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WPROWADZENIE 

Gratulujemy wyboru wysokościomierza! Vertex 5 to wiodący na rynku instrument w technologii ultradźwiękowej, 

starannie przetestowany i zatwierdzony jako niezawodny towarzysz na długie lata.  

Vertex 5 przeznaczony jest przede wszystkim do pomiaru wysokości stojących obiektów, najczęściej drzew. Instrument 

może być również używany do pomiaru odległości, odległości w poziomie, kąta i nachylenia. Technika pomiaru 

ultradźwiękowego Vertex 5 okazała się szczególnie przydatna w gęstym terenie z gęstym podszyciem, gdzie 

konwencjonalne metody, takie jak taśmy miernicze, instrumenty laserowe i mechaniczne mierniki wysokości, są trudne 

w użyciu.  

Aby zdefiniować punkt odniesienia w bezpieczny i niezawodny sposób, Vertex 5 współpracuje z transponderem T3. 

Vertex 5 komunikuje się z transponderem. Komunikacja ta w efektywny sposób eliminuje wszelkie błędne sygnały z 

innych instrumentów lub miejsc (echa). Operacja pomiarowa nie będzie w żaden znaczący sposób zakłócona przez 

obiekty znajdujące się pomiędzy instrumentem Vertex 5 a transponderem T3. Punkt odniesienia, tj. T3, jest używany 

jako celownik do pomiaru wysokości i może być umieszczony na opcjonalnej wysokości, gdzie widoczność jest najlepsza, 

na przykład w gęstej roślinności. Wysokość punktu odniesienia jest ustawiana w instrumencie Vertex i automatycznie 

dodawana do zmierzonej wysokości. 

Vertex 5 do pomiaru odległości używa ultradźwięków. W odróżnieniu od np. taśm pomiarowych i przyrządów 

laserowych ultradźwięki mogą być stosowane także wtedy, gdy nie można swobodnie wycelować w punkt odniesienia. 

Ultradźwięk nie przechodzi przez przeszkodę, ale szuka najkrótszej drogi wokół niej.  

Wysokości są obliczane za pomocą trygonometrii, a zmienne zawarte podczas pomiaru kąta i odległości. Vertex 5 

zakłada, że obiekt do pomiaru jest ustawiony prostopadle do podłoża. 

Za pomocą Vertex 5 można mierzyć nieograniczoną liczbę wysokości na obiekt. Wyświetlacz urządzenia może 

wyświetlać jednocześnie cztery ostatnie zmierzone wysokości dla każdego obiektu. 

Podczas pracy z metodą Factor Gauge, wbudowana funkcja BAF (Basal Area Factor) może być używana dla urządzenia 

Vertex 5 do kontroli minimalnej średnicy drzew. Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy niektóre drzewa na danym 

obszarze są zakryte przez inne, co utrudnia podjęcie decyzji o włączeniu lub wyłączeniu drzewa z obszaru. Poprzez 

prosty pomiar odległości między drzewem a punktem pomiarowym Vertex 5 może obliczyć minimalną średnicę, jaką 

drzewo powinno mieć, aby zostać uwzględnione w obliczeniach. 

Dane mogą być przesyłane w podczerwieni lub przez Bluetooth, a wyniki mogą być przechowywane i przetwarzane na 
przykład w suwmiarce komputerowej Digitech Professional/DP II, innym komputerze PC lub komputerze podręcznym. 
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LISTA KONTROLNA DLA URZĄDZEŃ  

 

Dołączony do pakietu 360° Dołączony do pakietu 60° 

1. Instrument Vertex 5  
2. Transponder T3 
3. Jednonożny statyw 
4. Adapter 360°  

1. Instrument Vertex 5 
2. Transponder T3 

  

2 

3 
4 

1 
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NAZWY CZĘŚCI  

 

Vertex 5 Transponder T3 

(1) Przycisk ON 
(2) Przycisk SEND 
(3) Przycisk DME 
(4) Obiektywy 
(5) Czujnik temperatury  
(6) Ultradźwiękowy aparat nadawczo-

odbiorczy  
(7) Wyświetlacz 
(8) Miejsce celowania  
(9) Nadajnik podczerwieni 
(10) Pokrywa baterii 

(11) Pokrywa baterii 
(12) Ultradźwiękowy aparat nadawczo-

odbiorczy 
(13) Klips do paska 
(14) Rozkładany hak montażowy 
(15) Adapter 360 
(16) Statyw/monopod 

(1) 
(2) 

(12) 

(11) 

(15) 

(7) 
(14) (13) 

(4) 

(6) 

(3) 

(5) 

(8) 

(9) 

(10) 

(16) 
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PRZYCISKI  

WŁĄCZONE  

Przycisk  ON służy do uruchamiania instrument Vertex 5, do potwierdzania wartości oraz jako wyzwalacz podczas 

pomiaru wysokości i kątów. Przycisk ON jest również używany przy wyborze między menu i/lub funkcjami. 

PRZYCISKI STRZAŁEK   

  Dwa przyciski strzałek są oznaczone jako DME i SEND, i służą do nawigacji w menu, zmiany wartości i 

opcji. 

DME  

 Gdy Vertex 5 jest wyłączony (OFF), pomiar odległości może zostać aktywowany krótkim naciśnięciem przycisku 

DME. Podczas pomiaru wysokości, jasność celownika instrumentu Vertex może być zmieniana za pomocą przycisku 

DME. 

SEND  

 Wyślij dane za pomocą IR lub Bluetooth® z przyciskiem IR do pamięci masowej. 

OFF (DME + SEND)  

 Równocześnie naciśnij przyciski DME i SEND, aby przerwać działanie funkcji lub wyłączyć Vertex 5. Vertex 

5 wyłącza się automatycznie po 60 sekundach bezczynności.  
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EKRAN GŁÓWNY  

Naciśnij , aby uruchomić Vertex 5 - wyświetlone zostanie menu główne.  

(1) Nazwa instrumentu  

(2) Numer firmware'u produktu - 1000  

(3) Wersja 2.0 firmware'u 

(4) Numer seryjny instrumentu - 60001 

(5) Ikona funkcyjna  

(6) Funkcja. Wybierz  lub  do przewijania menu i wybierz funkcję za pomocą  

(7)  Włączona pamięć masowa 

(8) Bluetooth (aktywowany w ustawieniach) 

a.  Bluetooth włączony  

b.  Bluetooth połączony 

(9) Poziom baterii 

a. Poziom: 0% , 25% , 75% , 100%   

BATERIA 

Vertex 5 wykorzystuje alkaliczną lub akumulatorową baterię 1,5 V AA, która jest umieszczona pod pokrywą baterii z 

biegunem + do wewnątrz. 

Symbol baterii na wyświetlaczu pokazuje stan baterii z pomocą 4 ikon (0% , 25% , 75% , 100% ). 

W normalnych warunkach bateria wystarcza na tygodnie, a nawet miesiące. Częste korzystanie z funkcji Bluetooth 

powoduje zmniejszenie pojemności baterii.  

 

 

  

(1) 

(6) 
(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(7) 

(8) 

(9) 
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SCHEMAT MENU 

Użyj przycisku  DME lub  SEND, aby zmienić obecne menu. Naciśnij  ON, aby przejść do następnej pozycji.  

Aby wyjść z menu, naciśnij jednocześnie przyciski  DME i  SEND. 

 

CELOWNIK INSTRUMENTU VERTEX W KSZTAŁCIE CZERWONEGO KRZYŻYKA  
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Vertex 5 ma bardzo intensywny czerwony krzyżykowy celownik. Celownik nie ma żadnego powiększenia, co ułatwia 

identyfikację pobliskich obiektów. 

Intensywność czerwonego światła krzyżyka można regulować podczas pomiaru przez naciśnięcie przycisku DME. Istnieje 

7 różnych trybów intensywności. 
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TRANSPONDER T3 

System Vertex 5 zawiera transponder T3 (normalna konfiguracja).  

Transponder posiada ultradźwiękowy aparat nadawczo-odbiorczy, który komunikuje 

się z instrumentem Vertex 5. Transponder może być używany do pomiarów 

bezpośrednich oraz do pomiarów w pełnym okręgu 360°, nadając się do pracy na 

okrągłych powierzchniach próbnych.  

Do umieszczenia transpondera na środku powierzchni próbnej używa się monopodu 

oraz adaptera/rozdzielacza 360°. Do bezpośrednich pomiarów transponder jest 

przypinany do drzewa za pomocą małego metalowego haczyka znajdującego na tylnej 

stronie transpondera. 

Transponder nie posiada przełącznika, a urządzenie Vertex 5 służy jako pilot zdalnego 

sterowania do uruchamiania i wyłączania go.  

