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Termék leírás 
A MobileForester egy nagy pontosságú mérő rendszer és egy mobil-applikáció kombinációja, 
amellyel erdészeti, faipari felméréseket tudunk elvégezni. 
A termék előnyei:  

 hatékony, gyors és pontos mérés, 
 egyszerűen használható, 
 költséghatékony, egy műszerben több mérési funkció, 
 mobil, hálózattól függetlenül használható, 
 ergonomikus kialakítás. 

 

Biztonsági előírások 
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati utasítást a termék első 
használatbavétele előtt. 
Az eszköz lézert használ! A lézersugárra figyelmeztető címke a készüléken megtalálható. 
Eltávolítása tilos! 

 
Tilos emberi és állati szemre irányítani a műszer lézer sugarát! 
Tilos a készüléket gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben használni! 
Tilos a készüléket tiltott területeken használni! (pl. repülőgép fedélzetén és orvostechnikai 
eszközök mellett.) 
Tilos a műszer használata erős elektromágneses interferencia esetén! 
Az eszközt nem szabad szétszerelni vagy átalakítani! 
Tilos a műszert magas hőmérsékleten vagy nagyon nedves helyen tárolni! 
Tilos a készüléket korrodáló anyagokkal tisztítani!  
A lézert és a fókuszáló lencsét a fényképezőgép optikai lencséjéhez hasonló módon kell tisztítani! 
 
Csak olyan engedélyezett tartozékokat használjon, amelyek kompatibilisek a készülékkel. 
A készüléket -10°C ~ 40°C hőmérsékleti tartományban használja és a készüléket és tartozékait  
-20°C ~ 45°C hőmérsékleti tartományban tárolja. Az eszköz ezen hőmérsékleti tartományon kívüli 
környezetben való használata vagy tárolása károsíthatja az eszközt. 
Az eszköz beépített akkumulátorral van ellátva, ne kísérelje meg cserélni, hogy elkerülje az 
akkumulátor vagy az eszköz károsodását. 
A készüléket csak a mellékelt vagy engedélyezett kábellel és hálózati adapterrel töltse fel. Más 
adapterek használata tüzet, áramütést és az eszköz és az adapter károsodását okozhatja. 
A töltés befejezése után húzza ki az adaptert mind a készülékből, mind a konnektorból. Ne töltse 
a készüléket 12 óránál tovább. 
Ne kísérelje meg módosítani a csatlakozót vagy a tápkábelt. A töltő tisztítása előtt kérjük, húzza 
ki a tápegységet. 
Ne dobja a készüléket vagy a régi akkumulátort háztartási szemétbe. Ha nem megfelelően kezelik 
felrobbanhatnak vagy felgyulladhatnak. Az eszköz, az akkumulátorok és egyéb kiegészítők 
ártalmatlanításakor kövesse a helyi előírásokat. 
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Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell 
megsemmisíteni. Az akkumulátor helytelen kezelése tüzet vagy robbanást okozhat. A készüléket, 
az akkumulátort és a tartozékokat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa. 
Ne szedje szét, ne üsse kalapáccsal, ne törje össze és ne égesse el az akkumulátort. Deformáció 
esetén azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát. 
A túlmelegedés, égési sérülések és más személyi sérülések elkerülése érdekében ne zárja rövidre 
az akkumulátort. 
Ne tegye az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe. A túlmelegedés robbanást okozhat. 
Ne szedje szét, ne üsse kalapáccsal és ne törje össze az akkumulátort, hogy elkerülje az 
akkumulátor szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását. 
A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében ne égesse az akkumulátort. 
Tartsa szárazon a készüléket. Ne tárolja, és ne használja a terméket és tartozékait forró és nedves 
környezetben, vagy nyílt tűz közelében. 
A garancia érvénytelenítésének elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne módosítsa az eszközt 
és tartozékait. Ha az eszköz bármely része nem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a 
FAFORRÁS KFT-vel, vagy vigye az eszközt egy márkaszervízbe. 
Az eszköz tisztítása és karbantartása előtt zárja be az összes alkalmazást, és húzza ki az eszközt az 
összes többi eszköztől / kábeltől. 
A készülék és tartozékainak törléséhez használjon száraz, tiszta puha ruhát. A készülék vagy 
tartozékainak tisztításához ne használjon erős vegyszereket vagy tisztítószereket. 
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A készülék 
1. Rögzítő (Tilos túlfeszíteni, mert sérülhet a telefon!) 
2. Bekapcsoló gomb 
3. Bekapcsolás visszajelző (Zölden világít működés közben. Töltés alatt kék színűen világít 
egészen addig, amíg fel nem töltődik az akkumulátor, ekkor zöldre vált a szín) 
4. Rögzítési lehetőség állványhoz (pl. monopodhoz) 
5. Mobiltelefon 
6. Sleep/Wake-up gomb Itt aktivizálhatjuk a Bluetooth kapcsolatot. A készülék használata előtt a 
bekapcsolást követően ezt kapcsolja be! Ha ezt a gombot 5mp-ig folyamatosan benyomva 
tartjuk, akkor lekapcsol. 
7. Kommunikáció visszajelző.  
8. Lézersugár 
9. Távolságmérő 
10. Töltő és mobiltelefon csatlakozó 
 

 

A mobiltelefon rögzítése 
A csomagolásban a mobiltelefon pozícionálva és rögzítve kerül átadásra. Ha a későbbiekben 
levenné, vagy valami miatt elmozdítaná, a következők szerint járjon el. A mobiltelefont a 
MobileForester rögzítőtalpai közé kell behelyezni gondosan ügyelve arra, hogy a felfekvő felület 
síkjához teljesen illeszkedjen. Ezt követően a talpak mozgatására szolgáló tekerőgombbal kell 
fixálni, úgy hogy a készülék stabilan álljon. Tilos túlfeszíteni, mert sérülhet a telefon! 
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A készülék feszültség szintje és töltése 
A készüléket csak a gyártó által hozzáadott töltővel szabad feltölteni. 

 
Az adapter töltöttségét az applikációban a mérési felületen a bal felső sarokban látható ikon jelzi. 
a sárga kitöltés arányosan az akkumulátor (adapteré) töltöttségét mutatja. (Töltés közben a kitöltés 
színe ciánkékre vált.) Az alacsony töltöttségi szintet a Sleep/Wake-up gomb is jelzi. Amennyiben 
az akkumulátor alacsony töltöttségű akkor a LED 4 másodperces ciklusokban 3 másodpercen át 
világít, 1 másodpercig nem világít. Az applikáció ezt az üzenetet fogja mutatni. 
 

 
 
Amennyiben kritikusan alacsony az akkumulátor feszültségszintje akkor a LED 3 másodpercig 
szaporán villog, majd a MobileForester adapter lekapcsol. 
 

 
 
A készülék töltését csak a gyártó által adott töltővel végezze. A töltés során a bekapcsolás 
visszajelző (3) led kéken világít egészen addig, amíg a töltés teljes nem lesz. Ekkor a színe zöldre 
vált. 
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GPS 
A mérések során a GPS koordináták mindig a készülék pozícióját mutatják, nem pedig a 
felmérés tárgyát. Az összes felmérésnél ellenőrizhető a koordináták frissessége. Ezt segíti a 
képernyő bal felső sarkában a GPS ikon. A három ikon-állapot az alábbiakat jelenti 

 Nincs GPS-koordináta 
 

 A GPS-koordináta nem frissült egy ideje. Rákattintva az ikonra ez ellenőrizhető. 
 

 Friss GPS-koordináta. Rákattintva az ikonra ellenőrizhető a frissülés óta eltelt idő. A 
mérések során a GPS koordináták mindig a készülék pozícióját mutatják, nem pedig a felmérés 
tárgyát. 

A fenti ikonokra érintve pontos információt kapunk a GPS-koordinátákra vonatkozóan. 

 

A mérések során a távolság lemérése után a program közli a GPS-koordinátákat, amit az adott 

méréshez ment. Ezt, ha a fenti GPS ikon  és  állapotú, javasoljuk frissíteni. 

 

Az applikáció indítása 
Keressük meg a mobiltelefon kijelzőjén az applikáció ikonját. 
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Az applikáció működésének feltétele a MobileForester-adapter használata. Az adaptert először be 
kell kapcsolni (2). Ekkor a Bekapcsolás visszajelző (3) zölden kezd el világítani és működés 
közben ez folyamatosan így is marad. Az adapter és a mobiltelefon közötti kapcsolat Bluetooth 
kommunikáción keresztül valósul meg így ezt követően a Sleep/Wake-up (6) gombot is meg kell 
nyomni, ami a Bluetooth kommunikációért felel. A mobiltelefonon is be kell kapcsolni a Bluetooth 
kommunikációt és párosítani kell a két eszközt. A készülék átadása előtt ez a párosítás 
megtörténik. A helyes működéshez a telefonon engedélyezni kell a lokáció (helymeghatározás) 
szolgáltatást is. 
Az adatátvitel működését és elérhetőséget a Kommunikáció visszajelző (7) led mutatja. Három 
másodpercenként villan egyet, ha még nincs Bluetooth kommunikáció a mobiltelefonnal. Ha a 
kommunikáció megkezdődik és fennáll, akkor dinamikusabb villogási ritmus látható: két gyors 
villanás egymás után, majd 2 másodperces szünet, majd ismétlődik a ciklus. 
 
Fontos: Amennyiben nincs kommunikáció a MobileForester adapterrel, 15 perc múlva 
automatikusan lekapcsol (a LED és a kommunikáció visszajelző (7) LED is kialszik. 
 

