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VERTEX IV 

FUNKCJE I BUDOWA 

Gratulujemy wyboru miernika wysokości! Vertex IV należy do 
najbardziej nowoczesnych instrumentów dostępnych na rynku, został 
dokładnie przetestowany i zatwierdzony do użytku, aby pozostać 
niezawodnym towarzyszem przez długie lata. 

Vertex IV jest przeznaczony przede wszystkim do pomiaru wysokości obiektów stojących, 

najczęściej drzew. Urządzenie może być również używane do pomiaru odległości, odległości 

poziomej, kąta oraz nachylenia. Narzędzie Vertex dzięki swojej ultradźwiękowej technice 

pomiaru jest szczególnie przydatny w gęstym terenie o grubym podszyciu, gdzie tradycyjne 

metody pomiaru za pomocą taśm pomiarowych, instrumentów laserowych i mechanicznych 

narzędzi mierniczych są trudne do wykorzystania. 

Aby bezpiecznie i dokładnie określić punkt odniesienia, Vertex IV współpracuje i komunikuje 

się z transponderem T3. Komunikacja skutecznie eliminuje zakłócenia sygnału, które mogą 

wywołać inne urządzenia lub ukształtowanie terenu (echo). Operacja pomiaru nie jest w 

znaczący sposób zakłócana przez obiekty znajdujące się pomiędzy Vertex IV i 

transponderem T3. Punkt odniesienia, czyli T3, jest używany do mierzenia wysokości i może 

być umieszczony na dowolnej wysokości, z której widoczność jest najlepsza, na przykład w 

gęstej roślinności. Wysokość punktu odniesienia ustawia się w specjalnym menu w 

urządzeniu Vertex i jest ona automatycznie dodawana do mierzonej wysokości. 

Do pomiaru odległości Vertex IV wykorzystuje ultradźwięki. W przeciwieństwie do np. taśm 

mierniczych i instrumentów laserowych, ultradźwięki można również stosować, gdy nie ma 

wzrokowego kontaktu z punktem odniesienia. Ultradźwięki nie przechodzą przez 

przeszkody, ale szukają najkrótszej drogi wokół nich. 

Wysokości oblicza się trygonometrycznie za pomocą zmiennych zawartych podczas 

pomiaru kąta i odległości. Vertex IV automatycznie zakłada, że obiekt mierzony jest 

ustawiony prostopadle do podłoża. 

Vertex IV jest w stanie mierzyć nieograniczoną liczbę wysokości dla danego obiektu. 

Wyświetlacz instrumentu równocześnie wyświetla 4 ostatnio zmierzone wysokości dla 

danego obiektu. 

W przypadku pomiaru metodą relaskopową, wbudowana funkcja BAF (Basal Area 

Factor) pozwala na wykorzystywanie instrumentu Vertex IV do sprawdzania średnicy 

drzew. Funkcja jest przydatna, gdy niektóre drzewa w okolicy są zasłonięte innymi, co 

utrudnia podjęcie decyzji o tym, czy dane drzewo powinno być ujęte w pomiarze, czy 

też nie. Poprzez pomiar odległości pomiędzy drzewem i środkiem planu mierniczego 

Vertex IV oblicza minimalną średnicę, jaką powinno mieć drzewo, aby zostać ujęte w 

pomiarze. 

Dane można przesyłać przez port podczerwieni lub Bluetooth, a wyniki przechowywać i 

przetwarzać za pomocą średnicomierza elektronicznego Digitech Professional, komputera 

PC lub urządzenia przenośnego. 

© 2007 Haglof Sweden AB 
6 



Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

OPIS 

 

KLAWISZE 

Vertex IV posiada trzy klawisze: Dwa klawisze strzałek i jeden klawisz ON. 
 

FUNKCJE KLAWISZY STRZAŁEK 

Klawisze strzałek służą przede wszystkim do przewijania menu i wprowadzania zmian w 

ustawieniach menu SETUP. Po równoczesnym naciśnięciu obu klawiszy strzałek, Vertex IV 

wyłącza się. Automatyczny czas wyłączenia wynosi około 25 sek. Gdy Vertex IV jest 

wyłączony, pozycję DME aktywuje się lewą strzałką. Vertex IV zamienia się w miernik 

odległości. 

Strzałka w prawo (IR) służy do przesyłania danych przez IR (podczerwień) lub Bluetooth® 

(model Vertex IV BT). Dane mogą być przesłane dopiero po dokonaniu pomiaru. Należy 

zauważyć, że funkcja Bluetooth jest dostępna tylko w modelach Vertex IV zamówione i 

fabrycznie wyposażonych w moduł Bluetooth. 
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FUNKCJA KLAWISZA ON 

Klawisz ON jest używany do uruchamiania urządzenia Vertex IV, do 

potwierdzania wartości i jako spust uruchamiający pomiar wysokości oraz 

kątów. 

Celownik z kropką ułatwia namierzanie obiektu i utrzymywanie urządzenia w 

bezruchu podczas mierzenia wysokości, aby zapewnić jak największą 

dokładność pomiaru. 

Dla uzyskania jak najlepszej widoczności, za pomocą strzałki w lewo można 

dostosować światło. 

Vertex IV jest wyposażony we wbudowaną sygnalizację dźwiękową, która 

oznajmia o zakończonym pomiarze wysokości. 

Vertex IV zasilany jest bateriami alkalicznymi lub akumulatorami 1,5 V AA. 

Baterie znajdują się pod pokrywą komory (biegun dodatni + w dół). 

