
 

1 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

Tłumaczenie – Krzysztof Orzeł e-mail uazior@gmail.com 



 

2 | S t r o n a  
 

 

 

 

Kopiowanie bez zgody autora zabronione 

W sprawie pomocy technicznej, prosimy o kontakt: 

 

Canadian customers should return to: Infinition Inc. 2455 de l’Industrie Trois-Rivieres (QC) Canada 

G8Z 4T1 info@mylabradar.com 316-866-2525  

 

Wszystkie inne pytania proszę kierowad do : TCK, LLC 8221 W. Meadow Pass Ct Wichita, KS 67205 

U.S.A. info@mylabradar.com 316-866-2525 
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Ważne instrukcje bezpieczeństwa  
 
1. Przeczytaj uważnie wszystkie dostarczone instrukcje i zachowaj do późniejszego wykorzystania. 

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oznaczone na LabRadar. 

 

2. Nie umieszczaj urządzenia LabRadar na niestabilnej podstawie lub powierzchni, ponieważ może 

spaść, powodując poważne uszkodzenia. 

 

3. LabRadar musi być zasilany przez 6 baterii AA lub przez podłączenie kabla USB do portu USB 

komputera lub 5V źródła zasilania power bank   

 

4. Nie pozwalaj, aby jakiekolwiek przedmioty spoczywały na kablu USB lub umieść urządzenie 

LabRadar w miejscu, w którym nie zostanie podeptany kabel USB.  

 

5. NIE podłączaj, nie włączaj ani nie próbuj obsługiwać wyraźnie uszkodzonego urządzenia.  

 

6.  Zabrania się ingerowania do wnętrza radaru LabRadar. Proszę zwrócić się do serwisu w celu 

obsługi wykwalifikowanego personelu w przypadku uszkodzenia. 

 

7. Wyjmuj baterie podczas przechowywania urządzenia na dłuższy czas.  

 

8. Bezpiecznie wyrzucaj zużyte baterie nie przetrzymuj ich w urządzeniu.  

 

9. Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Uwagi:  

 

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 

klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej 

ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, 

wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i 

nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji 

radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to 

urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można 

stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do spróbowania usunięcia 

zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:  

 

• Zmiana orientacji lub przeniesienia odbiornika antena.  

• Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.  

• Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 

• Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu 

uzyskania pomocy.  

 

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Jego działanie 

podlega następującym dwóm warunkom:  

 

1.  To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;  

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą    

powodować niepożądane działanie urządzenia. 
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1. Ogólne 

 LabRadar wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne w radarze dopplerowskim, 

aby uzyskać prędkość twojego pocisku. Twoje urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik z 

zaawansowanym oprogramowaniem, które przetwarza sygnał Dopplera, aby natychmiast 

zapewnić Ci prędkość pocisku. LabRadar rejestruje zdarzenie po użyciu impulsu 

dźwiękowego z broni palnej. System zawiera również tryb alternatywny (Doppler), który 

pozwala mu wychwytywać prędkości pocisków wystrzelonych z innych systemów z mniej 

słyszalną falą dźwiękową. Ponieważ sygnały radarowe poruszają się z prędkością światła, 

LabRadar jest w stanie dokładnie wykrywać prędkości przy prędkościach poddźwiękowych, 

trans-dźwiękowych i naddźwiękowych. W odróżnieniu od tradycyjnych chronografów, które 

są bardzo podatne na wahania warunków oświetleniowych, pocisk, fale poddźwiękowe 

LabRadar są dokładne w praktycznie każdym stanie. LabRadar jest ustawiony obok strzelca. 

Strzelec ustawia radar za pomocą wbudowanego wycięcia obserwacyjnego w cel w który 

zamierza strzelić. Idealnie, LabRadar powinien być ustawiony z boku lufy strzelca. 

Powinieneś ustawić swoją broń palną nie dalej niż 18 "od strony radaru. Jeśli strzelasz z 

broni palnej, która może wyrzucać dołamki, które mogłyby uderzyć w radar, najlepiej jest 

przesunąć broń palną nieco do przodu, aby lufa, wyrzucane łuski i inne gazy wylotowe nie 

uszkodziły LabRadara. Po wystrzeleniu strzału jednostka radarowa rozpocznie rejestrację i 

będzie stale śledzić pocisk, podając liczne prędkości na swojej drodze. W oparciu o dużą 

ilość danych zebranych ze śledzonego pocisku można również określić prędkość wylotową.  

 

 

2. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeostwa w fali mikrofalowej W oparciu o 
ograniczenia określone przez Federalną Komisję Łączności (FCC) dotyczące emisji fal 
radiowych (RF) w środowisku ogólnej populacji, należy unikad ciągłej ekspozycji na 
promieniowanie w promieniu 0,2 metra przed radarem. Poziomy promieniowania 
poza tym regionem mieszczą się w granicach 1 mW / cm2 i nie są uważane za 
zagrożenia bezpieczeostwa. Podczas ustawiania anteny należy zachowad szczególną 
ostrożnośd, aby uniknąd sytuacji, w której antena promieniuje w kierunku osób. 
Antenę należy ustawid tak, aby osoby postronne znajdowały się za anteną. Zawsze 
wyłączaj nadajnik anteny w okresach braku aktywności. Należy zawsze unikad 
bezpośredniego kontaktu wzrokowego z frontem Labradaru podczas pomiaru. 
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3. Specyfikacja  

