BezpieczeĞstwo uŏytkownika
Zachowaä wszystkie rozdziaĜy tego dokumentu na
przyszĜoıä.

Instrukcja obsĜugi

OSTRZEŎENIE:
Aby ograniczyä ryzyko obraŏeĞ ciaĜa,
przeczytaä caĜâ instrukcjö obsĜugi przed
rozpoczöciem korzystania z|produktu.
OSTRZEŎENIE:
Podczas pracy narzödzia laserowego uwaŏaä,
aby nie naraŏaä oczu na emitowany promieĞ
lasera. Ekspozycja na promieĞ lasera przez
dĜugi okres moŏe byä niebezpieczna dla oczu.
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SĜowo i|symbol Bluetooth® to zarejestrowane
znaki handlowe naleŏâce do Þrmy Bluetooth®,
SIG, Inc., ich wykorzystanie przez Þrmö Stanley
jest dozwolone na podstawie licencji. Inne znaki
i|nazwy handlowe sâ wĜasnoıciami odpowiednich
podmiotów.

OSTRZEŎENIE:
Nastöpujâce oznaczenia sâ umieszczone na
narzödziu laserowym w|celu informowania
uŏytkownika o|klasie lasera dla jego wygody
i|bezpieczeĞstwa.

Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

Laserowy miernik odlegĜoıci STANLEY® Smart
Measure Pro to narzödzie pomiarowe pozwalajâce
po poĜâczeniu z|telefonem komórkowym
na wykonywanie pomiarów na podstawie
wykonanej fotograÞi. FotograÞa ta umoŏliwia
wykonanie w|czasie rzeczywistym pomiarów
wraz z|wysokoıciâ, szerokoıciâ, powierzchniâ
oraz dĜugoıciâ. FotograÞe oraz pomiary mogâ
zostaä udostöpnione jako pliki o|wielu formatach
i|przesĜane za poırednictwem wiadomoıci email,
wiadomoıci lub chmury. Aplikacja Smart Measure
Pro jest takŏe pomocna w|tworzeniu materiaĜów
pomiarowych do wielu róŏnych aplikacji.

OSTRZEŎENIE:
Niebezpieczne promieniowanie Uŏycie
elementów sterujâcych lub regulacja
ustawieĞ albo wykonanie procedur
innych niŏ opisane w|tej instrukcji moŏe
prowadziä do niebezpiecznego naraŏenia na
promieniowanie lasera.

Smart Measure Pro

Gniazdo Ĝadowania Micro USB
Przycisk zasilania
Zacisk zrudzenia
Przewód Ĝadowania USB

STHT1-77366
TYPE1
5VDC 350mA
FCC ID: 2ACBG3000
IC: 11952A-3000

Soczewka lasera
5.
Soczewka zbierajâca
6.
Przycisk otwarcia zacisku 7.
Wskaōnik LED
8.

74208906

1.
2.
3.
4.

PL

OSTRZEŎENIE:
Ten przyrzâd emituje niewidoczny promieĞ
lasera. Laser speĜnia wymagania klasy 1
zgodnie z|
IEC/EN 60825-1 i|21 CFR 1040.10
oraz 1040.11 z|wyjâtkiem odstöpstw
wyszczególnionych w|Informacji o|laserach
nr 50 z|24 czerwca 2007 r.