Transponder wyłączy się automatycznie po ok. 20 minutach braku aktywności. 

Transponder T3 wykorzystuje baterię alkaliczną 1,5 AA, umieszczoną pod pokrywą baterii. 

(1) Obudowa transpondera 

(2) Ultradźwiękowy aparat nadawczo-odbiorczy 

(3) Pokrywa baterii 

 

AKTYWUJ TRANSPONDER T3 

1. Przytrzymaj ultradźwiękowy aparat nadawczo-odbiorczy 

 

 Vertex 5 w odległości ok. 2 cm/1 cal od transpondera T3. 

2. Naciśnij przycisk DME. 

a. 2 sygnały dźwiękowe wskazują, że transponder jest włączony. 

b. 4 sygnały dźwiękowe wskazują, że transponder jest wyłączony. 

 

 

(2) 

(1) 
(3) 
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STATYW - MONOPOD 

Statyw jest używany razem z adapterem 360° 

i transporterem T3.  

Statyw jest dwuczęściowy, teleskopowy, lekki 

i regulowany na wysokość. 

 

 

 
 

ADAPTERT 360° 

Adapter 360° i niestandardowy statyw są zawarte w konfiguracji 

Vertex 5 360°. 

Adapter umożliwia pomiar w pełnym zakresie 360° i nadaje się do 

stosowania w pracy na powierzchniach próbnych. 
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WYSOKOŚĆ - POMIAR WYSOKOŚCI  

Vertex 5 jest doskonałym instrumentem do pomiaru wysokości, a w szczególności wysokości drzew. 

PRZECHOWYWANIE W PAMIĘCI  

Aby przechowywać dane, pamięć musi być włączona. Zobacz jak włączyć pamięć poniżej ENABLE MEM.  

Gdy pamięć jest włączona, wyniki można zapisać do wbudowanej pamięci przez naciśnięcie klawisza  SEND. Plik 

danych może być wysłany przez Bluetooth do Haglof Link lub BLE Commander. 

WYSOKOŚĆ - POMIAR DWUPUNKTOWY ZA POMOCĄ ULTRADŹWIĘKÓW  

Vertex 5 oferuje różne tryby pomiaru wysokości. Aktualna sytuacja i otoczenie może określić, który tryb będzie 

najbardziej odpowiedni. 

1. Upewnij się, że transponder T3 jest włączony i umieszczony na wcześniej 

ustawionej wysokości wysokości (TRP.HGT w SETTINGS (ustawienia)). 

2. Naciśnij ON, aby aktywować urządzenie. 

3. Wybierz HEIGHT (wysokość) i naciśnij ON, aby potwierdzić. 

4. Wyceluj w transponder T3 i naciśnij przycisk ON, aby zmierzyć odległość i kąt. 

Wyceluj i wciśnij ON, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zgaśnie krzyżyk 

celownika instrumentu Vertex. Zwolnij przycisk ON. Krzyżyk celownika 

instrumentu Vertex zaczynie mrugać. 

5. Wyceluj w górną część (lub inną wysokość) obiektu i naciśnij przycisk ON, aż 

usłyszysz sygnał dźwiękowy i zgaśnie celownik instrumentu Vertex. 

6. Wysokość (włącznie z TRP.HGT) jest teraz wyświetlana na wyświetlaczu. 

7. Powtórz punkt 5, aby zmierzyć więcej wysokości. 

Naciśnij jednocześnie klawisze DME i SEND, aby opuścić menu. 

  

4 

5 
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WYSOKOŚĆ - POMIAR DWUPUNKTOWY Z RĘCZNYM POMIAREM ODLEGŁOŚCI  

1. Naciśnij ON, aby aktywować urządzenie. 

2. Wybierz HEIGHT (wysokość) i wciśnij szybko ON, aby potwierdzić tę opcję. 

3. Wyświetlony zostanie M.DIST. Naciśnij krótko ON, aby potwierdzić ręczne 

ustawienie odległości; lub przejdź do SETTINGS (ustawienia) i zmień M.DIST.  

M.DIST to odległość od przedniej części instrumentu Vertex 5 do punktu 

odniesienia. 

4. Wyceluj do punktu odniesienia na znanej wysokości, TRP.HGT w SETTINGS 

(ustawienia); ustaw na zero (0), jeżeli punkt odniesienia jest równy poziomowi 

gruntu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON, aby zmierzyć kąt do punktu 

odniesienia. Przytrzymaj wciśnięty przycisk ON aż do usłyszenia krótkiego 

sygnału dźwiękowego i zgaśnięcia celownika Vertex. Zwolnij przycisk ON. 

Krzyżyk celownika instrumentu Vertex powinien teraz mrugać. 

5. Wyceluj w górną część (lub inną wysokość) obiektu i przytrzymaj wciśnięty przycisk ON, aż usłyszysz sygnał 

dźwiękowy i zgaśnie celownik instrumentu Vertex. 

6. Wysokość (włącznie z TRP.HGT) jest teraz wyświetlana. 

7. Powtórz punkt 5, aby zmierzyć więcej wysokości. 

8. Naciśnij jednocześnie klawisze DME i IR, aby opuścić menu.  

 Należy pamiętać, że na wynik wpływa dokładność ręcznie zarejestrowanej odległości. 

 

  

4 

5 
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WYSOKOŚĆ - JEDEN PUNKT MIERZONY OD LINII POZIOMEJ 

Pomiar wysokości ze stałą odległością i zerowym kątem odniesienia jest w niektórych sytuacjach przydatną funkcją. 

1. Naciśnij ON, aby aktywować urządzenie. 

2. Upewnij się, że w SETTINGS (ustawienia) jest ustawiony odpowiedni TRP.HGT. 

3. Wybierz HEIGHT (wysokość) i wciśnij ON, aby potwierdzić wybór. 

4. Zaakceptuj odległość wyświetlaną na wyświetlaczu (M.DIST) za pomocą 
szybkiego naciśnięcia przycisku SEND. Jeśli odległość jest nieprawidłowa, 
należy ją ustawić w SETTINGS (ustawienia). M.DIST odnosi się do odległości 
poziomej do obiektu. 

5. Naciśnij jednocześnie klawisze SEND i ON, aby zresetować kąt odniesienia. 
Przytrzymaj przyciski wciśnięte do momentu usłyszenia długiego sygnału 
dźwiękowego. 

6. Wyceluj w górną część (lub inną wysokość) obiektu i przytrzymaj wciśnięty 
przycisk ON, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zgaśnie celownik instrumentu Vertex. Zwolnij przycisk ON. 

7. Wysokość (włącznie z TRP.HGT) jest teraz wyświetlana na wyświetlaczu. 

8. Powtórz punkt 6, aby zmierzyć więcej wysokości. 

Naciśnij jednocześnie klawisze DME i SEND, aby opuścić menu. 

Jeśli zarówno użytkownik, jak i mierzony obiekt znajdują się na tym samym poziomym poziomie gruntu, wysokość oka 
operatora powinna być wpisana w SETTINGS (ustawienia) jako TRP.HGT. 

 

  

6 
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KĄT - POMIAR KĄTA  

1. Naciśnij ON, aby aktywować urządzenie. 

2. Wybierz ANGLE (kąt) i wciśnij ON, aby potwierdzić opcję. 

3. Wyceluj i przytrzymaj wciśnięty przycisk ON aż do usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego i zgaśnięcia 

celownika Vertex. 

4. Kąt względem obiektu jest na wyświetlaczu wyświetlany w stopniach (DEG), gradach (GRAD) i procentach (%). 

Naciśnij jednocześnie klawisze DME i SEND, aby opuścić menu. 

 Należy pamiętać, że kąt jest mierzony za pomocą celownika instrumentu Vertex. Oznacza to, że nie jest 

możliwe użycie ram zewnętrznych instrumentu Vertex 5 do pomiaru kąta np. powierzchni stołu. 

KĄT - ODLEGŁOŚĆ POZIOMA ZA  POMOCĄ ULTRADŹWIĘKÓW  

1. Upewnij się, że Vertex 5 jest wyłączony. 

2. Uruchom transponder T3, trzymając ultradźwiękowy aparat nadawczo-odbiorczy z przodu instrumentu Vertex 

5 blisko środka transpondera (ok. 2 cm/1 cala) i naciśnij przycisk DME. Poczekaj na 2 krótkie sygnały 

dźwiękowe z transpondera. Transponder T3 jest teraz aktywny. Transponder T3 wyłączy się automatycznie po 

ok. 20 minutach braku aktywności. Aby samemu wyłączyć transponder, należy powtórzyć powyższą procedurę 

i poczekać na 4 krótkie sygnały dźwiękowe. 