Description / Opis Specification / Specyfikacja 
Power Requirement  
Wymaganie zasilaia 

6 AA Batteries or USB powered, 800mA 

Frequency range of operation  
Zakres częstotliwości działania 

24.080 to 24.168 GHz 8MHz channel steps 

Nominal Transmitting Power  
Nominalna moc nadawania 

4.84 dBm 

Antenna Gain 
Wzmocnienie anteny 

22 dBi 

Transmitter Stability  
Stabilnośd nadajnika 

±2 ppm 

Beamwidth  
Szerokośd wiązki 

7.6° x 18.5° (Transmit) 

Dimension  
Wymiary  

29cm x 26cm x 6cm (2.1 lbs) 

Mounting Hole Thread:  
Otwór mocujący statywu  

1/4x20 

Velocity Range:  
Zakres prędkości: 

65 - 3900 feet per second 

Memory Type/Capacity: /  
Typ pamięci / pojemnośd: 

SD, SDHC Card 32Gb max. 

Minimum Time Between Shots  
Minimalny czas między strzałami  

2 sekundy 

Accuracy  
Dokładnośd 

+/-0.1% (+/-1 m/s @ 1,000 m/s) 

Operating Temperature  
Zakres temperatur 

-10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F) 

Environmental conditions  
Warunki środowiska 

Wewnątrz i na zewnątrz 
 

Assembled in Canada 

Made in Canada 

4.  Obsługa 

Przewód USB zapewnia połączenie z komputerem. Kabel USB służy do zasilania radaru i 
dostępu do danych na karcie SD.  

Karta SD służy do przechowywania danych z serii i aktualizacji oprogramowania 
układowego.  

Do wskazania statusu radaru używana jest dioda LED: 

LED status Opis 

Wyłączone Urządzenie jest wyłączone. 

Niebieski  Urządzenie jest zasilane, a nie uzbrojone. 

Pomaraoczowe Urządzenie jest włączone, transmituje 
(uzbrojone). 

Migające pomaraoczowe Urządzenie jest włączone, transmisja, system 
przestanie nadawad na krótko (w ciągu 10 
sekund), jeśli nie zostanie wykryty żaden 
wyzwalacz. 
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4.1 Definicja przycisków 

 

LabRadar jest wyposażony w szereg przycisków używanych do różnych funkcji: 

 

 

 

1. Wyświetlacz / parametry 

2. Seria 

3. Usuń 

4. w Górę  

5. potwierdzenie  

6. W dół 

7. Włącznik  

8. Uzbrojenie 

9. Złącze karty SD 

10. Złącze USB / złącze zewnętrznego wyzwalacza 

11. Komora baterii 

12. Wcięcie celownika  

13. Wskaźnik LED 

14. Wewnętrzne akustyczne czujniki spustowe (2x) 
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4.2 Definicje menu konfiguracji 

Po naciśnięciu przycisku Display / Parametery   pojawia się menu. Dostępne są następujące opcje 

 

 

 

Wybór menu Opis 
Velocity Units 
 
Jednostki prędkości 

Zmieo jednostki używane podczas wyświetlania 
pomiarów prędkości, użytkownik może wybrad 
jedną z następujących jednostek: 
• Stopy na sekundę (fps); 
• Jardy na sekundę (yps); 
• Mile na godzinę (mph); 
• Mierniki na sekundę (m / s); 
• Kilometry na godzinę (Km / h) 
 

Distances units 
 
Jednostki odległości 
 

Zmieo jednostki używane podczas wyświetlania 
pomiarów odległości, użytkownik może wybrad 
jedną z następujących jednostek: 
• stopy (stopy); 
• jardy (yd); 
• metrów (m). 
 

Weight units 
 
Jednostki masy 
 

Zmieo jednostki używane do wprowadzenia 
ciężaru pocisku, użytkownik może wybrad 
spośród następujących jednostek: 
 gram (g); 
 ziarno (gr). Grain  
 

Select vel. Range Wybierz zakres prędkości pomiarów przez 
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Wybierz prędkośd. Zasięg 
  
 

LabRadar. Każdy zakres prędkości jest określony 
jako typ broni jako odniesienie:   
• Karabin (984 fps i więcej)  
• Pistolet (246 fps do 1722 fps)  
• Łucznictwo (66 fps do 738 fps) 

Set proj. offset 
 
Ustaw odległośd od lufy  
 

Wprowadź maksymalną odległośd między lufą 
pistoletu a stroną radaru, aby zoptymalizowad 
precyzję pomiarów. Mniejsza odległośd między 
lufą pistoletu a stroną radaru zapewni bardziej 
precyzyjne pomiary. 
• Przesunięcie 6 ": Lufa powinna znajdowad się 
w odległości od 1 do 6" od boku Labradaru. 
• Przesunięcie 12 ": Lufa powinna znajdowad się 
pomiędzy 7-12" od strony Labradaru. 
• Przesunięcie 18 ": Lufa powinna znajdowad się 
pomiędzy 13-18" od strony Labradaru. 

