
 

Dálkoměr ODEON  
 

Monokulární laserový dálkoměr je přenosné elektrooptické zařízení, které kombinuje laserový 

dálkoměr a monokulární i jednom.  

Funkce dálkoměru: 

1) Změřte vzdálenost stacionárního a pomalu se pohybujícího objektu v 

určitém rozsahu a současně můžete pozorovat objekt s velkou 

čistotou. Má mnoho výhod, jako je vysoká přesnost, krátká doba 

měření, nízká spotřeba energie a automatické vypnutí dálkoměru pro 

úsporu energie atd… 

 

2) Přenosový výkon tohoto zařízení je velmi malý a nepoškozuje oči uživatele, jakýkoliv cíl může 

být měřen náhodně. Je kompaktní, přesný v měření, lehká váha, nízká hlasitost, jednoduché 

ovládání a lehce přenosný. Jeden kus CR2 / 3v baterie, lze snadno koupit a měnit.  

 

Monokulární dálkoměr lze použít cestování, vycházky, golf, lov, táboření jako pro dalších mnoho 

outdoorových činností. Velmi dobrý pomocník pro zlepšení kvality života v přírodě.  

 

Začínáme:  

Vložte baterii. Odšroubujte vršek mincí a otáčejte po směru hodinových ručiček.  

Doporučení: baterii vyměňujte alespoň každých 12 měsíců:  

LCD instrukce:  

1) Jednotky: M – metr, Y – yard  

2) Označení laserových emisí  

3) Jednotky: M- metr, Y – yard, „°“ - stupně 

4) Horizontální vzdálenost, Inklinometrcký 

displej, Vertikální vzdálenost displeje 

5) Golfový režim: (pokud není vlajka na display 

jste v běžném režimu) 

6) Lovecký režim: (běžný režim pokud na 

displeji není vlajka ale jelení hlava) 

7) Indikátor nízké baterie 

8) Zaměřovací kříž  

9) Zobrazení vzdálenosti  

 

     



 

Provozní shrnutí 

Na dálkoměru jsou dvě tlačítka: „MODE“ a "Power". 

1) Stiskněte krátce tlačítko "Power": stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a potom umístěte 

zaměřovací kříž (umístěné ve středu zorného pole) na cíl minimálně 5 yardů, krátce stiskněte 

tlačítko "Power" zobrazování rozsahu, zobrazí v horní části zobrazení v pohledu. Laserová 

značka bude blikat na měřicím procesu až do získání požadovaných dat. Pokud cíl nelze měřit, 

zobrazí se "_ _ _ _". 

2) Stiskněte a podržte tlačítko "Power": jedná se o režim skenování, můžete zařízení pomalu 

přesunout, aby získal rozdílný rozsah cílů. Uvolněte tlačítko "Power" pro zastavení měření. 

Data skenování nelze zaznamenat. 

3) Krátkým stisknutím tlačítka "MODE" vyberte tři režimy: 

-  Režim Flag (indikátor LCD – vlaječka) Tento pokročilý režim umožňuje snadné získání 

malých cílů a hry bez neúmyslného dosažení vzdáleností na cíle na pozadí, které mají 

silnější sílu signálu. Pokud je více objektů, zobrazí se na LCD displeji vzdálenost 

bližšího objektu. 

Tip: Při stisknutí tlačítka "Power" můžete zařízení pomalu přesunout z objektu na objekt a záměrně 

vynutit laser, aby narazil na více objektů, abyste se ujistili, že zobrazuje nejbližší objekty 

rozpoznávané laserem. 

 

- režim Huntig – lov (LCD ukazatel - hlava jelena). Tento pokročilý režim umožňuje, aby 

objekt, jako je křoví a větve stromu, byly vloženy tak, aby se zobrazovala vzdálenost 

pouze od objektů, na které jste dálkoměr zaměřil. Když je rozpoznáno více objektů, 

zobrazí se vzdálenost dalšího objektu a informuje uživatele o tom, že na LCD displeji 

je zobrazena vzdálenost nejvzdálenějšího objektu. 

Tip: Při stisknutí tlačítka "Power" můžete pomalu přemísťovat zařízení z objektu na objekt a záměrně 

přinutit laser k zaměření více objektů, pro ujištění, že se zobrazuje co nejvíce objektů rozpoznaných 

laserem. 

- Pravidelný režim (běžný režim, pokud není zobrazen vlajka či jelen) 

--------------- Zobrazuje vzdálenost zorného pole, stupeň nadmořské výšky, vertikální vzdálenost a 

skutečnou vodorovnou vzdálenost 

Poznámka: nad třemi režimy jsou efektivně používány v režimu kontinuálního měření. 

 

 

 

 

 

 

 

Flag mode       Režim Hunting – Lov 

 

 



4) Stiskněte tlačítko "MODE" 3 sekundy pro výběr následujících 3 funkcí: 

- funkce inklinometru 

- Funkce vertikální vzdálenosti 

- Funkce horizontální vzdálenosti 

 

Vzdálenost zorného pole, úhel (+/- 70), vodorovná vzdálenost a zobrazení vertikální vzdálenosti 

následujícím způsobem, 

 

 

 

 

  

                   Úhel                                              Vertikální funkce                                   Horizontální funkce  

Úhlová funkce vertikální funkce horizontální  

Vzdálenost viditelnosti se vždy zobrazí v horní části obrazovky. Stiskněte tlačítko MODE2-3 sekundy a 

vyberte požadovanou funkci. 

Možnosti datové základny a jednotek 

1) Normální měření naměřených hodnot bude zaznamenáno v databázi, čtení nebude 

zaznamenána v režimu skenování. Následující výsledky nelze zaznamenat. Tento dálkoměr 

může zaznamenávat 100 účinných hodnot. 

 

  

 

 

2) Jednotky měření 

Dálkoměr může být použit k měření vzdálenosti v yardech nebo metrech. Chcete-li vybrat mezi metry 

či yardy, stiskněte a podržte tlačítko MODE a pak stiskněte tlačítko "Power" za 3 sekundy pro výběr 

mezi yardy, metrem a DATA (100 záznamů bylo zaznamenáno), uvolněte MODE pro přijetí měrné 

jednotky a návrat do normálního provozního menu. Dálkoměr se vrátí na poslední měrnou jednotku 

použitou při každém zapnutí jednotky. 

 

 