3. Naciśnij jednocześnie klawisze DME i SEND, aby wyłączyć instrument Vertex 5. 

4. Naciśnij ON, aby aktywować instrument Vertex 5. 

5. Wybierz ANGLE (kąt) i wciśnij ON, aby potwierdzić opcję. 

6. Wyceluj w punkt na poziomie oczu powyżej transpondera i naciśnij przycisk ON, aż usłyszysz krótki sygnał 

dźwiękowy i krzyżyk celownika instrumentu Vertex zgaśnie. 

7. Naciśnij DME, aby zmierzyć odległość. Po zakończeniu pomiaru krzyżyk instrumentu Vertex zapali się 

ponownie. 

8. Urządzenie Vertex 5 przedstawia na wyświetlaczu poziomą odległość. 

Naciśnij jednocześnie DME i SEND dwa razy lub ON dwa razy, aby wyjść z menu. 
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SETTINGS (USTAWIENIA) 

W zakładce SETTINGS (ustawienia) znajdują się różne opcje wyboru instrumentu, np. Language (język), Calibrate DME 

(kalibracja DME), Bluetooth, Memory (pamięć) i inne. 

1. Naciśnij ON, aby aktywować urządzenie. 

2. Wybierz SETTINGS (ustawienia) i wciśnij ON, aby potwierdzić opcję. 

3. Użyj DME lub SEND, aby przewijać opcje. Naciśnij ON, aby potwierdzić wybór, po czym pojawi się następna 

opcja. Ustawienia zostaną zapisane po wykonaniu wszystkich kroków. Wyjdź poprzez jednoczesne naciśnięcie 

klawiszy DME i SEND.  

JĘZYK  

Domyślnym językiem jest angielski. Wstępnie zainstalowane języki to: Angielski, francuski, portugalski, hiszpański, 

szwedzki i niemiecki, czeski, włoski.  

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i przejdź do menu LANGUAGE (język). Wciśnij przycisk 

ON. 

2. Wybierz język i naciśnij przycisk ON. 

3. Vertex 5 wyłącza się automatycznie po wybraniu nowego języka. 

4. Włącz instrument z nowym ustawieniem. 

USTAWIENIA 

W SETTINGS (ustawienia) można dokonać różnych ustawień podstawowych dla instrumentu Vertex 5 

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i przejdź do menu SETTINGS (ustawienia). Wciśnij 

przycisk ON. 

2. Użyj DME lub SEND, aby zmieniać wartości i opcje. Naciśnij ON, aby potwierdzić wybór, po czym pojawi się 

następna opcja.  

Ustawienia zostaną zapisane po wykonaniu wszystkich kroków. 

1. METRIC/FEET (system metryczny/stopy - jednostki miary) 

2. DEG/GRAD/% (jednostki kątowe) 

3. P.OFFSET (przesunięcie osi obrotu) 

4. TRP.HGT (Wysokość transpondera/położenie nad ziemią jako punkt odniesienia)  

5. TRANSPONDER (jeden TRP w trybie standardowym, dwa TRP w trybie korekcji zbocza Slope Corrector) 

6. M.DIST (odległość ustawiana ręcznie) 

7. BAF (funkcja powierzchni bazowej) 

Wyjdź poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy DME i SEND.  
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METRIC/FEET (system metryczny/stopy)  

1. Wybierz, czy wartości wysokości i odległości mają być wyświetlane w trybie metrycznym (METRIC) czy w 

stopach (FEET).  

a. Przesuwaj za pomocą klawiszy strzałek i potwierdź swój wybór przyciskiem ON. 

DEG/GRAD/% 

2. Wybierz jednostkę kąta w DEG (stopnie 0...360), GRAD (stopnie 0...400) lub % (procent) naciskając klawisze 

strzałek. 

a. Potwierdź przez wciśnięcie ON. 

P.OFFSET 

3. Zmień wartość przesunięcia osi za pomocą klawiszy strzałek i wciśnij ON dla następnej pozycji 

a. Na ostatniej pozycji potwierdź przez wciśnięcie ON. 

 Przesunięcie osi obrotu jest równe odległości między przednią stroną 

instrumentu Vertex 5 a wycelowanym punktem, w którym przedłużenie 

linii wzroku od transpondera pokrywa się z wierzchołkiem drzewa. 

Wyobrażony punkt znajduje się gdzieś za szyją, a jego wartość jest 

zwykle ustawiona na 0,3 m/1,0 stopę. 

Ponieważ Vertex 5 zakłada, że transponder T3 jest umieszczony 

pionowo pod docelową wysokością obiektu pomiarowego (gdy obiekt 

jest równy drzewu), należy dodać połowę jego średnicy do przesunięcia osi obrotu. Kompensuje to zwężanie się drzewa. 

Przy pomiarze wysokości drzew w celu zwiększenia dokładności zaleca się dodanie połowy średniej średnicy w obszarze. 
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TRP.HGT 

4. Zmień wartość wysokości transpondera za pomocą klawiszy strzałek i wciśnij ON 

dla następnej pozycji 

b. Na ostatniej pozycji potwierdź przez wciśnięcie ON. 

Wysokość transpondera lub innego punktu odniesienia powinna być równa odległości od 

poziomu gruntu do punktu odniesienia.  

W normalnych przypadkach, TRP.HGT odnosi się do środka transpondera T3 lub do zera 

(0), gdy punkt odniesienia jest równy poziomowi gruntu lub najniższej części mierzonego 

obiektu. W menu HEIGHT DME wartość TRP.HGT jest zawsze dodawana do wysokości. 

Normalna wartość wysokości dla transpondera T3 wynosi 1,3 m/4,3 stopy = wysokość 

piersi. 

TRANSPONDER 

5. Wybierz ONE TRP (tryb normalny) lub TWO TRP (tryb korekcji nachylenia zbocza).  

a. Przesuwaj za pomocą klawiszy strzałek i potwierdź swój wybór przyciskiem ON. 

Podczas pracy z normalnym transporterem należy ustawić "ONE TRP".  

Jeśli Vertex 5 ma być używany z systemem korektora nachylenia instrumentu, należy ustawić transponder 
na "TWO TRP". Spowoduje to automatyczne dostosowanie odległości od nachylenia 1 (SD1) i 2 (SD2) do 
odległości poziomej HD. 

System korektora nachylenia (Slope Corrector System) upraszcza trudny proces pomiaru odległości w nachylonym 

terenie. Zwiększa to dokładność pomiarów ogólnych, nie ma też potrzeby dokonywania pomiarów kątowych. System 

korektora nachylenia pozwala uzyskać poziomą odległość od środka drzewa do środka obszaru, niezależnie od własnej 

pozycji, a także od tego, czy stoisz na równym terenie, nad czy pod obiektem pomiarowym. 

 Nie jest możliwe użycie dwóch standardowych transponderów. Wymaga to rozwiązania systemu korektora 

nachylenia ze specjalnymi transponderami.  

HD 
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M.DIST 

6. Zmień wartość M.DIST za pomocą klawiszy strzałek i wciśnij ON dla następnej pozycji 

c. Na ostatniej pozycji potwierdź przez wciśnięcie ON. 

W menu HEIGHT (wysokość) można użyć ręcznie zmierzonej i wprowadzanej odległości, gdy znana jest odległość do 

obiektu, np. stała odległość między słupami.  

M.DIST może być również stosowany w przypadku problemów z pomiarem odległości za pomocą ultradźwięków i/lub 

lasera, na przykład gdy duży obiekt blokuje obiekt do pomiaru.  

 Uwaga! Dokładność ręcznie mierzonej i wprowadzanej odległości ma wpływ na dokładność wyniku 

wysokości. Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniej wysokości transpondera TRP.HGT, ponieważ 

wartość ta jest również używana przy ręcznym wprowadzaniu wartości odległości, patrz powyżej. 

BAF 

7. Zmień wartość BAF za pomocą klawiszy strzałek.  

a. 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do 9 (m
2
/ha) lub 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 do 50 (ft

2
/akr).  

Aby wyłączyć funkcję BAF, należy użyć opcji "- -". 

d. Na ostatniej pozycji potwierdź przez wciśnięcie ON. 

BAF jest używany w menu DME, zwykle do pomiaru odległości za pomocą ultradźwięków. Podczas wykonywania 

operacji pomiaru "relaskopowego", wbudowana funkcja BAF może być użyta do kontroli minimalnej średnicy drzewa 

"Ø" dla danej powierzchni.  

Podczas pracy z relaskopem lub pryzmatami niektóre drzewa na powierzchni mogą być trudne do zauważenia i 

określenia, czy należy je umieścić na powierzchni, czy nie. Mierząc odległość od środka powierzchni, urządzenie może 

obliczyć minimalną średnicę drzewa, które ma zostać włączone do powierzchni.  