Set distances 
 
Ustaw odległości 
 

Określ odległości, przy których wykonywane są 
pomiary prędkości. Dx1 do Dx5. Wartości można 
wybierad w krokach co jeden (1). Po wybraniu 
pierwszej odległości naciśnij przycisk Enter, aby 
wybrad drugą odległośd. Powtórz i wybierz do 
pięciu (5) różnych odległości.  
Uwaga: Współczynnik mocy obliczany jest za 
pomocą prędkości w Dx1. Użytkownik powinien 
ustawid Dx1 zgodnie ze standardową 
odległością, gdyby chcieli obliczyd PF. 

Proj. Weight 
 
masa pocisku 
 

Ustaw masę pocisku. Wartośd ta jest używana w 
niektórych obliczeniach (współczynnik mocy, 
energia kinetyczna) i zapisana w pliku na karcie 
SD do wykorzystania w przyszłości 

Arm time 
 
Czas uzbrojenia 

Zmieo czas, w którym radar pozostaje uzbrojony, 
zanim przestanie nadawad automatycznie. Ta 
liczba zostanie zresetowana za każdym razem, 
gdy zostanie oddany strzał. Możesz wybrad od 
10 do 600 sekund w odstępach co 10 sekund. W 
ciągu ostatnich 10 sekund wybranego czasu 
czuwania dioda zacznie migad, ostrzegając, że 
czas uzbrojenia wkrótce wygaśnie. Jeśli dioda 
LED zmieni kolor na niebieski i chcesz 
kontynuowad, naciśnij raz przycisk uzbrojenia i 
powróci on do trybu czuwania (pomaraoczowy). 
Jeśli wygaszacz ekranu zostanie włączony, a 
system jest uzbrojony światło nadal będzie 
pomaraoczowe, pomiar  zostanie 
zarejestrowane. Im dłuższy czas czuwania, tym 
szybciej baterie się wyczerpią. 
 

Screensaver Wybierz czas bezczynności, zanim ekran zostanie 
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Wygaszacz ekranu  
 

WYŁĄCZONY, jest to funkcja oszczędzania 
energii. Urządzenie będzie kontynuowad 
działanie, gdy ekran zostanie wyłączony, 
naciśnięcie przycisku lub uruchomienie 
urządzenia spowoduje przebudzenie ekranu. 

Trigger Source 
 
Źródło wyzwalacza 
 

Wybierz źródło zdarzenia inicjującego pomiar. 
Użytkownik może wybrad jedną z następujących 
opcji:  
• Trigger: użyj wewnętrznych mikrofonów 
wbudowanych w obudowę produktu lub 
zewnętrznego urządzenia wyzwalającego.  
• Doppler: Użyj sygnału zwróconego przez 
pocisk, aby uruchomid urządzenie: (Tryb ten 
należy brad pod uwagę przy dużych pociskach 
poruszających się z naprawdę małą prędkością). 
Nie używaj tego trybu do broni palnej, ponieważ 
wpłynie to na dokładnośd pomiarów. 

Trigger Level 
 
Poziom wyzwalania 
 

Wybierz czułośd systemu, aby wykryd zdarzenie 
wyzwalające. Użytkownik może wybrad poziom 1 
(bardziej wrażliwy) do 5 (Mniej czuły). To 
ustawienie wpływa na:  
• Wewnętrzny akustyczny poziom wyzwalania; 
• Zewnętrzny poziom wyzwalania;  
• Poziom wyzwalacza Dopplera; 

Tx Channel 
Kanał transmisji 

Wybierz częstotliwośd transmisji radaru. Aby 
korzystad z wielu radarów blisko siebie, użyj 
innej częstotliwości dla każdego radaru. 
Nieprzestrzeganie tego może spowodowad złe 
działanie radaru. W przypadku ciągłego 
używania Labradaru spróbuj użyd co najmniej 2 
kanałów separacji. 

TX Power 
 
 
Moc transmisji 

(Tylko w USA, Kanadzie, Australii / Nowej 
Zelandii) Wybierz moc transmisji LabRadar. 
(Standardowy lub Niski). Podczas gdy moc 
standardowa oferuje większy zakres pomiaru 
zakresu, tryb niskiego poboru mocy może byd 
przydatny i działad lepiej przy krótszych 
strzelnicach i zakresach, w których obiekt tworzy 
odbicia sygnału. Ze względu na ograniczenia 
nałożone przez rząd zagraniczny model Unii 
Europejskiej ogranicza się do ustawienia niskiej 
mocy.LOW 

System Date - ustawianie daty ustawianie daty  

System Time - ustawianie czasu  ustawianie czasu 

About - informacjie Wyświetl informacje radaru (numer seryjny, 
wersja oprogramowania układowego itp.) 

Factory Reset / ustawienia fabryczne  Przywrócenie wartości fabrycznych Labradara  

4.3 Korzystanie z LabRadar 
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Włącz LabRadar, naciskając przycisk zasilania. Zobaczysz niebieskie światło wskazujące, że urządzenie jest 

włączone. Pojawią się informacje o serii. 

 

Jeśli chcesz utworzyć nową serię, naciśnij przycisk Seria  i potwierdź, że chcesz rozpocząć nową serię, 

naciskając przycisk Enter. Jeśli chcesz kontynuować rejestrowanie w ostatnio utworzonej serii, pomiń tworzenie 

nowej serii i przejdź do następnego kroku. 

 

Aby rozpocząć rejestrowani  w ostatnio utworzonej serii, naciśnij dwukrotnie przycisk uzbrojenia , a 

kontrolka zmieni kolor z niebieskiego na pomarańczowy. Radar jest teraz uzbrojony i jesteś gotowy do strzału. 