Az applikáció bezárása 
Keressük meg a mobiltelefon kijelzőjén, ahol a funkciók láthatók a Kilépés gombot. A kilépéssel 
egyidejűleg a kommunikáció is megszűnik az adapter és a mobiltelefon között, mivel 
automatikusan kikapcsol az adapter kommunikációs egysége. Ezt Sleep/Wake-up (6) gomb sárga 
fényének megszűnése is jelzi. Ha újra használni kezdi az alkalmazást mindenképp újra be kell 
kapcsolni. 
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Kezdőképernyő 
 

 
 

Az applikáción belül használt piktogramok és jelentéseik: 
 

 Az adapter és a mobiltelefon közötti kommunikáció Bluetooth kapcsolaton keresztül 
valósul meg. Bluetooth használatakor a mobiltelefonon be kell kapcsolni a Bluetooth 
kommunikációt és a helymeghatározás funkciót, és meg kell győződni a két eszköz sikeres 
csatlakozásáról. Amennyiben a MobileForester-adapter aktív, de nincs aktív Bluetooth kapcsolat 
a telefon és az eszköz között, akkor a kommunikáció visszajelző (7) nagyobb időközönként (~3 s) 
villan egyet és a telefon kijelzőjén az eszköz ikonja áthúzottan látható. Ezt megérintve elkezdi 
keresni a kapcsolatot az adapterrel. Ezt villogással jelzi (2s ütemben), amennyiben megtalálta, 
akkor a villogás ritmusa szaporább lesz a kapcsolat felvétele alatt. Ha létrejött a kapcsolat 
továbbiakban az alábbi ikon látható. 
 

 Az ikon megjelenése a Bluetooth kapcsolat működését jelzi. Az ikon megérintésével is 
előhívhatók az eszközinformációk. Ugyanakkor a sárga kitöltés arányosan az akkumulátor 
(adapteré) töltöttségét mutatja. (Töltés közben a kitöltés színe ciánkékre vált.) Aktív Bluetooth 
kapcsolat esetén a kommunikáció visszajelző (7) duplán villan, valamivel rövidebb időközönként 
(~2 s) 
 
Az alábbiakban láthatóak az applikáción belül használt ikonok és rövid magyarázatuk. 
 

 Mérés megkezdése 
 

 Nincs GPS-koordináta 
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 A GPS-koordináta nem frissült egy ideje. Rákattintva az ikonra ez ellenőrizhető. 
 

 Friss GPS-koordináta. Rákattintva az ikonra ellenőrizhető a frissülés óta eltelt idő. A 
mérések során a GPS koordináták mindig a készülék pozícióját mutatják, nem pedig a felmérés 
tárgyát. 

 

 Korábbi mérések megtekintése 
 

 Legördülő menü. A bal felső sarokban látható a funkciókba belépve. Itt választhat az eddigi 
mérések megtekintése, az eszköz keresése és a mérés befejezése között. 
 

 Lézer nyaláb láthatóvá tétele vagy elrejtése (A kalibrálás illetve távolságmérés funkcióban 
lehetséges.) 
 

 Mérés (távolság-, szögmérés) parancsikonja 
 

 Zoom növelése 
 

 Zoom csökkentése 
 

 Fafaj beállítása, új hozzáadása 
 

 Hárompontos famagasság mérés 
 

 Kétpontos famagasság mérés 
 

 Csúcsköbözés  
 

 Hengeres köbözés csúcsátmérőre 
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 Ekvivalens kör szerinti köbözés 
 

  Beírható legnagyobb kör szerinti köbözés 
 

 Rönkhossz megadása köbözés és sarang funkcióban 
 

 Sarangmérés távolságméréssel 
 

 Sarangmérés referenciahosszal 
 

 Sarangkép mentése feldolgozás nélkül 
 

 Sarangra vonatkozó információk szerkesztése 
 

 Rönkre vonatkozó információk szerkesztése 
 

 A sarangfunkcióban a korábbi méréseknél az ikon jelzi, hogy nem készült kép a sarangról 
 

 A sarangfunkcióban a korábbi méréseknél az ikon jelzi, hogy a sarangról készült kép sérült 
 

 A sarangfunkcióban a korábbi méréseknél ezzel az ikonnal megnyitható a sarangkép 
 

 Sarangfunkcióban összesítés 
 

 Sarangfunkcióban részletes rakat információ 
 

 Sarangfunkcióban osztályozott rakat információ 
 

 Szerkesztő mód be és kikapcsolása a relaszkóp funkcióban 
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 A főállomány jele a relaszkóp funkcióban 
 

 A mellékállomány jele a relaszkóp funkcióban 
 

 A mérés megkezdése a relaszkóp funkcióban 
 

 A felállási pontok méréseinek megtekintése a relaszkóp funkcióban 
 

 Lombkorona záródásának megadása a relaszkóp funkcióban 
 

 Statisztika megtekintése relaszkóp funkcióban 
 

 Törlés 
 

 Lezárt mérés jele 
 

 Befejezetlen, még folytatható, szerkeszthető mérés jele 
 

 A mérés megkezdésének legelső időpontja 
 

 Lezárt mérés exportálása xlsx fájlként 
 

 Mérés folytatása a korábbi mérések listájában 
 

 Mérési információk megjelenítése a korábbi mérések megtekintésekor illetve ez az ikon 
teszi lehetővé a mérés folytatását a relaszkóp funkcióban 
 

 Metaadatok szerkesztése a korábbi mérések listájában 
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Beállítások 
Ebben a menüben végezhetők el az applikáció működésével kapcsolatos általános beállítások. 
 
1. Fafajok 
Itt nyílik lehetőség a fafaj kiválasztására. A fafaj listát sorba rendezhetjük ABC illetve időrend 
szerint, akár növekvő, akár csökkenő sorrendben. A fafaj törölhető és szerkeszthető is. Szerkesztés 
esetén érintse meg a kiválasztott fafajt, majd a megjelenő ablakban végezze el a módosításokat. 
Ennek végeztével menteni szükséges.  
 

 
 
A ’+’-jel érintése után további fafaj hozzáadása lehetséges. Ez esetben a felugró ablakban kell az 
új fafaj nevét megadni, majd menteni. A fafaj beállítása mérés közben is történhet az adott 
funkcióban. 
A fafaj törléséhez hosszan kell megnyomni a kiválasztott tételt, majd a megerősítő ablakban el kell 
fogadni a törlést. 
Itt van lehetőségünk fafaj listák importálására és exportálására is. 
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2. Szálkereszt kalibrálása 
Itt és minden mérési funkcióban ha a szálkeresztet megérinti megváltozik a színe és ezzel 
lehetősége van kiválasztani az adott mérési felületen a legjobban látható színt. A lézersugár 

bekapcsolásával a képernyő jobb alsó sarkában lévő ikonnal  fehér vagy fekete felületen 
láthatóvá válik a lézer sugár. A telefon kijelzőjének négy oldalán látható nyilakkal a célkereszt 
ráállítható a lézernyaláb végpontjára. Az élőképen elérhető zoom funkció használatával a távolabbi 
képre rá lehet közelíteni, így a beállítás pontosabban végezhető el. Javasolt kalibrálási távolság 
minimum 20 m. (A készülék 40m-re lett kalibrálva átadás előtt.) A kalibráció befejeztével 
kilépéskor mentésre kerül a beállítás. 
A készülék kalibrálva kerül átadásra, de amennyiben a telefont elmozdítják az eredeti helyéről, 
mindenképpen ajánlott a kalibráció elvégzése. 
 

 
 
3. Nyelv 
Itt nyílik lehetőség a nyelv kiválasztására. Ez alaphelyzetben igazodik a telefonon beállított 
elsődleges nyelvhez. 
 
4. Érintés visszajelzés  
Megadhatja a mérés kezelőgombjaihoz rendelt visszajelzést. (semmi, rezgés, hangjelzés, rezgés és 
hangjelzés). 
 
5. Szemmagasság 
A minél pontosabb mérések elvégzése érdekében meg kell adnia a készülék tartási magasságát a 
talajtól. Ez a két pontos famagasság mérésnél fontos. Vigyázat, ez személyenként eltérő lehet! A 
felugró ablakban egy csúszka segítségével beállíthatja az Önre vonatkozó értéket. Szükség esetén 
a + és – jelekkel mm-enként pontosítható. 
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6. Karhossz 
A minél pontosabb mérések elvégzése érdekében meg kell adni a készülék tartási távolságát a 
válltól. Ez a famagasság mérésnél fontos, ahol a készülék a vállpontban fordul el. Vigyázat ez 
személyenként eltérő lehet! Amennyiben a készüléket olyan állványra helyezzük, ahol egy csuklón 
fordítható az eszköz a karhossz értéke nulla. A felugró ablakban egy csúszka segítségével 
beállíthatja az Önre vonatkozó értéket. Szükség esetén a + és – jelekkel mm-enként pontosítható. 
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7. Mértékegységek 
Kiválaszthatja a mért paraméterekhez tartozó mértékegységeket. 
 

 
 
8. Minimum átmérő (köbözés) 
A rönkfelismerés alsó átmérő-küszöbe (mm). A felugró ablakban egy csúszka segítségével 
beállíthatja a választott értéket. Szükség esetén a + és – jelekkel mm-enként pontosítható. 
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9. Opcionális beviteli mezők 
Megadhatja, hogy a mérés fájlba történő mentésekor milyen opcionális beviteli mezők jelenjenek 
meg. (Település, tag, részlet, alrészlet) A felnyíló ablakban be- és kikapcsolhatja az opcionális 
beviteli mezőket. 
 

 
 
10. Az alkalmazás névjegye 
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Távolságmérés 
A szálkeresztet illessze rá a mérendő tárgyra. Minden mérési funkcióban ha a szálkeresztet 
megérinti megváltozik a színe és ezzel lehetősége van kiválasztani az adott mérési felületen a 
legjobban látható színt. Az illesztést segíti a zoomolási lehetőség, melynek ikonjai a képernyő 
alján helyezkednek el. Ha megtalálta a szálkereszttel a kiszemelt tárgyat, nyomja meg az alsó sáv 
közepén a mérés sárga parancsikonját.  
 
 

 
 
Amennyiben nagyobb távolságra álló célpont távolságát mérjük hasznos segítség a zoom, aminek 
mértékét a + és – jelekkel állíthatja. 
 

 
 
A mért távolság a mérést követően egy felugró ablakban kerül kijelzésre. A távolság mérés adatait 
nem lehet fájlba menteni. 
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A bal felső sarokban található  ikonnal kiléphet a mérésből, illetve az eszközök keresése az 
elveszett Bluetooth kapcsolat helyreállításához szükséges. 
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Famagasság  
 

  
 

A jobb felső sarokban található  ikonnal a korábbi méréseket tekintheti meg. 
Rövid leírás: Ide írhat mérésre vonatkozó megjegyzéseket. Pl.: felmérő neve. 
Település: A település neve, ahol mérést végzi. 
Tag: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Rész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Alrész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. 
A Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 

A mérést  ikonnal kezdheti. 
 
