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Zastrzeżenie 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
 
DELTA NIE DAJE JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI W ZAKRESIE NINIEJSZEGO MATERIAŁU, W 
TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, DOMNIEMANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI ORAZ 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. DELTA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
BŁĘDY ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB 
WYNIKOWE ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM, WYKONANIEM LUB WYKORZYSTANIEM 
NINIEJSZEGO MATERIAŁU.  
 
RETROSIGN GRX JEST ZBUDOWANY Z KOMPONENTÓW Z POWSZECHNĄ LICENCJĄ 
PUBLICZNĄ. KOD ŹRÓDŁOWY JEST DOSTĘPNY NA ŻYCZENIE. 
 
Przewidziane wykorzystanie/przeznaczenie 

Reflektometr RetroSign GRX jest przenośnym urządzeniem terenowym wykorzystywanym do 
miejscowej inspekcji i kontroli jakości właściwości odblaskowych znaków drogowych, odzieży 
odblaskowej, taśm odblaskowych oraz tablic rejestracyjnych. 

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa i Obsługi 

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone przez odpowiedni podmiot, mogą 
doprowadzić do utraty prawa użytkownika do posługiwania się tym sprzętem. 

 W RetroSign GRX nie można stosować innych baterii, niż te dostarczone z produktem. 

 

Informacje Dotyczące Utylizacji oraz Odzysku 

 

W kwestiach utylizacji RetroSign GRX w Państwa kraju, prosimy skontaktować się z autoryzowanym 

sprzedawcą. 

 

Zapraszamy na nasze strony internetowe:  

http://roadsensors.madebydelta.com/ 

http://roadsensors.madebydelta.com/
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ROZDZIAŁ 1: Wstęp 

Użytkowanie GRX 
Reflektometr RetroSign GRX jest przenośnym urządzeniem terenowym wykorzystywanym do 
miejscowej inspekcji i kontroli jakości wszystkich rodzajów znaków drogowych, odzieży odblaskowej, 
taśm odblaskowych oraz tablic rejestracyjnych, które są oświetlane w ciemności światłami pojazdów, 
np. w nocy lub w tunelach drogowych. 

Co mierzy GRX? 

RetroSign GRX mierzy wartość RA (współczynnik odblaskowości nocą). RA jest miarą, która 
wskazuje widoczność znaków drogowych, odzieży odblaskowej, taśm odblaskowych oraz tablic 
rejestracyjnych, widzianych przez kierowców pojazdów zmotoryzowanych w świetle reflektora. 

 

 

 

Modele 

RetroSign GRX jest reflektometrem z technologią źródła LED. Mierzy odblaskowość do 7 kątów 
obserwacji.  

Reflektometr jest oparty o geometrię punktową przysłony, porównywalną z odczytami laboratoryjnymi, 
odzwierciedla rzeczywiste warunki jazdy i pozwala na wykrywanie niepoprawnego nałożenia folii. 

RetroSign GRX łączy geometrie CEN i ASTM w jednym urządzeniu i jest dostępny w trzech 
podstawowych modelach: 

• GRX-1: jedno wejście/oświetlenie oraz 1 kąt obserwacji 

• GRX-3: jedno wejście/oświetlenie oraz 3 kąty obserwacji 

• GRX-7: jedno wejście/oświetlenie oraz 7 kątów obserwacji 

Korzystając z geometrii ASTM, znak jest oświetlany pod kątem wejścia -4º, podczas, gdy geometria 
CEN oznacza, że znak jest oświetlony pod kątem wejścia +5º.  
 
Zgodnie z wymaganiami, DELTA może dostarczyć dodatkowe kąty wejścia/oświetlenia +10º, +20º, 
+30º,+40º i +45º. Kąty wejścia/oświetlenia uzyskuje się montując z przodu GRX adaptery kąta. 

Wybór modelu GRX z 1, 3 lub 7 kątami obserwacji jest uzależniony od potrzeb użytkownika. 
Dostępne są następujące kąty obserwacji: 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º, oraz 2,0º. 

W zależności od wybranego modelu GRX oraz uzyskanego kąta (-ów) wejścia/oświetlenia, 
urządzenie będzie w stanie spełnić wszelkie kombinacje kątów określone w europejskich oraz 
amerykańskich normach, takich jak EN 12899, ASTM E 1709 oraz ASTM E 2540 dla znaków 
drogowych oraz EN 20471, ASTM 1809 dla odzieży odblaskowej. 

RA jest ważnym wskaźnikiem kontroli jakości znaków drogowych. 
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Normy międzynarodowe 

RetroSign GRX mierzy odblaskowość oraz oblicza RA zgodnie z międzynarodowymi normami CEN 

oraz ASTM. Urządzenie spełnia następujące europejskie i amerykańskie normy: 

• EN 12899: Stałe, Pionowe Znaki Drogowe, część 1-5 

Część 1: Stałe Znaki & Część 4: Fabryczna Kontrola Produkcji 

• EN 20471: Odzież Odblaskowa - Metody Badawcze i Wymagania 

• ASTM E 1709: Standardowe Metody Badawcze Pomiarów Znaków Odblaskowych 

Wykorzystując Przenośny Reflektometr pod Kątem Obserwacji 0,2 Stopnia. 

• ASTM E 2540: Standardowe Metody Badawcze Pomiarów Znaków Odblaskowych 

Wykorzystując Przenośny Reflektometr pod Kątem Obserwacji 0,5 Stopnia. 

• ASTM E 1809: Standardowe Metody Badawcze Pomiarów Odzieży odblaskowej pod Kątem 

Obserwacji 0,2 Stopnia i Kątem Wejścia -4 stopni. 

Przegląd RetroSign GRX 
Eksploatacja RetroSign GRX jest bardzo prosta i wymaga minimum poleceń. W przypadku 

nierzetelnego pomiaru, urządzenie pokaże komunikat lub wyda dźwięk ostrzegawczy. 

Wyniki pomiarów przedstawiane są na kolorowym ekranie dotykowym. 

Każdy pomiar może zostać połączony z nazwą użytkownika/operatora oraz nazwą serii, która może 

zawierać dane określone przez użytkownika (np. pola). 

GRX jest wyposażony w gniazdo USB do eksportu danych poprzez pendrive oraz w łącze Wi-Fi  

RetroSign GRX zasilany jest ładowaną baterią, umożliwiającej pomiar przez wiele godzin. Ładowarka 

baterii zasilana z sieci jest częścią standardowej dostawy. 

Większość przycisków na RetroSign GRX jest dostępnych poprzez ekran dotykowy. Przyciski oraz 

cechy fizyczne urządzenia pokazane są poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na RetroSign GRX od przodu i od tyłu 

Gniazdo 
serwisowe 

Wyłącznik 
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Adapter kąta 
Adapter kąta jest przymocowany do GRX za pomocą magnesów i może być łatwo usunięty. Kąty 

wejścia/oświetlenia i główny kąt obserwacji są zakodowane magnetycznie. 