Napięcia pozostałych baterii wyświetlają się w formie ikony na wyświetlaczu 

Vertex IV. 

W normalnych warunkach bateria powinna zasilać urządzenie przez 

tygodnie lub nawet miesiące. Częste wykorzystywanie łączności Bluetooth 

podczas pracy (model Vertex IV BT) zmniejsza pojemność baterii i skraca 

okres pracy (do dni zamiast tygodni). 

 

 

Bateria 
pełna 
Bateria>1,2v 

Poziom baterii 
zadowalający 
Bateria<1,2V 

Poziom baterii 

niski 

1,0 V< 

Bateria 
rozładowana 
Bateria<1.0V 

© 2007 Haglof Sweden AB 8 

 

 



Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

PRZEGLĄD MENU 
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WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT URZĄDZENIA VERTEX IV 

Vertex IV wykorzystuje sygnały ultradźwiękowe do określenia odległości. Wilgotność, 

ciśnienie powietrza, hałas otoczenia, a przede wszystkim temperatura mogą mieć wpływ 

na zakres i rozchodzenie sygnałów ultradźwiękowych. Vertex IV wyposażony jest we 

wbudowany czujnik temperatury, który automatycznie kompensuje odchylenia 

spowodowane zmianami temperatury. 

W niektórych przypadkach można bez przeszkód zmierzyć odległości równe lub większe 

niż 50 metrów/jardów, z kolei w innych przypadkach, maksymalna odległość może być 

krótsza niż 30 metrów/jardów. 

Aby zwiększyć i zoptymalizować dokładność pomiarów, należy na bieżąco kalibrować 

urządzenie. Należy koniecznie pamiętać, aby podczas kalibracji urządzenie miało czas na 

przystosowanie się do temperatury otoczenia. 

Jeśli, na przykład, przyrząd przenoszony jest w wewnętrznej kieszeni, przystosowanie się 

do temperatury zewnętrznej po wyjęciu go może trwać do 10 minut. Błąd pomiaru w 

zależności od temperatury wynosi około 2 cm/°C. 

Przykład: Wewnętrzna kieszeń ma temperaturę +15°C/59F. Temperatura powietrza na 

zewnątrz wynosi -5°C/23F. Wynik pomiaru wyniesie 10,40 m/34 ft, a nie tak jak powinien 

10,00 m/32.8 ft. 

Pomiar może być stale przeprowadzany z błędami, jeśli urządzenie zostanie skalibrowane 

przed osiągnięciem właściwej temperatury. 

-Należy sprawdzać i w razie potrzeby codziennie kalibrować urządzenie 

-Nie dotykać czujnika temperatury z przodu urządzenia (pokrętło metalowe 

pomiędzy celownikiem i głośnikiem) 

-Nigdy nie wolno kalibrować urządzenia zanim osiągnie temperaturę otoczenia 

Podczas pomiaru wysokości, należy pamiętać, aby trzymać urządzenie tak prosto jak to możliwe. 
 

 

Prawidłowo Nieprawidłowo

Funkcje trygonometryczne służą do obliczania wysokości na podstawie dwóch (2) kątów i 

jednej (1) odległości. Odległość można mierzyć ręcznie za pomocą taśmy mierniczej lub 

automatycznie za pomocą transpondera T3. W przypadku korzystania z taśmy, przed 

rozpoczęciem pomiaru kąta i wysokości, należy wprowadzić odległość do urządzenia 

Vertex. 
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SETUP 

Wszystkich ustawień pomiaru wysokości, odległości i kątów oraz czynników BAF dokonuje się w 

menu SETUP. Należy wybrać pomiędzy jednostkami metrycznymi lub stopami, stopniami i 

procentami, przesunięciem osi, wysokością transpondera i odległości ręcznej. 

Uruchomić Vertex IV poprzez naciśnięcie przycisku ON. Nacisnąć jeden z klawiszy strzałek i 

klawisz ON, aby przejść do ustawień. Przejść do ustawień parametru naciskając przycisk ON i 

zmienić wartość za pomocą klawiszy strzałek. 

METRYCZNY/STOPY 

Wybrać, czy wartości wysokości i odległości powinny być wyświetlane w systemie 

metrycznym lub w stopach. Zmienić ustawienie za pomocą klawiszy strzałek i potwierdzić 

wybór klawiszem ON. 

STOPNIE/GRADIENT/% 

Naciskając klawisze strzałek wybrać jednostki kąta jako Deg (stopnie 0,360), GRAD 

(gradienty 0 .. 400) lub% (procent). Potwierdzić przyciskiem ON. 

P.OFFSET (PRZESUNIĘCIE OSI) 

Zmienić wartość za pomocą klawiszy strzałek i 

potwierdzić wybór klawiszem ON. Wartość wyświetla 

się w systemie metrycznym/stopach. 

"Przesunięcie osi" jest odległością pomiędzy 

częścią przednią urządzenia i punktem pomiaru, w którym zbiegają się przedłużenia 

linii 

transpondera i szczytu drzewa. 

Punkt wyobrażany znajduje się gdzieś za szyją, a wartość w normalnych przypadkach 

należy ustawić na 0,3 m (1,0 stopę). 

W związku z tym, że Vertex IV zakłada, że transponder T3 jest umieszczony 

bezpośrednio pod mierzoną wysokością obiektu (jeśli obiekt jest równy drzewu), 

należy dodać połowę średnicy obiektu do odchylenia osi. Niweluje to zwężanie 

szczytu drzewa. W celu zwiększenia dokładności, podczas pomiaru wysokości 

drzew, zaleca się dodawanie połowy średniej średnicy obszaru. 