Wbudowane czynniki BAF są: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (m2/ha), alt. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (ft2/akr). Aby 

wyłączyć funkcję BAF, należy użyć opcji "- -".  

W przypadku nachylenia (pochylenia) terenu VERTEX 5 może skompensować nachylenie i obliczyć miarę średnicy. W 

takich przypadkach należy użyć funkcji ANGLE (kąt) w menu, aby zmierzyć odległość i kąt od drzewa do punktu 

odniesienia (patrz sekcja ANGLE w tej instrukcji).  
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PAMIĘĆ (MEMORY)  

PRZECHOWYWANIE W PAMIĘCI  

Aby przechowywać dane, pamięć musi być włączona. Zobacz jak włączyć pamięć poniżej ENABLE MEM.  

Gdy pamięć jest włączona, wyniki można zapisać do wbudowanej pamięci przez naciśnięcie klawisza  SEND. Plik 

danych może być wysłany przez Bluetooth do Haglof Link lub BLE Commander.  

WYŚLIJ PLIK  

Dane przechowywane w instrumencie Vertex 5 (plik CSV) mogą być wysyłane przez BLE (Bluetooth Low Energy) do 

urządzenia zewnętrznego, np. do aplikacji Haglof Link dla iOS i Androida lub Haglof BLE Commander w Win10.  

Dane zostaną przesłane jako "DATA snr.seq.CSV", gdzie snr jest równy numerowi seryjnemu Vertex 5, a seq jest 

sekwencją plików (zwiększoną o 1 dla każdej wykonanej transmisji). Np. “DATA 10020.1.CSV”. 

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia), a następnie menu MEMORY (pamięć) i naciśnij 

przycisk ON. 

2. Wybierz opcję SEND FILE (wyślij plik) i naciśnij przycisk ON, aby potwierdzić ten wybór. 

3. Uruchom aplikację w urządzeniu, które ma odebrać pliki i pozwól urządzeniu połączyć się z urządzeniem Vertex 

5. 

ENABLE MEM 

Włącz wbudowaną pamięć do zapisywania wyników poprzez naciśnięcie przycisku SEND. Uwaga:  

 Przy włączonej funkcji pamięci możliwość wysyłania danych przez Bluetooth lub IR jest wyłączona. 

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i przejdź do menu MEMORY (pamięć). Wciśnij przycisk 

ON. 

2 Wybierz opcję ENABLE MEM (włącz pamięć) i naciśnij przycisk ON, aby potwierdzić ten wybór. 

3 Użyj przycisku DME lub SEND, aby zaznaczyć pole MEMORY, a następnie naciśnij przycisk ON, aby zapisać ten 

wybór.  

Po włączeniu funkcji pamięci zapisywane mogą być wszystkie typy danych pomiarowych. Każdy zestaw danych jest 

przechowywany z 5-położeniowym numerycznym ID atrybutu. Identyfikator jest wprowadzany po uzyskaniu wyniku po 

naciśnięciu przycisku SEND. 
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CLEAR MEM. (WYCZYŚĆ PAMIĘĆ)  

Użyj do usunięcia wszystkich danych z urządzenia Vertex 5.  

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON,  

2. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij ON. 

3. Wybierz CLEAR MEM (wyczyść pamięć) i naciśnij ON.  

4. Użyj przycisku DME lub SEND, aby zaznaczyć pole DELETE (usuń), a następnie naciśnij przycisk ON, aby usunąć 

dane. 

5. Przed wyczyszczeniem pamięci upewnij się, że plik z danymi został wysłany na Twój telefon komórkowy lub 

komputer. 

FORMAT 

Wszystkie dane w instrumencie Vertex 5 zostaną usunięte, a dysk SSD zostanie ustawiony na domyślne ustawienia 

fabryczne.  

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON, 

2. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij ON. 

3. Wybierz FORMAT i naciśnij ON.  

4. Użyj przycisku DME lub SEND, aby zaznaczyć pole DELETE (usuń), a następnie naciśnij przycisk ON, aby 

sformatować dysk SSD. 

 Przed formatowaniem pamięci upewnij się, że plik z danymi został wysłany na Twój telefon komórkowy lub 

komputer. 

INFO 

INFO wyświetla ilość pamięci (%) wykorzystanej przez instrument. 

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON,  

2. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij ON. 

3. Wybierz INFO i naciśnij ON. 

4. Vertex wyświetla teraz ilość pamięci (%) wykorzystanej przez instrument. 
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UPGRADE (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE)  

Oprogramowanie firmware w Vertex 5 może być aktualizowane. 

1. Z menu głównego wybierz opcję 

SETTINGS (ustawienia) i naciśnij 

przycisk ON, 

2. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij 

ON. 

3. Wybierz UPGRADE i naciśnij ON. 

4. Włącz Haglof BLE Commander. 

5. Wybierz urządzenie Vertex 5 z listy 

urządzeń. 

6. Wybierz Send i wybierz plik z 

oprogramowaniem firmware (*.VX5). 

Wybierz opcję (Open) Otwórz. 

7. Rozpocznie się transfer. 

8. Po zakończeniu transferu należy 

wyłączyć Vertex 5. 

9. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SEND, a następnie naciśnij przycisk ON, aby rozpocząć procedurę aktualizacji. 

EXIT 

Wybierz EXIT (wyjście) i naciśnij ON, aby powrócić do menu głównego. 
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BLUETOOTH 

Instrumenty Vertex 5 posiadają wbudowany Bluetooth® Low Energy V4.0 do bezprzewodowego przesyłania danych do 

komputera, suwmiarki lub komputera podręcznego. Niektóre urządzenia odbiorcze poproszą o kod PIN w celu 

zainicjowania połączenia. Domyślnym kodem jest 1234. 

Odległość połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami z Bluetooth nie powinna przekraczać 50 m lub 160 stóp.  

Uwaga: Przy włączonej funkcji pamięci możliwość wysyłania danych przez Bluetooth lub IR jest wyłączona. 

1. Naciśnij ON, aby aktywować urządzenie. 

2. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON, 

3. Wybierz BLUETOOTH i naciśnij ON.  

4. Użyj przycisku DME lub SEND, aby zaznaczyć pole BLUETOOTH, a następnie naciśnij przycisk ON, aby 

zapisać to ustawienie.  

Jednostki zewnętrzne mogą teraz łączyć się z urządzeniem (profil szeregowy Bluetooth). Użyj domyślnego kodu 1234. 

Dane są wysyłane po naciśnięciu przycisku SEND na instrumencie Vertex 5. 
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CALIBR.DME - KALIBRACJA ULTRASONOGRAFU 

Aby uzyskać maksymalny poziom dokładności w pomiarach ultradźwiękowych, instrument Vertex 5 musi być 

skalibrowany. 

1. Ważne - przed wykonaniem kalibracji należy upewnić się, że urządzenia, Vertex 5 i transponder T3 

osiągnęły taką samą temperaturę jak temperatura otoczenia. Może to zająć do 10 minut lub więcej. 

2. Zmierz dokładną odległość 10m/32,8 stopy za pomocą taśmy, wzornika lub podobnego przyrządu.  

3. Umieść transponder T3 z przodu dokładnie na znaku odległości 10 m. 

4. Przejdź do znaku wskazującego zero, umieść na znaku zero Vertex 5 skierowany przodem na transponder 

T3. 

5. Naciśnij ON, aby włączyć Vertex. 

6. Przejdź do SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON. 

7. Wybierz CALIBR. DME, upewnij się, że Vertex znajduje się na znaku zero i naciśnij ON.  

8. Gdy na wyświetlaczu pojawią się cyfry 10.00, kalibracja ultrasonografu Vertex 5 jest gotowa. 

 WAŻNE JEST, ABY CZUJNIK TEMPERATURY MIAŁ  WYSTARCZAJĄCO DUŻO CZASU NA 

PRAWIDŁOWE OKREŚLENIE TEMPERATURY OTOCZENIA. JEŚLI NOSISZ URZĄDZENIE W KIESZENI,  

BYĆ MOŻE TRZEBA BĘDZIE ODCZEKAĆ DO 10 MINUT,  ZANIM BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ 

DOKŁADNE WYNIKI POMIARÓW. 

 Jeżeli Vertex 5 znajduje się w kieszeni o temperaturze +15°C, a temperatura na zewnątrz wynosi -5°C, wynik 

pomiaru będzie wynosił 10,40 m zamiast właściwych 10,00 m. Błąd pomiaru temperatury na 10,0m wynosi 

ok. 2cm/°C.  

 Błąd będzie się szybko zmniejszał, ale osiągnięcie ostatecznej dokładności może zająć do 10 minut. Biorąc to 

pod uwagę, kalibracja instrumentu zanim czujnik zdąży się ustabilizować spowoduje, że błąd będzie trwały. 