Tylna strona adaptera kąta wykorzystywana jest do kalibracji i wygląda następująco: 

 

 

Więcej informacji jak kalibrować GRX, można znaleźć w Sekcji 3 - Informacje Eksploatacyjne.  

 

Obiektyw 
aparatu Adapter 

kąta 

Światło 
aparatu 

Wyzwalacz 

Akumulator 
wielokrotnego 
ładowania 

Soczewka 
czujnika 
pomiarowego 

Gniazdo 
USB 

Sygnalizator Głośnik 

Wskaźniki 
środka pola 
pomiarowego 

Mocowanie 
wysięgnika 

Adapter kąta 

Kod QR do 
kalibracji 

Tarcza 
kalibracji 

Wartości 
kalibracji 
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Ekran dotykowy 
RetroSign GRX posiada ekran dotykowy, dzięki któremu łatwo jest obsługiwać urządzenie z 

wykorzystaniem następujących ruchów: stuknięcie, przesunięcie i gest szczypnięcia. 

 

 

Funkcje i akcesoria GRX 
RetroSign GRX zawiera szereg standardowych i opcjonalnych funkcji i akcesoriów. 

Standardowe opcje i akcesoria 

• 5” kolorowy ekran dotykowy o wysokiej jasności 

• Mierzy RA, widoczność nocą 

• Wykrywacz i źródło z poprawką fotopową (oświetlacz A) 

• Łatwa, jednostopniowa procedura kalibracji z wbudowaną tarczą kalibracji 

• Pomiary możliwe w nocy i w dzień, w tym w pełnym świetle dziennym 

• Automatyczne rozpoznawanie kolorów 

• Odblaskowość legendy i tła znaku, obliczony kontrast 

• Gromadzenie danych właściwości znaku 

• Zapisywanie temperatury i wilgotności względnej 

• Automatyczne przechowywanie danych 

• Gniazdo USB do transferu danych na pendrive 

• Eksport danych do standardowych programów, jak Excel i Google Earth 

• Przechowywanie ponad 2 milionów pomiarów bez zdjęć oraz ponad 2 000 pomiarów ze 

zdjęciami 

• Ładowarka baterii zasilana z sieci 230 V/50 Hz lub 120V/60 Hz 

• Bateria zapasowa: 

• Etui ochronne 

Funkcje i akcesoria opcjonalne 

• Wbudowany odbiornik GPS 

• Wbudowana komunikacja bezprzewodowa 

• Wbudowany aparat dla zdjęć znaku, łatwej kalibracji i skanowania kodów kreskowych / QR 

• Rozpoznawanie położenia znaku oraz poprawny obrót urządzenia 

• Dodatkowy adapter kąta wejścia (+10º, +15º,+20º, +30º, +40º oraz 45º) 

• Wysięgnik 
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ROZDZIAŁ 2: Informacje ogólne 

Retroreflektometr 

Retroreflektometr RetroSign GRX mierzy parametr RA (wskaźnik odblaskowości). Parametr „R” 

przedstawia intensywność oświetlenia znaków drogowych widzianą przez kierowców pojazdów 

zmotoryzowanych przez światła reflektorów. 

RetroSign GRX automatycznie wykonuje pomiary, gdy aktywowany jest wyzwalacz lub pomiar 

aktywowany jest z ekranu dotykowego. Wynik i stan pokazane są na ekranie dotykowym. Wynik oraz 

inne informacje powiązane, przechowywane są w pamięci wewnętrznej. 

Urządzenie sterowane jest z ekranu dotykowego retroreflektometru. Pendrive USB jest 

wykorzystywany do transferu danych do komputera, w celu dalszego przetwarzania. 

Kalibracje fabryczne 
RetroSign GRX jest skalibrowany fabrycznie. Wartość RA odniesienia jest mierzona w 

akredytowanym laboratorium DELTA DANAK, wykorzystując spójne metody i sprzęt. 

W celu zapewnienia poprawnego mierzenia odblaskowości znaków przez GRX, zaleca się 

wykonywanie dziennej kalibracji z wykorzystaniem wzorca kalibracji dostarczonego z urządzeniem. 

Tarcza kalibracji (umieszczana na tyle adaptera kąta) powinna być wykorzystywana do weryfikacji i 

kalibracji retroreflektometru. 

Geometria pomiarowa 

GRX typu ASTM 

Kąt oświetlenia tego Beta 1 modelu wynosi -4º. Przesunięcia pomiędzy oświetleniem a podstawowym 

kątem obserwacji wynoszą 0,2º (GRX-1), a trzy kąty obserwacji to, odpowiednio, 0,2º, 0,5º oraz 1,0º 

(GRX-3), i wszystkie kąty obserwacji w GRX-7 (tj. 0.2º, 0.33º, 0.5º, 0.7º, 1.0º, 1.5º i 2.0º). Pole 

pomiarowe wynosi ø 25 mm / 1 cal. 

 

 

Geometria Znaków Drogowych Według ASTM E 1709 i 2540 

Kąt 
Wejścia/Oświetlenia 

Geometria Znaków Drogowych ASTM 
jest oparta na geometrii stworzonej do 

mierzenia odblaskowości tablic 
rejestracyjnych, stąd też, ujemny kąt 

wejścia. 

Kąt obserwacji 
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GRX typu CEN 

Kąt oświetlenia tego Beta 1 modelu wynosi +5º. Przesunięcia pomiędzy oświetleniem, a 

podstawowym kątem obserwacji wynoszą 0,33º (GRX-1), a trzy kąty obserwacji to, odpowiednio, 

0,33º, 0,5º oraz 1,0º (GRX-3), i wszystkie kąty obserwacji w GRX-7 (tj. 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 

1,5º oraz 2,0º). Pole pomiarowe wynosi ø 25 mm / 1 cal. 

 

GRX typu SAFETY 

Kąt oświetlenia Beta 1 wynosi +5º, a przesunięcia pomiędzy kątami oświetlenia i obserwacji wynoszą 

0,2º. Obszar pomiarowy wynosi ø 25 mm / 1 cal. 

 

 

 

 

Geometria Znaków Drogowych Według EN 12899 

Kąt Główny obserwacji 

Kąt Wejścia/Oświetlenia 

Symulacja, ok. 100-metrowej odległości 
widzenia Standardowe auto z lampami 

wolframowymi, światła 0,65m i kierowca 1,20 m 

ponad drogą 

Odzież ochronna według EN 20471 

Kąt Główny obserwacji 

Kąt Wejścia/Oświetlenia 
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GRX do pomiaru tasm odblaskowych (ECE 104) 

Kąt oświetlenia Beta 2 tego modelu wynosi + 5º. Przesunięcia pomiędzy oświetleniem, a 

podstawowym kątem obserwacji wynoszą 0,33º (GRX-1), a trzy kąty obserwacji to odpowiednio 0,33º, 

0,5º oraz 1,0º (GRX-3), i wszystkie dostępne kąty obserwacji w GRX-7 ( tj. 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 

1,5º i 2,0º). Pole  pomiarowe wynosi ø 25 mm / 1 cal. 