NIE usuwaä ŏadnych etykiet ostrzegawczych
z|obudowy.
Tego przyrzâdu moŏna uŏywaä wyĜâcznie zgodnie
z|przeznaczeniem opisanym w|instrukcji produktu.
ZAWSZE dopilnowaä, aby osoby postronne
w|pobliŏu byĜy ıwiadome zagroŏenia zwiâzanego
z|patrzeniem bezpoırednio w|promieĞ lasera.
NIE uŏywaä w|poĜâczeniu z|innymi przyrzâdami
optycznymi. Nie modyÞkowaä narzödzia laserowego,
nie dokonywaä ŏadnych regulacji lub stosowaä do
innego celu niŏ opisany poniŏej.
NIE patrzeä na soczewkö promienia przez przyrzâdy
optyczne, jak szkĜa powiökszajâce, lornetki lub
teleskopy.
NIE patrzeä w|soczewkö promienia laserowego.
NIE uŏywaä narzödzia laserowego, gdy jest
uszkodzone lub zepsute.
NIE kierowaä narzödzia laserowego na inne osoby.
NIE umieszczaä przyrzâdu na poziomie wzroku, o|ile
to moŏliwe.
ZAWSZE WYěáCZAã nieuŏywane narzödzie
laserowe. Pozostawienie WěáCZONEGO urzâdzenia
laserowego zwiöksza ryzyko niezamierzonego
spojrzenia przez kogoı w|promieĞ lasera.
NIE uŏywaä narzödzia laserowego w|wybuchowym
ırodowisku, tj. w|obecnoıci Ĝatwopalnych pĜynów,
gazów lub pyĜów.
NIE demontowaä narzödzia laserowego.
W|ırodku nie ma czöıci, które moŏe naprawiä
uŏytkownik. Demontaŏ lasera powoduje utratö
wszelkich gwarancji dotyczâcych produktu. Nie
wolno modyÞkowaä produktu w|ŏaden sposób.
ModyÞkacja narzödzia laserowego moŏe prowadziä
do ekspozycji na niebezpieczne promieniowanie
laserowe.
NIE uŏywaä przyrzâdu w|miejscach zagroŏonych
wybuchem.
NIE WOLNO kierowaä promienia lasera na statki
powietrzne ani pojazdy w|ruchu.

Ryzyko poŏaru lub wybuchu:
• NIE spalaä, nawet jeıli jest powaŏnie uszkodzony
lub caĜkowicie zuŏyty. Akumulatory mogâ
eksplodowaä w|ogniu. Podczas spalania
akumulatorów litowo-jonowych powstajâ
toksyczne opary i|materiaĜy.
• NIGDY nie próbowaä otwieraä pod ŏadnym
pozorem. Jeıli obudowa jest pökniöta lub
uszkodzona w|inny sposób, nie naleŏy Ĝadowaä
akumulatora.
• Elektrolit moŏe siö paliä w|stycznoıci z|iskrâ lub
pĜomieniem.
Ryzyko podraŏnienia skóry lub dróg
oddechowych:
• Jeıli dojdzie do stycznoıci pĜynu z|akumulatora
ze skórâ, naleŏy niezwĜocznie przemyä miejsce
stycznoıci Ĝagodnym mydĜem i|wodâ.
• Zawartoıä otwartych ogniw akumulatora moŏe
powodowaä podraŏnienie dróg oddechowych.
Naleŏy zapewniä ıwieŏe powietrze. Jeıli objawy
utrzymujâ siö, uzyskaä pomoc lekarskâ
• Jeıli pĜyn z|akumulatora dostanie siö do oka,
naleŏy pĜukaä otwarte oko przez 15 minut lub do
momentu zaniku podraŏnienia. Jeıli konieczna
jest pomoc lekarska, naleŏy poinformowaä
lekarza, ŏe elektrolit skĜada siö z|mieszaniny
pĜynnych wöglanów organicznych i|soli litu.
Nie wolno miaŏdŏyä, upuszczaä ani uszkadzaä
akumulatora. Nie wolno uŏywaä akumulatora, który
zostaĜ silnie uderzony, upuszczony, przejechany
lub inaczej uszkodzony (np. przebity gwoōdziem,
uderzony mĜotkiem, nadepniöty).
Uszkodzone urzâdzenia naleŏy poddaä recyklingowi.
NIE Ĝadowaä akumulatora, gdy temperatura
powietrza wynosi poniŏej +4,5ºC (+40 °F) i|powyŏej
+40,5ºC (+105 °F).

