
Instrukcja obsługi 

dalmierza 

Forestor DME 201 

Dalmierz DME201  i transponder. 

Wstęp 

 Ultradźwiękowy dalmierz z wielokierunkowym transponderem (360 ),  
 Przeznaczony do 10 m powierzchni kołowych, zakres mierzonych odległości może dochodzić do 25 m 

lub więcej,  
 Przeznaczony do celów profesjonalnych,  
 Wyświetlanie odległości w metrach lub stopach,  
 Łatwy w kalibrowaniu.  

  

System pomiarowy dalmierza FORESTOR DME201 składa się z następujących elementów: 

1. Instrument pomiarowy (dalmierz z wyświetlaczem)  

2. Transponder (nadajnik bazowy)  

3. Włącznik transpondera  

Włącznik transpondera jest wyposażony w nagwintowany otwór (1/4") i może być nakręcony na statyw. 

  

Zwykłe operacje 

Umieścić statyw, z nakręconym włącznikiem transpondera, w przewidzianym środku powierzchni kołowej. 

Zamocować transponder na włączniku. Transponder jest automatycznie uruchamiany w momencie wsunięcia do 

niego włącznika do osiągnięcia najniższej pozycji transpondera na statywie. Włączone zostaje wtedy zasilanie 

(ok. 2.5 mA) z baterii 9V. (Dobre alkaliczne baterie powinny wystarczyć na ok. 100 godzin ciągłej pracy 

dalmierza.) Kiedy nie wykonuje się pomiarów transponder powinien być zdjęty ze statywu (włącznik 

transpondera może pozostać na statywie) lub zsunięty do górnej pozycji transpondera na włączniku (statywie). 

Dla dokonania pomiaru należy skierować dalmierz w kierunku transpondera. Wcisnąć pomarańczowy przycisk 

i trzymać dalmierz nieruchomo do czasu wyświetlenia odległości. Odległość będzie wyświetlana przez 

ok. 4 sekundy po czym dalmierz automatycznie się wyłączy. Wyświetlacz może pokazywać wyniki pomiaru 



odległości w stopach (z zaokrągleniem do jednej dziesiątej) lub w metrach (z zaokrągleniem do jednej setnej). 

Patrz poniżej "Wybór sposobu wyświetlania pomiaru" 

Dalmierz wysyła ultradźwiękowe sygnały do transpondera z prędkością 2 pulsów na sekundę. Jeżeli dalmierz nie 

potrafi odczytać sygnału "echa" z transpondera to na wyświetlaczu pojawi się "---'. 

Po wciśnięciu pomarańczowego przycisku dalmierz wysyła maksymalnie 8 pulsów do transpondera. Migający 

wyświetlacz wskazuje, że dalmierz przeprowadza pomiar odległości. 

Jeżeli przytrzyma się pomarańczowy przycisk w pozycji wciśniętej to dalmierz przez cały czas będzie 

aktualizował pomiar odległości. Aż do zwolnienia pomarańczowego przycisku. Jest to bardzo pomocne 

w lokalizacji pozycji zadanej odległości od transpondera. Jeżeli w trakcie takiej lokalizacji będziemy przesuwać 

dalmierz z prędkością większą od 8" na sekundę to na wyświetlaczu pojawi się "---". 

  

Zasięg 

Zasadniczo dalmierz FORESTOR DME201 jest przeznaczony do użycia na powierzchniach próbnych 

o promieniu do 10 m. W tej odległości pewna ilość przeszkód nie ma wpływu lub ma w minimalnym stopniu 

wpływ na jakość dokonywanych pomiarów. Ultradźwiękowe sygnały dalmierza są osłabiane przez zmieniające 

się: temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. Czasami w otwartym terenie, w którym nie występują 

przeszkody pomiędzy transponderem a dalmierzem, zasięg pomiaru może wynosić do 28-30 m. Innym razem 

może spadać nawet poniżej 20 m. 

  

Kalibrowanie 

Do określenia odległości dalmierz FORESTOR DME201 używa impulsów ultradźwiękowych. Prędkość 

dźwięku w powietrzu zależy od wielu czynników. Największy wpływ ma jednak temperatura. Wbudowany w 

dalmierz czujnik automatycznie koryguje odczyt odległości w zależności od zmiany pomierzonej temperatury. 

Dalmierz posiada wstępną kalibrację, która umożliwia dokonywanie pomiarów odległości z błędem nie 

przekraczającym 1%. Kiedy podstawowa kalibracja jest używana przez dalmierz, wtedy przez 2 sekundy po 

wyświetleniu pomiaru odległości na wyświetlaczu pojawia się napis "CAL". Dla uzyskania najlepszych 

wyników pomiarów zaleca się kalibrowanie dalmierza w regularnych odstępach czasu. (np. raz dziennie) 

Kalibrowanie przeprowadza się w następujący sposób: 

Należy rozwinąć taśmę mierniczą na odległość 10 m. aby ustawić transponder i przód dalmierza dokładnie w 

odległości 10 m. Wcisnąć szybko 9 razy pomarańczowy przycisk (szybciej niż 3 wciśnięcia na sekundę). 

