne nałożą cło, a 

ponadto sytuacja taka może mieć również miejsce w przypadku kraju odbioru. Koszta 

te ponosi kupujący. 

 Naprawy i serwis w przypadku wygaśnięcia gwarancji przeprowadzane są, gdy jest to 

możliwe. Po przeprowadzeniu oceny urządzenia, przesłana zostanie wycena naprawy, 

w celu zaakceptowania. Prosimy również przeczytać powyższy akapit dotyczący ceł. 

 W przypadku dowolnych pytań lub uwag, prosimy nie wahać się i skontaktować z 

nami lub dowolnym przedstawicielem Haglöf Sweden AB! 

Wszelkie oznaki nieprawidłowej obsługi lub zaniedbania automatycznie anulują nasze 

zobowiązania gwarancyjne 

 

http://www.haglofcg.com/


 
HAGLÖF SWEDEN AB 

BOX 28, KLOCKARGA TAN 8 

SE-882 21 LÅNGSELE 

SZWECJA 

PH: +46 620 255 80 

FAX: +46 620 205 81 

E-MAIL: INFO@HAGLOFSWEDEN.SE 

HAGLOF INC., 

P O BOX 2548, 100 SOLLEFTEA DRIVE 

MS 39110 MADISON, 

USA 

PH: +1 601 856 5119 

FAX: +1 601 856 9075 

E-MAIL: SALES@HAGLOFINC.COM 

 

© Prawa autorskie Haglöf Sweden AB do oprogramowania należy do Haglöf Sweden AB. 

Kopiowanie bez pozwolenia jest zabronione. Hagöf Sweden AB i Postex są zarejestrowanymi 

znakami handlowymi Haglöf Sweden AB. Produkt wykonano w Szwecji – EC. 
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