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Dziękujemy za zakup produktu PRO, 
niezawodnego i wytrzymałego narzędzia 
dla profesjonalnych użytkowników.

Dotyczy modeli: 
PRO900 DIGITAL 20, PRO900 DIGITAL 40, 
PRO900 DIGITAL 60, PRO900 DIGITAL 80, 
PRO900 DIGITAL 100, PRO900 DIGITAL 120, 
PRO900 DIGITAL 150, PRO900 DIGITAL 180, 
PRO900 DIGITAL 200, 

 
PRO900 DIGITAL M 20, PRO900 DIGITAL M 40, 
PRO900 DIGITAL M 60, PRO900 DIGITAL M 80, 
PRO900 DIGITAL M 100, PRO900 DIGITAL M 120, 
PRO900 DIGITAL M 150, PRO900 DIGITAL M 180, 
PRO900 DIGITAL M 200.

Informacje ogólne
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać 
i zastosować się do poniższych zaleceń. Nieprzestrzeganie tych instrukcji 
może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Niniejszą instrukcję należy 
przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika. Aby uniknąć 
niepotrzebnych błędów, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystają-
ce z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami 
poziomnicy.

Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z  poziomicą 
w przypadku jej przeniesienia lub sprzedaży. Dla bezpieczeństwa mienia 
zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji obsługi, 
gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały 
podczas użytkowania urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją.

Przeznaczenie
Poziomnica elektroniczna służy do wyznaczania i pomiaru nachyleń 
powierzchni.
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1. Zawartość opakowania
» Poziomnica elektroniczna PRO900 Digital
» Instrukcja obsługi
» Zestaw baterii 3xAAA, 1.5V
» Pokrowiec ochronny (w wariancie z pokrowcem)

2. Specyfikacja techniczna

Lp.

1) Dokładność W pozycji 0° i 90°
W zakresie 1° - 89° 

±0,1°
±0,2°

2) Jednostki Przełączanie jednostek 
za pomocą przycisku (2) – „UNIT”

Zapamiętywanie pomiaru poprzez dłuższe 
przytrzymanie przycisku (7) - „SOUND”

[°], [%], [mm/m], 
[inch/ft] 

4) Temperatura
pracy

Temperatura, dla której przewidziana 
jest praca narzędziem z zachowaniem 
deklarowanych parametrów.

od +5° do +30°

7) Stopień ochrony 
obudowy Ochrona przed pyłem oraz wodą. IP65

5) Temperatura 
przechowywania

Po przekroczeniu temperatur wskazanych 
dla przechowywania, urządzenie może 
wymagać ponownej kalibracji lub zostać 
trwale uszkodzone. 

od -5 do +40°

6) Zasilanie

Używać wyłącznie baterii alkalicznych.
Urządzenie jest wyposażone w funkcję 
„auto-off” - w przypadku braku zmiany 
jego położenia przez około 10 minut, 
wyłączy się automatycznie.

Szacowany czas pracy na jednym 
zestawie baterii

3x AAA, 1.5V
150 godz. – 
z wyłączonym 

podświetleniem 
wyświetlaczy

75 godz.  –   
z włączonym 

podświetleniem 
wyświetlaczy

3) Pamięć 19 niezależnych 
pomiarów

Parametr Dodatkowe informacje Wartość
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3. Pierwsze użycie
a) Otwórz pudełko i sprawdź czy wszystkie 
    elementy wymienione w pkt. 1 są obecne.

b) Za pomocą małego wkrętaka odkręć 
    pokrywę baterii – śruby a, b, c, d.

c) Umieść 3 baterie AAA, 1.5V w module.

a, b

c, d

pokrywa 
baterii

d) UWAGA! Pod pokrywką baterii znajduje  
    się uszczelka zapewniająca odpowiedni 
    stopień ochrony przed zalaniem. 

    W przypadku wyciągnięcia uszczelki
    wraz z pokrywą baterii, należy umieścić 
    ją ponownie na swoim miejscu. 
    Upewnij się czy uszczelka komory baterii 
    nie zwinęła się.

e) Przykręć pokrywę baterii, dokręcając 
    śrubki aż do napotkania oporu.  
    Poprawne dokręcenie jest konieczne 
    dla utrzymania stopnia ochrony IP65.

f) Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku „POWER” (4).

g) Ustaw poziomnicę w poziomie, korzystając z libelli pomiarowej 
    umieszczonej w poziomnicy lub przy pomocy innej poziomnicy, 
    sprawdź odczyt na wyświetlaczu. 

h) Podobnie jak w punkcie g) ustaw poziomnicę w pionie, sprawdź odczyt 
    na wyświetlaczu.

i) Jeżeli moduł wskazuje „0.00° ±0.1°” dla ułożenia w poziomie oraz      
   „90.00° ±0.1°” dla poziomnicy ustawionej w pionie, urządzenie jest 
   skalibrowane i gotowe do pracy.

j) Jeżeli odczyt dla ustawionego urządzenia w poziomie lub pionie jest 
   różny od wartości wskazanych w poprzednim punkcie, przejdź do punktu 
   5 „Kalibracja” i skalibruj poziomnicę.

k) Sprawdź ponownie poziomnicę (pkt. g, h, i).