A mérési képernyő: 
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A bal felső sarokban található  ikonnal kiléphet a mérésből, megtekintheti egy méréssorozat 
esetén az eddigi méréseket, az eszközök keresése pedig az elveszett Bluetooth kapcsolat 

helyreállításához szükséges. A kijelző jobb alsó sarkában látható  ikonnal a fafajt lehet 
beállítani, de ezt módosíthatja a mérés során. 
 

 
 

A jobb felső sarokban kiválasztható,  vagy  hogy kettő- vagy hárompontos famagasság 
mérést használ-e a továbbiakban. Lejtős terepen mindenképpen a hárompontos mérést válassza. 
 

 
 
Hárompontos mérés (Alapértelmezettnek ez van beállítva.) 
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Először szemmagasságban mérje meg a távolságot, miután a célkeresztet ráállította a kiszemelt 
fára. (A mérés pontosságához fontos pontosan megadni a szemmagasságot és a karhosszt a 
Beállítások menüben.)  
 
 

 
 
A célkereszt illesztését segíti a zoomolási lehetőség a képernyő alján.  
 

 
 
Ha megtalálta a célkereszttel a fa törzsét és a készülék dőlési szöge is 0 fok körül van, nyomja meg 
az alsó sáv közepén a mérés sárga parancsikonját. 
A távolsági méret ezt követően láthatóvá válik.  
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A kijelző középső felső részén a három kör a magasságmérés három lépésének elkészültét jelzi. A 
távolságmérést követően az első kör sárga színnel lesz kitöltve. 
Ha elfogadja a mért adatot, akkor továbblépve a fa törzsének legalsó pontját célozza meg, majd 
ismét érintse meg a mérés sárga parancsikonját. Így méri meg a tőszöget. 
 
 

 
 
Ezt követően pedig a fa csúcsát célozza meg, és utána ismét érintse meg a mérés sárga 
parancsikonját. Ezzel határozzuk meg a csúcsszöget. 
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Így megkapja a fa magasságát, melynek elfogadását követően, mentésre kerül az eredmény az 
adott fájlba. 
 
 

 
 
Ha a kapott eredményt nem kívánja elfogadni, elvetheti és újrakezdheti a mérést. Ha az ELVETÉS-
t választja, akkor az utolsó mérési lépést (csúcsszög) megismételheti, amennyiben az 
ÚJRAKEZDÉS-t választja, akkor az adott fa mérését kezdheti elölről. Lehetőség van megjegyzés 
hozzáadására is a mért fához (JEGYZET). 
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Miután több fát lemért egy mérési fájlba és befejezné a mérést az applikáció négy lehetőséget kínál 
fel. (MÉGSE, FELFÜGGESZTÉS, LEZÁRÁS, EXPORTÁLÁS) 
 

 
 
A MÉGSE esetén nem lép ki a fájlból és tovább folytathatja a méréseket. A FELFÜGGESZTÉS-
t választva nem kerül lezárásra a mérés sorozat és lehetőség van a későbbi folytatásra ugyanakkor 
kilép a funkcióból. A LEZÁRÁS esetén a fájl lezárásra kerül és a későbbiekben nem folytatható. 
Ugyanakkor a korábbi mérések megtekintésekor lehetőség van a fájl exportálására xlsx típusú 
fájlba. Az EXPORTÁLÁS-t választva a mérési fájlt lezárja és xlsx fájl-á alakítja. 
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Korábbi mérések megtekintése, folytatása  
 
A kijelzőn a korábbi mérések megtekintésekor a felső sorokban a nyitott és alatta a zárt mérések 
láthatók. Ezeken belül a sorrendet az utolsó módosítás időbélyege határozza meg. (Mindig feljebb 
vannak a frissebbek.) 
 

 
 

A zöld lakat  ikon jelzi, hogy még nincs lezárva a méréssorozat. A lakat mellett látható időpont 

az utolsó módosítás ideje, a másik  ikon mellett a mérési fájl létrehozásának időbélyege 

látható. A jobbra látható ikon  mutatja, hogy hány mérés van az adott fájlban. A  ikon 
megérintésével törölhető a fájl. A le nem zárt fájlok esetében lehetőség van további mérések 

felvételére, amit  ikon megérintésével meg is kezdhet. A piros lakat  ikon a fájl lezárt 

állapotára utal. A  ikon megérintésével exportálhatja a fájl-t xlsx fájlba. Amennyiben egy 

adott sort megérint a mérés további részletei is láthatóvá válnak, sőt az  ikon megérintése után 
lehetősége lesz módosítani, vagy ha elmaradt beírni a fájlhoz tartozó metaadatokat. (Rövid leírás, 
Település, Tag, Részlet, Alrészlet) 
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Ha sok egyed van egy mérésen belül, az áttekintést segíti ha a fejadatokat eltűnteti. Ehhez érintse 

meg a  ikont és a fejadatok eltűnnek. 
 

 
 

Ha nem lezárt a mérés, akkor törölhet egyenként is méréseket az adott egyedhez tartozó  

ikonnal. Ha az összes mért adatot törölné  ikonnal teheti meg. Abban az esetben ha az egész 
mérést szeretné törölni és a fejadatokra (település, részlet stb) sincs szükség akkor a fejadatok 

melletti  ikont használja. 
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Kétpontos mérés (sík terepen használható) 
 

 
 
Először szemmagasságban mérje meg a távolságot, miután a célkeresztet ráállította a kiszemelt 
fára. (A mérés pontosságához fontos pontosan megadni a szemmagasságot és a karhosszt a 
Beállítások menüben.) A célkereszt illesztését segíti a zoomolási lehetőség a képernyő alján. Ha 
megtalálta a célkereszttel a fa törzsét és a szög is 0 fok körül van, nyomja meg az alsó sáv közepén 
a mérés sárga parancsikonját. A távolsági méret ezt követően láthatóvá válik. Ha elfogadja a mért 
adatot, akkor továbblépve a fa csúcsát célozza meg, majd ismét érintse meg a mérés 
parancsikonját. Így megkapja a fa magasságát, melynek elfogadását követően, mentésre kerül az 
eredmény az adott fájlba. Ha a kapott eredményt nem kívánja elfogadni, elvetheti és újrakezdheti 
a mérést. Ha az elvetést választja, akkor az utolsó mérési lépést (csúcsszög) megismételheti, 
amennyiben az újrakezdést választja, akkor az adott fa mérését kezdheti elölről. Lehetőség van 
megjegyzés hozzáadására is a mért fához. 
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Átlalás  
 

 

 
 

A jobb felső sarokban található  ikonnal a korábbi méréseket tekintheti meg. 
Rövid leírás: Ide írhat mérésre vonatkozó megjegyzéseket. Pl.: felmérő neve. 
Település: A település neve, ahol mérést végzi. 
Tag: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Rész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Alrész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. 
A Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
 

A mérést  ikonnal kezdheti. 
 
A mérési képernyő: 
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A bal felső sarokban található  ikonnal kiléphet a mérésből, megtekintheti egy méréssorozat 
esetén az eddigi méréseket, az eszközök keresése pedig az elveszett Bluetooth kapcsolat 

helyreállításához szükséges. A kijelző jobb alsó sarkában látható  ikonnal a fafajt lehet 
beállítani, de ezt módosíthatja a mérés során. 
Először mellmagasságban mérje meg a távolságot miután a célkeresztet ráállította a kiszemelt fára. 
A mellmagassági átmérő mérésében segítség monopod használata, amit állítson be 130cm 
magasságra.  
 
 

 
 
A célkereszt illesztését és egy későbbi lépésben az átmérőméréshez használt jelölők (nyilak) 
pontosabb illesztését segíti a zoomolási lehetőség a képernyő alján. 
 

 
 
Ha megtalálta a célkereszttel a fa törzsét, nyomja meg az alsó sáv közepén a mérés sárga 
parancsikonját. A távolsági méret ezt követően láthatóvá válik.  
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Ha elfogadja a mért adatot, akkor továbblépve az intelligens felismerő rendszer a fatörzsére illeszti 
az átmérő szélét jelző nyilakat.  
 
 

 
 
Ha elfogadja a nyilak intelligens felismerő rendszer által adott pozícióját, úgy a mérés az alsó 
pipával fogadható el. Ha a nyilak helyzetét manuálisan kívánja pontosítani, akkor a nyilak végén 
lévő mozgató körök segítségével a nyíl finoman beállítható a kívánt pozícióba. A manuális állítás 
pontossága érdekében lehetőség van további zoomolásra. 
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A pozíció elfogadása az alsó pipával történik, melyet követően a mért érték megjelenik a 
képernyőn. 
 
 

 
 
Az elfogadást követően mentésre kerül az eredmény az adott fájlba. Ha a kapott eredményt nem 
kívánja elfogadni, elvetheti és újrakezdheti a mérést. Ha az ELVETÉS-t választja, akkor az utolsó 
mérési lépést (a nyilak illesztését) megismételheti, amennyiben az ÚJRAKEZDÉS-t választja, 
akkor az adott fa mérését kezdheti elölről. Lehetőség van megjegyzés hozzáadására is a mért fához 
(JEGYZET). 
 
Miután több fát lemért egy elnevezett mérési fájlba és befejezné a mérést az applikáció négy 
lehetőséget kínál fel. (MÉGSE, FELFÜGGESZTÉS, LEZÁRÁS, EXPORTÁLÁS) 
 
A MÉGSE esetén nem lép ki a fájlból és tovább folytathatja a méréseket. A FELFÜGGESZTÉS-
t választva nem kerül lezárásra a mérés sorozat és lehetőség van a későbbi folytatásra. A 
LEZÁRÁS esetén a fájl lezárásra kerül és a későbbiekben nem folytatható. Ugyanakkor a korábbi 
mérések megtekintésekor lehetőség van a fájl exportálására xlsx típusú fájlba. Az EXPORTÁLÁS-
t választva a mérési fájlt xlsx fájl-á alakítja. 
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Korábbi mérések megtekintése, folytatása  
 
A kijelzőn a korábbi mérések megtekintésekor a felső sorokban a nyitott és alatta a zárt mérések 
láthatók. Ezeken belül a sorrendet az utolsó módosítás időbélyege határozza meg. (Mindig feljebb 
vannak a frissebbek.) 
 

