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Návod k obsluze 
DIGITÁLNÍ 

SKLONOMĚR 
S BLUETOOTH
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NABÍJENÍ:
Pokud se na displeji objeví “ ”, znační to nízký stav baterie a zařízení je potřeba nabít. 
Zapojte Micro USB kabelu do nabíjecího portu. 
Druhou stranu nabíjecího USB kabelu zapojte k nabíjecí stanici s napájeným USB, případně k USB 
portu počítače, tak aby se zařízení mohlo nabít. 
„ “ signalizuje plně nabitout baterii. Poté odpojte nabíjecí kabel, nabíjecí port utěsněte krytem.

KALIBRACE:
Za normálních podmínek zařízení nevyžaduje rekalibraci.
Pokud je to nutné (hodnoty jsou nepřesné) nebo došlo např. k vážnému dopadu, lze zařízení  znovu 
profesionálně zkalibrovat. Rekalibrace vyžaduje kalibrovanou rovinu do <0.02°. Přesnost může 
vyžadovat několik pokusů o provedení kalibrace. 
Varování: nevyrovnaný povrch může vést k nepřesné kalibraci.

POSTUP PŘI REKALIBRACI:
1)  Stisknutím tlačítek Level a ZERO po dobu minimálně 3 vteřin se na displeji zobrazí CAD1.
2)  Umístěte na vodorovný povrch, vyčkejte než začne blikat 1. Poté stiskněte ZERO.
3)  Umístěte zařízení na pravý bok, (otočené o 90), vyčkejte než začne blikat 2. Poté stiskněte 

ZERO.
4)  Umístěte zařízení otočené o 180°, vyčkejte než začne blikat 3. Poté stiskněte ZERO.
5)  Umístěte zařízení na levý bok (otočené o 270°), vyčkejte než začne blikat 4. Poté stiskněte 

ZERO.
6)  Umístěte zařízení vodorovně a vyčkejte než se na displeji zobrazí 0.00. 

Tím je proces rekalibrace dokončen.

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ: 
Poznámky: 
1) Testováno se systémem Windows 10
2) Tento produktu spolupracuje s většinou elektronických zařízeních s bluetooth 5.0 a vyšší
3) Po 5 minutách nečinnosti se sklonoměr vypne z důvodu šetření baterie
4) Sklonoměr disponuje pamětí na 99 měření, pokud sklonoměr není připojen pomocí bluetooth 

k zařízení je možné ukládat měření pomocí krátkého stisknutí tlačítka „Data Button“ 
5) Po připojení sklonoměru pomocí bluetooth k zařízení a krátkému stisku tlačítka „Data Button“ 

se uložené záznamy vyexportují do zvoleného programu (Excel) 
6) Maximální frekvence přenosu dat je 1,5 sec/přenos
Doporučení: Je doporučeno vyčkat 10 sekund po zapnutí přístroje a až poté připojit sklonoměr 
pomocí bluetooth k jinému zařízení.

Postup pro připojení sklonoměru a přenosu dat pomocí bluetooth:
1) Ujistěte se, že je zapnutý bluetooth modul na Vašem zařízení, které chcete připojit
2) Zmáčkněte tlačítko “Data button“ (vpravo dole) na sklonoměru a držte jej po dobu 5 vteřin
3) Ve Windows 10 přejděte do nastavení – Zařízení Bluetooth a jiná a poté přidejte zařízení 

Bluetooth 
4) Objeví se Vám nové zařízení, které je pojmenované “Bluetooth Keyboard“
5) Zařízení spárujte s Windows a poté připojte
6) Zkontrolujte zda máte nastavenou US klávesnici (ENG), POZOR standardně je nastavená 

česká, pro správný zápis dat je třeba ji přenastavit na US
7) Otevřete Microsoft Excel, označte buňku, do které chcete provést přenos dat a krátce 

zmáčkněte na sklonoměru tlačítko “Data button“

BALENÍ OBSAHUJE:
1) 6” Digitální sklonoměr
2)  Dobíjecí baterie (nainstalovaná)
3)  Nabíjecí microUSB kabel

SPECIFIKACE:
Rozlišení: 0,05°, Rozsah měření: 4 x 90°, Přesnost: 0,2 °

INSTRUKCE:
1)  : Stisknutím tlačítka jednotku zapnete. 

“LEVEL” se zobrazí v levém horním rohu LCD. Bude sledovat a měřit absolutní úroveň čtení. 
Zařízení má funkci automatického vypnutí po 5 minutách nečinnosti. Zařízení lze vypnout 
opětovným stisknutím tlačítka.

2)  Hold: Stisknutím aktivujte udržení naměřené hodnoty, opětovným stisknutím tlačítka funkci 
udržení hodnoty deaktivujete.

3)  Tilt%: Stisknutím zobrazíte měření úhlu v % (procento náklonu), opětovným stiskem měření 
v % deaktivujete.

4)  Indikátor baterie.
5) Zero: Stisknutím nastavíte úkos (relativní nulu). Chcete-li se vrátit k absolutnímu měření, 

stiskněte na 3 sekundy tlačítko „ “ a na displeji se objeví “LEVEL“ - značí absolutní měření.
6) LCD displej s LCD podsvícením
7) Magnety: 3 magnety na spodní části
8)  Nabíjecí port pro nabíjení.  

Důležité: Pokud port není používán, uzavírejte ho krytem.
9)  Nabíjecí kabel: Dodaný kabel použijte k připojení k nabíjecí stanici s napájeným USB portem 

nebo k portu USB počítače.
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