 

Po zakończeniu pomiaru możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk uzbrojenia , aby powrócić do informacji o 

serii. Światło zmieni się z pomarańczowego na niebieski. Możesz również poczekać, aż ustawiony czas 

uzbrojenia wygaśnie. 

 

 

Więcej informacji na temat poruszania się po interfejsie LabRadar znajduje się na poniższym 

schemacie 

 

Tryb przeglądu 

 

 

 

 

 

 

Tryb Uzbrojony  
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4.3.1 Ustawianie radaru 
 

Znajdź odpowiednią pozycję dla swojego LabRadara i umieść ją w odległości 18 cali po obu 

stronach wylotu lufy broni palnej. Urządzenie zawiera gniazdo gwintowane ¼ cala x 20 na 

podstawie urządzenia do montażu na standardowym statywie. Aby prawidłowo ustawić 

kierunek radaru użyj wycięcia w górnej części jednostki i wyceluj radar w cel, w który 

będziesz strzelał. Upewnij się, że jest w stabilnej pozycji.  

Umieść urządzenie LabRadar w miejscu, w którym nie będzie narażone na wyrzucane łuski, 

gazy wylotowe / wybuchu lub uderzenia innych przedmiotów.  

LABRADAR POWINNO BYĆ ODSUNIĘTE OD BRONI Z DUŻYCH  

KALIBRÓW Z HAMULCAMI WYLOTOWYMI . UMIESZCZAĆ PRZESŁONĘ  

POMIĘDZY HAMULCEM  A LABRADAREM, ABY CHRONIĆ SYSTEM. 
 

LabRadar NIE POWINNO znajdować się przed wylotem lufy. Dopuszczalne jest 

umieszczenie lufy przed LabRadarem. Idealnie powinno być w pozycji, w której można 

zobaczyć ekran z pozycji, aby zapobiec niepotrzebnemu ruchowi. Broń palna z hamulcem  

lub z bardzo niskim wylotem może być przesunięta bliżej boku jednostki radaru, wylot lufy 

nawet z boku jednostki. 
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4.3.2 USTAWIENIA WYZWALANIA ( TRIGER ) PRZY WŁĄCZENIU 
LABRADARA 
 

 

Jeśli w menu Preferencje: wybrano Wyzwalacz jako Źródło wyzwalacza  

Po włączeniu radaru naciśnij przycisk ARM , aż wskaźnik radaru zmieni kolor na pomaraoczowy. 
Urządzenie jest teraz w trybie czuwania. 
 

Radar transmituje teraz i czeka na otrzymanie odpowiedniego wyzwalacza. Urządzenie pozostanie w 

trybie Uzbrojony, dopóki: 

Urządzenie nie jest ręcznie rozbrajane poprzez naciśnięcie przycisku uzbrojenia lub; 
 

Urządzenie zostanie rozbrojone automatycznie, ponieważ nie otrzymało Triggera przez określony 

czas. Czas ten odpowiada czasowi uzbrojenia w menu konfiguracji (patrz punkt 4.2) 

* Gdy lampka zacznie migad, będziesz miał 10 sekund na wystrzelenie strzału, zanim minie czas 
uzbrojenia. 
 Po udanym ujęciu liczba strzałów zostanie zwiększona o 1, a wynik pomiaru zostanie wyświetlony na 
ekranie. 
 

Jeśli w menu Preferencje:  wybrano Dopplera jako źródło wyzwalacza 
 
 

Po włączeniu radaru naciśnij przycisk ARM , aż wskaźnik radaru zmieni kolor na pomarańczowy. 

Urządzenie jest teraz w trybie czuwania. 

 
Radar transmituje teraz i czeka na otrzymanie odpowiedniego wyzwalacza. Spustem w tym trybie jest twój 

pocisk wchodzący w wiązkę radaru. Urządzenie pozostanie w trybie Uzbrojony, aż do ręcznego rozbrojenia 

urządzenia przez naciśnięcie przycisku uzbrojenia 

 

 

Podczas używania trybu wyzwalania dopplerowskiego 

prędkość określona jako V0 będzie punktem, w którym 

pocisk wszedł w wiązkę radaru. Podczas gdy prędkość 

będzie właściwa, prędkość na każdej raportowanej 

odległości będzie musiała zostać skorygowana. Na 

przykład, jeśli prędkość V0 jest uzyskiwana na 20 

stopach, prędkość podana przy V40 będzie faktycznie 

prędkością 20 stóp. Im bliżej radaru do punktu 

startowego pocisku, tym szybciej wjeżdża on do twojej 

wiązki, sprawiając, że V0 jest bliżej rzeczywistego V0. 

Dzieje się tak tylko przy użyciu wyzwalacza 

dopplerowskiego 

 

Gdy używasz wyzwalacza wewnętrznego jako 

źródła wyzwalacza, odległość Vo jest rzeczywistą 

prędkością V0. 
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Tryb ostatniego Wykonanego pomiaru  (niebieski wskaźnik) 

 

 Jeśli system jest uzbrojony, a następnie rozbrojony (ręcznie lub 

automatycznie), wskaźnik zmienia kolor na niebieski, a na ekranie 

wyświetlany jest komunikat Ostatni pomiar , jak pokazano tutaj: 

 

Kilkakrotnie naciśnij przycisk Wyświetl  , aby przełączać 

między widokami poszczególnych ujęć. Te informacje pokazują 

energię kinetyczną (Ke), współczynnik mocy (PF) i prędkość 

wylotową / dolną. 