 
 

A zöld lakat  ikon jelzi, hogy még nincs lezárva a méréssorozat. A lakat mellett látható időpont 

az utolsó módosítás ideje, a másik  ikon mellett a mérési fájl létrehozásának időbélyege 

látható. A jobbra látható ikon  mutatja, hogy hány mérés van az adott fájlban. A  ikon  
megérintésével törölhető a fájl. A le nem zárt fájlok esetében lehetőség van további mérések 

felvételére, amit  ikon megérintésével meg is kezdhet. A piros lakat  ikon a fájl lezárt 

állapotára utal. A  ikon megérintésével exportálhatja a fájl-t xlsx fájlba. Amennyiben egy 

adott sort megérint a mérés további részletei is láthatóvá válnak, sőt az  ikon megérintése után 
lehetősége lesz módosítani vagy ha elmaradt beírni a fájlhoz tartozó metadatokat. (Rövid leírás, 
Település Tag, Részlet, Alrészlet) 
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Ha sok egyed van egy mérésen belül, az áttekintést segíti ha a fejadatokat eltűnteti. Ehhez érintse 

meg a  ikont és a fejadatok eltűnnek. 
 

 
 

Ha nem lezárt a mérés, akkor törölhet egyenként is méréseket az adott egyedhez tartozó  

ikonnal. Ha az összes mért adatot törölné  ikonnal teheti meg. Abban az esetben ha az egész 
mérést szeretné törölni és a fejadatokra (település, részlet stb) sincs szükség akkor a fejdatok 

melletti  ikont használja. 
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Köbözés 
 
A funkció megbízható működéséhez kérjük végezze el a fafajlistában a fafajok a megfelelő 
csoportba való besorolását. 
 

 
 

A jobb felső sarokban található  ikonnal a korábbi méréseket tekintheti meg. 
Rövid leírás: Ide írhat mérésre vonatkozó megjegyzéseket. Pl.: felmérő neve. 
Település: A település neve, ahol mérést végzi. 
Tag: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Rész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Alrész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. 
A Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
 

A mérést  ikonnal kezdheti. 
 
A mérési képernyő: 
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A méréshez a képernyőn az alábbi paraméterek megadása szükséges: rönkhossz, a köbözés 
módszere és a fafaj. 

Rönk hossz : a térfogat számításhoz meg kell adni a mért rönk hosszát a választott 
mértékegységben. 

Rönkköbözés módszere: csúcsköbözés  vagy hengeres köbözés csúcsátmérőre . (A 
csúcsköbözéshez a fafaj táblázatban az adott fafajhoz hozzá kell rendelni a megfelelő facsoportot.) 

Továbbá meg kell adni, hogy a köbözés során a beírható legnagyobb kört területét , vagy a 

bütüfelülettel ekvivalens kör területét  mérje és használja az applikáció. 

Fafaj: a kijelző jobb alsó sarkában látható  ikonnal lehet beállítani, de ezt módosíthatja a mérés 
során. 
Csúszka: a képernyőn jobb oldalán a kontraszt állítására szolgál, ami a képfeldolgozást segíti. 
Fontos, hogy a beállítások menüpontban a köbözés minimum átmérőjét beállítsa. (16. oldal 8. 
pont) 

A bal felső sarokban található  ikonnal kiléphet a mérésből, megtekintheti egy méréssorozat 
esetén az eddigi méréseket, az eszközök keresése pedig az elveszett Bluetooth kapcsolat 
helyreállításához szükséges. 
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A szükséges paraméterek beállítása után, először mérje meg a távolságot a választott rönktől a 
mérési parancsikon megnyomásával. 
 
 

 
 
Ha elfogadja a mért adatot, akkor továbblépve a fa bütüfelületére kell illeszteni az applikáció által 
automatikusan felajánlott körvonalat az állóképen. A sárga kontúrt megérintve tudjuk húzással 
növelni illetve csökkenteni az átmérőt. A kör mozgatásához, azaz a centrum módosításához a kör 
belső területét kell megérinteni és a megfelelő irányba húzható a kör. 
Ha megfelelőnek ítéli a felrajzolt kört, akkor fogadja el, ha nem, végezze el a szükséges 
pontosítást. 
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Elfogadás esetén megkapja a rönk térfogatát. 
 
 

 
 
Az elfogadást követően, mentésre kerül az eredmény az adott fájlba. Ha a kapott eredményt nem 
kívánja elfogadni, elvetheti és újrakezdheti a mérést. Ha az elvetést választja, akkor az utolsó 
mérési lépést (kör illesztését) megismételheti, amennyiben az újrakezdést választja, akkor az adott 
fa mérését kezdheti elölről. Lehetőség van megjegyzés hozzáadására is a mért fához. 
 
Miután több fát lemért egy elnevezett mérési fájlba és befejezné a mérést az applikáció négy 
lehetőséget kínál fel. (MÉGSE, FELFÜGGESZTÉS, LEZÁRÁS, EXPORTÁLÁS) 
 
A MÉGSE esetén nem lép ki a fájlból és tovább folytathatja a méréseket. A FELFÜGGESZTÉS-
t választva nem kerül lezárásra a mérés sorozat és lehetőség van a későbbi folytatásra. A 
LEZÁRÁS esetén a fájl lezárásra kerül és a későbbiekben nem folytatható. Ugyanakkor a korábbi 
mérések megtekintésekor lehetőség van a fájl exportálására xlsx típusú fájlba. Az EXPORTÁLÁS-
t választva a mérési fájlt xlsx fájl-á alakítja. 
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Korábbi mérések megtekintése, folytatása  
 
A kijelzőn a korábbi mérések megtekintésekor a felső sorokban a nyitott és alatta a zárt mérések 
láthatók. Ezeken belül a sorrendet az utolsó módosítás időbélyege határozza meg. (Mindig feljebb 
vannak a frissebbek.) 
 

 
 

A zöld lakat  ikon jelzi, hogy még nincs lezárva a méréssorozat. A lakat mellett látható időpont 

az utolsó módosítás ideje, a másik  ikon mellett a mérési fájl létrehozásának időbélyege 

látható. A jobbra látható ikon  mutatja, hogy hány mérés van az adott fájlban. A szemetes ikon 

 megérintésével törölhető a fájl. A le nem zárt fájlok esetében lehetőség van további mérések 

felvételére, amit  ikon megérintésével meg is kezdhet. A piros lakat  ikon a fájl lezárt 

állapotára utal. A  ikon megérintésével exportálhatja a fájl-t xlsx fájlba. Amennyiben egy 

adott sort megérint a mérés további részletei is láthatóvá válnak, sőt az  ikon megérintése után 
lehetősége lesz módosítani vagy ha elmaradt beírni a fájlhoz tartozó metadatokat. (Rövid leírás, 
Település, Tag, Részlet, Alrészlet) 
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Ha sok egyed van egy mérésen belül, az áttekintést segíti ha a fejadatokat eltűnteti. Ehhez érintse 

meg a  ikont és a fejadatok eltűnnek. 
 

 
 

Ha nem lezárt a mérés, akkor törölhet egyenként is méréseket az adott egyedhez tartozó  

ikonnal. Ha az összes mért adatot törölné  ikonnal teheti meg. Abban az esetben ha az egész 
mérést szeretné törölni és a fejadatokra (település, részlet stb) sincs szükség akkor a fejdatok 

melletti  ikont használja. 
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Sarang mérés 
 

 
 

A jobb felső sarokban található  ikonnal a korábbi méréseket tekintheti meg. 
Rövid leírás: Ide írhat mérésre vonatkozó megjegyzéseket. Pl.: felmérő neve. 
Település: A település neve, ahol mérést végzi. 
Tag: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Rész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Alrész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. 
A Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
 

A mérést  ikonnal kezdheti. 
 
A mérési képernyő: 
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A méréshez a képernyőn az alábbi paraméterek megadása szükséges: rönkhossz, a köbözés 
módszere és a fafaj. 

Rönk hossz : a térfogat számításhoz meg kell adni a mért rönk hosszát a választott 
mértékegységben. 
Sarangmérés módjai: Két opció közül választhat. Az egyik lehetőség továbbra is a távolságmérő 

használatával működik , míg a másik módszer egy megadott referencia hossz alapján  
mér és számol. Ez utóbbi esetben meg kell adnunk ezt a méretet. (Ez egy általunk választott 
vonalzó és léc is lehet, aminek ismert a pontos mérete.) 

A kijelző jobb alsó sarkában látható  ikonnal a fafajt lehet beállítani. A mérés során lehetősége 

van a sarangra vonatkozó összes, de akár egy-egy kijelölt rönk fafaját módosítani. A  ikont 
megérintve a rakat információkat szerkesztheti, így az eredetileg megadott fafajt is módosíthatja. 
Ha egy-egy rönkre tartozó információkon vagy a fafaján kíván módosítani, a rönk kijelölését 

követően a  ikon megérintésével ezt megteheti. 
 
Csúszka: a képernyőn jobb oldalán a kontraszt állítására szolgál, ami a képfeldolgozás segíti.  

A bal felső sarokban található  ikonnal kiléphet a mérésből, illetve az eszközök keresése pedig 
az elveszett Bluetooth kapcsolat helyreállításához szükséges. 
 

A.) Sarangfelmérés távolságméréssel 
 

 
 
A mérési képernyő: 
 
 

 
 
Először mérje meg a távolságot miután a célkeresztet ráállította a kiszemelt rakatra. Törekedjen 
arra, hogy a készüléket a saranggal párhuzamosan tartsa. A célkereszt illesztésénél figyelni kell, 
hogy egy bütüfelületre essen. Itt is lehetőség nyílik zoomolásra képernyő alján. A minél jobb 
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minőségű kép érdekében a képernyő jobb szélén lehetőség van a fényerő állítására. Ha megtalálta 
a célkereszttel a rönk bütüfelületét és a fényerőt is megfelelőnek tartja, nyomja meg az alsó sáv 
közepén a mérés sárga parancsikonját. A távolsági méret ezt követően láthatóvá válik.  
 