Instrukcja bezpiecznej obsĜugi akumulatora
NIE pryskaä wodâ ani nie zanurzaä w|wodzie lub
innych pĜynach.
NIE przechowywaä ani nie uŏywaä w|miejscach,
gdzie temperatura moŏe osiâgaä lub
przekraczaä 40,5|°C (105|°F) (np. w|szopie
lub metalowym budynku latem). Najlepiej
przechowywaä w|chĜodnym i|suchym miejscu.
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Aby utrzymaä jak najdĜuŏszy okres eksploatacji
i|najwyŏszâ wydajnoıä, akumulator naleŏy Ĝadowaä
w|temperaturze powietrza od 18°C do 24|°C
(65|°F - 75|°F).
Nigdy nie korzystaä z|Ĝadowarki ani kabla, który
jest uszkodzony, poniewaŏ stanowi to ryzyko
wystâpienia poŏaru, eksplozji, wycieku itp.
Informacje FCC
Smart Measure Pro
Model: STHT1-77366
Informacje dotyczâce Bluetooth
FCC ID: 2ACBG3000
IC ID: 11952A-3000

PL

Koniec uŏytkowania
NIE usuwaä tego produktu z|normalnymi odpadami
z|gospodarstwa domowego.
UTYLIZOWAã zgodnie z|lokalnymi przepisami
dotyczâcymi zbiórki i|utylizacji odpadów
elektrycznych i|elektronicznych.
Deklaracja zgodnoıci
Ten produkt jest zgodny z|wymogami
IEC60825:2014.