© 2007 Haglof Sweden AB 
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T.HEIGHT (WYSOKOŚĆ TRANSPONDERA) 

Zmienić wartość za pomocą klawiszy strzałek i potwierdzić klawiszem ON. Wartość zostaje 

ustawiona w systemie metrycznym/stopach. T.HEIGHT to wysokość, na której ustawiony 

jest transponder, wysokość odniesienia dla jednostki pomiaru. Vertex IV dodaje 

wstępnie ustaloną wysokość do wysokości mierzonej. Domyślnie wartość wysokości czoła 

jest ustawiona na 1,3 m (4,5 stopy). 

M. DIST (ODLEGŁOŚĆ MIERZONA RĘCZNIE) 

Funkcja ta jest przydatna podczas pomiarów bez 

transpondera. Zmienić wartość za pomocą klawiszy strzałek 

i potwierdzić klawiszem ON. Wartość wyświetla się w 

systemie metrycznym lub w stopach. M. DIST to odległość 

mierzona ręcznie do punktu odniesienia na obiekcie, w 

miejscu pomiaru wysokości. Należy upewnić się, że T.HEIGHT, czyli wysokości do 

wybranego punktu odniesienia, jest prawidłowo ustawiona. 
 

BAF PODSTAWOWE CZYNNIKI OBSZARU 

Praca z relaskopami lub pryzmatem w lesie, w którym drzewa zasłaniają się, może 

niekiedy sprawiać kłopoty. Słaba widoczność może uniemożliwiać prawidłowy pomiaru 

średnicy. W ramach wbudowanej funkcji BAF, można podać minimalną średnica drzewa 

do pomiaru. 

Mierząc odległość od drzewa do centrum planu mierniczego, Vertex IV może obliczyć 

minimalną średnicę drzewa, które należy uwzględnić. 

W Vertex IV dostępne są następujące czynniki: 

0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (m2/ha) 

lub 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 (ft2/acre) 

Vertex IV może wyrównywać nachylenie terenu przy obliczaniu minimalnej średnicy, 

patrz następny rozdział. 
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Nacisnąć klawisz ON, aby uruchomić urządzenie Vertex. Wejść do menu CALIBRATE i 

nacisnąć ON. Instrument automatycznie skalibruje się do 10 m i wyłączy gdy będzie 

gotowy. 

Należy pamiętać, aby odczekać około 10 minut zanim urządzenie ustali właściwą 

temperaturę przed kalibracją. 

WYŚWIETLACZ 

Za pomocą klawiszy strzałek ustawić odpowiednio kontrast, aby zapewnić najlepszą 
możliwą widoczność. 

KONTRAST 

Uruchomić urządzenie za pomocą klawisza ON. Przejść do menu CONTRAST i nacisnąć 

przycisk ON. Za pomocą klawiszy strzałek zmienić kontrast, aby zapewnić najlepszą 

możliwą widoczność. 

CELOWNIK 

Za pomocą klawiszy strzałek podczas patrzenia przez celownik w trakcie pomiaru zmienić 

światło, aby zwiększyć lub zmniejszyć jego natężenie. 

Jeśli słońce (podświetla) utrudnia jego widoczność, należy patrzeć oboma oczami, i zasłonić 

wylot celownika. 

© 2007 Haglof Sweden AB 
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Korzystać z taśmy mierniczej do mierzenia dokładnej odległości wynoszącej 10m (32,8 

stopy) pomiędzy transponderem i przednią częścią Vertex IV. 
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WYSOKOŚĆ 

Pomiar wysokości można przeprowadzać na kilka różnych sposobów w zależności od 

rodzaju otoczenia i pracy. Korzystając z łączności IR lub Bluetooth (tylko model Vertex IV 

BT) można za pomocą strzałki w prawo przesyłać informacje na temat wysokości, 

odległość i kątów. W przypadku pomiaru wysokości, możliwe jest przesyłanie ostatnich 3 

pomiarów wysokości z kątem i odległości. 

POMIAR WYSOKOŚCI Z TRANSPONDEREM  

Uruchomić transponder T3 i umieść go na/w kierunku obiektu do pomiaru. Należy 

pamiętać, że transponder powinien być umieszczony w punkcie T. HEIGHT(wysokość 

transpondera), która została ustawiona w menu SETUP. Odejść na odpowiednią odległości 

od obiektu – dla optymalnej dokładności wyników jest to odległość równa przybliżonej 

wartości wysokości. 

1. Nacisnąć ON, aby uruchomić Vertex i wycelować w transponder. Naciskać ON aż 

celownik na moment zniknie. Zwolnić klawisz ON. Vertex zmierzył odległość, kąt i 

odległość w poziomie do transpondera. 

2. Celować w wysokość do pomiaru przy mrugającym celowniku. Nacisnąć przycisk ON aż 

celownik zniknie. Pierwsza wysokość zostanie zablokowana i wyświetlona. Powtarzać 

czynność aż zmierzone zostaną wszystkie wysokości danego obiektu. 

POMIAR WYSOKOŚCI BEZ TRANSPONDERA  

Pomiar wysokości bez transpondera przeprowadza się na dwa sposoby, dokonując 

ręcznego pomiaru odległości (M. DIST). Należy pamiętać, że celowanie musi być 

przeprowadzone na tej samej wysokości, jaką ustawiono dla T HEIGHT. 