Dla ECE 104 można dostarczyć wielokątny adapter do pomiaru kątów oświetlenia Beta 2 z +/- 5 º, 

20º, 30º, 40º i 60º. 

      

 

Bateria 
Urządzenie jest zasilane baterią Li-Ion, która przy normalnym użytkowaniu nie wymaga konserwacji. 

Bateria jest standardową baterią Li-Ion Bosch. 

Bateria wyposażona jest w czujnik termiczny, który pozwala na ładowanie jedynie w zakresie od 0ºC 

do 45ºC (32ºF do 113ºF). To zapewnia długą żywotność baterii.  

Wyraźny spadek osiągalnych pomiarów, na w pełni naładowanej baterii, świadczy o tym, że bateria 

jest zużyta i musi być wymieniona. 

Dla Twojego bezpieczeństwa 

Nie należy wystawiać baterii na działanie ciepła lub płomieni: Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie 

należy kłaść baterii na grzejniku lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez 

dłuższy czas. 

Bateria może być przechowywana w zakresie temperatur od -10°C do +60°C (14°F do 140°F), 

jednakże zalecamy przechowywanie od 0°C do +30°C (32°F do 86°F), ze względu na uwarunkowania 

długowieczności baterii. 

Przed ładowaniem, należy zezwolić na schłodzenie ciepłej baterii.  

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas obsługi lub przechowywania baterii, w celu uniknięcia 

możliwych zwarć styków baterii. 

Nie należy wkładać baterii do ładowarki, jeśli ładowarka jest pęknięta. Użytkowanie uszkodzonej 

baterii może skutkować porażeniem prądem lub pożarem. 

Dalsze szczegóły można znaleźć w instrukcji użytkowania baterii. 
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Środki ostrożności: 

• Bateria powinna być zabezpieczona przed uderzeniem. Nie należy otwierać baterii.  

• Należy przechowywać baterię w suchym i czystym miejscu. 

• Ze względów ochrony środowiska, nie należy wyrzucać baterii wraz z odpadkami 

domowymi.  

Ładowarka baterii 
Ładowarka baterii dostarczana jest jako standardowe urządzenie do ładowania baterii z sieci 

zasilania. Dostępne są dwa modele ładowarki baterii: 

• Bosch AL1130CV, 230V AC, 50/60 Hz 

• Bosch BC330 Fast Charger (Ładowarka Błyskawiczna), 120V AC, 60 Hz 

Bateria naładuje się w pełni w około 45 minut. 

Ze względu na inteligentną metodę ładowania, stan ładowania baterii jest automatycznie wykrywany, 

a bateria ładowana przy optymalnym prądzie ładowania, w zależności od temperatury i napięcia 

baterii. 

W celu naładowania baterii, najpierw należy się upewnić, że RetroSign GRX jest wyłączony, 

następnie należy usunąć baterię z uchwytu oraz umieścić ją w ładowarce. Należy upewnić się, że 

bateria oraz ładowarka baterii są czyste i suche przed oraz w trakcie ładowania. 

 

W trakcie ładowania, ładowarka będzie podawać następujące informacje: 

Ładowarka AL1130CV 

• Jeśli zielona lampka sygnalizacyjna jest „włączona”, ładowarka jest podłączona, ale bateria 

nie jest włożona lub bateria nie jest w pełni naładowana i jest ładowana podtrzymująco. 

• Jeśli zielona lampka sygnalizacyjna „miga”, bateria jest ładowana błyskawicznie. Szybkie-

ładowanie zatrzyma się automatycznie, kiedy bateria będzie w pełni naładowana. 

Uwaga: Procedura ładowania błyskawicznego jest możliwa jedynie, kiedy temperatura baterii 

jest w dopuszczalnym zakresie temperatury ładowania (patrz poniżej). 

• Jeśli czerwona lampka sygnalizacyjna „miga”, bateria nie może przyjąć ładowania. Bateria 

może być uszkodzona lub styki ładowarki, bądź sama bateria, są zanieczyszczone. Należy 

przeczyścić styki ładowarki lub baterii i sprawdzić je. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy 

wymienić baterię. 

• Jeśli czerwona lampka sygnalizacyjna jest „włączona”, temperatura baterii jest poza 

dopuszczalnym zakresem temperatury ładowania. Gdy tylko dopuszczalna temperatura 

ładowania zostanie osiągnięta, ładowarka baterii automatycznie przełączy się w tryb 

ładowania błyskawicznego. 

Ładowarka BC330 

• Jeśli zielona lampka sygnalizacyjna jest „wyłączona”, ładowarka nie otrzymuje energii z 

gniazda zasilania. 

• Jeśli zielona lampka sygnalizacyjna jest „włączona”, ładowarka jest podłączona, ale bateria 

nie jest włożona lub bateria jest pełni naładowana bądź zbyt gorąca/zimna do ładowania 

błyskawicznego. Jak tylko osiągnięta zostanie odpowiednia temperatura, ładowarka 

automatycznie przełączy się w tryb ładowania błyskawicznego. 

• Jeśli zielona lampka sygnalizacyjna „miga”, bateria jest ładowana błyskawicznie. Szybkie 

ładowanie zatrzyma się automatycznie, kiedy bateria będzie w pełni naładowana. 
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Dla Twojego bezpieczeństwa 

Należy przeczytać wszystkie polecenia. Nieprzestrzeganie wszystkich poleceń wymienionych poniżej, 

może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami. 

• Bateria i ładowarka są specjalnie zaprojektowane do wykorzystania w połączeniu ze sobą. 

Ładowanie powinno odbywać się jedynie poprzez ładowarkę dostarczoną z urządzeniem. 

• Należy chronić baterię przed deszczem i wilgocią. Dostanie się wody do ładowarki baterii, 

zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

• Nie należy wkładać baterii do ładowarki, jeśli ładowarka jest pęknięta. Używanie uszkodzonej 

baterii może skutkować porażeniem prądem lub pożarem. 

• Nie należy demontować ładowarki lub używać ładowarki, jeśli została mocno uderzona, 

upuszczona lub inaczej uszkodzona w jakikolwiek sposób. Niepoprawny ponowny montaż lub 

uszkodzenie, może skutkować porażeniem prądem lub pożarem. 