śruby

pokrywa 
baterii 

3xAAA 
1.5V

uszczelka

moduł 
elektroniczny

WYŚWIETLACZ 
GŁÓWNY (3)

WYŚWIETLACZ 
GÓRNY (1) POKRYWA BATERII (2)

POWIERZCHNIA 
POMIAROWA



5ver. 1.1

3. Pierwsze użycie
a) Otwórz pudełko i sprawdź czy wszystkie 
    elementy wymienione w pkt. 1 są obecne.

b) Za pomocą małego wkrętaka odkręć 
    pokrywę baterii – śruby a, b, c, d.

c) Umieść 3 baterie AAA, 1.5V w module.

POWER (4)

HOLD (5)

LIGHT (6)

SOUND (7)

UNIT (9)

REFERENCE (8)
d) UWAGA! Pod pokrywką baterii znajduje  
    się uszczelka zapewniająca odpowiedni 
    stopień ochrony przed zalaniem. 

    W przypadku wyciągnięcia uszczelki
    wraz z pokrywą baterii, należy umieścić 
    ją ponownie na swoim miejscu. 
    Upewnij się czy uszczelka komory baterii 
    nie zwinęła się.

e) Przykręć pokrywę baterii, dokręcając 
    śrubki aż do napotkania oporu.  
    Poprawne dokręcenie jest konieczne 
    dla utrzymania stopnia ochrony IP65.

f) Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku „POWER” (4).

g) Ustaw poziomnicę w poziomie, korzystając z libelli pomiarowej 
    umieszczonej w poziomnicy lub przy pomocy innej poziomnicy, 
    sprawdź odczyt na wyświetlaczu. 

h) Podobnie jak w punkcie g) ustaw poziomnicę w pionie, sprawdź odczyt 
    na wyświetlaczu.

i) Jeżeli moduł wskazuje „0.00° ±0.1°” dla ułożenia w poziomie oraz      
   „90.00° ±0.1°” dla poziomnicy ustawionej w pionie, urządzenie jest 
   skalibrowane i gotowe do pracy.

j) Jeżeli odczyt dla ustawionego urządzenia w poziomie lub pionie jest 
   różny od wartości wskazanych w poprzednim punkcie, przejdź do punktu 
   5 „Kalibracja” i skalibruj poziomnicę.

k) Sprawdź ponownie poziomnicę (pkt. g, h, i).



6 ver. 1.1

4. Tryby pracy i funkcje

4) Tryb pomiaru
względnego

3) Tryb sygnału
dźwiękowego

1. Naciśnij krótko przycisk „SOUND” (7), żeby uruchomić tryb 
    sygnału dźwiękowego:
»  jeśli poziomnica będzie znajdować się pod kątem 
    0°, 30°, 45°, 60° lub 90° - usłyszysz ciągły dźwięk,
»  jeśli poziomnica będzie znajdować się do 1° nad jednym 
    z w/w kątów - usłyszysz szybki przerywany dźwięk,
»  jeśli poziomnica będzie znajdować się do 1° poniżej jednego
    z w/w kątów - usłyszysz wolny przerywany dzwięk.

1. Włącz urządzenie i wybierz jednostkę zgodnie z instrukcją.
2. Ustaw urządzenie pod kątem, który ma być odniesieniem 
    dla dalszych pomiarów. 
3. Naciśnij krótko przycisk „REF” (8). Urządzenie przełączyło się 
    w tryb pomiaru względnego. Na wyświetlaczu pojawi się „0” (zero).
4. Naciśnij ponownie przycisk „REF” (8), żeby powrócić do trybu 
    normalnego (pomiaru całkowitego). Podczas pracy w trybie 
    pomiaru względnego wyświetlacz wygląda następująco:

Lp.

1) Tryb normalny 

2) Podświetlenie
wyświetlaczy

1. Naciśnij przycisk „POWER” (4). Urządzenie uruchomi się.
2. Wybierz jednostkę pomiaru (stopnie; %; mm/m; in/ft), 
    naciskając przycisk „UNIT” (9). Urządzenie jest gotowe do pracy. 
    Wyświetlacz pokazuje:

3. Wyświetlane strzałki wskazują kierunek, w którym należy 
    obracać poziomnicą elektroniczną, aby osiągnąć kąt 0° lub 90°.

1. Naciśnij krótko przycisk „LIGHT (6)”

UWAGA!: Podświetlenie wyświetlaczy włącza się automatycznie, 
kiedy następuje uruchomienie urządzenia. 
Jeśli nie jest potrzebne, wyłącz je, aby zmniejszyć zużycie energii.