Konserwacja i|pielögnacja
NIE zezwalaä na zamoczenie. Moŏe dojıä do
uszkodzenia obwodów wewnötrznych. Narzödzie
laserowe nie jest wodoodporne.
NIE pozostawiaä narzödzia laserowego w|miejscu
bezpoırednio nasĜonecznionym ani naraŏaä go na
wysokâ temperaturö. Obudowa i|niektóre czöıci
wewnötrzne sâ wykonane z|polimerów, które mogâ
siö odksztaĜciä w|wysokiej temperaturze.
NIE przechowywaä lasera w|niskiej temperaturze.
Po ogrzaniu na czöıciach wewnötrznych moŏe
skropliä siö woda. Wilgoä moŏe spowodowaä
zaparowanie okienek lasera i/lub spowodowaä
korozjö wewnötrznych pĜytek drukowanych.
UWAGA: Podczas pracy w|miejscach zapylonych na
okienku lasera moŏe zbieraä siö pyĜ. Usunâä wszelkâ
wilgoä i|wszelki kurz miökkâ i|suchâ ıciereczkâ.
NIE uŏywaä agresywnych ırodków czyszczâcych ani
rozpuszczalników.
ěadowanie urzâdzenia Smart Measure Pro
Urzâdzenie Smart Measure Pro jest wyposaŏone
w|wewnötrzny akumulator nie wymagajâcy wymiany.
Próby wyciâgania akumulatora sâ zabronione
poniewaŏ mogâ one spowodowaä uszkodzenie
urzâdzenia. W|celu naĜadowania urzâdzenia,
podĜâczyä przewód Ĝadowania USB do gniazda micro
USB jednostki i|podĜâczyä go do odpowiedniego
gniazda USB. Aby utrzymaä jak najdĜuŏszy okres
eksploatacji i|najwyŏszâ wydajnoıä, akumulator
naleŏy Ĝadowaä w|temperaturze powietrza od 18°C
do 24|°C (65|°F - 75|°F). NIE Ĝadowaä akumulatora,
gdy temperatura powietrza wynosi poniŏej +4,5ºC
(+40|°F) i|powyŏej +40,5ºC (+105|°F). Pozwoli to
uniknâä powaŏnego uszkodzenia akumulatorów.
UWAGA: W|trakcie Ĝadowania jednostki, wskaōnik
LED bĜyska na zielono. Po zakoĞczeniu Ĝadowania,
wskaōnik LED ıwieci zielonym ıwiatĜem ciâgĜym.
Urzâdzenie Bluetooth® uzyskuje peĜen stan
naĜadowania w|czasie maksymalnie 4 godzin.
Kompatybilne urzâdzenia
Urzâdzenie Stanley Smart Measure Pro jest aktualnie
przystosowane do wspóĜpracy z|nastöpujâcymi systemami:
Apple iOS
iOS 8.0 lub
póōniejszy
Google Android
v4.4 lub póōniejszy
*Konieczna kompatybilnoıä z|Bluetooth Smart (v.4
– niska moc)
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W|celu uzyskania peĜnej listy kompatybilnych
systemów wejdō na stronö:
www.stanleysmartmeasurepro.com
*Zacisk naleŏâcy do wyposaŏenia urzâdzenia Smart
Measure Pro jest przystosowany do kaŏdego
urzâdzenia o|szerokoıci pomiödzy 45mm a|80mm
(z|uwzglödnieniem obudowy zamontowanej na
urzâdzeniu).+
Funkcje Smart Measure Pro
Aplikacja Smart Measure Pro zawiera gĜówne
funkcje pomiarowe. W|zwiâzku z|ciâgĜym rozwojem
aplikacji Smart Measure Pro, kaŏda aktualizacja jest
ōródĜem dodatkowych funkcji i|moŏliwoıci.
Smart Measure Pro posiada nastöpujâce funkcje:
Zakres
1,8m-150m (6ft-492ft)
Format wyjıciowy
PDF, JPG, Smart Measure Pro File
Opcje komunikacji
Email, wiadomoıä, zapis w|chmurze
Mocowanie urzâdzenia Smart Measure Pro
1. Ustaw Smart Measure Pro na ırodku tylnej ıciany
urzâdzenia, jak najbliŏej aparatu fotograÞcznego.
2. Sprawdō, czy Smart Measure Pro nie zaburza
pola obrazu aparatu fotograÞcznego lub lampy
bĜyskowej.
3. Silnie zaciınij mechanizm zacisku na urzâdzeniu.
4. W|celu sprawdzenia uruchom aplikacjö
fotograÞcznâ urzâdzenia i|zweryÞkuj
prawidĜowoıä montaŏu.
5. W|celu zdjöcia urzâdzenia Smart Measure Pro,
naciınij przycisk zwolnienia zacisku. Zacisk
automatycznie otworzy siö i|zwolni urzâdzenie.
Zalecamy ıciıniöcie ramion zacisku urzâdzenia
Smart Measure Pro, gdy nie jest ono uŏywane.
UWAGA: Przed rozpoczöciem pomiarów sprawdō,
czy urzâdzenie Smart Measure Pro jest pewnie
zamontowane do urzâdzenia. Wzajemny ruch lub
uderzanie urzâdzeĞ o|siebie jest niedopuszczalne.
Smart Measure Pro winien byä pĜasko oparty o|tylnâ
czöıä urzâdzenia i|ustawiony pod kâtem prostym do
jego aparatu fotograÞcznego.
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Instalacja aplikacji Smart Measure Pro

1.
2.

3.

PL

1. Aplikacja Smart Measure Pro moŏe zostaä
pobrana ze strony App Store lub Google|Play.
2. Uruchom aplikacjö App Store lub Google Play
na urzâdzeniu.
3. Za pomocâ okna poszukiwania odnaleōä
aplikacjö Stanley Smart Measure Pro.
4. Zastosuj siö do instrukcji pobierania i|zainstaluj
aplikacjö na urzâdzeniu.
5. Po zainstalowani, na ekranie urzâdzenia pojawi
siö ikona aplikacji Smart Measure Pro.
6. W|celu rozpoczöcia pomiarów wykonaj
parowanie Smart Measure Pro z|urzâdzeniem.

4.

5.