• Należy utrzymywać ładowarkę baterii w czystości. Zanieczyszczenie może stworzyć 

niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

• Przed każdym użyciem, należy sprawdzić ładowarkę, kabel oraz wtyczkę. Nie należy używać 

ładowarki baterii, jeśli wykryte zostaną defekty. Nie należy samodzielnie otwierać ładowarki, a 

napraw powinien dokonywać jedynie wykwalifikowany personel, z wykorzystaniem 

oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone ładowarki, kable oraz wtyczki, zwiększają 

ryzyko porażenia prądem. 

• Nie należy stosować ładowarek na łatwopalnych powierzchniach (np. papierze, tkaninach, 

itp.) lub w środowiskach palnych. Ze względu na nagrzewanie się ładowarki w trakcie 

ładowania, istnieje niebezpieczeństwo pożaru. 

• Nie należy przechowywać baterii w ładowarce. Przechowywanie baterii w ładowarce przez 

dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia baterii lub pożaru. 

• Dalsze szczegóły można znaleźć w instrukcji użytkowania ładowarki. 

Porady praktyczne 

Przy ciągłych lub powtarzających się cyklach ładowania bez przerw, ładowarka może się nagrzewać. 

Nie należy się tym przejmować i nie wskazuje to na uszkodzenie techniczne jednostki. 
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ROZDZIAŁ 3: Informacje eksploatacyjne 

Pierwsze kroki 
Należy włączyć RetroSign GRX poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku pod urządzeniem. Po 

pewnym czasie system uruchomi się, a urządzenie będzie gotowe do użycia. 

RetroSign GRX automatycznie przełącza się w tryb czuwania, jeśli urządzenie nie jest używane przez 

określony okres czasu (patrz ‘Ustawienia’ w tej sekcji). Z trybu czuwania, urządzenie jest gotowe w 

ciągu 1-2 sekund. 

Jeśli to konieczne, należy skalibrować urządzenie (patrz ‘Kalibracja’ w dalszej części niniejszej 

sekcji). W celu zapewnienia wysokiej jakości danych, DELTA zaleca kalibrację urządzenia co 

najmniej raz dziennie, zazwyczaj rano, przed rozpoczęciem pomiarów. 

Włączanie/wyłączanie urządzenia oraz tryb czuwania 
Włączanie: nacisnąć czerwony przycisk zasilania. 

Tryb czuwania: nacisnąć przycisk zasilania przez krótką chwilę, aby wyłączyć RetroSign GRX oraz 

ustawić na tryb czuwania. Urządzenie może być łatwo włączone ponownie, poprzez ponowne 

naciśnięcie przycisku zasilania. 

Wyłączanie: aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania 

przez kilka sekund, dopóki nie pojawi się na ekranie dotykowym „Power Off” (Brak Zasilania). 

Następnie, aby wyłączyć urządzenie, należy dotknąć ekranu. 

Środki ostrożności: W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego błędu, 

należy niezwłocznie usunąć baterię. 

Ikony 
Ikony na pasku stanu, na górze ekranu, podają informacje dotyczące stanu urządzenia oraz trybu 

działania: 

 

 

Śledzenie 
lokalizacji 
aktywne 

Hotspot Wi-Fi Sygnał Wi-Fi 

Czas 

Stan 
baterii 

Połączenie 
bluetooth 

Ostrzeżenie 
systemowe 
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Menu główne 
Dostęp do przeróżnych działań urządzenia możliwy jest za pośrednictwem menu głównego.  

Należy nacisnąć  w lewym, górnym rogu ekranu GRX, aby uzyskać dostęp do menu głównego. 

Dostęp do menu głównego można również uzyskać poprzez przesunięcie palcem po ekranie od lewej 

do prawej. 

Menu główne wygląda następująco: 

 

 

Menu główne składa się z następujących elementów:  

Ikona Funkcja Objaśnienie 

 

Pomiar Przeprowadzenie inspekcji 

 

Seria Wybór, dodanie lub usunięcie serii pomiarów 

 

Użytkownicy Wybór, dodanie, edycja lub usunięcie użytkownika 

 

Szablony Dodanie, edycja lub usunięcie szablonów 

 
Dziennik 

Przegląd wykonanych pomiarów oraz serii. 
Eksport lub usunięcie danych 

 
Kalibracja Kalibracja GRX 
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Ustawienia Zmiana ustawień, np. czasu, daty 

 

 

 

Użytkownicy 

„Użytkownik” wykorzystuje się do identyfikacji operatora urządzenia. Nazwa użytkownika jest 

zapisywana w dzienniku, wraz z każdym pomiarem. 

Wybrany użytkownik pokazany jest na górze menu głównego. Aby zmienić użytkownika lub dodać 

nowego użytkownika, należy wybrać   „Użytkownik” z menu głównego. Na ekranie wyświetlony 

zostanie to poniższy obraz: 

 

 

Dostępnych jest pięć opcji: 

1) Aktywacja użytkownika poprzez stuknięcie nazwy użytkownika na liście. 

2) Filtracja lub szukanie istniejącego użytkownika poprzez stuknięcie ”Wpisz tutaj, aby 

filtrować..." oraz wpisanie odpowiedniego filtra. Należy zakończyć poprzez naciśnięcie . 

3) Edit/Edycja istniejącego użytkownika poprzez naciśnięcie . W okienku wyskakującym 

można zmienić nazwę użytkownika: 
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4) Add/Dodanie nowego użytkownika poprzez naciśnięcie . W okienku wyskakującym 

należy wpisać odpowiednią nazwę nowego użytkownika i nacisnąć ‘OK’: 

 

5) Usunięcie użytkownika poprzez naciśnięcie  , a następnie ’OK’. 

 

Praca z szablonami, seriami oraz inspekcjami 
Używanie GRX do przeprowadzania pomiarów jest bardzo proste. Jednakże, urządzenie szybko 

zawiera dużą liczbę pomiarów, których przyglądanie, jeśli nie są zorganizowane, może być raczej 

przytłaczające. Urządzenie pomaga organizować dane. 

Definicje: 

• Inspekcja definiowana jest jako wszystkie zebrane dane i pomiary na jednym znaku. 

• Szablon definiuje, które pomiary powinny być wykonane dla konkretnej inspekcji oraz 

zawiera informacje powszechnego zainteresowania dla serii inspekcji. 

• Seria odnosi się do konkretnego zadania i zawiera grupę powiązanych inspekcji, w tym to, 

które dane powinny być zebrane w trakcie nowych inspekcji. 

Uwaga: inspekcje są pogrupowane w serię. 

 

W praktyce, podczas korzystania z GRX, wpierw decydujemy o szablonie, następnie konfigurujemy 

jedną lub więcej serii i ostatecznie, wykonujemy pomiary:  

 

 

 

 

 →  →  

Szablon  Seria  Pomiary 
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Zalecana procedura dzienna po skalibrowaniu urządzenia: 

1. Tworzenie serii w oparciu o wybrany szablon (lub wybór istniejącej serii), gdzie można 

zapisać wszystkie swoje pomiary w odniesieniu do danego zadania. 