Na wyświetlaczu przez krótką chwilę pojawi się prawidłowy wynik, ale kilka minut później wynik będzie 

niedokładny. 

  

10,00 m / 32,8 

stopy 



Vertex 5 - Advanced User's Guide Wersja firmware'u: 2.2 2020-12-11 

26 

©2020, Haglöf Sweden AB 

 

CONTRAST - USTAWIENIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA  

Ustawienie kontrastu wyświetlacza dla najlepszej widoczności 

1. Wybierz SETTINGS (ustawienia) i naciśnij ON. 

2. Wybierz CONTRAST (kontrast) i naciśnij ON. 

3. Użyj DME i SEND, aby zmienić kontrast wyświetlacza, dostępne są od 0 do 23 różnych trybów. 

4. Naciśnij ON, aby potwierdzić lub naciśnij jednocześnie klawisze DME i SEND, aby wyjść. 

PAMIĘĆ  (MEMORY) 

PRZECHOWYWANIE W PAM IĘCI  

Aby przechowywać dane, pamięć musi być włączona. Zobacz jak włączyć pamięć poniżej ENABLE MEM.  

Gdy pamięć jest włączona, wyniki można zapisać do wbudowanej pamięci przez naciśnięcie klawisza  SEND. Plik 

danych może być wysłany przez Bluetooth do Haglof Link lub BLE Commander.  

SEND FILE (WYŚLIJ PL IK) -  BLUETOOTH (BLE)  

Dane przechowywane w instrumencie Vertex 5 (plik CSV) mogą być wysyłane przez BLE (Bluetooth Low Energy) do 

urządzenia zewnętrznego, np. do aplikacji Haglof Link dla iOS i Androida lub Haglof BLE Commander w Win10.  

Dane zostaną przesłane jako "DATA snr.seq.CSV", gdzie snr jest równy numerowi seryjnemu, a seq jest sekwencją 

plików (zwiększoną o 1 dla każdej wykonanej transmisji). Np. “DATA 10020.1.CSV”. 

1. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij ON. 

2. Wybierz SEND FILE (wyślij plik) i naciśnij ON. 

3. Uruchom aplikację w urządzeniu, które ma odebrać pliki i pozwól urządzeniu połączyć się z urządzeniem Vertex 

5. 
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DO APLIKACJI HAGLOF LINK 

Dzięki tej funkcji użytkownik może wysyłać lokalnie przechowywane pliki z danymi do aplikacji Haglof Link, dostępnej 

zarówno dla systemu Android jak i i iOS. 

1. Uruchom aplikację  Haglof Link na swoim urządzeniu mobilnym. 

2. Wybierz ikonę  Files (pliki) 

a. W oknie Vertex 5 wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij przycisk ON, a następnie przejdź do opcji 

SEND FILE (wyślij plik) i naciśnij przycisk ON. Vertex będzie czekał na połączenie z Haglof Link. 

3. W Haglof Link wybierz START RECEIVING (zacznij obieranie).  

a. Haglof Link połączy się, wyświetli CONNECTED TO VERTEX 1001 (połączono z VERTEX 1001), a Vertex 

prześle plik. 

b. Jeśli Haglof Link nie łączy się z Vertex 5, kliknij przycisk CONNECT TO DEVICE (połącz z urządzeniem), 

Haglof Link będzie szukał urządzenia. Gdy pojawi się ono na liście, należy wybrać z niej właściwe 

urządzenie. 

4. Po zakończeniu przesłania, kliknij BACK (powrót) w Haglof Link, a plik zostanie wymieniony w  Files (pliki). 

5.  W Files (pliki). Kliknij na plik i wybierz, co chcesz zrobić; Open (otworzyć), Delete (usunąć) lub Share 

(udostępnić). 

HAGLOF LINK  

Haglof Link jest bezpłatny i można 

go pobrać z App Store lub Google 

Play. 

  

 

  

Files (pliki) ZACZNIJ OBIERANIE 

Haglof Link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haglofsweden.android.apps.link&hl=sv
https://apps.apple.com/se/app/haglof-link/id1461453207
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DO WINDOWS - HAGLOF BLE COMMANDER  

1. Włącz Haglof BLE Commander. 

2. Wybierz Vertex 5 z listy urządzeń. 

3. Wybierz przycisk Receive (odbierz). 

4. Po zakończeniu transferu, naciśnij nazwę pliku (DATA-XXX.CSV), aby otworzyć katalog, w którym znajduje się 

plik. 

 

HAGLOF BLE COMMANDER. 

Dołączona pamięć USB zawiera Vertex 5 - Zaawansowany podręcznik użytkownika i program komunikacyjny dla 

Windows Haglof BLE Commander. 

Haglof BLE Commander jest bezpłatny i można go pobrać z www.haglof.app 

 Do uruchomienia tego oprogramowania potrzebny jest Windows 10 i.NET 4.5.  

 Nie należy parować urządzenia Vertex 5 z systemem Windows 10, parowanie może spowodować problemy z 

funkcjami Bluetooth. 

 

  

http://www.haglof.app/
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ENABLE MEM 

Włącz wbudowaną pamięć do zapisywania wyników poprzez naciśnięcie przycisku SEND. Uwaga:  

 Przy włączonej funkcji pamięci możliwość wysyłania danych przez Bluetooth lub IR jest wyłączona. 

2. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i przejdź do menu MEMORY (pamięć). Wciśnij przycisk 

ON. 

4 Wybierz opcję ENABLE MEM (włącz pamięć) i naciśnij przycisk ON, aby potwierdzić ten wybór. 

5 Użyj przycisku DME lub SEND, aby zaznaczyć pole MEMORY, a następnie naciśnij przycisk ON, aby zapisać ten 

wybór.  

Po włączeniu funkcji pamięci zapisywane mogą być wszystkie typy danych pomiarowych. Każdy zestaw danych jest 

przechowywany z 5-położeniowym numerycznym ID atrybutu. Identyfikator jest wprowadzany po uzyskaniu wyniku po 

naciśnięciu przycisku SEND. 

CLEAR MEM. (WYCZYŚĆ PAMIĘĆ)  

Użyj do usunięcia wszystkich danych z urządzenia Vertex 5.  

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON,  

2. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij ON. 

3. Wybierz CLEAR MEM (wyczyść pamięć) i naciśnij ON.  

4. Użyj przycisku DME lub SEND, aby zaznaczyć pole DELETE (usuń), a następnie naciśnij przycisk ON, aby usunąć 

dane. 

5. Przed wyczyszczeniem pamięci upewnij się, że plik z danymi został wysłany na Twój telefon komórkowy lub 

komputer. 

FORMAT 

Wszystkie dane w instrumencie Vertex 5 zostaną usunięte, a dysk SSD zostanie ustawiony na domyślne ustawienia 

fabryczne.  

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON, 

2. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij ON. 

3. Wybierz FORMAT i naciśnij ON.  

4. Użyj przycisku DME lub SEND, aby zaznaczyć pole DELETE (usuń), a następnie naciśnij przycisk ON, aby 

sformatować dysk SSD. 

 Przed formatowaniem pamięci upewnij się, że plik z danymi został wysłany na Twój telefon komórkowy lub 

komputer. 

INFO 

INFO wyświetla ilość pamięci (%) wykorzystanej przez instrument. 

1. Z menu głównego wybierz opcję SETTINGS (ustawienia) i naciśnij przycisk ON,  

2. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij ON. 
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3. Wybierz INFO i naciśnij ON. 

4. Vertex wyświetla teraz ilość pamięci (%) wykorzystanej przez instrument. 

 

UPGRADE (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE)  

Oprogramowanie firmware w Vertex 5 może być aktualizowane. 

 

1. Wybierz MEMORY (pamięć) i naciśnij 

ON. 

2. Wybierz UPGRADE i naciśnij ON. 

3. Włącz Haglof BLE Commander. 

4. Wybierz urządzenie Vertex 5 z listy 

urządzeń. 

5. Wybierz Send i wybierz plik z 

oprogramowaniem firmware (*.VX5). 

Wybierz opcję (Open) Otwórz. 

6. Rozpocznie się transfer. 

7. Po zakończeniu transferu należy 

wyłączyć Vertex 5. 

8. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SEND, 

a następnie naciśnij przycisk ON, aby rozpocząć procedurę aktualizacji. 

HAGLOF BLE COMMANDER. 

Dołączona pamięć USB zawiera Vertex 5 - Zaawansowany podręcznik użytkownika i program komunikacyjny dla 

Windows Haglof BLE Commander. 