1. Nacisnąć ON, aby uruchomić Vertex IV; wyświetli się HEIGHT. 

2. Krótkie naciśnięcie przycisku ON aktywuje M. DIST. Zmienić wartość w menu SETUP, 

jeśli jest nieprawidłowa. Naciśnąć ON po ustawieniu wartości; pojawi się okno kąta. 

3. Celować na wysokości, którą ustawiono dla T.HEIGHT i nacisnąć przycisk ON aż 

celownik zniknie. Zwolnić przycisk ON. Vertex wyświetla kąt i odległość poziomą do 

wysokości T.HEIGHT. 

4. Celować w wysokość do pomiaru przy mrugającym celowniku. Nacisnąć przycisk ON 

aż celownik zniknie. Wyświetla się pierwsza wysokość. Powtarzać czynność aż 

zmierzone zostaną wszystkie wysokości danego obiektu (patrz powyżej). 

© 2007 Haglof Sweden AB 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

MIERZENIE WYSOKOŚCI Z LINII POZIOMEJ  

Pomiar wysokości ze stałej odległości i ustawiony na 0 kąt odniesienia stanowi użyteczną 

funkcję służącą do na przykład do pomiaru linii wysokiego napięcia. 

1.     Naciśnąć ON, aby uruchomić Vertex IV; wyświetli się HEIGHT. 

2. Naciśnięcie ON aktywuje M. DIST. Zmienić wartość 

za pomocą klawiszy strzałek i nacisnąć ON, gdy 

osiągnięta zostanie poprawna odległość. 

Równocześnie nacisnąć klawisz strzałki w prawo i 

klawisz ON, aby ustawić kąt na 0. 

3. Celować w wysokość obiektu przy migającym 

celowniku. Nacisnąć i trzymać przycisk ON aż 

celownik zniknie. Pierwsza wysokość zostanie 

zablokowana i wyświetlona. Powtórzyć czynności 

dla pozostałych wysokości (patrz wyżej). Wysokość 

T.HEIGHT jest dodawany do wysokości zmierzonej 

ponad linią poziomą. T.HEIGHT może być na 

przykład ustalona na wysokości oczu operatora. 

NACHYLENIE (KĄT) 

Vertex IV to doskonałe narzędzie do mierzenia pochylenia i kątów w terenie. 

1. Uruchomić Vertex IV za pomocą klawisza ON i przejść za pomocą klawiszy strzałek 

do menu ANGLE. Nacisnąć przycisk ON. 

2. Wyświetli się okno ANGLE. Celować tam, gdzie należy zmierzyć kąt. Nacisnąć i 

trzymać przycisk ON dopóki nie zgaśnie czerwony krzyżyk. Przeczytać na 

wyświetlaczu zmierzoną wartość. 

Kąt jest przedstawiona w DEG (stopnie 0,360), GRAD (gradient 0 .. 400) oraz 

procentach. 

Należy pamiętać, że kąt powinien być mierzony celownikiem. Oznacza to, że nie jest 

możliwe wykorzystanie zewnętrznej części Vertex IV na przykład do pomiaru kąta 

płaskiej powierzchni stołu. 

© 2007 Haglof Sweden AB 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

POMIAR ODLEGŁOŚCI (DME) 

 

Aby zmierzyć odległość, należy nacisnąć klawisz DME (strzałka w lewo) przy wyłączonym 

Vertex IV. Rezultat, odległość pomiędzy Vertex IV i transponderem T3, widać na ekranie 

Vertex. Dane można przesyłać przez podczerwień (lub Bluetooth w przypadku modelu Vertex 

IV BT), naciskając klawisz IR. 

POMIAR ODLEGŁOŚCI Z ADAPTEREM NA 360 STOPNI 

Z adapterem ultradźwięki rozprzestrzeniają się i możliwy jest pomiar z dowolnego 

kierunku. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy na kolistych planach próbnych, w 

których należy mierzyć odległość od centrum obszaru do obiektów w granicach danego 

okręgu. 

Należy pamiętać, że ultradźwięki muszą w tych przypadkach przebyć o 2,5 cm więcej, a 

odczyt odległości należy prowadzić z górnej części kadru obrazu na instrumencie Vertex 

IV przy skalibrowaniu instrumentu Vertex w sposób podany na stronie 13. 

POMIAR ODLEGŁOŚCI POZIOMEJ (DME) 
 

Vertex można wykorzystać jako pomiar odległości poziomej (DME). Wyświetlany tekst będzie 

się obracać 905 dla uproszczenia odczytu wyników podczas pomiaru odległości poziomych. 

1. Nacisnąć ON, aby uruchomić Verte, przejść do pozycji ANGLE za pomocą klawiszy strzałek i 
wcisnąć ON. 

2. Wycelować w miejsce, w którym potrzebne jest obliczenie kąta. Nacisnąć i trzymać 

przycisk ON dopóki nie zgaśnie czerwony krzyżyk. 

3. Aby zmierzyć odległość, należy teraz nacisnąć klawisz strzałki w lewo. Vertex IV 

pokazuje odległość poziomą na wyświetlaczu. 
 

Klawisz strzałki 

DME-wywołanie 

odległości 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

BAF - NAJMNIEJSZA ŚREDNICA 

Praca w gęstym lesie z relaskopami lub pryzmatem może niekiedy sprawiać 

kłopoty i utrudniać dokładne oszacowanie średnicy. 

W przypadku pomiaru metodą relaskopową wbudowana funkcja BAF pozwala na 

wykorzystywanie instrumentu Vertex IV do sprawdzania średnicy drzew. Funkcja jest 

przydatna, gdy niektóre drzewa w okolicy są zasłonięte innymi, co utrudnia podjęcie 

decyzji o tym, czy dane drzewo powinno być ujęte w pomiarze, czy też nie. 