Uwaga: Jeśli nie ma stworzonego szablonu, należy najpierw taki stworzyć. 

2. Wykonanie pomiaru na miejscu. 

3. Badanie dziennika, w celu sprawdzenia wszystkich potrzebnych danych. 

4. Eksport danych pomiarowych do dalszej analizy i raportowania. 

Te kroki są dalej szczegółowo opisane w poniższych sekcjach. 

Opcja pojedynczego pomiaru 

GRX posiada funkcję „pojedynczego pomiaru”, gdy wymagany jest jedynie jeden pomiar (tj. wyceluj -i 

-wykonaj pomiar). Należy nacisnąć ikonę pojedynczego pomiaru, aby aktywować tę funkcję. 

 

Uwaga: Wszystkie pola (tj. ID Znaku, Producent, Legenda, itp.) muszą być wypełnione w serii. 

Użytkownik nie będzie proszony o nie w trybie pomiaru pojedynczego. 

Funkcja Spełnia/nie spełnia 

GRX posiada wbudowaną funkcję spełnia / nie spełnia, która wskazuje czy badany znak spełnia bądź 

nie spełnia wymagań. Po zakończonym pomiarze pojawi się jeden z poniższych symbol: 

Znak spełnia wymagania:  

Znak nie spełnia wymagań:  

Funkcja ta będzie działać poprawnie, jeżeli podane zostaną wartości graniczne RA/kontrast dla tła, 

legendy i kontrastu. Połącz te trzy wartości do swoich potrzeb. Można wyłączyć tę funkcję poprzez 

usunięcie wartości lub wpisanie cyfry ‘0’. Na poniższym przykładzie pokazano, że będzie mierzone 

tylko tło: 

 

Wyniki spełnia/nie spełnia są automatycznie przechowywane w zbiorze danych, można je zobaczyć w 

dzienniku. 

Użytkowanie funkcji spełnia / nie spełnia jest dalej opisane w rozdziale ‘Szablony’, ‘Serie’, i ‘Pomiar'. 

Szablony 

Szablon definiuje, które pomiary powinny być przeprowadzone w ramach konkretnej inspekcji. 

Szablon określa pola danych, które mają być uchwycone w trakcie inspekcji, np. nazwa producenta, 

droga, lub ID znaku. 

Aby wybrać szablon lub dodać nowy szablon, należy wybrać  ‘Szablony" z menu głównego. Na 

ekranie wyświetli się lista zapisanych szablonów: 
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W dolnym wierszu nazwy szablonu, pokazany jest krótki opis ustawień szablonu. 

 

Dostępne są cztery opcje: 

1) Filtracja lub szukanie istniejącego szablonu 

2) Edycja istniejącego szablonu  

3) Dodanie nowego szablonu  

4) Usunięcie szablonu  

Poniżej znajdują się polecenia dla każdej z tych opcji. 

 

1) Filtracja lub szukanie istniejącego szablonu 

• Można filtrować lub szukać istniejącego szablonu poprzez puknięcie "Wpisz tutaj by 

filtrować...": 

 

• Do wpisania nazwy odpowiedniego filtra, należy wykorzystać klawiaturę, która pojawi się na 

ekranie. Po skończeniu, należy nacisnąć : 

Funkcja 
spełnia/nie 
spełnia 
aktywowana Przesunąć palcem z 

prawej do lewej, aby 
uzyskać dostęp do 
opcji. 

Robienie 
zdjęcia 
aktywowane 

Legenda=4 Tło=4 

Pomiar 
pojedynczy 
aktywowany 
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• Ekran wyświetli szablon (-y), które odpowiadają filtrowi. 

 

2) Edycja istniejącego szablonu 

• Edytować istniejący szablon można poprzez puknięcie odpowiedniego szablonu, a następnie 

przyciśnięcie  na górze ekranu. 

 

• Na ekranie zostanie wyświetlone poniższe, z nazwą szablonu napisaną na górze: 
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• Zmienić projekt szablonu można poprzez określenie poniższych elementów: 

- Czy ma to być pojedynczy, czy wielokrotny pomiar? 

Uwaga: w przypadku aktywacji „Pomiar Pojedynczy"), niektóre opcje mogą być 

wyłączone. 

- Czy funkcja spełnia/nie spełnia ma zostać aktywowana? Jeżeli tak, pamiętaj o wpisaniu 

wymaganych wartości dla tła, legendy i kontrastu. Wpisz "0" lub pozostaw pole puste, 

jeżeli nie potrzebujesz którejś z powyższych danych. 

- Ile pomiarów (tła i legendy) należy wykonać? Należy użyć funkcji przesunięcia w górę / 

w dół, aby wybrać odpowiedni numer (0-10). 

- Czy dodać zdjęcie do pomiaru? Nacisnąć „Zrób Zdjęcie”? (Opcja dodatkowa).  

- Które pola danych powinny być powiązane z szablonem? Należy nacisnąć „Ddodaj 

nowe pole" i wybrać rodzaj pola, które chce się dodać z rozwijanego menu (nacisnąć 

strzałkę na ekranie, aby lista się rozwinęła - patrz zrzut ekranu poniżej). Można dodać 

pola spersonalizowane poprzez wybór „ Dodaj nowe pole” z listy oraz następnie wpisując 

nazwę własnego pola danych. Naciskając „Dodaj" można zakończyć dodawanie pól. 

 

 

Wszelkie zmiany dokonane w szablonie są automatycznie zapisywane. Po zakończeniu edycji 

szablonu, należy nacisnąć , aby powrócić do listy szablonów. 

 

3) Dodanie nowego szablonu 

• Dodać nowy szablon można poprzez naciśnięcie  na górze ekranu. Na ekranie zostanie 

wyświetlone poniższe: 
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• Należy wprowadzić odpowiednią nazwę szablonu oraz wpisać ją na górze ekranu, w polu 

„Nazwa".  

 

• Następnie, należy zaprojektować nowy szablon, poprzez zdefiniowanie następujących 

elementów: 

- Czy ma to być pojedynczy, czy wielokrotny pomiar? 

Uwaga: w przypadku aktywacji „Pomiar Pojedynczy", niektóre opcje mogą być 

wyłączone. 

- Czy funkcja spełnia/nie spełnia ma zostać aktywowana? Jeżeli tak, pamiętaj o wpisaniu 

wymaganych wartości dla tła, legendy i kontrastu. Wpisz "0" lub pozostaw pole puste, 

jeżeli nie potrzebujesz którejś z powyższych danych. 

- Ile pomiarów (tła i legendy) należy wykonać? Należy użyć funkcji przesunięcia w górę / 

w dół, aby wybrać odpowiedni numer (0-10). 

- Czy dodać zdjęcie do pomiaru? Nacisnąć „Zrób Zdjęcie”? (Opcja dodatkowa).  