 
 
Ha elfogadja a mért adatot, akkor továbblépve a sarangról készített fotót látja. Itt az alsó ikonok 

közül választhatunk a visszalépés, a továbblépés és a mentés között. Ez utóbbit  akkor 
használja, ha a sarangképek feldolgozását nem a helyszínen szeretné elvégezni, hanem egy későbbi 
időpontban. Ekkor az applikáció kilép a funkcióból és a képernyőn újra az összes funkció látható 
lesz. A sarang funkciónál egy piros ikon jelzi a kép mentésének folyamatát. 
 

 
 
Ha a helyszíni feldolgozás mellett dönt, az elkészült kép egyszeri megérintésével egy keret jelenik 
meg, amivel a képről levághatja a felesleges területet.  
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Lehetősége van a négy sarok külön-külön mozgatására vagy ha a rakat formája olyan, akkor köztes 
pontok beillesztésével egy a rakatot körülölelő sokszög megrajzolására. Ehhez meg kell érinteni a 
téglalap területén bárhol egy pontot (kicsit hosszabban 1mp) és így a sarkoknál lévő piktogram 
körre vált. 
 

 
 
Ezt követően az oldalélek ismételt megérintésével egy újabb pontot (sarkot) hozhat létre az 
oldalon, amivel a sokszöget egyre jobban ráillesztheti a rakat képére. Ha valamelyik sarkot 
feleslegesnek gondolja két gyors egymás utáni érintéssel törölheti. 
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Minél pontosabban rajzolja körül a rakatot, annál gyorsabban fog számolni a program. Ha kész a 
körülhatárolás, az alsó ikonok közül választhatunk a visszalépés, és a továbblépés között.  
Továbblépve megadhatja a gyorsabb és pontosabb számolás érdekében a legkisebb és a 
legnagyobb átmérőt. Ebben az applikáció által felkínált grafika segít. A képernyőn látható a 
baloldalon a legkisebb, a jobb oldalon a legnagyobb rönkátmérő mérete. Ezeket megérintve 
válassza ki, hogy melyik átmérőt kívánja beállítani. A választást ezt követően a sárgán megjelenő 
ikon és szám jelzi, hogy melyiket tudja módosítani. (A ki nem választott fehér színűre vált.)  
 

 
 
A csúszka közepén megjelenő állítógombot mozgatva jobbra növelni, balra csökkenteni tudja a 
beállítani kívánt legkisebb és legnagyobb átmérőt. Ha megfelelőnek ítéli a méreteket, akkor 
fogadja el, ha nem, végezze el a szükséges pontosítást. Ebben további segítség, hogy a kört 
megérintve és mozgatva az ujjával rá tudja illeszteni az ön által legkisebbnek illetve 
legnagyobbnak vélt bütüfelületre. A legkisebb és legnagyobb átmérő megadása is a számolási idő 
csökkenését segíti. 
 
A képernyő alján látható az alsó ikonok közül választhat a visszalépés és a továbblépés között. A 
visszalépés esetén a korábbi körülvágást módosíthatja újra. 
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Továbblépve az applikáció által automatikusan felajánlott rönk-körvonalak láthatóvá lesznek a 
képen. A kijelző bal oldalán látható számozott gombok segítségével javíthat a körök illesztésén. 
A gombok különböző kombinációjával kiválaszthatja azt a képet, amit a legpontosabbnak ítél. 
 

 
 
A képernyő alján látható az alsó ikonok közül választhat a visszalépés, az elfogadás és a 
továbblépés között. A visszalépés esetén a korábbi minimális és maximális bütüméretet 
módosíthatja újra. Elfogadás esetén az applikáció kiszámolja a sarang paramétereit. 
 
Továbblépve lehetősége van a rakatot illetően további pontosításra, fafaj módosításra, sőt 
megjegyzés hozzáfűzésére. A sarangra vonatkozó információk szerkesztésére a szerkesztés ikonját 

 választva az egész sarangra vonatkozó adatokat szerkesztheti. (fafaj, rönkhossz). Figyelni 
kell, hogy az itt beállítottak az egész sarangra érvényesek lesznek. (A rönk adatok megőrzésének 
kiválasztása arra vonatkozik, hogy az esetlegesen megadott egyedi rönk információt nem írja felül 
az egész sarangra itt megadott információ.) 
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Ha a rönkre rajzolt javasolt körvonal méretén vagy pozícióján szeretne változtatni, válassza ki a 
módosítani kívánt rönköt. Ekkor megjelenik egy sárga kör, ami a pozícionálást és a méret 
változtatást segíti.  
A sárga kontúrt megérintve tudjuk húzással növelni illetve csökkenteni az átmérőt. A kör 
mozgatásához, azaz a centrum módosításához a kör belső területét kell megérinteni és a megfelelő 
irányba húzható a kör. Amennyiben feleslegesnek ítélt kört rajzol a program, jelölje ki azt, majd 
két gyors koppintással törölheti. Ha valahol hiányzik egy kör, ott érintse meg hosszabban a kijelzőt 
és rajzol oda egy kört, amit a fentiek szerint szerkeszthet. 
 
Módosítás előtt:  
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Módosítás után: 
 

 
 

Ha a rönk információnak szerkesztésére vonatkozó ikont  választja, akkor külön megjegyzést 
tud hozzáírni a választott rönkhöz. (Itt módosíthat az adott rönk fafaján vagy hosszán is.) 
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Ha végzett a korrekciókkal a középső ikonnal fogadja el a mérést. A következő képen a kiértékelést 
láthatja. A bal felső sarokban látható ikonok három összesítési módot jelentenek. 
 
Összesítés  
 
 0 
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Nyersadatok tételes megjelenítése 
 
 

 
 
Osztályozott adatok megjelenítése: 
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Amennyiben a mérést befejezné az eszköz navigációs sávján a vissza gombot megérintve az alábbi 
üzenet jelenik meg.  
 

 
 
Az applikáció négy lehetőséget kínál fel. (MÉGSE, VISSZA, LEZÁRÁS, EXPORTÁLÁS) 
 
A MÉGSE esetén nem lép ki a fájlból és tovább ellenőrizheti a táblázatokat. A VISSZA gombbal 
a mérés eggyel korábbi lépésébe léphet vissza. A LEZÁRÁS esetén a fájl lezárásra kerül és a 
későbbiekben nem folytatható. Ugyanakkor a korábbi mérések megtekintésekor lehetőség van a 
fájl exportálására xlsx típusú fájlba. Az EXPORTÁLÁS-t választva a mérési fájlt xlsx fájl-á 
alakítja. Az exportálás során nemcsak a táblázatok, hanem a szerkesztett kép is mentésre kerül a 
főbb adatokkal. A folyamata a kijelzőn követhető. 
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Az exportálás során nemcsak a táblázatok, hanem a szerkesztett kép is mentésre kerül a főbb 
adatokkal. 
 

 
  



53 
 

 
B.) Sarangfelmérés referenciahossz használatával 

 

 
 

 
 

 
 
A mérési módszernél válassza ki a referenciahosszt, majd adja meg ennek a méretét. 
Helyezze el a referenciaként szolgáló tárgyat a rakat mérendő felületére, majd kezdje el a mérést. 
Törekedjen arra, hogy a készüléket a saranggal párhuzamosan tartsa. Itt is lehetőség nyílik 
zoomolásra képernyő alján. A minél jobb minőségű kép érdekében a képernyő jobb szélén 
lehetőség van a fényerő állítására. Ha megtalálta a célkereszttel a rönk bütüfelületét és a fényerőt 
is megfelelőnek tartja, nyomja meg az alsó sáv közepén a mérés sárga parancsikonját. 

Ebben az esetben, ha nincs GPS koordináta  vagy nem friss , a készülék kiírja a legutóbbi 
ismert koordinátát az időbélyegével, amit szükség esetén tud frissíteni. 
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Ezt követően a sarangról készített fotót látja. Most következik a virtuális vonalzó ráillesztése a 
referenciaként szolgáló tárgyra. 
 

 
 
Ebben is segítségére van a zoom funkció, amit a telefonokon megszokott módon a kijelzőn a két 
ujjának széthúzásával tud működésbe hozni. 
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Ha illesztette a vonalzót és továbblép, a következő képen az alsó ikonok közül választhat a 
visszalépés, a továbblépés és a mentés között. Ez utóbbit akkor használja, ha a sarangképek 
feldolgozását nem a helyszínen szeretné elvégezni, hanem egy későbbi időpontban. Ekkor az 
applikáció kilép a funkcióból és a képernyőn újra az összes funkció látható lesz. A sarang 
funkciónál egy piros ikon jelzi a kép mentésének folyamatát. 
 

 
 
Ha a helyszíni feldolgozás mellett dönt, az elkészült kép egyszeri megérintésével egy keret jelenik 
meg, amivel a képről levághatja a felesleges területet.  
 

 
 
Lehetősége van a négy sarok külön-külön mozgatására vagy ha rakat formája olyan, akkor köztes 
pontok beillesztésével egy a rakatot körülölelő sokszög megrajzolására. Ehhez meg kell érinteni a 
téglalap területén bárhol egy pontot (kicsit hosszabban 1mp) és így a sarkoknál lévő piktogram 
körre vált.  
Ezt követően az oldalélek ismételt megérintésével egy újabb pontot (sarkot) hozhat létre az 
oldalon, amivel a sokszöget egyre jobban ráillesztheti a rakat képére. Ha valamelyik sarkot 
feleslegesnek gondolja két gyors egymás utáni érintéssel törölheti. 
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Minél pontosabban rajzolja körül a rakatot, annál gyorsabban fog számolni a program. Ha kész a 
körülhatárolás, az alsó ikonok közül választhat a visszalépés, és a továbblépés között.  
 
Továbblépve megadhatja a gyorsabb és pontosabb számolás érdekében a legkisebb és a 
legnagyobb átmérőt. Ebben az applikáció által felkínált grafika segít. A képernyőn látható a 
baloldalon a legkisebb, a jobb oldalon a legnagyobb rönkátmérő mérete. Ezeket megérintve 
válassza ki, hogy melyik átmérőt kívánja beállítani. A választást ezt követően a sárgán megjelenő 
ikon és szám jelzi, hogy melyiket tudja módosítani. (A ki nem választott fehér színűre vált.)  
 