Poprzez pomiar odległości pomiędzy drzewem i środkiem planu mierniczego Vertex IV 

oblicza minimalną średnicę, jaką powinno mieć drzewo, aby zostać ujęte w pomiarze. 

BAF (Basal Area Factors): 0.5,1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 (m2/ha) 

lub: 5,10,15, 20, 25, 30, 35,40, 45, 50 (ft2/akr) 

Czynniki BAF zmienia się i ustawia w menu SETUP. 

ŚREDNICE W TERENIE NACHYLONYM 

Vertex IV może równoważyć obliczoną średnicy minimalną także wtedy, gdy teren jest 

nachylony. Pomiar kąta od drzewa do środka planu. Uaktywnić funkcję pomiaru 

odległości naciskając klawisz DME (strzałka w lewo). 

Odległość w poziomie i obliczona średnica minimalna widoczna jest na wyświetlaczu. 

© 2007 Haglof Sweden AB 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

TRANSPONDER T3 

Transponder T3 to ultradźwiękowy nadajnik/odbiornik, który komunikuje się z urządzeniem IV Vertex. 

Transponder T3 można wykorzystywać zarówno do pomiaru bezpośredniego (605), i do 3605 w 

przypadku korzystania z „adaptera 360” - na przykład podczas pracy na kolistych planach próbnych. 

T3 wyposażono w sygnał dźwiękowy, który mówi, czy transponder jest aktywny, czy nie. 

T3 nie ma wyłącznika, a Vertex i/lub DME służy jako pilot zdalnego sterowania do włączania i 

wyłączania. Po włączeniu Transponder T3 jest aktywny przez ok. 20 minut. 

T3 korzysta z 1 baterii alkalicznej AA 1,5 V umieszczonej pod pokrywą baterii. 

Aby możliwy był pomiar w okręgu 360° z transponderem T3 jest połączony z 

adapterem. Adapter rozprzestrzenia i odbiera ultradźwięki w pełnym okręgu. 

Adapter można zamontować na specjalnym słupku do środka planu. 

JAK KORZYSTAĆ Z TRANSPONDERA T3 

Aby wykonać którąś z opisanych poniżej czynności, należy skierować głośnik urządzenia pomiarowego 

w stronę głośnika T3. 

  

Funkcja 

Włączenie            Wciskać spust DME urządzenia pomiarowego do momentu usłyszenia 2 
sygnałów 

Wyłączanie           Wciskać spust DME urządzenia pomiarowego do momentu usłyszenia 4 
sygnałów (transponder) 
© 2007 Haglof Sweden AB 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

Bluetooth 

W przypadku modelu Vertex IV BT należy przeczytać kolejne strony: 
 

Vertex IV może być dodatkowo wyposażony w Bluetooth, jako model Vertex IV BT. 

Vertex IV BT może przesyłać dane bezprzewodowo do komputerów przenośnych lub PC 

za pomocą Bluetooth. Konfiguracji dokonuje się z instrumentu IV Vertex w trybie slave. 

Niektóre urządzenia komputerowe proszą o uaktywnienie kodu PIN przed dokonaniem 

połączenia. Kod PIN należy uaktywnić w menu BLUETOOTH. Vertex IV wykorzystuje 

standardowy kod 12345. Należy użyć tego kodu, jeśli kod PIN został aktywowany. 

Uaktywnić funkcję Bluetooth w Vertex IV wybierając menu BLUETOOTH. Uaktywnić kod 

PIN (jeśli pojawi się monit, według powyższych wskazówek) i przełączyć '—' na „ON” za 

pomocą klawiszy strzałek. Możliwe jest teraz podłączenie innego, zewnętrznego 

urządzenia do Vertex IV. 

Dane przesyła się przez naciśnięcie klawisza środkowego (IR) na Vertex IV po 

dokonaniu pomiaru wysokości, kąta lub odległości. 

Vertex IV nie rozłączy połączenia Bluetooth nawet gdy urządzenie będzie 

wyłączone. Oznacza to, że Vertex IV może przesyłać dane z Bluetooth po 

wyłączeniu i ponownym włączeniu bez konieczności ponownego łączenia 

Bluetooth. 

Należy pamiętać, że Vertex IV zużywa więcej baterii, gdy aktywna jest funkcja 

Bluetooth. Nie należy zapomnieć o wyłączeniu tej funkcji, gdy urządzenie nie jest w 

użyciu, na przykład podczas przemieszczania się pomiędzy planami próbnymi. Aby 

wyłączyć funkcję Bluetooth, wystarczy zmienić „ON” na '—' w menu BLUETOOTH. 

Jeśli funkcja Bluetooth jest aktywna, a urządzenie Vertex IV zostanie wyłączone, 

symbol Bluetooth będzie widoczny na wyświetlaczu Vertex jako przypomnienie, że 

funkcja Bluetooth jest uruchomiona. 

Odległość pomiędzy podłączonym odbierającym urządzeniem komputerowym a Vertex 

IV nie powinna być większa niż 10 m. Jest to maksymalna odległość transmisji danych 

w technologii Bluetooth. 

PORTY BLUETOOTH W TYPOWYCH URZĄDZENIACH KOMPUTEROWYCH 

Dokumentacja dotycząca portów dedykowanych do funkcji Bluetooth jest 

często niekompletna. Oto porty w najbardziej popularnych komputerach 

przenośnych: 

ALLEGRO 

wewnętrznym portem Bluetooth jest zwykle COM6. 