- Które pola danych powinny być powiązane z szablonem? Należy nacisnąć „Dodaj nowe 

pole" i wybrać rodzaj pola, które chce się dodać z rozwijanego menu (nacisnąć strzałkę 

na ekranie, aby lista się rozwinęła - patrz zrzut ekranu poniżej). Można dodać pola 

spersonalizowane poprzez wybór „Dodaj nowe pole” z listy oraz następnie wpisując 

nazwę własnego pola danych. Naciskając „Dodaj" można zakończyć dodawanie pól. 

 

Wszelkie zmiany dokonane w szablonie są automatycznie zapisywane. Gdy już zakończymy 

projektowanie nowego szablonu, należy nacisnąć , aby powrócić do listy. 

 

4) Usunięcie szablonu 

Można skasować szablon najpierw stukając w odpowiednią nazwę szablonu, a następnie naciskając 

 oraz ‘OK’. Szablon zostanie usunięty. 
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Serie 

Inspekcje pogrupowane są w serie, które ułatwiają pracę z GRX i sprawiają, że jest bardziej 

przystępna.  

Nazwą serii może być etykieta, np. nazwa drogi, rodzaj znaku lub konkretny znak. Wygodnym jest 

grupowanie inspekcji pod kątem punktu geograficznego, drogi lub części ulicy, dla łatwiejszego 

rozpoznawania. Nazwa serii dla takiej grupy inspekcji zostanie zapisana w dzienniku wraz z 

odczytami.  

W celu użycia serii, musi to być aktywowane. Poniżej opisano, jak to zrobić. 

• Należy otworzyć menu główne i wybrać  ‘Serie’. Na ekranie zostanie wyświetlona lista 

serii już zdefiniowanych w GRX:  

 

• W dolnym wierszu nazwy serii pokazany jest krótki opis ustawień serii. 

Poniżej znajdują się te opcje (podobnie, jak w przypadku szablonów): 

1) Aktywacja serii 

2) Filtracja lub szukanie istniejących serii 

3) Edycja istniejących serii 

4) Dodanie nowych serii 

5) Usunięcie serii 

Poniżej znajdują się polecenia dla każdej z tych opcji. 

1) Aktywacja serii 

Seria zostanie aktywowana po wybraniu odpowiedniej nazwy serii z listy. 

 

2) Filtracja lub szukanie istniejących serii 

• Aby filtrować lub wyszukać istniejącą nazwę serii, należy stuknąć ‘Wpisz tu aby filtrować...” 

 

• Za pomocą klawiatury, która pojawi się na ekranie, można wpisać nazwę odpowiedniego 

filtra. Po zakończeniu, należy nacisnąć . 

 

• Ekran wyświetli serie, które odpowiadają filtrowi. 

 

Pomiar 
pojedynczy 
aktywowany 

Przesuwając palcem w 
lewo, uzyskamy dostęp 
do opcji 
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3) Edycja istniejących serii 

• Edytować istniejącą serię można poprzez naciśnięcie  na górze ekranu. Ekran wyświetli 

to: 

 

• Zmienić projekt serii można poprzez określenie poniższych elementów: 

- Czy ma to być pojedynczy, czy wielokrotny pomiar? 

Uwaga: w przypadku aktywacji „Pomiar Pojedynczy", niektóre opcje mogą być 

wyłączone. 

- Czy funkcja spełnia/nie spełnia ma zostać aktywowana? Jeżeli tak, pamiętaj o wpisaniu 

wymaganych wartości dla tła, legendy i kontrastu. Wpisz "0" lub pozostaw pole puste, 

jeżeli nie potrzebujesz którejś z powyższych danych. 

- Ile pomiarów (tła i legendy) należy wykonać? Należy użyć funkcji przesunięcia w górę / 

w dół, aby wybrać odpowiedni numer (0-10). 

- Czy dodać zdjęcie do pomiaru? Nacisnąć „Zrób Zdjęcie”? (Opcja dodatkowa).  

- Które pola danych powinny być powiązane z szablonem? Należy nacisnąć „Dodaj nowe 

pole" i wybrać rodzaj pola, które chce się dodać z rozwijanego menu (nacisnąć strzałkę 

na ekranie, aby lista się rozwinęła - patrz zrzut ekranu poniżej). Można dodać pola 

spersonalizowane poprzez wybór „Dodaj nowe pole" z listy oraz następnie wpisując 

nazwę własnego pola danych. Naciskając „Dodaj" można zakończyć dodawanie pól. 
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Wszelkie zmiany dokonane w serii są automatycznie zapisywane. Po zakończeniu edycji serii, należy 

nacisnąć , aby powrócić do listy serii.  

 

4) Dodanie nowych serii 

• Aby dodać nową serię, należy nacisnąć  na górze ekranu. 

 

• Należy wybrać szablon, o który oparta będzie seria (wskazówki dotyczące konfigurowania 

szablonu można znaleźć w sekcji „Szablony”, opisanej wcześniej w niniejszej sekcji) 

 

• Należy wprowadzić odpowiednią nazwę serii oraz wpisać ją na górze ekranu, w polu 

„Nazwa".  

 

• Następnie, należy zaprojektować nową serię, poprzez zdefiniowanie następujących 

elementów: 

- Czy ma to być pojedynczy, czy wielokrotny pomiar? 

Uwaga: w przypadku aktywacji „Pomiar Pojedynczy", niektóre opcje mogą być 

wyłączone. 

- Czy funkcja spełnia/nie spełnia ma zostać aktywowana? Jeżeli tak, pamiętaj o wpisaniu 

wymaganych wartości dla tła, legendy i kontrastu. Wpisz "0" lub pozostaw pole puste, 

jeżeli nie potrzebujesz którejś z powyższych danych. 

- Ile pomiarów (tła i legendy) należy wykonać? Należy użyć funkcji przesunięcia w górę / 

w dół, aby wybrać odpowiedni numer (0-10). 
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- Czy dodać zdjęcie do pomiaru? Nacisnąć „Zrób Zdjęcie”? (Opcja dodatkowa).  

- Które pola danych powinny być powiązane z szablonem? Należy nacisnąć „Dodaj nowe 

pole" i wybrać rodzaj pola, które chce się dodać z rozwijanego menu (nacisnąć strzałkę 

na ekranie, aby lista się rozwinęła - patrz zrzut ekranu poniżej). Można dodać pola 

spersonalizowane poprzez wybór „„Dodaj nowe pole" z listy oraz następnie wpisując 

nazwę własnego pola danych. Naciśnięcie „Dodaj" zakończy dodawanie pól. 

 

Wszelkie zmiany dokonane w serii są automatycznie zapisywane. Po zakończeniu projektowania 

nowej serii, należy nacisnąć , aby powrócić do listy serii. 