Parowanie urzâdzenia Smart Measure Pro

BĜyskanie na zielono: ěadowanie urzâdzenia
Smart Measure Pro
Zielone ıwiatĜo ciâgĜe: Urzâdzenie Smart
Measure Pro caĜkowicie naĜadowane
WyĜ.: Zasilanie wyĜâczone
WĜâcz Ĝâcznoıä Bluetooth danego urzâdzenia.
Naciınij przycisk zasilania na urzâdzeniu Smart
Measure Pro.
• Kontrolka LED bĜyska wskazujâc, ŏe urzâdzenie
Smart Measure Pro jest rozpoznawane za
poırednictwem Ĝâcznoıci Bluetooth.
• Jeŏeli kontrolka LED pozostaje wyĜâczona,
urzâdzenie Smart Measure Pro moŏe wymagaä
naĜadowania.
Na danym urzâdzeniu, uruchom aplikacjö Smart
Measure Pro. Po uruchomieniu aplikacji pojawi
siö jej menu gĜówne.
Naciınij przycisk BRAK PODěáCZONEGO
URZáDZENIA.
Aplikacja Smart Measure Pro pokaŏe kaŏde,
znajdujâce siö urzâdzenie, umoŏliwiajâce
sparowanie.
Jeŏeli ŏadne urzâdzenie nie zostanie pokazane,
sprawdō, czy kontrolka Smart Measure Pro bĜyska
na niebiesko (patrz krok 2).
Po pojawieniu siö jednostki Smart Measure Pro,
naciınij jej nazwö w|celu sparowania z|danym
urzâdzeniem.
Krok ten jest konieczny przy pierwszym zastosowaniu
Smart Measure Pro. W|przypadku kolejnego
wykorzystania, Smart Measure Pro zostanie
automatycznie poĜâczony z|danym urzâdzeniem.

Centrowanie lasera Smart Measure Pro
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Settings Laser Calibration
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X: 0

Done

Y: -15

9'1"

Y: -15

Settings Laser Calibration

UWAGA:
Dioda LED wskazuje status urzâdzenia Smart
Measure Pro:
BĜyskanie na niebiesko: Smart Measure
Pro wykryty za poırednictwem Ĝâcznoıci
Bluetooth
Niebieskie ıwiatĜo ciâgĜe: Smart Measure
Pro poĜâczony z|urzâdzeniem



EDGE OF DOOR

EDGE OF DOOR



9'1"

X: 0

X: 5
Y: 0

Przed wykorzystaniem Smart Measure Pro, konieczne
jest sprawdzenie, czy laser jest prawidĜowo ustawiony
z|aparatem fotograÞcznym danego urzâdzenia.
Aplikacja Smart Measure Pro zawiera szczegóĜowâ
instrukcjö i|opis procedury w|menu

3. Laser (wskazywany przez celownik na ekranie) jest
skierowany w|kierunku celu pomiarowego. Celownik
winien znajdowaä siö na twardej powierzchni, nie na
oknie lub innej powierzchni odblaskowej.
4. Wiâzka lasera jest skierowana jak najbardziej
prostopadle do powierzchni pomiarowej.
W|trakcie wykonywania fotograÞi Smart Measure
Pro uwzglödnij poniŏsze informacje dotyczâce
odlegĜoıci do punktu pomiarowego oraz
wskazówki dotyczâce ustawiania.
Optymalne odlegĜoıci i|pozycje pomiarowe