RECON 

wewnętrznym portem Bluetooth jest zwykle COM4. 

© 2007 Haglof Sweden AB 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

FORMAT DANYCH 
 

Dane z Vertex IV przesyłane są szeregowo jako tekst zgodnie z 
poniższym: 
Pakiet danych zawiera w sumie 40 znaków. 

10000[LF][EOL] 

2 0000[LF][EOL] 

3 0000[LF][EOL] 

4 0000 [LF][EOL] 

5 +000 [LF] [EOL] (kąt ujemny zastępuje V '-‘) 

LF=Linefeed (ASCII 13) 

EOL=End of line (ASCII 10) 
 

WYSOKOŚCIOMIERZ  

Wiersz 1:                 I wysokość (średnic. wys. ft. X 10) 

Wiersz 2:                 II wysokość (średnic. wys. ft. X 10) 

Wiersz 3:                 III wysokość (średnic. wys. ft. X 10) 

Wiersz 4:                 Pozioma odległość od obiektu (średnic. x 10 wys. ft 
X10.) 

Wiersz 5:                 Kąt do obiektu (gradienty centezymalne X10) 
 

POMIAR ODLEGŁOŚCI 

Wiersz 1: Odległość od transpondera (cm wys. stopy X 10) 

Wiersz 2:                 0000 

Wiersz 3:                 0000 

Wiersz 4:                 0000 

Wiersz 5: Kąt do obiektu (stopień centezymalny X10) 

*Jeśli kąt (wiersz 5) ma wartość większą lub mniejszą od zera (0), odległością będzie 

obliczona odległość pozioma. 

SIGN FORMAT BLUETOOTH 

Prędkość transmisji (Baud Rate) oraz liczba bitów stopu są ustawiane 

automatycznie przez odbiornik. Liczba bitów na znak to 8 bitów danych i brak 

parzystości. 

© 2007 Haglof Sweden AB 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA PC 

1.    Uruchomić Vertex IV poprzez naciśnięcie przycisku ON. 

2.    Wybrać menu BLUETOOTH klawiszami strzałek. Nacisnąć przycisk ON. 

3.    Wybrać użycie kodu PIN przez naciśnięcie jednego z klawiszy strzałek. Na 

wyświetlaczu powinien się pojawić kod 12345. Nacisnąć przycisk ON. 

4. Włączyć Bluetooth przez naciśnięcie jednego z klawiszy strzałek. Na 

wyświetlaczu powinno się pojawić ON. Nacisnąć przycisk ON. 

5. Włączyć ustawienia Bluetooth w komputerze PC. 

6.    Zaznaczyć, aby dodać nowe urządzenie. 

7.    Komputer PC szuka nowych urządzeń. Wybrać 'VertexlV xxxxx’ z listy 

znalezionych urządzeń Bluetooth. 

8.    Uwaga numer portu COM nadany Vertex IV. Jest to port, którego należy użyć. 

9.    Uruchomić program komunikacyjny, np. HyperTerminal w systemie Windows 

(patrz: 

Akcesoria w Windows). Rozpocząć nową sesję i wybrać otwarcie portu, który 

został zanotowany (pkt 8 powyżej). 

10.  Zmierzyć wysokość lub odległość. Wysłać dane poprzez naciśnięcie przycisku 

IR na instrumencie Vertex IV BT. 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

IR 

Wysokości można przesyłać poprzez podczerwień do pierścieniomierza Digitech 

Professional lub do specjalnie wyprodukowanego odbiornika podczerwieni, który można 

umieścić w porcie szeregowym (RS232). Format jest taki sam, jak w przypadku Bluetooth 

(patrz: poprzednie strony) Format znaku i prędkość transmisji są zgodnie z poniższym 

opisem. 

Należy pamiętać, że dla udanej transmisji 

urządzenie Vertex IV musi być umieszczone 

w odległości 10 cm od urządzenia 

odbiorczego. 

FORMAT ZNAKU IR 

np. Wysyłanie danych do Digitech Professional 

Podczas wysyłania danych przez podczerwień każdy znak jest nadawany z dodanym bitem 

parzystości, jeżeli liczba bitów w znaku jest nieparzysta. Bit parzystości służy do 

kontrolowania poprawnego odbioru znaku i należy go usunąć. Podczas przekazywania 

danych za pomocą fal podczerwonych stosuje się prędkość 1200 bps, 7 bitów danych i 

parzystość oraz 1 bit stopu. Specjalnie wykonany odbiornik dla komputerów przenośnych i 

PC można zamówić oddzielnie. 

 



Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Vertex IV 

Rozmiar pOx 50x30 mm 

Waga 180 g (z baterią) 

Bateria 1x 1,5 alkaliczne AA 

Temperatura -15°-45°C 

Częstotliwość ultradźwiękowa 25 kHz 

Wysokość 0-999 m 

Wysokość rozdzielczości 0,1m 

Kąty -55° .. 85° stopni 

Kąt rozdzielczości 0,1 

Odległość z wymierzonym 
transponderem 

30 m lub lepsza 

Odległość z adapterem 360° 20 m lub lepsza 

Odległość rozdzielczości 0.01m 

Odległość dokładności 1% m lub lepsza 

Bluetooth Model -BT SPP profil szeregowy slave 

Transponder T3 

Rozmiar: Średnica 70 mm 

Masa: 85 g (z baterią) 

Bateria: 1,5V alkaliczne AA 

Prąd: 1,0 mA 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 
 

Problem Przyczyna Co zrobić 

Na wyświetlaczu nie 

widać odległości 

Transponder wyłączony Uruchomić transponder 

Słaba bateria w 

transponderze 

Wymienić baterię 

 