 

5) Usunięcie serii 

Można skasować serię najpierw stukając w odpowiednią nazwę serii, a następnie naciskając  

oraz ‘OK’. Seria zostanie niniejszym usunięta. 

 

Przeprowadzanie inspekcji 

Po skonfigurowaniu serii, jesteśmy gotowi do przeprowadzenia inspekcji. 

• Należy wybrać ‘Pomiar" z menu głównego i nacisnąć przycisk wyzwalacza na uchwycie 

GRX, aby zainicjować nową inspekcję: 

 

• Wyświetlacz teraz pokazuje przegląd pól danych określonych dla inspekcji (jeśli „pomiar 

pojedynczy” nie został aktywowany): 



RetroSign GRX Instrukcja Obsługi / styczen 2021 29   DELTA 

 

 

• Nazwa serii jest pokazana w górnej części ekranu. Inspekcja automatycznie przejmuje pola 

danych z serii. My musimy jedynie wypełnić pola, np. ID Znaku. Jeśli jest taka potrzeba, 

można zmienić pojedyncze pola danych na tym poziomie. 

• Kiedy funkcja spełnia/nie spełnia jest aktywowana (jak na powyższym zdjęciu) można 

wprowadzić wymaganą(e) wartość dla tła, legendy i/lub kontrastu. Wpisz "0" lub pozostaw 

pole puste, jeżeli nie potrzebujesz którejś z powyższych danych. 

Uwaga: Można zmienić na tryb „pomiaru pojedynczego” bezpośrednio z ekranu inspekcji. Jeśli 

tak zrobisz, wybrana seria zostanie zaktualizowana o to ustawienie.  

Uwaga: aby aktywować odczytywanie kodu QR (funkcja dodatkowa) dla pola lub usunąć pole, 

należy przesunąć palcem pole z prawej do lewej - na ekranie pojawi się: 

 

• Należy nacisnąć ikonę „Skanuj", aby wybrać odczyt kodów kreskowych lub nacisnąć ikonę 

„Usuń", aby skasować pole. 

 

Po wykonaniu powyższych kroków, inspekcja jest gotowa do przeprowadzenia.  

• Naciskając „Dalej" na ekranie dotykowym (lub poprzez naciśnięcie przycisku wyzwalacza), 

rozpoczynamy odczyty pomiarowe, a następnie należy dokładnie przestrzegać poleceń na 

ekranie. 
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Poniżej znajdują się szczegóły różnych rodzajów zadań, o które urządzenie może poprosić. O ile i o 

jakie działania poprosi, zależy od tego, które elementy będą zawarte w konkretnym szablonie. 

 

Zrób zdjęcie (opcja dodatkowa) 

Użyj GRX, aby zrobić zdjęcie danego znaku.  

• Aby zrobić zdjęcie, należy nacisnąć wyzwalacz (lub stuknąć ikonę ): 

 

• Następnie należy nacisnąć , aby zatwierdzić zdjęcie i kontynuować inspekcję. 

• Alternatywnie, aby zrobić nowe zdjęcie, należy nacisnąć . 

• Lub nacisnąć , aby anulować i kontynuować inspekcję bez wykonywania zdjęcia.. 

 

Przeprowadź inspekcję 

Wykonaj pomiar (-y), kiedy pojawi się na ekranie jeden z tych komunikatów:  

lub  

 

       (Pomiar tła znaku    Pomiar legendy znaku 

 

• Należy umieścić RetroSign GRX na elemencie, który chce się pomierzyć i nacisnąć „Pomiar” na 

ekranie (lub nacisnąć przycisk wyzwalacza na rączce GRX), aby wykonać odczyt pomiarowy. 
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Uwaga: należy wykorzystać czerwony wskaźnik środka pola pomiarowego umieszczony na 

bokach oraz dole urządzenia GRX (wskazuje gdzie znajduje się obiektyw) jako wytyczne, w celu 

zapewnienia poprawnego umieszczania GRX: 

 

W celu uzyskania wskazówek, jak unikać błędów pomiarowych, należy przeczytać „Jak ograniczyć 

błędy” w Sekcji 4 - Błędy i Ostrzeżenia. 

Potwierdź Wyniki 

Po zakończeniu inspekcji, wyniki zostaną wyświetlone na ekranie, w celu zatwierdzenia: 

 

Potwierdź wyniki na ekranie: 

• Aby ponownie wykonać pomiar, należy nacisnąć „Powtórz pomiar" lub nacisnąć  w lewym 

górnym rogu. 

• Aby przyjąć wyniki, należy nacisnąć „Zatwierdź" na ekranie, co zatwierdzi pomiar.  

• Aby całkowicie zatrzymać pomiar, należy nacisnąć „Przerwij".  

Uwaga: wszystkie powiązane wyniki pomiarów zostaną odrzucone. 

 

Wskaźniki środka 
pola pomiarowego 

Pomiary odblaskowości dla różnych 
kątów obserwacji. Kąt główny jest 
powiększony. 

Przedni adapter kąta jest używany 

Kierunek, w którym ustawiony jest znak (kompas) 

Przechylenie w przód/w tył 

Obrót urządzenia 
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Kolor znaku 

Urządzenie automatycznie sugeruje kolor znaku. W niektórych przypadkach, np. podczas mierzenia 

zużytych znaków lub znaków pomarańczowych lub brązowych, GRX może mieć trudności z 

identyfikacją właściwego koloru. Aby zmienić kolor zapisany z inspekcją, należy stuknąć rozwijaną 

strzałkę obok koloru oraz wybrać poprawny kolor z listy: 

 

 

Można kontynuować wykonywanie inspekcji, postępując zgodnie z poleceniami na ekranie. Na górze 

ekranu, wskaźnik procesu podkreśla postęp procesu inspekcji, np.: 

 

 

 

Widok wyników 

Po zakończeniu wszystkich kroków inspekcji, ekran główny pokaże wyniki inspekcji: 
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Przesuwając z prawej na lewą, można zobaczyć wszystkie szczegóły inspekcji. Patrz część: 

„Zrozumienie inspekcji” w akapicie „Dziennik”, w zakresie dalszych szczegółów odnośnie inspekcji. 

Uwaga: Z poziomu wyników można przejść do innej serii: 

  

 

 

Podczas zmiany na inną serię, pokazane zostaną dane z nowej serii. 

Jeśli podczas inspekcji wystąpi problem, na ekranie pojawi się błąd lub ostrzeżenie. Dalsze szczegóły 

można znaleźć w Sekcji 4- Błędy i ostrzeżenia. 

Dziennik 
RetroSign GRX prowadzi dziennik wszystkich przeprowadzonych inspekcji. Aby uzyskać dostęp do 

tego dziennika, należy wybrać ‘Log’ z menu głównego, a na ekranie wyświetlona zostanie lista 

serii: 

 

 

Z listy serii można:  

• przeglądać i usuwać inspekcje: 

• usuwać dane serii 

• eksportować dane serii 

Te opcje są lepiej wyjaśnione poniżej. 