Do
kĜa
dn
oı
ä

USTAWIENIA: Ustawienie lasera.
1. W|aplikacji Smart Measure Pro naciınij pole
USTAWIENIA, nastöpnie Ustawienie lasera.
2. PoĜóŏ urzâdzenie na pĜaskiej, twardej powierzchni,
takiej jak stóĜ. Przytrzymaj urzâdzenie w|pozycji
pionowej i|skieruj je w|kierunku dwóch obiektów
oddalonych na róŏnâ odlegĜoıä, na przykĜad framugi.
Sprawdō, czy najbliŏszy obiekt ma pionowâ krawödō.
• OdlegĜoıä pomiödzy tymi dwoma obiektami
winna wynosiä co najmniej 5 metrów (15 stóp).
• Moŏliwe jest wykorzystanie pionowej krawödzi
otwartych drzwi oraz ıciany za tymi drzwiami.
3. Powoli obróä urzâdzenie w|celu przesuniöcia
celownika przez pionowâ krawödō 1 i|sprawdō,
czy pomiar odlegĜoıci 2 zmienia siö, gdy
celownik widoczny na ırodku ekranu przechodzi
przez pionowâ krawödō.
4. Jeŏeli wartoıä pomiarowa zmienia siö w|miejscu,
w|którym celownik przechodzi przez pionowâ
krawödō, ustawienie lasera jest prawidĜowe.
Jeŏeli efekt taki nie wystöpuje w|oczekiwanym
miejscu, naciınij lewâ i|prawâ czarnâ strzaĜkö 3
w|celu ustawienia w|odpowiednim miejscu.
5. Ustaw urzâdzenie w|poziomie i, celujâc w|te
same dwa obiekty, powtórz kroki 3 i|4 w|celu
ustawienia lasera w|pozycji poziomej.
W|celu zapisania kalibracji, naciınij Gotowe.

DokĜadnoıä

Pomiar powierzchni leŏâcych pod róŏnymi kâtami
jest niemoŏliwy. PrzykĜady:

X

Uwaga: Na ekranie USTAWIEĝ, wybierz
odpowiedniâ jednostkö pomiarowâ.
Powróä do poprzedniego menu naciskajâc przycisk
Do tyĜu.
Pomiary z|zastosowaniem urzâdzenia Smart
Measure Pro
Pomiary wykonane z|zastosowaniem urzâdzenia Smart
Measure Pro sĜuŏâ do szacowania odlegĜoıci. Pomiary te
zaleŏâ od sprawnoıci obsĜugi. Z|tego wzglödu zalecamy
zapoznanie siö z|procesem pomiarowym i|zapewnienie
odpowiedniego treningu przed rozpoczöciem
wĜaıciwych pomiarów z|zastosowaniem urzâdzenia.
W|celu zapewnienia precyzji pomiarów wykonanych
z|zastosowaniem urzâdzenia Smart Measure Pro,
zapewnij nastöpujâce parametry:
1. Cel znajduje siö na pĜaskiej powierzchni, na
której przeprowadzane sâ pomiary.
2. Cel jest kwadratowy, lub kwadrat znajduje siö
na celu (w|celu zapewnienia prawidĜowego
ustawienia obrazu).

X
Boczna
ściana
domu
oraz dach
wyznaczają
różne
powierzchnie, dlatego
pomiar
będzie
nieprawidłowy.

Boczna
ściana
domu
wyznacza
jedną powierzchnię.
pomiary
będą więc
prawidłowe.

Boczna
ściana
domu leży
na innej
powierzchni, dlatego
pomiar
będzie
nieprawidłowy.

Boczna
ściana domu
wyznacza
jedną
powierzchnię, więc
pomiary
będą prawidłowe.

Wykonywanie fotograÞi obiektu pomiarowego
1. Ustaw urzâdzenie w|kierunku obiektu
pomiarowego, sprawdō, czy celownik wskazuje
punkt pomiarowy.
• Zgodnie z|powyŏszymi wyjaınieniami, caĜy
obiekt musi leŏeä na tej samej powierzchni.
• Sprawdō, czy celownik wskazuje punkt na
twardej powierzchni, nie na oknie lub innej
powierzchni odblaskowej.
• W|celu zapewnienia lepszej widocznoıci poĜoŏenia
punktu celownika na obiekcie pomiarowym
lub w|przypadku znacznego oddalenia od celu,
wykorzystaj przyciski powiökszenia.
• Przyjmij pozycjö jak najbardziej prostopadĜâ do
celu.
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2. Naciınij przycisk wyzwalacza na ekranie w|celu
wykonania fotograÞi.
3. Naciınij maĜy obraz przeglâdu w|celu wyıwietlenia
wykonanej fotograÞi w|celu przejıcia do trybu
pomiarowego (nazywanego takŏe trybem edycji).

