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1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Urządzenie służy do wymiarowania terenów zewnętrznych. Skaner 

uzyskuje mapę na podstawie pomiaru kąta oraz odległości. Całość jest tak 

zaprojekowana, aby pomiarów mogła dokonać jedna osoba w bardzo 

prosty sposób.  greenLASER obsługiwany jest przy pomocy urządzenia z 

systemem Android np. telefon komórkowy lub tablet co przyczyniło się do 

przystępnej ceny produktu. Oprócz pomiarów punktów urządzenie oferuje 

funkcję inwentaryzację drzew.  Dodatkową funkcją jest wskazywanie 

wrysowanych obiektów np. ścieżki, rabat, zraszaczy czy drzew.  

 

 

 

2. DANE TECHNICZNE 

 

Lokalizacja punktu odbywa się po przez pomiar odległości i kątów od punku 

bazowego.   

 Rozdzielczość pojedynczego skoku: 0,028125º 

 Skok liniowy pomiaru kątowego: do 4,9cm dla 100modległości   

 Pomiar odległości: do 100m przy odbiciu przez tarczkę, bez tarczki do 

około 60m.  

 Błąd pomiaru odległości: +/- 3mm 

 Określanie pozycji: wcięcie kątowe [3 punkty] 

 Sterownie: WIFI zasięg do 120 metrów 

 Wbudowana bateria: 4400mAh, 3,7V – czas pracy do około 8h. 

 Ładowanie: port USB  

 Wskaźnik punktu: laser koloru zielonego 200mW  

 Aplikacja: system Android  
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3. APLIKACJA GREENLASER 

 

Aplikację do sterowania urządzeniem można pobrać ze sklepu PLAY pod 

nazwą „greenLASER”   

 

3.1 MENU GŁÓWNE 

 

 

 

 

OTWÓRZ PROJEKT Z 

ZAPISANY NA 

CHMURZE 

EDYCJA USTAWIEŃ 

ROUTERA SIECI WIFI 

DO PRZESYŁANIA 

DANYCH NA SERWER.  

DOTYCZY TYCH 

URZĄDZEŃ W 

KTÓRYCH NIE MA SIECI 

KOMÓRKOWYCH 

CZYLI NP. TABLET. 

OTWÓRZ PROJEKT Z 

ZAPISANY W PAMIĘCI 

TELEFONU/ TABLETU 

TWORZY NOWY 

PROJEKT 

INFORMACJO O 

ZALOGOWNYM 

UŻYKOWNIKU. DŁUŻSZE 

PRZYTRZYMANIE 

PRZYCISKU 

SPOWODUJE 

USUNIĘCIE 

ZAPAMIĘTANYCH 

DANYCH O 

LOGOWANIU 
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3.2  MENU NAWIGACYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana typu punktu 

Przejście do menu 

głównego 

Wysłanie projektu na 

CHMURĘ 

Zapis pliku do pamięci 

telefonu  

Usunięcie punktu  

Dodanie punktu 

pomiarowego 

Dodanie mierzonego 

drzewa 

Wcięcie kątowe 

Obrót lasera PRAWO/LEWO 

Powiększenie obrazu 

Przesuwanie obrazu 

Centrowanie obrazu 

Połącz ze skanerem 

Aktualny kąt lasera 

Ostatnio zmierzona 

odl. 

Miejsce pomiaru 

Orientacja na punkt 

Stan baterii  

Auto obrót / 

przechylenie telefony  
Nazwa projektu 
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4. POMIAR DZIAŁKI 

 

Aby przeprowadzić pomiar trawnika lub innej powierzchni należy ustalić fizyczne 

punkty pomiarowe (punkt pomiarowy 1, punkt pomiarowy 2) po przez trwałe 

ustalenie punktu w terenie np. wbicie drewnianego kołka.  Punktów pomiarowych 

może być od 1 do 25. Ważne, aby Punkt pomiarowy widział fizycznie inny punkt 

pomiarowy. Jeżeli z jednego punktu pomiarowego jesteśmy w stanie zmierzyć 

wszystkie punkty mierzone nie ma potrzeby dodawania dodatkowych punktów 

pomiarowych. Punktów mierzonych może być maksymalnie 1000. 

 

 Przechodzimy do pierwszego punktu pomiarowego z urządzeniem. W aplikacji 

greenLASER dodajemy nowy projekt i wpisujemy jego nazwę. Powinno 

automatycznie połączyć nas z urządzeniem.  

 

 Stajemy z łatą w pierwszym puncie mierzonym i przyciskami [<<<|<<|< 

|>|>>|>>>] namierzamy promień lasera na łatę. Klikamy na w celu 

dokonania pomiaru odległości i kąta.  Po poprawnym zmierzeniu odległości 

pojawi się okno:  
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 Możemy teraz wybrać kategorie punkt: np.:  zwykły.  Opcjonalnie możemy 

podać nazwę punktu. Klikamy [Dodaj] 

 

 Przechodzimy do kolejnych mierzonych krawędzi z łatą i dokonajmy 

pomiarów następnych punktów.  Jeżeli już wyczerpiemy możliwości pomiaru z 

danego punktu musimy dodać kolejny punkt pomiarowy.  W tym celu łatę 

ustawiamy na innym miejscu wewnątrz trawnika i robimy pomiar punktu tym 

razem z kategorią <pomiarowy>. 

 

 Przechodzimy z urządzeniem do nowego punktu pomiarowego.  

 Z rozwijanej listy [Miejsce pomiaru] wybieramy nowy punkt pomiar np.:  Pp[5] 

 

 W aplikacji będziemy teraz w nowym punkcie pomiarowym.   

 Teraz należy tak obracać laserem, aby nakierować go na znany punkt np. 

Pp[0] oraz  przytrzymać przycisk   po czym z listy rozwijanej wybieramy 

ten na który teraz świeci laser tj. Pp[0].  

 Możemy teraz kontynuować pomiary punktów widocznych z drugiego punktu 

pomiarowego.  

 Po zakończeniu pomiarów zapisujemy projekt   lub wysyłamy go na 

CHMURĘ  
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5. INWENTARYZACJA DRZEW 

 

Aby wstawić zmierzone drzewo należy po nakierowaniu wiązki laserowej na drzewo 

kliknąć:   oraz uzupełnić wszystkie pozycje.  

 

 



  

9 | S t r o n a  

 

6. IMPORT DANYCH DO PROGRAMU PLATFROMANAWEO 

 

Aby importować dane z urządzenia na komputer stacjonarny należy uruchomić 

na komputerze program platfromaNAWEO. Z menu [Projekty] wybrać nazwę 

projektu. Pojawi się okno dialogowe: 

 

 Możemy teraz dostosować Format kartki, skalę, przesunięcie oraz obrót punktów tak, 

aby wszystkie punkty mieściły się w obszarze widoku strony.  

Kliknięcie przycisku [podgląd] spowoduje wstawienie punktów na plan główny 

programu. Przycisk [import] wstawia punkty na plan oraz zamyka okno dialogowe.  
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7. EXPORT PUNKTÓW DO FORMATU AUTOCAD® [DXF] 

 

Aby zapisać punkty w formacie DXF należy najpierw wykonać import pliku [pkt.5] a 

następnie kliknąć ikonę [XLS&DXF]: 

 

  

 

W oknie dialogowym należy podać ścieżkę oraz nazwę pliku do jakiego mają 

się zapisać pliki. Wygenerują się dwa pliki. Pierwszy plik EXCEL® z tabelą drzew, jeżeli 

były inwentaryzowane oraz plik DXF który można otworzyć m.in. przez program 

AUTOCAD® 

 