 

 

 

4.3.3 Tryb widoku uzbrojenia  
(wskaźnik pomaraoczowy) 

 
Po uzbrojeniu systemu wskaźnik zmienia kolor na pomarańczowy. 

Wyświetlane jest ostatnie ujęcie bieżącej serii, a po odebraniu 

wyzwalacza system wyświetli nowe ujęcie na ekranie. Wyświetlany 

ekran jest identyczny z przeglądem ostatni pomiar 

 
  

 

 

 

 

 

4.3.4 Tryb przeglądania (niebieski wskaźnik) 
 

Tryb przeglądania pozwala użytkownikowi nawigować po wszystkich wynikach dostępnych w LabRadar. Po 

włączeniu LabRadar uruchamia się w trybie przeglądania. Aby uzyskać dostęp do trybu przeglądania z 

przeglądu ostatniego pomiaru lub uzbrojenia, użytkownik powinien przytrzymać przycisk uzbrojenia przez 2 

sekundy. Tryb przeglądania powinien wyglądać tak: 

 

 

4.3.4.1 Zarządzanie wynikami w trybie przeglądania 
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Najpierw upewnij się, że jesteś w trybie przeglądania, jak pokazano powyżej, a następnie:  
 
 • Aby poruszać się po wynikach, użyj strzałek GÓRA i DÓŁ.  
 

• Aby utworzyć nową serię, naciśnij przycisk Seria  i potwierdź swój wybór za pomocą strzałek w 
górę / w dół i naciśnij Enter.   
 

• Aby usunąć serię, naciśnij przycisk Usuń i potwierdź swój wybór za pomocą strzałek w górę / w 

dół i naciśnij Enter . OSTRZEŻENIE: ta czynność jest nieodwracalna.   
 
• Aby uzyskać dostęp do poszczególnych ujęć, najpierw wybierz serię za pomocą strzałek, a 
następnie naciśnij Enter.   

• Aby usunąć pomiar, naciśnij przycisk Usuń  i potwierdź swój wybór za pomocą strzałek w górę / 
w dół i naciśnij Enter. OSTRZEŻENIE: ta czynność jest nieodwracalna. 
 
 

4.3.5 Wygaszacz ekranu  

 Jeśli ekran wyłączy się, naciśnij dowolny klawisz oprócz zasilania, aby włączyć wyświetlacz 

 

4.3.6 Instalacja baterii 
 

Otwórz komorę baterii, przesuwając drzwi w kierunku podstawy Labradaru. Zamontuj sześć 

(6) baterii alkalicznych AA w komorze baterii. Gdy nie jest używany, wyjmij baterie. Aby 

oszczędzać baterie, należy ustawić czas uzbrojenia na minimum, a czas wygaszacza ekranu 

na minimum. Wskazane jest posiadanie zapasowego zestawu baterii.  

* Urządzenie może być również zasilane z zasilacza USB przez port USB.  

Wymagane jest 5 V @ 1A. Wyjmij baterie, gdy nie są używane. 

 

4.3.7 Pamięd 

Zaleca się stosowanie kart SDHC znanych marek. Karty SDXC nie będą działać na tym 

urządzeniu. 

 Po wyłączeniu urządzenia włóż kartę SD z wystarczającą pamięcią, aby zarejestrować 

oczekiwane ujęcia. Jeśli musisz wyjąć kartę SD zawsze wyłączaj zasilanie przed wyjęciem 

karty SD. Upewnij się, że karta SD jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed włożeniem. 

Trzymaj pokrywę gniazda SD na zamkniętą, aby chronić ją przed kurzem, wilgocią itp. 

Jeśli nie włożono karty SD, system 
zarejestruje ujęcia w pamięci wewnętrznej. 
Ponieważ ta przestrzeń pamięci jest 
ograniczona, można uzyskać tylko 
zaawansowane raporty opublikowane na 
karcie SD. 
Delikatnie włóż kartę SD ze stykami 
elektrycznymi do wnętrza urządzenia. Nie 
wciskaj karty na siłę.  

 4.3.8 USB Port 
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Upewnij się, że port USB jest czysty i wolny od zanieczyszczeń. Zamykaj pokrywę na gnieździe USB, aby 

chronić ją przed kurzem, wilgocią itp. 

 

4.3.9 Pobieranie danych 

* Zanim pobierzesz jakiekolwiek dane, potrzebujesz karty SD w swoim urządzeniu.  

Dostęp do danych można uzyskać, podłączając kabel USB do urządzenia LabRadar i do 

komputera. Komputer powinien rozpoznać LabRadar jako urządzenie pamięci masowej i 

wyświetlić pliki dostępne na karcie SD. Alternatywnie użytkownik może wyłączyć LabRadar i 

wyjąć kartę SD, aby odczytać ją w czytniku kart pamięci (Najszybsza).  

 Folder zostanie wyświetlony jako LBR. Po otwarciu LBR zobaczysz plik CSV Excel z nazwą 

pliku SR001 (dla serii 1), itp. Zobaczysz także folder TRK. Po otwarciu tego folderu 

zobaczysz plik (s) Shot 1 Track (dla strzału 1), itp.  