PL

Ustawianie wzglödem obiektu
Przed dokonaniem pomiarów obiektu, konieczne jest
ustawienie perspektywy obrazu poprzez zaznaczenie
powierzchni celu pomiarowego za pomocâ duŏego
prostokâta. Umoŏliwia to zidentyÞkowanie kâta,
pod którym wykonana zostaĜa fotograÞa. Cel musi
byä prostokâtny, lub musi znajdowaä siö na nim
prostokâtny ksztaĜt. Jest to konieczny warunek
powodzenia operacji ustawiania obiektu. Korzystne
bödzie skorzystanie na przykĜad z|cegieĜ duŏej ıciany
w|celu zaznaczenia prostokâta ustawiania.
1. Na ekranie ustawiania, na celu pojawi siö prostokât.
2. PrzesuĞ naroŏa prostokâta w|celu jego
ustawienia w|skrajnych naroŏach prostokâta
widocznego na obiekcie pomiarowym.
• Operacja ta jest tylko ustawieniem
powierzchni lub pĜaszczyzny obiektu
pomiarowego. Po zakoĞczeniu ustawiania
moŏliwe jest wykonanie pomiaru.
• Wykorzystaj dodatkowe okno powiökszenia
w|celu ustawienia ırodka kaŏdego okrögu
precyzyjnie w|naroŏach danego obiektu.
• W|celu uzyskania wiökszej precyzji obrazu,
skorzystaä moŏna takŏe z|obsĜugiwanej
palcami funkcji Pinch & Zoom.
• Po zakoĞczeniu ustawiania naciınij przycisk Dalej.
Pomiar powierzchni obiektu
Po ustawieniu obrazu i|obiektu, moŏliwe jest
dokonanie pomiaru powierzchni tego obiektu.
• Naciıniöcie i|rozciâgniöcie prostokâta na
zakĜadce Powierzchnia umoŏliwia wykonanie
pomiarów powierzchni prostokâtnych. PrzesuĞ
kaŏde naroŏe prostokâta w|celu dokĜadnego
ustawienia na mierzonej powierzchni.
• Wykorzystaj dodatkowe okno powiökszenia
w|celu ustawienia ırodka kaŏdego okrögu
precyzyjnie w|naroŏach danej powierzchni.
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• Zaznaczenie dodatkowych punktów kotwiâcych
(biaĜe kóĜka) moŏliwe jest za poırednictwem
przycisku + (Dodaj) i|po naciıniöciu w|
dowolnym miejscu linii ksztaĜtu. PrzesuĞ nowy
punkt kotwiâcy w|celu utworzenia wieloboku.
• Na ekranie pojawi siö pomiar dotyczâcy nowo
utworzonego obiektu.
Wycinanie czöıci obiektu
System pozwala na utworzenie wielokâtów oraz
ich usuniöcie z|gĜównej powierzchni pomiarowej.
Umoŏliwia to, przykĜadowo, pomiar powierzchni
ıciany bez powierzchni okien lub drzwi.
1. Na zakĜadce "Powierzchnia", wybierz Wyciöcie.
2. PrzesuĞ palec na obszar, do którego ma zostaä
dodane wyciöcie. Spowoduje to pojawienie siö
prostokâta.
3. PrzesuĞ kóĜka prostokâta w|celu ich ustawienia
na sekcji wybranej do wyciöcia.
• Wykorzystaj dodatkowe okno powiökszenia
w|celu ustawienia ırodka kaŏdego okrögu
precyzyjnie w|naroŏach danej powierzchni.
• Zaznaczenie dodatkowych punktów
kotwiâcych (biaĜe kóĜka) moŏliwe jest za
poırednictwem przycisku + (Dodaj) i|po
naciıniöciu w| dowolnym miejscu linii ksztaĜtu.
• Na ekranie pojawi siö nowy pomiar powierzchni
powstaĜej po usuniöciu wyciötej sekcji.
• W|celu dodania nastöpnego wyciöcia,
ponownie naciınij polecenie Wyciöcie i|utwórz
kolejny prostokât.
Pomiar dĜugoıci
1. W|trybie pomiarowym, naciınij znajdujâce siö
w|górnej czöıci ekranu pole DĜugoıä.
2. Naciınij pole + (Dodaj), nastöpnie naciınij na
ekran i|przesuĞ w|celu utworzenia linii.
3. PrzesuĞ koniec linii do krawödzi obiektu
pomiarowego. Nastöpnie przesuĞ drugi koniec
linii do drugiej krawödzi obiektu.
• Wykorzystaj dodatkowe okno powiökszenia
w|celu ustawienia ırodka kaŏdego okrögu
precyzyjnie w|naroŏach danego obiektu.
• Na ekranie pojawi siö pomiar dotyczâcy nowo
utworzonego obiektu.
• W|celu dodania kolejnego segmentu linii,
naciınij pole +|(Dodaj) i|przesuĞ punkt
z|aktualnie istniejâcej kotwy.