Tryb pracy Opis
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5) Tryb pamięci 1. Włącz urządzenie i wybierz jednostkę zgodnie z instrukcją powyżej.
2. Ustaw urządzenie pod kątem, który ma zostać zapamiętany.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 s przycisk „SOUND” (7).
4. Wyświetlacz zacznie migotać. W prawym dolnym rogu pojawi się 
    numer zapamiętanego pomiaru:

 

5. Gdy ekran przestanie migotać, Twój pomiar zostanie zapamiętany. 
    Urządzenie powraca wtedy do trybu normalnego. 
    Możesz kontynuować pracę.
6. Powtórz punkty 2, 3 i 4, aby zapamiętać kolejne pomiary.
7. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 s przycisk „LIGHT” (6), 
    żeby odczytać zapamiętane pomiary. Używaj przycisków „REF” (8) 
    i „SOUND” (7), aby przeglądać pomiary.
8. Ponownie przyciśnij dłużej przycisk „LIGHT” (6), aby powrócić 
    do trybu normalnego.

UWAGA! Po zapełnieniu pamięci 19 pomiarami, kolejne będą 
nadpisywać najstarsze zapisane dane.

Lp. Tryb pracy Opis

6) Funkcja HOLD

7) Automatyczne 
odwracanie 
wyświetlacza

Jeśli pomiar jest przeprowadzany w sytuacji, w której nie widzisz 
wyświetlacza, możesz użyć funkcji „HOLD”.
1. Przeprowadź pomiar.
2. Naciśnij przycisk „HOLD” (5).
3. Weź z powrotem poziomnicę elektroniczną i odczytaj wynik. 
Wyświetlacz z włączoną funkcją „HOLD” wygląda następująco 
(wyświetlana jest litera „H”):

4. Naciśnij ponownie przycisk „HOLD” (5), żeby wyjść z trybu „HOLD”.

0 st

z pozycji normalnej
POMIAR POZIOMU

z pozycji odwróconej
POMIAR PIONU

-75 st 75 st
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5. Kalibracja
Wszystkie urządzenia są skalibrowane fabrycznie. Istnieje jednak 
możliwość rozkalibrowania urządzenia wskutek silnych wstrząsów 
lub narażenia urządzenia na zbyt niskie/wysokie temperatury.

Kalibracja poziomnicy elektronicznej PRO900 Digital

a) Znajdź wypoziomowaną powierzchnię, możesz ją sprawdzić za pomocą 
    libelli pomiarowej umieszczonej w poziomnicy. Jeżeli poziomnica 
    elektroniczna nie posiada libelli pomiarowej, do znalezienia poziomej 
    powierzchni użyj innej poziomnicy.

b) Naciśnij przez około 3 sekundy przycisk „HOLD” (5), 
    na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL1”, 
    naciśnij przycisk „REF” (8).

c) Zostaw poziomnicę unieruchomioną do momentu, 
    kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL2”.

d) Odwróć poziomnicę o 180° i odłóż dokładnie na tą 
    samą poziomą powierzchnię, naciśnij przycisk „REF” (8).

UWAGA!  Czynność kalibracji można powtórzyć kilkukrotnie. 
 Przy kalibracji bardzo ważnym elementem jest ustawienie idealnie 
 w powtarzalnych warunkach poziomnicy w położeniu poziomym!

 Skalibrowanie poziomnicy na krzywej powierzchni może powodować  
 błędne odczyty. 

e) Odczekaj około 4 sekundy, aż do momentu 
    pojawienia się na wyświetlaczu wyzerowanej pozycji.
    Kalibracja zakończona sukcesem!

180°180°



9ver. 1.1

6. Czyszczenie i przechowywanie

Niedozwolone sposoby użytkowania:
»  Poziomnica może być zastosowana tylko do użycia wskazanego przez producenta;
»  Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. 
    Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie należy korzystać z poziomicy;
» Nie upuszczać poziomicy, może to spowodować uszkodzenia;
» Niedozwolona jest samowolna przeróbka i modyfikacja poziomicy;
» Nie pozwalać na używanie poziomicy dzieciom bez odpowiedniego nadzoru. 
  Urządzenie nie służy do zabawy;
» Nie wrzucać urządzenia do ognia;
» Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi;
» Nie używać poziomicy w atmosferze wybuchowej;
» Chronić poziomicę przed niskimi i wysokimi temperaturami;
» Poziomice z magnesem nie powinny znajdować się blisko osób z rozrusznikiem serca;
» Nie przybliżać poziomic z magnesem do urządzeń elektronicznych;
» W przypadku poziomnic z magnesem nie pozwalać na niekontrolowane zaciskanie się poziomicy  
 z powierzchnią - nie umieszczać dłoni pomiędzy poziomicą a powierzchnią do której jest 
 przyciągana.

» W przypadku dłuższego nieużywania poziomicy należy wyjąć baterie;
»  Przechowywać z dala od dzieci;
»  Do czyszczenia nie używać żrących środków chemicznych. 
 Zaleca się stosowanie szmatki nasączonej wodą z płynem do naczyń.

PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76, 43-382 Bielsko-Biała, Polska
www.firma-pro.com

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 To urządzenie jest oznaczone zgodnie polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym 
 i elektronicznym oraz Dyrektywą  WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera 
 na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może 
 być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest 
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący 
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie 
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecz-
nych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

 Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać jako zwykłych odpadów domowych. Użytkownik jest 
 zobowiązany do tego, aby przekazać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich 
 punktów zbiórki lub wyrzucać do specjalnych pojemników udostępnionych w punktach handlowych.

PAP

20
PAP

20
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