• SR --- Raport wyświetla wszystkie informacje z tego numeru serii, w tym datę, czas 

każdego strzału, prędkość wylotową i wylotową, prędkość wysoką / niską, średnią, SD, ES, 

współczynnik mocy itp.  

• Shot --- Track wyświetla dane poszczególnych ujęć, w tym czas lotu pocisku, prędkość w 

dodatkowych odległościach niewyświetlanych na ekranie radarów, SNR.  

Dane muszą być rejestrowane, gdy karta SD znajduje się w urządzeniu, aby była później 

dostępna przez USB.  

Dane zapisane tylko w pamięci wewnętrznej (bez włożonej karty SD) nie mogą być dostępne 

przez USB. Jest widoczny tylko na ekranie wyświetlacza. 

  

 4.3.10 Rejestrowanie prędkości pocisku 
 

Każde strzał jest rejestrowany w sekwencji, w której zostało wystrzelone. Seria i strzały 

mogą być przeglądane na LabRadar lub na komputerze w późniejszym czasie.  

 

Bez włożonej karty SD pamięć wewnętrzna może zarejestrować do 100 serii 100 pomiarów.  

 

Po włożeniu karty SD LabRadar umożliwia nagrywanie do 9999 serii po 100 zdjęć. Jedynym 

ograniczeniem jest przestrzeń dostępna na karcie SD.  

Nie można dodać ujęć do poprzedniej serii po rozpoczęciu innej serii. 

4.3.11 Serie i nawigacja w pomiarze prędkości  
Gdy LabRadar wykryje pocisk, prędkość zostanie zapisana w aktualnie wybranej Serii. Powoduje to zwiększenie 

liczby prędkości strzału w Serii o 1. Będzie to trwało, dopóki użytkownik nie stworzy nowej Serii. Pierwsze 

pomiar tej serii zostanie wykonane jako 1 i będzie kontynuowane odliczanie aż do utworzenia nowej serii. Jeśli 

strzał z serii zostanie usunięty, numer strzału nie zostanie wypełniony 

 

Jeśli system jest wyłączony, będzie nadal rejestrował ujęcia w ostatniej używanej serii po przywróceniu 

zasilania. 

 

4.4  WYŚWIETL SZCZEGÓŁY 
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Wskaźnik baterii pełna  / pusta  

 

Na wyświetlaczu LabRadar znajduje się ikona informująca o stanie baterii. Jeśli napięcie akumulatora stanie się 

niewystarczające do działania, system wyłączy się. 

 

Wskaźnik Bluetooth 
 

Na wyświetlaczu LabRadar znajduje się ikona wskazująca, kiedy połączenie Bluetooth jest aktywne. Gdy nie ma 

połączenia Bluetooth, ikona nie jest wyświetlana na ekranie. 

 

Wskaźnik siły sygnału radaru 
 

Wskaźnik siły sygnału znajduje się z boku wyników pomiarów ostatniego ujęcia, zarówno w trybie Zbrojnych, 

jak iw trybie Ostatni strzał. Wskazuje jakość sygnału analizowanego przez urządzenie. 

 5 barów ( kresek )  = Najlepszy, 1 słupek = Zły sygnał. 

 

Komunikat o błędzie 

 

Jeśli LabRadar otrzyma zdarzenie wyzwalające, ale nie wykryje prawidłowego sygnału pocisku, na ekranie 

pojawi się następujący komunikat: "Błąd przejęcia: nie można śledzić pocisku" : “Acquisition error: 

could not track the projectile”. System nie zarejestruje tego ujęcia, ani nie wykona żadnych 

pomiarów. Będziesz musiał nacisnąć przycisk Enter, aby ponownie wejść w tryb czuwania. 

 

Przed ponowną próbą sprawdź następujące elementy: 

 

• Wyrównanie radaru. 

• Potwierdź, że pocisk przeszedł przez obszar wiązki pomiaru Labradar 

• Sprawdź swoją broń, aby upewnić się, że działa poprawnie i można bezpiecznie strzelać 

• W przypadku, gdy urządzenie jest wyłączone lub akumulator jest rozładowany, dane pomiary są 

przechowywane na karcie SD i żadne dane nie zostaną utracone. 

 

Extreme Spread (ES) 
 

Extreme Spread to najniższa prędkość odejmowana od największej prędkości bieżącej serii. 

 

Odchylenie standardowe - liczba używana do określenia, w jaki sposób pomiary dla 

grupy są rozłożone od średniej lub oczekiwanej wartości. Niskie odchylenie 

standardowe oznacza, że większość liczb jest bardzo zbliżona do średniej. Wysokie 

odchylenie standardowe oznacza, że liczby są rozłożone. Najniższy: najniższa 

prędkość aktualnej serii.  Najwyższy: najwyższa prędkość aktualnej serii. Średnia: 

średnia prędkość wszystkich zdjęć w bieżącej serii.  

Najniższy: najniższa prędkość aktualnej serii. 

Najwyższy: najwyższa prędkość aktualnej serii. 

Średnia: średnia prędkość wszystkich zdjęć w bieżącej serii. 
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5.   Konserwacja 

Radar LabRadar wymaga niewielkiej konserwacji. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka punktów:  

 

• Utrzymuj złącza w czystości  z dalaod brudu i wilgoci, aby uniknąć korozji i utraty połączeń na złączach .  