Haglof BLE Commander jest bezpłatny i można go pobrać z www.haglof.app 

 Do uruchomienia tego oprogramowania potrzebny jest Windows 10 i.NET 4.5.  

 Nie należy parować urządzenia Vertex 5 z systemem Windows 10, parowanie może spowodować problemy z 

funkcjami Bluetooth. 

 

EXIT 

Wybierz EXIT (wyjście) i naciśnij ON, aby powrócić do menu głównego. 

 

http://www.haglof.app/
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POMIARY ODLEGŁOŚCI  

Sygnały ultradźwiękowe wykorzystywane są do wykonywania operacji pomiarowych w lesie, w gęstym terenie i na 

kołowych powierzchniach próbnych. 

NIEKTÓRE FAKTY DOTYCZĄCE ULTRADŹWIĘKÓW  

Impulsy ultradźwiękowe poruszają się z różną prędkością w zależności od warunków zewnętrznych. Na otwartym 

terenie i bez przeszkód pomiędzy instrumentem Vertex 5 a transponderem można mierzyć odległości do 40 metrów i 

więcej. Przy ustawionym transponderze do pomiaru pełnego koła odległość będzie wynosić około 20 metrów. Należy 

zawsze kalibrować ultradźwięki w aktualnej temperaturze i upewnić się, że urządzenie Vertex 5 ma taką samą 

temperaturę jak powietrze otoczenia. Wbudowany czujnik kompensuje wahania temperatury. W celu uzyskania 

maksymalnej precyzji zaleca się kontrolowanie i w razie potrzeby kalibrację instrumentu okresowo, najlepiej codziennie. 

DME - POMIAR ODLEGŁOŚCI ZA  POMOCĄ ULTRADŹWIĘKÓW  

1. Wyłącz Vertex 5. 

2. Aktywuj transponder T3, trzymając go w odległości ok. 2 cm od głośnika ultradźwiękowego w przedniej części 

Vertex 5, i naciśnij przycisk DME. 

a. Poczekaj na 2 krótkie sygnały dźwiękowe z transpondera. Transponder T3 jest teraz aktywny i 

pozostanie w trybie aktywnym do momentu wyłączenia się po 20 minutach braku aktywności.  

b. Aby wyłączyć transponder, należy powtórzyć powyższą procedurę i poczekać na 4 krótkie sygnały 

dźwiękowe. 

3. Aby zmierzyć odległość, należy nacisnąć przycisk DME - wyświetlona zostanie zmierzona odległość. 

4. Powtórz punkt 3, aby zrobić więcej pomiarów odległości. 

Naciśnij jednocześnie klawisze DME i SEND, aby wyłączyć instrument Vertex 5. 

POMIAR ODLEGŁOŚCI ZA  POMOCĄ TRANSPONDERA T3 NA ADAPTERZE/ROZDZIELACZU 360°  

Za pomocą adaptera sygnały ultradźwiękowe są rozdzielane, umożliwiając pomiary z dowolnego kierunku w pełnym 

kole. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pracy na kołowych powierzchniach próbnych, gdzie można zmierzyć 

odległość od środka powierzchni do obiektu na kołowej powierzchni próbnej. 

 Należy pamiętać, że ultradźwięk musi poruszać się dodatkowo o ok. 3 cm/1 cala, a odczyt powinien być 

dokonywany przy krawędzi wyświetlacza Vertex 5, jeśli kalibracja została wykonana zgodnie z instrukcją. 
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BAF- FUNKCJA POWIERZCHNI BAZOWEJ 

Przy pomiarze za pomocą "relaskopu” miernika czynnika lub pryzmatu, niektóre drzewa mogą być zasłonięte przez inne, 

co uniemożliwia prawidłowy pomiar powierzchni bazowej. Dzięki wbudowanej w Vertex 5 funkcji BAF, gdy odległość od 

centrum powierzchni jest mierzona za pomocą ultradźwięków, jest wyświetlana minimalna średnica każdego drzewa.  

 

Zacznij od ustawienia czynnika (BAF), który miernik czynnika lub pryzmat posiada w menu SETTINGS (ustawienia), patrz 

rozdział SETTINGS (ustawienia).  

 

Zmierzyć odległość od drzewa do punktu odniesienia za pomocą funkcji DME. Wyświetlana 

jest odległość i obliczona minimalna średnica (cm/cal). Średnica drzewa jest zmierzona, 

drzewo powinno być włączone/liczone na powierzchni tylko wtedy, gdy średnica 

przekracza średnicę pokazaną na wyświetlaczu Vertex 5. 

 

Możliwość wyboru czynników powierzchni bazowej, jeśli są podane w metrach: 0,5, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. (m
2
/ha) 

Możliwość wyboru czynników powierzchni bazowej (BAF), jeśli są podane w stopach: 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. (ft
2
/akr) 

 

Jeśli teren jest nachylony, Vertex 5 może skompensować minimalną średnicę, w zależności 

od nachylenia. Użyj funkcji ANGLE (kąt) do pomiaru zarówno odległości, jak i kąta od 

drzewa do środka powierzchni, patrz sekcja ANGLE (kąt) - odległość pozioma za pomocą ultradźwięków. 

FUNKCJA BAF - MINIMALNA ŚREDNICA W  TERENIE NACHYLONYM 

W przypadku nachylenia (pochylenia) terenu VERTEX 5 może skompensować nachylenie i obliczyć miarę średnicy. W 

takich przypadkach należy użyć funkcji ANGLE (kąt) w menu, aby zmierzyć odległość i kąt od drzewa do punktu 

odniesienia (patrz sekcja ANGLE w tej instrukcji). 
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BLUETOOTH - KOMUNIKACJA 

Instrumenty Vertex 5 posiadają wbudowany Bluetooth® Low Energy V4.0 do bezprzewodowego przesyłania danych do 

komputera, suwmiarki lub komputera podręcznego. Niektóre urządzenia odbiorcze poproszą o kod PIN w celu 

zainicjowania połączenia. Domyślnym kodem jest 1234. 

Odległość połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami z Bluetooth nie powinna przekraczać 50 m lub 160 stóp.  

 Uwaga: Przy włączonej funkcji pamięci możliwość wysyłania danych przez Bluetooth lub IR jest wyłączona. 

Aby aktywować Bluetooth, zobacz USTAWIENIA - BLUETOOTH 

IR - KOMUNIKACJA 

Dane mogą być przesyłane w podczerwieni (światło podczerwone) do suwmiarki Haglöf Sweden Digitech® Professional, 

DP II lub MD II. Dane z instrumentu są wysyłane w postaci tekstu za pomocą komunikacji szeregowej.  

Dane są wysyłane po naciśnięciu przycisku SEND. Aby umożliwić przesyłanie danych w podczerwieni lub przez 

Bluetooth, funkcja przechowywania danych (ENABLE MEM) musi być najpierw dezaktywowana w menu MEMORY 

(pamięć).  

1. Aktywacja odbiornika IR (patrz oddzielna instrukcja obsługi suwmiarek) 

2. Wyceluj w port podczerwieni instrumentu Vertex 5 za pomocą odbiornika podczerwieni i naciśnij przycisk 

SEND. 

a. Powtórz punkt 2 w razie potrzeby. 

Odległość pomiędzy instrumentem a odbiornikiem IR nie powinna przekraczać 10 cm.  

 

FORMAT DANYCH. 

IR I CLASSIC BLUETOOTH 

Pakiet IR Data zawiera łącznie 40 znaków. 

1 0000<LF><CR> 

2 0000<LF><CR> 

3 0000<LF><CR> 

4 0000<LF><CR> 

5 +000<LF><CR> (W przypadku kąta ujemnego "+" zastępuje się przez "-".) 

<LF>=Linefeed (ASCII 10) 

<CR>=Carriage Return (ASCII 13) 

Przy pomiarze wysokości przesyłane są następujące informacje 

Wiersz 1:  1:a wysokość (dm alt. ft X 10) 

Wiersz 2:  2:a wysokość (dm alt. ft X 10) 

Wiersz 3:  3:e wysokość (dm alt. ft X 10) 
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Wiersz 4:  Odległość pozioma od obiektu (dm alt. ft X 10) 

Wiersz 5:  Kąt do obiektu (stopnie X10) 

Przy pomiarze odległości przesyłane są następujące informacje 

Wiersz 1: 0000 

Wiersz 2: 0000 

Wiersz 3: 0000 

Wiersz 4: Odległość do transpondera (cm alt. ft X 10) 

 

Wiersz 5: Kąt do obiektu (stopnie X10) 

BLUETOOTH BLE  

Instrument Vertex 5 umożliwia transfer danych za pomocą urządzeń Bluetooth Low Energy (BLE), zazwyczaj 

obsługiwanych przez systemy Android, iOS i Win10. Transfer wymaga aplikacji, która obsługuje poniższą usługę GATT. 