 
 
A csúszka közepén megjelenő állítógombot mozgatva jobbra növelni, balra csökkenteni tudja a 
beállítani kívánt legkisebb és legnagyobb átmérőt. Ha megfelelőnek ítéli a méreteket akkor fogadja 
el, ha nem, végezze el a szükséges pontosítást. Ebben további segítség, hogy a kört megérintve és 
csúsztatva az ujjával rá tudja illeszteni az ön által legkisebbnek illetve legnagyobbnak vélt 
bütüfelületre. A legkisebb és legnagyobb átmérő megadása is a számolási idő csökkenését segíti. 
 
A képernyő alján látható az alsó ikonok közül választhat a visszalépés és a továbblépés között. A 
visszalépés esetén a korábbi körülvágást módosíthatja újra. 
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Továbblépve az applikáció által automatikusan felajánlott rönk-körvonalak láthatóvá lesznek a 
képen. A kijelző bal oldalán látható számozott gombok segítségével javíthat a körök illesztésén. 
A gombok különböző kombinációjával kiválaszthatja azt a képet, amit a legpontosabbnak ítél.  
 

 
 
A képernyő alján látható az alsó ikonok közül választhat a visszalépés, az elfogadás és a 
továbblépés között. A visszalépés esetén a korábbi minimális és maximális bütüméretet 
módosíthatja újra. Elfogadás esetén az applikáció kiszámolja a sarang paramétereit. 
 
Továbblépve lehetősége van a rakatot illetően további pontosításra, fafaj módosításra, sőt 
megjegyzés hozzáfűzésére. A sarangra vonatkozó információk szerkesztésére a szerkesztés ikonját 

 választva az egész sarangra vonatkozó adatokat szerkesztheti. (fafaj, rönkhossz). Figyelni 
kell, hogy az itt beállítottak az egész sarangra érvényesek lesznek. (A rönk adatok megőrzésének 
kiválasztása arra vonatkozik, hogy az esetlegesen megadott egyedi rönk információt nem írja felül 
az egész sarangra itt megadott információ.) 
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Ha a rönkre rajzolt a javasolt körvonal méretén vagy pozícióján szeretne változtatni, válassza ki a 
módosítani kívánt rönköt. Ekkor megjelenik egy sárga kör, ami a pozícionálást és a méret 
változtatását segíti. 
A sárga kontúrt megérintve tudjuk húzással növelni illetve csökkenteni az átmérőt. A kör 
mozgatásához, azaz a centrum módosításához a kör belső területét kell megérinteni és a megfelelő 
irányba húzható a kör. Amennyiben feleslegesnek ítélt kört rajzol a program, jelölje ki azt, majd 
két gyors koppintással törölheti. Ha valahol hiányzik egy kör, ott érintse meg hosszabban a kijelzőt 
és rajzol oda egy kört, amit a fentiek szerint szerkeszthet. 
 
Módosítás előtt:  
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Módosítás után: 
 

 
 

Ha a rönk információinak szerkesztésére vonatkozó ikont  választja, akkor külön megjegyzést 
tud hozzáírni a választott rönkhöz. (Itt módosíthat az adott rönk fafaján vagy hosszán is.) 
 
 

 
 
Ha végzett a korrekciókkal a középső ikonnal fogadja el a mérést. A következő képen a kiértékelést 
láthatja. A bal felső sarokban látható ikonok három összesítési módot jelentenek. 
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Összesítés  
 

0 
 
Nyersadatok tételes megjelenítése 
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Osztályozott adatok megjelenítése: 
 

 
 
Amennyiben a mérést befejezné az eszköz navigációs sávján a vissza gombot megérintve az alábbi 
üzenet jelenik meg.  
 

 
 
Az applikáció négy lehetőséget kínál fel. (MÉGSE, VISSZA, LEZÁRÁS, EXPORTÁLÁS) 
 
A MÉGSE esetén nem lép ki a fájlból és tovább ellenőrizheti a táblázatokat. A VISSZA gombbal 
a mérés eggyel korábbi lépésébe léphet vissza. A LEZÁRÁS esetén a fájl lezárásra kerül és a 
későbbiekben nem folytatható. Ugyanakkor a korábbi mérések megtekintésekor lehetőség van a 
fájl exportálására xlsx típusú fájlba. Az EXPORTÁLÁS-t választva a mérési fájlt xlsx fájl-á 
alakítja. A folyamata a kijelzőn követhető. Az exportálás során nemcsak a táblázatok, hanem a 
szerkesztett kép is mentésre kerül a főbb adatokkal. 
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Korábbi mérések megtekintése, folytatása  
 
A kijelzőn a korábbi mérések megtekintésekor a felső sorokban a nyitott és alatta a zárt mérések 
láthatók. Ezeken belül a sorrendet az utolsó módosítás időbélyege határozza meg. (Mindig feljebb 
vannak a frissebbek.) 
 

 
 

A zöld lakat  ikon jelzi, hogy még nincs lezárva a méréssorozat. A lakat mellett látható időpont 

az utolsó módosítás ideje, a másik  ikon mellett a mérési fájl létrehozásának időbélyege 

látható. A tőle jobbra látható ikonnal  a sarangról készített kép érhető el. (Nyitott mérésnél a 
lementett nyers kép, lezárt mérésnél a feldolgozott, sarang adatokat tartalmazó kép.) A szemetes 

ikon  megérintésével törölhető a fájl. A le nem zárt fájlok esetében lehetőség van a mérés 

folytatására, amit  ikon megérintésével meg is kezdhet. A piros lakat  ikon a fájl lezárt 

állapotára utal. A  ikon megérintésével exportálhatja a fájl-t xlsx fájlba. 

Amennyiben egy adott sort megérint a mérés további részletei is láthatóvá válnak, sőt az  ikon 
megérintése után lehetősége lesz módosítani vagy ha elmaradt beírni a fájlhoz tartozó metadatokat. 
(Rövid leírás, Település, Tag, Részlet, Alrészlet) 
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Lezárt mérés esetén a sort lenyitva feltűnik a  ikon is, amivel megnyithatjuk az adott 
sarangméréshez tartozó táblázatokat. (összesített, osztályozott, nyersadatok) 
 

 
 
Nyitott méréseknél az alábbi lehetőségek is megjelenhetnek kijelzőn: 
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Az időbélyegektől jobbra látható ikon ha szürke színű , akkor ugyan el lett kezdve a mérés, 

de nem készült kép. Ha piros ikon  látható, akkor ugyan készült kép, de azt nem sikerült 
menteni, így a továbbfeldolgozáshoz újra kell képet készíteni az adott sarangról. 
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Relaszkóp 
 
A funkció megbízható működéséhez kérjük végezze el a fafajlistában a fafajok a megfelelő 
csoportba való besorolását. 
 

 
 

A jobb felső sarokban található  ikonnal a korábbi méréseket tekintheti meg. 
Rövid leírás: Ide írhat mérésre vonatkozó megjegyzéseket. Pl.: felmérő neve. 
Település: A település neve, ahol mérést végzi. 
Tag: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Rész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. A 
Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
Alrész: A hely meghatározásához lehetőség van további részletek megadására. Ez nem kötelező. 
A Beállítások menüben elrejthető és onnantól nem kérdez rá az applikáció. 
 

A mérést  ikonnal kezdheti. 
 
A mérési kezdő képernyő: 
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Az új körlapösszeg-mérés indítását is innen tudja elkezdeni.  ikon megérintésével. Az új 
körlapösszeg-mérés indításakor a felméréshez előzetesen kiválasztott felállási pontra kell állni és 
ki kell választani a használni kívánt sávszélességet. A minél pontosabb felmérés elvégzéséhez 
javasoljuk monopod használatát. A mérés megkezdése után az alábbi felület jelenik meg. 
 

 
 
A kijelző felső középső részén látható ID-szám a mérési pont azonosító száma, ami 
szerkeszthető a szám megérintésekor felugró ablakban, amennyiben a felmérés során ennek 
szükségét látja. 
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Visszatérve az azonosító szerkesztéséből a kijelzőn a szerkesztő felület látható, ahol ki kell 

választani a körlapösszeg-mérés során felmérendő fafajokat.  ikon megérintésével a 

főállomány fafajai, a  ikon megérintésével a mellékállomány fafajai adhatók meg. Ezek a 
kiválasztás után a kijelzőn is megjelennek és a név alatt követhető lesz a fafajra vonatkozó aktuális 
körlap érték is. Ha egy kiválasztott fafajt törölne, a betűjelét megérintve húzza felfelé vagy lefelé 
és a törlés megtörténik. Amennyiben nullánál nagyobb körlappal rendelkezik az adott fafaj, akkor 
egy megerősítést is kér a program a törléshez. Ha a fafaj gombok sorrendjén változtatna, a fafaj 
betűjelét érintse meg hosszabban (1mp) és húzza a megfelelő helyre a listában. Amennyiben a 
gombsoron több gomb szerepel, mint amennyi a kijelzőn elfér a gombsor vízszintes gördítésével 
láthatóvá válik a többi gomb is.  
 

 
 

A körlapösszeg méréshez ki kell lépni a szerkesztő módból. Ehhez érintse meg a  ikont. A 
későbbiekben is van lehetőség fafaj hozzáadására és a meglévő gombok szerkesztésére, de ehhez 
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vissza kell térni a szerkesztő módba vagy a körradar kinagyított felületén tudja a későbbiekben 
megtenni. 
 