 

• Od czasu do czasu wytrzyj obudowę radaru miękką i wilgotną ściereczką.  

 

• Obwody są chronione plastikową obudową. Podczas obchodzenia się z radarem należy zachować szczególną 

ostrożność, aby nie uszkodzić plastikowej obudowy, ponieważ mogłoby to spowodować pogorszenie 

wydajności. 

 

 

 
Ostrzeżenie: Wewnątrz radaru nie ma żadnych części, które mógłby 
serwisować użytkownik. Proszę odnieś się 

6 Specyfikacja złącza USB 

 
 Rodzaj złącza: USB micro Type A żeńskie na urządzeniu 

 

 7   Złącze karty SD  

 

Typ złącza: Gniazdo karty SD (standardowe) 

 

8 Złącze wejścia wyzwalacza  
 

Typ złącza: Stereo jack 1/8 "ze specyficznym pinoutem. Nie podłączaj żadnych słuchawek lub akcesoriów 

innych niż LabRadar do gniazda audio, ponieważ jest to zastrzeżony port akcesoriów. Nieprzestrzeganie tego 

może spowodować uszkodzenie podłączonego sprzętu elektronicznego lub LabRadar i utratę gwarancji 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: 

 • Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku i trzymaj palec poza kabłąkiem 

spustowym, aż będziesz gotowy do strzału.  

• Broń palna powinna być rozładowana i bezpiecznie przechowywana, gdy nie jest używana.  

• Przed strzelaniem upewnij się, że cel jest widoczny 

• Podczas strzelania nosić okulary i ochronniki słuchu.  

• Nie strzelaj do twardej powierzchni ani do wody.  

• Podczas strzelania lub posługiwania się bronią zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i 

narkotyków.  

• Wystrzelenie pocisku wiąże się z ryzykiem obrażeń / śmierci osób i uszkodzenia mienia. Jesteś 

odpowiedzialny za wszelkie takie działania i ich konsekwencje.  

• Zawsze umieszczaj LabRadar w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. 

Wszystkie te ważne zasady bezpieczeństwa muszą być zawsze przestrzegane przez osoby 

posługujące się dowolną bronią 
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9.  Zasięg  

LabRadar to urządzenie klasy konsumenckiej, które zostało zaprojektowane wyłącznie do 

użytku amatorskiego. Wydajność jednostek została zoptymalizowana w celu zapewnienia 

najdokładniejszych wyników, ale możliwe jest, że niektóre odczyty mogą być niedokładne, a 

zatem to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, czy odczyty są dobre, 

czy nie, do ich zadowolenia. Infinition i jego spółki zależne nie będą odpowiedzialne za 

niedokładne odczyty. Aby uzyskać najlepszą możliwą dokładność, użytkownik musi 

prawidłowo używać produktu i zadbać o kilka szczegółów:  

• Upewnij się, że Labradar jest odpowiednio ustawiony z celem.  

• Upewnij się, że położenie pistoletu względem LabRadar jest prawidłowe.  

• Użyj strzelnicy, która nie ma żadnych przeszkód ani nalotów w pobliżu linii ognia. (Czysta 

linia wzroku)  

• Upewnij się, że parametry wprowadzone w konfiguracji LabRadar pasują do twojej broni. 

Ponieważ mikrofale sygnalizują naturę, zasięg urządzenia LabRadar może się różnić w 

zależności od warunków otoczenia:  

• Temperatura;  

• Wilgotnośd;  

• Cząsteczki w powietrzu;  

• Odbicie sygnału na ziemi, drzewach, ścianie i innych powierzchniach na linii ognia.  

• Kanał częstotliwości wykorzystywany do transmisji;  

• Zakłócenia elektryczne w obszarze;  

• Itd.  

Ponadto charakterystyka pocisku wpłynie również na zakres działania LabRadar, takich jak:  

• Średnica pocisku;  

• Projekt ogona pocisku;  

• Kształt pocisku;  

• Pozycja pocisku podczas podróży w powietrzu;  

• Podcząstki   (tj. Sabot, zwitki ); 
  
• Etc 
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Tak więc wiadomo, że zasięg może się różnić, nawet w przypadku tych samych kalibró kul, w 

zależności od producenta kuli, modelu kuli, broni palnej używanej do wystrzeliwania pocisku, 

kształtu denka pocisku itp. Infinition i jego spółki zależne nie mogą jednoznacznie 

zagwarantować zasięgu działania, a zatem nie będą odpowiedzialne za różnicę w zakresie 

zasięgu między ujęciami. Szacowany maksymalny zasięg (moc standardowa) 
 

 

 

Średnica pocisku /  Projectile diameter       Maksymalny zasięg / Maximum range 
 

 

.223 (5.56mm) 40-60 yards 
 

.308 (7.62mm) 80-100 yards  
 

.355 (9mm) 100-130 yards 
 

 

10. Aktualizacja oprogramowania  
 

Oprogramowanie  LabRadar można w każdej chwili zaktualizować do najnowszej wersji. 