Dane są wysyłane po naciśnięciu przycisku SEND na instrumencie Vertex 5 po pomiarze. 

service uuid = "9e000000-f685-4ea5-b58a-85287cb04965" 

characteristic uuid = "9e010000-f685-4ea5-b58a-85287cb04965" 

Razem 20 bajtów: 

Bajt 0-3 odległość pozioma (m x10)  "0".. "9999" 

Bajt 4-7 odległość   (m x10)  "0".. "9999" 

Bajt 8-11 wysokość   (m x10)  "0".. "9999" 

Bajt 12-15 kąt pionowy   (° x10)  "-900".. "900" 

Bajt 15-19 kąt poziomy  (° x10)  "0" (nie używany) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dane fizyczne  

Rozmiar (Dł. x Szer. x Wys.) 80x50x30mm (3,15"x1,97"x1,18") 

Waga 180 g (6,35 oz.) (łącznie z baterią) 

Materiał obudowy i ramy Aluminium 

Wstrząsy/wibracje MIL-STD-810E  

Wilgoć IP67, NEMA 6 

Temperatura pracy Zakres temperatur -20° do +45°C / -4F do 113F  

 

Zasilanie 

Zużycie energii Maks. 0,4 W 

Czas pracy na baterii Około 2000 pomiarów 

Typ baterii  1,5 V AA alkaliczne 

 

Interfejs użytkownika 

Przyciski 3 przyciski wielofunkcyjne 

Brzęczyk  Tak 

Wyświetlacz Graficzny wyświetlacz LCD 100x60 pikseli 

Bluetooth  Klasyczny Bluetooth klasy 2, Spp (profil szeregowy), kod 
PIN 1234, oraz Bluetooth Low Energy V4.0. 

Klasyczny format danych Bluetooth Standardowy format Haglöf 

Serwer Bluetooth BLE GATT Odległość (dm), wysokość (dm), podziałka w bazie danych 
GATT. (iOS, Android, Win10) 

IR Standardowy format Haglöf 

Celownik  Krzyż celowniczy LED powiększenie 1x 

 

Pamięć 

Pojemność magazynowa 8Mb. 5000 sets of data 

Typ pamięci Pamięć trwała 

Plik danych CSV 

 

Wysokość 

Zakres  0-999,9 m/ft 

Rozdzielczość  0,1 m/ft 
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Kąt pionowy 

Jednostki kąta  Stopnie 360⁰, grady 400⁰ oraz %. 

Zakres kątowy  -90,0⁰ do +90,0⁰ 

Rozdzielczość kątowa 0,1⁰ 

Dokładność 0,1⁰ 

 

Ultrasonografia 

Odległość (maks.) do transpondera T3 <30 m/100 ft 

Odległość (maks.) do T3 z adapterem 360°  <20m/60ft 

Rozdzielczość 0,01m/0,1ft 

Dokładność 1% lub lepiej, gdy instrument jest skalibrowany 

 

Transponder T3 

Rozmiar: Średnica 70 mm / 2,8” 

Waga 85 g/5 oz (bateria w zestawie) 

Bateria 1x 1,5 V AA alkaliczne 

Zużycie energii 9mW 

 

Inne 

Adapter/rozdzielacz Plastik, waga ok. 30 g/1 oz 

Statyw/monopod 4-częściowy, 33-140 cm, waga ok. 270 g/9,5 oz, 
aluminium/plastik. Statyw monopodowy typu kamera z 
uchwytem nożnym i mocowaniem 1/4-20 

Monopod niemagnetyczny Specjalny 2 częściowy monopod niemagnetyczny z 
gwintem ¼ 20" do montażu na instrumencie 

Futerał  Miękki futerał do przenoszenia instrumentów. Futerał 
transportowy z aluminium. 
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WYKRYWANIE USTEREK 

ULTRASONOGRAFIA 

Objaw Punkty do sprawdzenia 

Brak odległości wyświetlanej na wyświetlaczu Upewnij się, że transponder jest włączony/aktywny.  

Słaba bateria.  

Powtarzający się hałas w otoczeniu (piły łańcuchowe, 
ruch drogowy, świerszcze...)  

Użycie niewłaściwego typu transpondera 

Zmierzone wartości odległości są niestabilne Powtarzający się hałas w otoczeniu (piły łańcuchowe, 
ruch drogowy, świerszcze...)  

Skalibruj ultrasonograf. 

Czerwona kropka celu nie znika. Upewnij się, że transponder jest włączony/aktywny.  

Słaba bateria.  

Powtarzający się hałas w otoczeniu (piły łańcuchowe, 
ruch drogowy, świerszcze...)  

Użycie niewłaściwego typu transpondera. Zbyt duży 
kąt do obiektu - zwiększ odległość do obiektu. 

Vertex 5 nie uruchamia się Słaba bateria, konieczna wymiana. 

Jednostka transpondera nie uruchamia się Słaba bateria 

Brak prezentacji wyników pomiarów Upewnij się, że transponder jest włączony/aktywny.  

Słaba bateria. Powtarzający się hałas w otoczeniu 
(piły łańcuchowe, ruch uliczny, świerszcze...). Użycie 
niewłaściwego typu transpondera. Zbyt duży kąt do 
obiektu - zwiększ odległość do obiektu. Przyrząd 
pomiarowy nie jest trzymany stabilnie. Przyrząd nie 
zarejestrował żadnej odległości poziomej. 

Nierealistyczne lub nieprawidłowe wyniki pomiarów Powtarzający się hałas w otoczeniu (piły łańcuchowe, 
ruch drogowy, świerszcze...)  

Przyrząd pomiarowy nie jest trzymany stabilnie. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  

0 BCE 
Pochodzenie produktu: Szwecja (WE) 

Deklaracja zgodności: Firma Haglöf Sweden AB niniejszym oświadcza na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, że przyrząd Vertex 5 spełnia wymogi następujących obowiązujących dyrektyw 
europejskich: 

Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU, 

Dyrektywa niskonapięciowa (bezpieczeństwa) 2014/35/UE, 

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, 

Zgodność jest oceniana zgodnie z następującymi standardami: 

Emisja: EN 61000-6-3:2007, A1:2011 

Odporność: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3 

Zatwierdzony 11 listopada 2019 r., Joakim Nygren, kierownik ds. badań i rozwoju, Haglöf Sweden AB. 

Sprawozdanie nr 19086 sporządzone przez KEMET, Thörnblads väg 6, 386 90 Färjestaden, Szwecja 

1 BFCC To urządzenie, Vertex 5, zawierające identyfikator FCC QOQBT121, jest zgodne z częścią 15 
przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:  
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz  
(2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą 
powodować niepożądane działanie. 

2BFCC CZĘŚĆ 15.21 
OŚWIADCZENIE  

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za 
zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. 
Modyfikacje / zmiany użytkownika 
Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku 
komercyjnym. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o 
częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi, może 
powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego urządzenia w obszarze 
mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, w którym to przypadku użytkownik będzie 
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 

3BIC KANADA  To urządzenie, Vertex 5, zawierające IC 5123A-BGTBT121, jest zwolnione z licencji RSS wymaganej w 
przemyśle kanadyjskim. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 
(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz  
 
(2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 
niepożądane działanie urządzenia. 
Ce produit, Vertex 5, IC ID 5123A-BGTBT121, est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et le 
RSS du Règlement IC. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 
(1) le périphérique ne peut pas causer d’interférences nuisibles et  
(2) l’appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interferences causant un 
dysfonctionnement de l’appareil. 

4B CERTYFIKAT KOREI 
POŁUDNIOWEJ  

Certyfikat sprzętu nadawczo-odbiorczego i komunikacyjnego nr MSIP-CRM-BGT-BT121. 