 
 
Kilépve a szerkesztő felületből megkezdheti a mérést. A kijelző a fenti kép szerint módosul. 
Miután kiválasztotta az induló fát elkezdheti a körbefordulást. A képernyő jobb felső sarkában 
lévő radaron követhető az elfordulás mértéke. (A piros jelölés az északi, a fehér vonal pedig az 
aktuális irányt mutatja). 
A fa hozzáadásához érintse meg a választott fafaj betűjelét. Az első körlap felvételekor a radaron 
láthatóan rögzítésre kerül a kezdeti irány (zöld vonal). A legutóbbi egyed hozzáadása a képernyő 
bal alsó részén található visszanyíllal törölhető. A mérés során alkalmazhatja a zoom-funkciót is, 
sőt szükség esetén ½ értéket is hozzáadhat. Ebben az esetben a zoom-funkció + és – jele közötti 

számot érintse meg és így az ½ értékre vált  majd az ezt követően kiválasztott fafaj értékéhez 
az aktuális sávérték felét adja hozzá. A körradar külső körén a főállomány egyedei láthatók (sárga 
vonallal) a középső körben pedig a mellékállomány egyedei (ciánkék vonallal). 
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Ha a felvételezés során minden egyedet töröl, akkor a radaron a kezdeti irányt jelző zöld vonal 
szintén törlődik. Ebben az esetben újabb körlap (faegyed) hozzáadása új kezdeti irány kijelölését 
jelenti. 
A mérés befejezése előtt még van lehetőség a korrigálásra. Ehhez meg kell nyitni a részletes 
szerkesztő ablakot, a jobb felső sarokban látható körradart megérintve. (Amennyiben még nincs 
körlap rögzítve vagy a fafaj-szerkesztő módban van a program, akkor a körlapszerkesztő ablak 
nem nyílik meg.) 
 

 
 
A felugró ablakban lehetőség nyílik módosításokra: a fafaj és állomány együttes módosítása, a 
körlap értékének változtatása, és a kiválasztott faegyed törlése.  

A törlés gomb   melletti vissza  illetve előre  nyilakkal válassza ki a módosítani kívánt 
egyedet és végezze el a módosításokat. A kijelölésről a program visszajelzést ad a képernyő bal 
oldalán látható képen (részletes radar): a kijelölt elem egy nagyobb átmérőjű körrel van jelölve. A 
felméréskor látható radarhoz hasonlóan a részletes radaron is a külső sávon helyezkednek el a 
főállomány egyedei és a belső sávon a mellékállomány egyedei. Ez a kép is jelöli (zöld vonallal) 
a kezdeti irányt. Ha az adott faegyed teljes körlappal került felvételezésre, akkor a képen egy kis 
színes teli kör jelöli, ha viszont felezett körlapérték tartozik hozzá, akkor egy félig kitöltött kis kör 
látható. Az azonos fafajhoz tartozó egyedek azonos színűek. (15 alapszín van, az ezen túl felvett 
fafajok pedig azonosan szürke színt kapnak.) 
Egy körlap (faegyed) törlésekor a program megerősítést kér. Ha az összes faegyedet töröljük a 
részletes szerkesztő ablakban, akkor a program visszatér a felvételező ablakhoz. 
A részletes szerkesztőablakban történő módosítások azonnal érvényesülnek. 
Az alábbi kép a fafaj és faállomány módosításkor látható a kijelzőn: 
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A szerkesztőablakból a navigációs sáv vissza gombjával léphetünk ki. 
Az adott felállási pont felvételezésének végeztével a bal felső sarokban elérhető legördülő menüt 
megnyitva tudja lezárni az adott mérőponton felvett mérést. Ez kivitelezhető az navigációs sáv 
vissza gombjával is.  
 

 
 
A FELFÜGGESZTÉS-t választva még lesz lehetőségünk a folytatásra és kilép a felvételezésből, 
a BEFEJEZÉS gombbal pedig lezárjuk a felvételi ponton a mérést.  

Ha nincs GPS koordináta  vagy nem friss , a készülék kiírja a legutóbbi ismert koordinátát 
az időbélyegével, amit szükség esetén frissíteni tud az ikon megérintésével. 
 
A következő felületen megadhatók az egyes fafajokhoz (fő- és mellékállományra külön-külön) 
tartozó átlag famagasság és az átlag átmérő. Ezt megteheti méréssel, mivel innen a megfelelő ikont 

megérintve átlép a szükséges mérési funkcióba. (Famagasság: , Átlalás: ) A mérések 
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során folyamatosan frissül az átlagérték. Ugyanakkor becsléssel is megadhatók ezek az 
átlagszámok. 
 
 

 
 
A mérések felülírják a becsült értékeket, illetve ha először mérés történik az adott fafaj adott 
tulajdonságára vonatkozóan, akkor a program a dialógus ablakban jelzi, hogy a becsült érték 
felülírja méréssel kapott átlagértéket. A relaszkóp funkcióból indított magasság és átmérő mérések 
során a körlap méréskor előzetesen felvett fafajok között válthatunk, így akár egy mérés sorozattal 
az összes olyan fafajra elvégezheti a méréseket, amelyekre szeretné. 
 
 

 
 

Emellett meg kell adni a lombkorona záródását  is (ez kötelező). 
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A hiányzó adatok megadása után mentheti a körlapösszeg mérést.  
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A FELFÜGGESZTÉS-t választva még lesz lehetősége a folytatásra, a LEZÁRÁS gombbal pedig 
lezárja és menti a felvételi ponton a felvételezést. 
 
Ezután visszalép a következő ablakba: 
 
 

 

Ha a  ikont érintjük meg, akkor a felmérés során az eddigi felállási pontok listája jelenik meg. 

(ID, lombzáródás, választott sávszélesség, felvett fafajok száma) A piros lakat  jelzi, hogy a 

felvételezés le van zárva ilyenkor nem lehetséges a felvételezés folytatása, a zöld a lakat  

mutatja, hogy hány felvételezési hely mérése nincs lezárva. Lehetőség van a törlésre is.   

Itt, ahogy korábban utaltunk rá megtekintheti az eddigi mérések statisztikáit a  ikon 
megérintésével. Az alábbiakban két felállási pont statisztikája látható. A fafajok száma miatt a 
kijelzőt eltolva látható a folytatás. (az alábbi két kép) 
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Ha a  ikont érintjük meg, akkor a felmérés során az eddigi felállási pontok listája jelenik meg 
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Itt megérintve a sor egyik elemét részletesebben láthatók a felállási helyhez tartozó adatok. 
 

 
 

Ha a lista ikonjára  kattint, akkor a felállási hely további részletes adatai láthatók. 
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Ha piros a lakat ikonja, akkor a mérés lezárt és csak törlésre van lehetőség, de módosításra nem. 
Ha zöld a lakat, akkor van lehetőség a mérésre, így ebben az esetben a mérés indítását lehetővé 
tevő ikon aktív. 
A navigációs sáv visszagombjával léphet vissza az előző felületre. 
Ha sok egyed van egy mérésen belül, az áttekintést segíti ha a fejadatokat eltűnteti. Ehhez érintse 

meg a  ikont és a fejadatok eltűnnek. 
 

 
 
A mérés befejezése: 
 
Ha befejezte a felvételezést és mindegyik felvételi helyen le lett zárva a mérés a kilépést választva 
az navigációs sáv visszagombjával kilépve az alábbi négy lehetőséget ajánlja fel a program. 
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A MÉGSE-t választva tovább folytathatja a mérést. A FELFÜGGESZTÉS-sel kilép a funkcióból, 
de a mérés nem kerül lezárásra és a későbbiekben folytatható. A LEZÁRÁS-sal a mérési fájl 
lezárul és nem lesz lehetőség a módosítására. Az EXPORTÁLÁS-sal a mérés nemcsak lezárásra 
kerül, hanem elkészül egy xlsx fájl, ami Excel-ben megtekinthető számítógépen. 
A MÉGSE kivételével mindegyik esetet választva az applikáció kilép a funkcióból. 
 
Ha még nincsen lezárva valamelyik felvételezési helyen a mérés a navigációs sáv visszagombját 
választva, akkor csak a MÉGSE vagy a FELFÜGGESZTÉS között választhat. 
 

 
 
A felfüggesztést választva az applikáció kilép a funkcióból. 
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Korábbi mérések megtekintése, folytatása: 
 
A kijelzőn a korábbi mérések megtekintésekor a felső sorokban a nyitott és alatta a zárt mérések 
láthatók. Ezeken belül a sorrendet az utolsó módosítás időbélyege határozza meg. (Mindig feljebb 
vannak a frissebbek.) 
 

A relaszkóp mérés nyitóablakán lehetőség van a korábbi mérések megtekintésére . Az ikon 
megérintése után az alábbi lista látható a kijelzőn: 
 
 

 
 

A képernyőn a mérések azonosítója és az időbélyege látható. A zöld lakat  ikon jelzi, hogy 
még nincs lezárva a méréssorozat. A lakat mellett látható időpont az utolsó módosítás ideje, a 

másik  ikon mellett a mérési fájl létrehozásának időbélyege látható. A jobbra látható ikon 

 mutatja, hogy hány felállási pont van az adott fájlban. A szemetes ikon  megérintésével 
törölhető a fájl. A le nem zárt fájlok esetében lehetőség van további mérések felvételére. A piros 

lakat  ikon a fájl lezárt állapotára utal.  
 
Amennyiben a kiválasztott mérés sorát megérintjük a mérés további részletei is láthatóvá válnak, 

sőt az  ikon megérintése után lehetősége lesz módosítani vagy ha elmaradt beírni a fájlhoz 
tartozó metadatokat. (Rövid leírás, Település, Tag, Részlet, Alrészlet)  
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Itt megtekinthető a statisztika is . Ha úgy ítéli meg, hogy az adott mérésre nincs szüksége, 

törölheti az adott mérést . 

Az  ikon megérintésével lehetőség van a mérés további folytatására és megjelennek a 
kijelzőn a mérésre vonatkozó további adatok. 
 

 
 
Itt követheti a már felmért körlapösszeg-mérések számát és itt választhatja ki az új felméréshez 

használt sávszélességet. Az új körlapösszeg-mérés indítását is innen tudja elkezdeni.  ikon 
megérintésével Lehetősége van továbbá ugyanazon mérésen belül a korábbi felállási helyeken 

végzett mérések megtekintésére  valamint a statisztika  megtekintésére. 
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Statisztika megtekintése: 
 
Néhány információ a statisztika táblázatról: 
 
 

 
 

 
 

 

 
A statisztikákban az egyes felállási pontokhoz tartozó mért vagy becsült adatokon túl az 
erdőrészletre vonatkozó összesített adatok is feltüntetésre kerülnek. Ahol rendelkezésre állnak a 
megfelelő adatok, ott a térfogat is kiszámításra kerül. Ha G értéke nulla, akkor a V is nulla lesz. 
Ha a H vagy D hiányzik akkor a V-nél „?” jelenik meg. Ha a G, H és D rendelkezésre áll, de fafaj 
nincs fafajcsoportba sorolva (relaszkóphoz kötődő térfogatszámítás paraméterei ismeretlenek), 
akkor a V nulla. Ilyenkor nem javasoljuk a méréssorozat lezárását, hanem először végezzük el a 
szükséges korrekciókat. Ezután újra megnyitva a mérést a statisztika már helyesen mutatja a 
térfogatot ezekben az esetekben is. 