Wyświetlacz będzie wskazywał 10.00 m lub 30.0 stóp i kalibracja się zakończy. Jeżeli wyświetlacz pokaże "--" 

lub "-" to znaczy, że program wewnętrznej kalibracji uznał, że odległość jest za duża (więcej niż 10.3 m) lub za 

mała (mniej niż 9.97 m) i kalibracja nie została poprawnie przeprowadzona.  

  

Ważne informacje 

Jest bardzo ważną rzeczą, ażeby czujnik temperatury miał wystarczająco dużo czasu aby mógł określić 

temperaturę otoczenia. Jeżeli trzymasz dalmierz w kieszeni powinieneś po jego wyjęciu odczekać ok. 10 minut 

dla uzyskania najlepszej możliwej dokładności pomiaru. Kalibracja dalmierza przed wyrównaniem jego 

temperatury z temperaturą otoczenia może doprowadzić w trakcie późniejszych pomiarów do powstania błędu 

systematycznego.  



Nigdy nie kalibruj dalmierza przed wyrównaniem jego temperatury z otaczającym 

powietrzem. 

Dodatkowo dalmierz umożliwia wykonanie trzech operacji: 

 Wybór skali odczytu odległości w metrach lub stopach Poprzez szybkie 5-ciokrotne 

pstrykanie pomarańczowym przyciskiem dalmierza możemy zmienić tryb prezentacji wyników 

pomiarów z systemu metrycznego [0.00] na angielski [0.0]. Kiedy baterie są montowane po raz 

pierwszy, dalmierz prezentuje wyniki w systemie angielskim.  
 Temperatura Wcelu ustalenia czy czujnik temperatury wyrównał już swoją temperaturę z 

otoczeniem, można wyświetlić na wyświetlaczu dalmierza wartość temperatury odczytywanej przez 

czujnik. Poprzez szybkie 7-miokrotne pstrykanie pomarańczowym przyciskiem dalmierza możemy 

odczytać temperaturę powietrza w stopniach Celsjusza.  

 Kalibracja Według opisu powyżej.  

Informacje końcowe 

FORESTOR DME201 jest przeznaczony do pracy na zewnątrz. Dalmierz i transponder jest bryzgo-odporny. 

Najbardziej delikatnym urządzeniem systemu jest przetwornik ultradźwięków. Jest on przykryty delikatną 

osłoną. Należy zawsze starać się usuwać wodę, śnieg i inne zanieczyszczenia z przetwornika. Wszelkie tego 

typu zanieczyszczenia ograniczają znacząco zasięg dalmierza i jego dokładność.  

Nigdy nie pozostawiaj transpondera kiedy pada deszcz lub śnieg. Woda może szybko zalać przetwornik 

ultradźwięków uniemożliwiając pracę. W takim przypadku należy osuszyć transponder. 

Jeżeli dalmierz używany był podczas deszczowej pogody, należy otworzyć przykrywkę baterii, wyjąć baterie. 

Jeżeli stwierdzimy wodę lub wilgoć powinniśmy, przed ponownym włożeniem baterii, dokładnie wysuszyć 

dalmierz. Elementy elektroniki dalmierza są dokładnie uszczelnione natomiast miejsce przeznaczone dla baterii 

nie.  

Podczas wymiany baterii wskazane jest posmarowanie gumowej uszczelki pokrywki niewielką ilością wazeliny.  

Do mierzenia odległości dalmierz wykorzystuje sygnały ultradźwiękowe. Dalmierz może nie działać poprawnie 

jeżeli w okolicy pracy dalmierza znajdują się urządzenia wysyłające sygnały ultradźwiękowe o częstotliwości 

25 kHz. Takie sygnały mogą być generowane przez systemy wentylacyjne lub maszyny biurowe. W terenie 

otwartym takie sygnały nie występuję zbyt często. Tego typu zakłócenia można stwierdzić po cichym "pykaniu" 

transpondera słyszalnego z bliskiej odległości.  

Innym źródłem zakłóceń może być ulewa uderzająca w wieko transpondera.  

Kilka dalmierzy może współpracować na raz z jednym transponderem. Natomiast nie powinno się umieszczać 

dwóch włączonych transponderów w odległości mniejszej niż 50 m.  

  

Baterie 

Używać jedynie baterii 9V. Należy bezwzględnie wymienić baterię kiedy wyświetlacz pokazuje [bAtt]. Bateria 

transpondera powinna być wymieniona kiedy maksymalna odległość pomiaru odległości spada poniżej 13 m 

(40 ft) 

  