Zapis wyników pomiarów
Naciınij znajdujâce siö w|górnej czöıci ekranu pole
"Zapis".
• Alternatywnie naciınij X w|celu wyjıcia z|trybu
Edycji i|porzucenia lub zapisania zmian.
Opcje galerii
Aplikacja Smart Measure Pro umoŏliwia przejrzenie
galerii wykonanych fotograÞi i|wykonanie na nich
róŏnych operacji.
1. W|menu gĜównym naciınij pole GALERIA.
Spowoduje to pojawienie siö galerii fotograÞi.
2. Naciınij na fotograÞö wybranâ do przejrzenia lub
edycji.
• W|celu dodania lub modyÞkacji pomiaru
na fotograÞi, naciınij pole Edycja i|zastosuj
standardowâ procedurö pomiarowâ.
.
• W|celu usuniöcia fotograÞi, naciınij
• W|celu przesĜania wykonanej fotograÞi wraz
.
z|pomiarami, naciınij
• W|celu wyıwietlenia orientacji i|lokalizacji
szczegóĜów na ekranie, naciınij pole "SzczegóĜy".
• W|celu skorzystania z|kalkulatora
i|przeprowadzenia oceny wyników, naciınij
pole Kalkulator.

Dane techniczne
Zakres

1,8m-150m (6ft-492ft)

Klasa lasera

1

DĜugoıä fali lasera

895-905nm

Automatyczne wyĜâczenie zasilania

3 minuty (przy wyĜâczonej funkcji Bluetooth)

Typ akumulatora

Wewnötrzny, Li-ion, 3,7V 300mAh

Ŏywotnoıä akumulatora

İrednio 5 godzin ciâgĜej eksploatacji

Wymiary zewnötrzne

86mm x 67mm x 45mm (3.4in x 2.6in x 1.8in)

Ciöŏar

100g / 3.21oz

Temperatura przechowywania

-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)

Temperatura eksploatacji

-10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F)

WAŎNA INFORMACJA: Klient jest odpowiedzialny za prawidĜowe uŏytkowanie i|dbaĜoıä o|urzâdzenie.
Ponadto klient jest w|peĜni odpowiedzialny za regularne sprawdzanie dokĜadnoıci jednostki lasera i,
w|zwiâzku z|tym, kalibracjö urzâdzenia.
Gwarancja nie obejmuje gwarancji i|dbaĜoıci o|produkt.

97