A FÁJL LEZÁRÁSA GOMBRA KATTINTVA A MÉRÉS LEZÁRÁSRA KERÜL, ÍGY ENNEK 
HASZNÁLATÁT CSAK AZ ADATOK ELLENŐRZÉSE UTÁN JAVASOLJUK. 
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A mérési fájlok elérése 
A MobileForester applikációval végzett mérések fájljait megtekinthetjük a telefonon is Excel-ben. 
Ebben az esetben a telefon „SAJÁT FÁJLOK” mappáján belül a BELSŐ TÁRHELY mappában 
található a MOBILEFORESTER almappa és benne a mérési típusonkénti almappák. A mérési 
fájlok csak exportálás után tekinthetők meg. Az exportálással a mérés során készült fájlt xlsx 
fájllá alakítja az applikáció. A mérések szerinti almappák az alábbiak:  
H: famagasság mérések mappája,  
D: átlalás mérések mappája, 
V: köbözés mérések mappája, 
S: sarang mérések mappája  
SR: relaszkóp mérések mappája.  
 

Mérési eredmények letöltése 
A mérési fájlok a telefon fájl rendszerében a „MobileForester” mappában találhatóak és onnan 
átmásolhatók illetve megnyithatók. NAGYON FONTOS, HOGY EZT A MAPPÁT SEMMI 
ESETRE SE TÖRÖLJE KI. Amennyiben a mérési eredményeket le szeretné tölteni, vagy 
számítógépen megnézné, először a telefonkészüléket csatlakoztatni kell a számítógéphez 
(legegyszerűbb USB kábelen keresztül). A mappák elnevezése mutatja, hogy mely mérésekre 
vonatkozik. 
A fájlok neve tartalmazza a dátumot (lezárásét) illetve a kezdő betű a mérés típusát jelzi H: 
famagasság, D: átlalás, V: köbözés, S: sarang, SR: relaszkóp statisztika. 
A fájlt megnyitva három funkció (famagasság, átlalás, köbözés) esetében két munkalap-fület lát. 
Az első munkalapon a fejszintű adatok, a megadott metaadatok illetve időpontok lesznek láthatók, 
míg a másik munkalapon a mért eredmények. (A mérési eredményeknél a táblázatból kiolvasható 
a mérési módszerek és természetesen a megjegyzések is. Pl.: famagasságmérés két vagy 
hárompontos, a köbözés módja, stb.) 
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Sarangmérés esetén négy munkalapfül lesz látható. (fejszintű adatok, sarang összesítés, 
osztályozott adatok, nyers adatok) 
 

 
 
Relaszkóp funkcióban az első munkalapon a fejadatok a másikon a statisztika táblázat látható. 
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Hibajelzések, üzenetek és megoldásuk 
 
Még nincs az eszköz regisztrálva. A regisztráláshoz használja a Menü/Eszközök keresése funkciót. 
Ez abban az esetben fordul elő, ha új telefon kerül az adapterre és még nem kapcsolódott a két 
eszköz. Mivel alapvetően úgy kerül átadásra a készülék, hogy párosítva lett a telefon és az adapter 
ennek az üzenetnek kicsi az esélye. 
 

 
 
Nincs fafaj kiválasztva! 
Elmulasztott fafajt megadni, ami a mérés feltétele. 
 
A távolság mérés meghiúsult! A távolság túl nagy, vagy a célfelület nem eléggé reflektív. 
Próbálja meg újra távolságmérést csökkentve a távolságot esetleg a mérés irányát. 
 
Hiba! A távolságmérőszenzor nem válaszol! 
Próbálja meg újra távolságmérést. 
 
Figyelem! Mérési tartományon kívüli távolságmérés! 
Próbálkozzon újra! Ha így sem mér az eszköz közelebb lépve csökkenteni kell a távolságot vagy 
olyan irányból kell mérni a fát, ahol kedvezőbbek a fényviszonyok. 
 
Hiba a távolságmérő működésében 
Ez általában akkor fordul elő, ha gyors egymás után nyomja meg a mérés gombját. Várjon pár 
másodpercet, majd ismét érintse meg a mérés gombját. 
 
Kommunikációs hiba! 
Ellenőrizze, hogy a telefon és az adapter csatlakozása működik-e. Ha nem, érintse meg a bal felső 

sarokban az  ikont 
 
A MobileForester eszköz nincs csatlakoztatva! 

A párosítás elvégezhető bármelyik mérési funkcióban  ikon megérintésével. 
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Ezt megérintve elkezdi keresni a kapcsolatot az adapterrel. Ezt villogással jelzi (2s ütemben), 
amennyiben megtalálta, akkor a villogás ritmusa szaporább lesz a kapcsolat felvétele alatt. Ha 

létrejött a kapcsolat továbbiakban az alábbi ikon látható:  
 
A MobileForester be szeretné kapcsolni a Bluetooth-t. 
Bluetooth használata elengedhetetlen az eszköz működtetéséhez. A mobiltelefonon be kell 
kapcsolni a Bluetooth kommunikációt és a helymeghatározás funkciót, és meg kell győződni a két 
eszköz sikeres csatlakozásáról. Amennyiben a MobileForester-adapter aktív, de nincs aktív 
Bluetooth kapcsolat a telefon és az eszköz között, akkor a kommunikáció visszajelző (7) nagyobb 
időközönként (~3 s) villan egyet és a telefon kijelzőjén az eszköz ikonja áthúzottan látható. Ezt 
megérintve elkezdi keresni a kapcsolatot az adapterrel. Ezt villogással jelzi (2s ütemben), 
amennyiben megtalálta, akkor a villogás ritmusa szaporább lesz a kapcsolat felvétele alatt. Ha 

létrejött a kapcsolat továbbiakban az alábbi ikon látható.  
 
Megszakadt mérés folytatása 
Ha egy mérési művelet megszakadt az applikáció nem szabályos bezárásával, a telefon 
lemerülésével, az alábbi üzenet lesz látható és lehetősége lesz a megszakadt mérés folytatására. 
 

 
 
Mentési mappa létrehozása 
Ha valamilyen okból törölte a MobileForester mappát, amibe a fájlok exportálása történik, az 
applikáció az alábbi üzenetet fogja adni a program indulásakor: 
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Ebben az esetben válassza az IGEN-t. Majd bekerül a következő ablakban a telefontárhelyére: 
 

 
 
Itt ha már létezik a MobileForester mappa, akkor csak az applikáció hozzáférési joga lett letiltva. 
Ebben az esetben válassza a hozzáférés engedélyezését. 
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Ha törölte a MobileForester mappát, akkor a jobb felső sarokban a három pontos ikonra érintve 
lehet újra létrehozni a mappát, majd az engedélyt megadni. 
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Figyelem: az export-import funkciók nem működnek. A probléma megoldásához indítsa újra az 
applikációt és adjon meg egy mappát. 
Futó appban szeretne mérést exportálni vagy fafaj listát exportálni vagy importálni, akkor ez 
jelenik meg a kijelzőn.  
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Mérési feltételek 
Rendkívüli körülmények között, hibás mérési eredményt kaphat. Ilyenek pl. a nagyon erős 
napsugárzás, nagy hőmérsékletingadozás, túl erős vagy gyenge fényvisszaverődés, az alacsony 
akkumulátor töltöttségi szint, nem stabilan tartott készülék. 
Amikor a mért tárgynak erős a fényvisszaverő képessége (üveg tükör, fém felület), a lézer is 
tükröződhet, ami hibás mérési eredményt okozhat. Amikor tükröződés nélküli vagy nagyon sötét 
felületet mérünk, a mérési idő hosszabb lehet. Nem jól látszó vagy nagyon diverz felület esetén a 
távolságmérés sikertelen is lehet. 
 

Műszaki paraméterek: 
Lézer fokozat: Class 2 
Lézer típusa: vörös 
Alapbeállítás: A készülék kalibrálva lett, de a telefon elmozdítása után újra kalibrálni kell a 
Beállítások menüben a kalibrációs alpontban. 
Mérési adatok tárolása: A telefonon a MobileForester applikáción belül. 
Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 40 °C 
Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 45 °C 
Méret: magasság: 205 mm, szélesség: 150 mm, mélység: 55 mm 
Súly: 206 g telefon súlya nélkül. Összsúly telefon súlyától függ 
 

A készülék karbantartása 
Tilos a műszert magas hőmérsékleten és/vagy magas páratartalmú helyen tárolni!  
Tartsa tisztán a műszer felületét. Enyhén nedves rongyot használjon a készülék felületének 
tisztítására. A lézerablak és a fókuszáló lencsék tisztítását, az optikai eszközök tisztításához 
hasonlóan végezze. 
A készülék és tartozékainak tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket! 
 

Felelősség 
A Faforrás Kft nem felelős a szoftverben vagy annak dokumentációjában lévő hibákért, illetve az 
ilyen hibákból eredő profitveszteségért, adatvesztésért, kompatibilitási problémákért, elvesztett 
lehetőségekért és a következményes vagy velejáró károkért. A Faforrás Kft. a vonatkozó 
törvényeknek megfelelően a lehető legteljesebb mértékben kizár minden, a szoftver használatából 
vagy annak használhatatlanságából adódó felelősséget. 
 
A programban a változtatás jogát fenntartjuk. 
 
 
Sopron 2021. december 10. 
 
 
Faforrás Kft. 
E-mail: info@mobileforester.com 
Tel: +36 99 386 621 
 

 
Minden, a dokumentumban szereplő kép és szöveg a Faforrás Kft. tulajdona. Tilos azok írásos 
engedély nélküli másolása, vagy bármilyen formában történő sokszorosítása. 
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