Sprawdź naszą stronę internetową, aby sprawdzić dostępność. W celu aktualizacji 

oprogramowania:  

 

• Pobierz najnowszą wersję na naszą stronę internetową;  

• Skopiuj plik z katalogu głównego karty SD LabRadar (1 lub 2 pliki);  

• Po wyłączeniu LabRadar włóż kartę SD do LabRadar;  

• Włącz urządzenie;  

• Niebieska dioda LED zacznie migać, a LabRadar uruchomi się ponownie;  

• Wersja oprogramowania zostanie wyświetlona na ekranie radaru;  

• Plik aktualizacji oprogramowania układowego zostanie usunięty z karty SD. 
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Gwarancja 
 Firma Arts, Science and Technology Infinition Inc. gwarantuje, że wszystkie produkty Labradar są wolne od 

wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty zakupu. 

INFINITION, INC. Gwarantuje, że LabRadar jest wytwarzany w sposób wolny od wad materiałowych i 

produkcyjnych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę do użytku 

niekomercyjnego. Każde inne użycie tego produktu powoduje utratę gwarancji. INFINITION, INC. Według 

własnego uznania, naprawi lub wymieni bez opłat lub zwróci cenę zakupu dowolnego produktu, który ulegnie 

awarii w okresie gwarancyjnym z powodu wady materiałowej lub wykonawczej stwierdzonej po badaniu przez 

INFINITION, INC. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wszelkie awarie spowodowane niewłaściwym 

użytkowaniem, niewłaściwą obsługą, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, zmianami lub wypadkami. 

Uszkodzenia spowodowane uderzeniami pocisków, resztkami strzały lub wyrzucanymi materiałami nie są objęte 

gwarancją. Aby złożyć reklamację w ramach tej gwarancji, pierwotny nabywca musi skontaktować się z 

LabRadar telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane z 

opłaconymi kosztami wysyłki. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone w ciągu trzydziestu (30) dni od 

awarii produktu. Wszystkim roszczeniom musi towarzyszyć dowód daty zakupu. Przed zwrotem jakiegokolwiek 

wezwania lub wiadomości e-mail dotyczącej numeru autoryzacji zwrotu. Przedmioty zwracane bez numeru 

autoryzacji zostaną odrzucone i zwrócone nadawcy. Infinition nie będzie odpowiedzialny za żadne utracone 

przesyłki lub inne zobowiązania. 

 

 

 

RMA można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami: 

(Return merchandise authorization) 

 

Canadian customers should return to: Infinition Inc. 2455, de l’Industrie Trois-Rivieres (QC) Canada 

G8Z 4T1 info@mylabradar.com 316-866-2525 

 

All others should return to: TCK, LLC 8221, W. Meadow Pass Ct Wichita, KS 67205 U.S.A. 

info@mylabradar.com 316-866-2525 

 

CONSULT WITH PROPER GOVERNMENT AUTHORITIES BEFORE EXPORTING or IMPORTING THIS ITEM. 
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Rozwiązywanie problemów 

Problem Cause Solution 

Urządzenie nie jest 
włączone 
 

• Brak zasilania  
• Zużyte baterie  
• Zasilanie wyłączone 

• Upewnij się, że w urządzeniu są 
świeże, dobre baterie.  
• Naciśnij przycisk zasilania, aby 
włączyd urządzenie. 

Strzał nie został 
zarejestrowany  
 

• System nie jest odpowiednio 
ustawiony  
• Nie wykryto zdarzenia 
wyzwalającego  
• System nie jest uzbrojony  
• Pocisk jest za mały  
• Nadmierny podmuch gazów  
wylotowych  

• Upewnij się, że system jest 
odpowiednio ustawiony (patrz 
rozdział 4.3.1)  
• Upewnij się, że system wykrywa 
zdarzenie wystrzeliwania: 
Pomaraoczowa dioda powinna 
migad podczas wystrzału. Jeśli tak 
nie jest, spróbuj umieścid broo 
palną blisko czujników i wyreguluj 
poziom wyzwalania w menu 
Labradar.  
• Upewnij się, że system jest 
uzbrojony (pomaraoczowa dioda 
świeci się) podczas pomiaru.  
• Przesuo kufę dalej od urządzenia, 
ustaw hamulec wylotowy  do 
przodu lub do tyłu 

Podczas pomiaru  obraz 
staje się czarny 
 

• Aktywny wygaszacz ekranu 
 

• Użytkownik może zmienid 
opóźnienie ekranu, zanim stanie się 
aktywny w menu Labradar.  
• Dotknij dowolnego przycisku, z 
wyjątkiem zasilania lub uzbrojenia, 
aby wyłączyd wygaszacz ekranu. • 
Podmuch wylotowy mógł byd 
nadmierny, przesunąd lufę dalej od 
jednostki. 

System wyłączy się i 
włączy ponownie po 
uzbrojeniu 
 

• Baterie wyczerpane 
 

Upewnij się, że w urządzeniu są 
świeże, dobre baterie. 
 

System nie włącza się 
 

aterie wyczerpane; • Zasilanie 
wyłączone 
 

• Upewnij się, że w urządzeniu są 
świeże, dobre baterie.  
• Sprawdź źródło zasilania USB, jeśli 
jest używane, upewnij się, że 
zapewnia wystarczającą moc do 
Labradar  
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	LABRADAR POWINNO BYĆ ODSUNIĘTE OD BRONI Z DUŻYCH  KALIBRÓW Z HAMULCAMI WYLOTOWYMI . UMIESZCZAĆ PRZESŁONĘ  POMIĘDZY HAMULCEM  A LABRADAREM, ABY CHRONIĆ SYSTEM.