 Zakłócające hałasy w 

okolicy 

Dokonać pomiaru z innego 

miejsca lub ręcznie 

Niestabilna wartość 
odległości 

Zakłócające hałasy w 

okolicy 

Dokonać pomiaru z innego 

miejsca lub ręcznie 

Nieprawidłowa wartość 
odległości 

Zła kalibracja Dokonać kalibracji 

 Zakłócające hałasy w 

okolicy 

Dokonać pomiaru z innego 

miejsca lub ręcznie 
Celownik nie znikają Transponder wyłączony Uruchomić transponder 

Słaba bateria w 

transponderze 

Wymienić baterię 

 

 Zakłócające hałasy w 

okolicy 

Dokonać pomiaru z innego 

miejsca lub ręcznie 
 Zbyt duży kąt do obiektu 

pomiaru 

Zwiększyć odległość do 

obiektu pomiaru 

Urządzenie pomiarowe nie 

uruchamia się 

Słabe baterie Wymienić baterie 

Baterie 

umieszczone 

nieprawidłowo 

Obrócić baterii pozycji w 

prawidłowe położenie 
Transponder się nie 

uruchamia 

Słabe baterie Wymienić baterię 

Brak wartości pomiaru Transponder wyłączony Uruchomić transponder 

 Słaba bateria w 

transponderze 

Wymienić baterię 

 

 Zakłócające hałasy w 

okolicy 

Dokonać pomiaru z innego 

miejsca lub ręcznie 
 Zbyt duży kąt do obiektu 

pomiaru. 

Zwiększyć odległość do 

obiektu pomiaru 

 Instrument nie jest 

trzymany w stałym 

położeniu 

Spróbować utrzymać urządzenie 
w stałym położeniu 

 Brak odniesienia poziomego Ostrożnie wstrząsnąć 

urządzeniem 

Wartości 

nieprawidłowe/nierealne 

Zakłócające hałasy w 

okolicy 

Dokonać pomiaru z innego 

miejsca lub ręcznie 

 Niepewne trzymanie 

urządzenia 

pomiarowego 

Spróbować utrzymać urządzenie 
w stałym położeniu 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 

POMIAR WYSOKOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA Z TRANSPONDERA  

Uruchomić transponder i umieścić do na obiekcie do pomiaru. 

Nacisnąć przycisk ON. Wycelować w kierunku transpondera i naciskać ON nie zniknie celownik 

. 

Celować w kierunku wysokości do pomiaru. Naciskać przycisk ON dopóki nie znikną nici 

skrzyżowane. 

Powtórzyć przy innej wysokości. 

POMIAR WYSOKOŚCI BEZ KORZYSTANIA Z TRANSPONDERA  

Nacisnąć przycisk ON. Pojawia się HEIGHT. Nacisnąć przycisk ON; pojawia się M. DIST. Zmienić 

M. DIST w 

SETUP lub użyć bieżącej wartości, jeżeli jest dokładna. 

Wycelować w kierunku punktu pomiaru wysokości (T.HEIGHT). Naciskać przycisk ON dopóki nie znikną 

nici skrzyżowane. 

Celować w kierunku wysokości do pomiaru. Naciskać przycisk ON dopóki nie znikną nici 

skrzyżowane. 

Powtórzyć przy innej wysokości. 

POMIAR WYSOKOŚCI W POZIOMIE  

Nacisnąć przycisk ON. Pojawia się HEIGHT. Nacisnąć przycisk ON; pojawia się M. DIST. Zmienić 

M. DIST w 

SETUP lub użyć bieżącej wartości, jeżeli jest dokładna, i wcisnąć ON. 

Pojawia się okno kąta. Nacisnąć strzałkę w lewo i przycisk ON. Pojawia się pozycja pomiaru 

wysokości 

. 

Celować w kierunku wysokości do pomiaru. Naciskać przycisk ON dopóki nie znikną nici 

skrzyżowane. 

Powtórzyć przy innej wysokości. 

POMIAR KĄTA 

Uruchomić Vertex przyciskiem ON i przejść do pozycji ANGLE za pomocą klawiszy strzałek. 

Nacisnąć przycisk ON. 

Wycelować w kierunku punktu, w którym znajduje się kąt do pomiaru. Naciskać przycisk ON dopóki nie znikną 

nici skrzyżowane celownika. 

POMIAR ODLEGŁOŚCI (DME) 

Uruchomić transponder i umieścić do na obiekcie, na którym rozpoczyna się żądana odległość 

do 

pomiaru. 

Wcisnąć lewy klawisz strzałki i odczytać zmierzoną wartość. 

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TRANSPONDERA T3 

Włączanie 

Trzymać głośnik Vertex w kierunku transpondera. 

Naciskać lewą strzałkę do usłyszenia dwóch krótkich sygnałów z transpondera. 

Wyłączanie 

Trzymać głośnik Vertex w kierunku transpondera. 

Naciskać lewą strzałkę do zakończenia 4 krótkich sygnałów z transpondera. 



Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Zgodnie z dyrektywą EMC wraz z poprawką 89/336/EEG oraz 

dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEG i 93/68/EEG wraz z poprawkami 

dyrektywy dotyczącej oznakowania CE 93/68/EEG 

Rodzaj urządzenia Miernik odległości i kąta 

Marka lub znak towarowy Vertex 

Nazwa, adres, telefon i nr faksu producenta: 

Haglof Sweden AB, Klockargatan 8, SE-882 21 Langsele, Sweden 

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

www.haglofsweden.com 

Zastosowano następujące normy i/lub parametry techniczne, które spełniają 

wymogi dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie EOG, 

: 

Raport z badań/dokumentacja techniczna/ dokument normatywny 

Ref.no 99250/Wydany przez Forestor AB, Normy EN50081-1, EN 55011 

Klasa B, EN50082-2, EN61000-4-2, -3, Poziom 3 

Urządzenie Vertex otrzymało znak CE w 1999 r. 

Jako producent mający siedzibę na terytorium EOG, oświadczamy z pełną 

odpowiedzialnością, że urządzenie jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 

podanych powyżej. 

INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI I SERWISU 

Haglof Sweden AB gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad 

materiałowych i produkcyjnych, przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem, 

przez okres 12 miesięcy od daty wysyłki. Gwarancja nie obejmuje baterii, 

akcesoriów i wszelkich materiałów pisemnych. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli 

produkt został nieprawidłowo zainstalowany, źle skalibrowany lub pracuje w 

sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Ponadto gwarancja automatycznie 

wygasa, jeżeli produkt zostanie poddany działaniu siły zewnętrznej; gwarancja 

nie obowiązuje w przypadku defektów kosmetycznych. Roczna gwarancja 

obejmuje oczywiste wady produkcyjne. Mogą występować wady w elementach 

elektronicznych, których producent nie jest w stanie wykryć przed montażem i 

wysyłką produktu. Firma Haglof Sweden AB w żadnym wypadku nie jest 

odpowiedzialna za tego rodzaju problemy i nie ponosi odpowiedzialności za 

wszelkie straty w ramach działalności, straty dochodów, oszczędności, straty 

pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z opisanych produktów. 

Objawy niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia kosmetyczne, wypadki lub 

inne powodują automatycznie wycofanie gwarancji. Gwarancja jest ważna w 

kraju, w którym został zakupiony produkt Haglof. Produkt objęty gwarancją 

będzie przedmiotem wymiany, serwisu i naprawy lub na podstawie specjalnej 

umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym, w ramach ograniczonej 

gwarancji. Haglof Sweden zastrzega sobie prawo do określenia, która opcja 

będzie najbardziej odpowiednia dla każdego oddzielnego przypadku po 

zbadaniu i dokonaniu oceny produktu. 
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Instrukcja obsługi Vertex IV i Transpondera T3 v.1.0 PL 

ISTOTNE KWESTIE: 

• Aby gwarancja miała ważność, należy przedstawić kopię faktury lub 

paragon z datą zakupu. Numer seryjny zwracanego produktu należy 

wyraźnie podać przy zwrocie. Należy pobrać formularz zwrotu pod adresem 

http://www.haglofsweden.com/PDF/HaglofRMA.pdf/zwrócić się do dostawcy 

o pomoc. 

• Transport zwrotny towaru odbywa się na koszt kupującego. Po naprawie 

gwarancyjnej lub wymianie towaru transport powrotny do klienta odbywa się 

na nasz koszt. Jeśli gwarancja wygasła lub jest nieważna, wszystkie 

transporty odbywają się na koszt kupującego. 

• Jeżeli przy przesyłce nie jest możliwe okazanie oryginału faktury lub 

upłynęły dwa lub więcej lat od daty zakupu, właściwe organy celne i 

ewentualnie również organy w kraju odbiorcy doliczą opłaty celne. Opłaty te 

przypadają na rachunek nabywcy. 

• Jeśli to możliwe, zajmujemy się naprawą i serwisem produktów, których 

gwarancja wygasła. Wycena kosztów zostanie wysłana klientowi po 

dokonaniu oceny zwracanego towaru w celu zatwierdzenia kosztów. Należy 

również zapoznać się z powyższym ustępem na temat opłat celnych. 

• Prosimy o kontakt z nami lub dowolnym przedstawicielem Haglof Sweden 

AB w razie pytań lub uwag! 

Wszelkie objawy niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania powodują 

automatyczne odwołanie naszych zobowiązań gwarancyjnych 

OPROGRAMOWANIE 

© Prawa autorskie do oprogramowania Haglof Sweden AB należą do Haglof Sweden AB. Nieuprawnione kopiowanie jest 

zabronione. Haglof Sweden AB jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a VERTEX jest uznanym znakiem towarowym 

Haglof Sweden AB. Produkcja odbywa się w Szwecji. 

Haglof Sweden i dostawcy nie mogą zagwarantować działania lub efektów korzystania z oprogramowania, sprzętu, ani 

dokumentacji. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji ani warunków; wyrażonych ani dorozumianych, przydatności handlowej, 

przydatności ani przydatności do określonego celu. Jeśli pojawiają się problemy z oprogramowaniem, należy poprosić o pomoc 

swojego programistę; Haglof Sweden nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodów, czasu, czy problemy i opóźnienia 

powstałe z powodu problemów z produktami programowymi lub sprzętowymi. * Prawa autorskie do wszystkich programów 

produkowanych przez Haglof Sweden należą do Haglof Sweden* Wszelkie spisy i/lub informacje na temat oprogramowania 

do jakichkolwiek produktów Haglof Sweden należy traktować jako krótki opis, a nie jako kompletny przewodnik po tym, 

co może, a co może nie być dostępne. Więcej informacji można znaleźć w ORGALIME SW01, w warunkach ogólnych 

oprogramowania komputerowego oraz w suplemencie do ORGALIME S 2000 lub ORGALIME SE 94. 
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