5 B JAPONIA Sprzęt ten zawiera określony sprzęt radiowy, który został certyfikowany zgodnie 
z reglamentem technicznym na mocy prawa radiowego
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INFORMACJE DOTYCZĄCE  GWARANCJI I SERWISU 

Instrument Vertex 5 jest objęty roczną ograniczoną gwarancją. Firma Haglöf Sweden AB gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad 
materiałowych i produkcyjnych, przy normalnym wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem, przez okres 12 miesięcy od daty wysyłki. Gwarancja nie 
obejmuje baterii, akcesoriów i wszelkich materiałów pisanych. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli produkt został nieprawidłowo zainstalowany, 
niewłaściwie skalibrowany lub eksploatowany w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Gwarancja wygasa automatycznie również w przypadku, gdy 
produkt został poddany działaniu siły zewnętrznej, a gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wad kosmetycznych. Jednoroczna ograniczona 
gwarancja obejmuje oczywiste wady fabryczne. Mogą wystąpić wady komponentów elektronicznych, których producent nie jest w stanie wykryć 
przed montażem i wysyłką produktu. Firma Haglöf Sweden AB w żadnym wypadku nie może być odpowiedzialna za tego typu problemy i nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w działalności gospodarczej, zyski, oszczędności, szkody wtórne lub inne szkody wynikające z użytkowania 
opisanych produktów. Oznaki niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia kosmetyczne, wypadki itp. automatycznie wycofują gwarancję. Gwarancja jest 
ważna w kraju, w którym produkt Haglöf został zakupiony. Produkt objęty gwarancją będzie podlegał wymianie, serwisowi i naprawie lub na 
podstawie specjalnej umowy pomiędzy sprzedawcą i kupującym, w ramach ograniczonej gwarancji. Haglöf Sweden zastrzega sobie prawo do 
określenia, która opcja będzie najbardziej odpowiednia dla każdego przypadku po zbadaniu i ocenie produktu. Skontaktuj się z producentem w celu 
uzyskania pełnych informacji na temat gwarancji i serwisu.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I EKSPLOATACJI  

Aby uniknąć obrażeń lub strat materialnych, należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi środkami bezpieczeństwa i obsługi:  

 Nie należy używać instrumentu razem z innymi instrumentami optycznymi, takimi jak lornetka i obiektywy. Używanie 

instrumentu optycznego razem z instrumentem zwiększa ryzyko uszkodzenia oczu.  

 Nie należy naciskać przycisku ON podczas celowania okiem lub patrzenia w optykę od strony obiektywu.  

 Nie należy demontować instrumentu. Wszelkie oznaki demontażu automatycznie wycofują wszelkie gwarancje, a 

producent nie udziela gwarancji na produkt.  

 Nigdy nie należy umieszczać instrumentu w niestabilnym miejscu. 

 Nigdy nie patrz przez instrument podczas chodzenia. 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów podrażnienia oczu lub zapalenia skóry wokół oka w wyniku użycia 

przyrządu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. 

 Jeśli instrument nie działa prawidłowo, należy przerwać jego użytkowanie i zapoznać się z instrukcją. Jeśli nie można 

naprawić problemu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji lub wysłania instrumentu 

do naprawy.  

 Urządzenie posiada wbudowany interfejs Bluetooth® do przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych. Mogą istnieć 

lokalne ograniczenia w korzystaniu z obu urządzeń Bluetooth®. Operator jest odpowiedzialny za kontrolowanie, czy 

technologia zastosowana w urządzeniu jest dopuszczona do użytku w obszarze, w którym urządzenie jest używane.  
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PIELĘGNACJA, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 

 Podczas przenoszenia należy przechowywać instrument w miękkim futerale. Nie bujać instrumentem za pasek.  

 Instrument jest odporny na wodę i kurz, ale nie powinien być używany w wodzie, gdyż nie jest wodoodporny. 

 W przypadku wystawienia instrumentu na działanie deszczu, wody, piasku i błota należy użyć miękkiej, czystej i suchej 

szmatki. Nie należy używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalnika ani innych środków organicznych do czyszczenia głównego 

korpusu instrumentu! Instrument należy zawsze czyścić jak najszybciej po wystawieniu na działanie promieni słonecznych i 

zawsze przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.  

 Do usuwania kurzu z powierzchni obiektywu używaj miękkiej, bezolejowej szczotki. Aby usunąć plamy lub smugi (odciski 

palców itp.), delikatnie przetrzyj soczewki miękką, czystą bawełnianą ściereczką lub bezolejową chusteczką do soczewek. 

Aby oczyścić obiektyw, zwilż go płynem do czyszczenia obiektywu i przetrzyj go szmatką lub chusteczką do obiektywów. 

Uporczywe smugi można usunąć przy użyciu niewielkiej ilości czystego alkoholu, zachowując szczególną ostrożność, aby 

uniknąć zarysowania powierzchni soczewki. Chusteczka powinna być użyta tylko jeden raz.  

 Nie należy wystawiać urządzenia na działanie nadmiernego ciepła lub promieni ultrafioletowych, ponieważ może to 

spowodować uszkodzenie urządzenia.  

 W przypadku nagłych zmian temperatury lub wysokiej wilgotności na powierzchniach soczewek może pojawić się 

kondensacja wody. Nie należy używać urządzenia, dopóki wilgoć ta nie wyparuje. Suszyć aparat w temperaturze pokojowej 

i przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu.  

 Przechowywać instrument i wszelkie jego części w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia przez 

małe dziecko jakichkolwiek części instrumentu lub jego opakowania, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.  

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII  

 W przypadku kontaktu z płynem z baterii dobrze przepłukać skórę lub oczy wodą. W przypadku połknięcia skontaktować się 

z lekarzem.  

 Nie należy zwierać biegunów komory baterii i nie nosić żadnych baterii z kluczami lub monetami w kieszeni. 

 Trzymać z dala od ognia i wody oraz nie demontować baterii. 

 Unikaj silnych wibracji, wstrząsów, płynów lub ekstremalnych temperatur dla wszystkich akumulatorów. W przypadku 

nieprawidłowego obchodzenia się z bateriami może dojść do ich pęknięcia i wycieku, co może spowodować korozję sprzętu 

i zabrudzenie odzieży.  
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OPROGRAMOWANIE  

© Prawa autorskie firmy Haglöf Sweden AB Software należą do firmy Haglöf Sweden AB. Nieautoryzowane powielanie jest 

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

Sweden AB. Produkcja odbywa się w Szwecji.  

Firma Haglöf Sweden i jej dostawcy nie mogą zagwarantować wydajności lub wyników podczas korzystania z oprogramowania 

sprzętowego, oprogramowania lub sprzętu, jak również dokumentacji. Nie udziela się żadnych gwarancji ani warunków - ani 

wyraźnych, ani dorozumianych - dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub specjalnej przydatności 

do określonego celu. Jeśli pojawią się problemy z oprogramowaniem, prosimy o kontakt z programistą w celu uzyskania pomocy 

technicznej. Haglöf Sweden nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodów, czasu, problemów i opóźnień wynikających z 

problemów z oprogramowaniem lub sprzętem komputerowym produktów. Prawa autorskie do całego oprogramowania 

wyprodukowanego przez Haglöf Sweden należą do Haglöf Sweden. Wszelkie listy i/lub informacje o oprogramowaniu dla produktów 

Haglöf Sweden AB powinny być traktowane jako krótkie opisy, a nie jako kompletny przewodnik po tym, co może, ale nie musi być 

dostępne. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad i warunków, należy skontaktować się z producentem.  

 Zawsze należy skontaktować się z przedstawicielem/dealerem firmy Haglöf Sweden, u którego zakupiono instrument, aby 

uzyskać pomoc we wszystkich kwestiach dotyczących serwisu i gwarancji. 

 W celu uzyskania ważnej gwarancji należy przedstawić kopię faktury lub opatrzony datą paragon zakupu. Numer seryjny 

zwracanego produktu musi być wyraźnie podany przy zwrocie.  

 Wysyłka zwrotna odbywa się na koszt kupującego. Po naprawie gwarancyjnej lub wymianie, wysyłka do klienta odbywa się 

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

 Jeśli nie można przedstawić oryginału faktury przy wysyłce, lub jeśli od daty zakupu minęły dwa lata lub więcej, 

odpowiednie organy celne - ewentualnie również w kraju odbioru - naliczą opłaty celne. Odpowiedzialność za te opłaty 

znajduje się po stronie nabywcy.  

 W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt z nami lub przedstawicielem Haglöf Sweden AB! 

 Wszelkie oznaki niewłaściwego użycia lub zaniedbania automatycznie wycofują nasze zobowiązania gwarancyjne. 
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HAGLÖF SWEDEN AB 

Klockargatan 8 

SE-882 30 Långsele, Szwecja 

Tel.: +46 620 255 80 

E-mail: info@haglofsweden.com 

 

 

 

HAGLOF INC., 

P O Box 2548, 100 Solleftea Drive 

MS 39110 Madison, USA 

Tel.: +1 601 856 5119 

Fax: +1 601 856 9075 

E-mail: sales@haglofinc.com 

 

 

 

 

© Prawa autorskie 2020 materiałów Haglöf Sweden AB należą do Haglöf Sweden® AB. Niedozwolone powielanie jest zabronione. Haglöf Sweden AB i 

VERTEX 5 są uznanymi znakami towarowymi firmy Haglöf Sweden AB. Produkcja odbywa się w Szwecji, WE.  

info@haglofsweden.se
mailto:sales@haglofinc.com