Przeglądaj serie i usuwaj inspekcje 

Aby zobaczyć inspekcje powiązane z serią, należy stuknąć odpowiedni wiersz w podsumowaniu 

dziennika.  

Zmiana serii 

Nazwa serii 

Nazwa szablonu 

Okres wykonywania 
inspekcji 

Liczba 
inspekcji 
wykonanych w 
serii 
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Poniżej znajduje się przykład dziennika danych dla danej serii: 

 

 

 

Poniżej znajduje się kilka wyjaśniających notatek, dotyczących danych oglądanych w dzienniku 
danych: 

Dane z jednej 
inspekcji 

Dane kontrastu 
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Na poziomie danych dziennika można: 

• przeglądać inspekcję: stuknij w jedną z inspekcji na liście, aby zobaczyć dane konkretnej 
inspekcji  

• usunąć inspekcji: należy przesunąć palcem z prawej na lewą na inspekcji i nacisnąć ikonę 

„Usuń" , aby wykasować konkretną inspekcję. Alternatywnie, można stuknąć na 

inspekcję, aby zobaczyć dane, a stamtąd wybrać ikonę „Usuń”  w prawym górnym rogu, 
aby usunąć dane. 

 

 

 

Zrozumienie danych inspekcji 

Inspekcja zawiera przeróżne dane, wyświetlane na ekranie GRX. Poniżej znajdują się wyjaśnienia 

odnośnie zestawu danych połączonych z jedną inspekcją.  

Symbol na dole ekranu wskazuje czy jest kilka stron. Należy wykorzystać funkcję przesuwania 

palcem, aby poruszać się między stronami. Można również przewinąć w górę/w dół, aby zobaczyć 

pełny zestaw danych na stronie 2. 

 

 

 

Dane 
kontrastu 

Dane legendy 

Dane tła 

Kąt główny 

Kąty dodatkowe 
Zdjęcia 
(opcjonalnie) 

Numer 
inspekcji 

Data 
inspekcji 

Aby wykasować dane: należy 
przesunąć z prawej na lewą i 
stuknąć w ikonę „Usuń”. 

Znak spełnia 

wymagania 
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Strona 1 inspekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa serii 

Powrót do listy 
dziennika 

Wskaźnik stron. Aby 
zobaczyć inne strony, 
należy przesunąć palcem 

Usunięcie danych 

Wskaźnik procesu 

Zdjęcie znaku 
(opcjonalne) 

Funkcja spełnia/ nie spełnia 

Nazwa serii 

Dane kąta głównego 

Dane kątów 
dodatkowych 

Dane legendy 

Dane tła 

Dane kontrastu 

Wykres pokazujący 
dane dla wszystkich 
kątów wejścia:  
Biała linia = legenda  
Czerwona linia = tło 
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Strona 2 inspekcji 

 

 

 

 

 

 

Nazwa serii 

Powrót do listy dziennika 

Wskaźnik procesu 

Nazwa serii 

Nazwa użytkownika 

Data inspekcji 

Typ adaptera kąta 

Numer seryjny GRX 

Tabela pokazująca 
dane inspekcji dla 
wszystkich kątów 
obserwacji 

Usunięcie danych 

Nazwa serii 

Wskaźnik procesu 

Usunięcie danych 

Powrót do listy dziennika 

Nazwa serii 

Nazwa użytkownika 

Data inspekcji 

Typ adaptera kąta 

Numer seryjny GRX 

Tabela pokazująca 
dane inspekcji dla 
wszystkich kątów 
obserwacji 

Funkcja spełnia/nie spełnia 
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Strona 3 inspekcji 

 

 

 

 

 

Pola powiązane z 
inspekcją 

Kierunek kompasu 

Przechył do przodu/do tyłu 

Obrót  

Temperatura 

Wilgotność względna 

Miejsce 
inspekcji 

Wskaźnik stron 
Przesuń palcem, aby 
zobaczyć inne strony 

Wykonaj gest 
szczypnięcia, by 
powiększyć/pomni
ejszyć. 

Zdjęcie znaku 
(opcja dodatkowa) 

Usunięcie danych 

Powrót do listy dziennika 

Wskaźnik procesu 
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Usunięcie danych serii 

Aby usunąć wszystkie dane w serii, umieść palec na konkretnej serii i przesuń po ekranie od prawej 

do lewej, co ujawni następujące ikony: 

 

• Należy nacisnąć ikonę „Usuń" , aby usunąć wszystkie dane w serii.  

Uwaga: Należy pamiętać, że zostaną usunięte wszystkie inspekcje w ramach serii. 

Eksport danych serii 

Dane można łatwo eksportować do oprogramowania dostępnego na rynku, takiego jak Excel i Google 

Earth. 

Jak eksportować dane jednej serii: 

• Z poziomu listy dziennika, należy przesunąć palcem po ekranie od prawej do lewej, aby 

pojawiły się poniższe ikony: 

 

 

• Należy nacisnąć ikonę „Eksport”  , aby pojawiło się wyskakujące menu: 
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• W okienku wyskakującym należy zaznaczyć lub odznaczyć rozszerzenia, w jakich dane mają 

być wyeksportowane (.xls, kmz., .jpg). Można wybrać, czy dane w arkuszu danych Excel 

mają być prezentowane poziomo czy pionowo. Można również wybrać, by miniatury zdjęć 

były zawarte w tych eksportowanych plikach. 

 

Jak eksportować dane kilku serii: 

• Należy długo stukać w serię, aby wejść w tryb łączony. W tym trybie można zaznaczać lub 

odznaczać serie pojedynczym stuknięciem w serię. 

 

• Po zaznaczeniu serii, należy stuknąć w ikonę „Zapisz": : 

 

• W okienku wyskakującym należy zaznaczyć lub odznaczyć rozszerzenia w jakich dane mają 

być wyeksportowane (.xls, kmz., .jpg). Można wybrać, czy dane w arkuszu danych Excel 

mają być prezentowane poziomo czy pionowo.  

 

Uwaga:  

Zapisz wybrane 

Wybierz wszystkie 



RetroSign GRX Instrukcja Obsługi / styczen 2021 41   DELTA 

Jeśli wybrane zostało „Pliki łączone", wszystkie zaznaczone serie zostaną zapisane do 

pojedynczych plików Excel / Google Earth. 

Jeśli wybrane zostało „Pliki pojedyncze", wszystkie zaznaczone serie zostaną zapisane do 

jednego pliku Excel / Google Earth. W Excelu, każda seria będzie miała swoją własną 

zakładkę w arkuszu: . 

W Google Earth, serie zostaną pokazane jako łączone zapisy w Miejscach Tymczasowych 

oraz poniżej nagłówka RetroSign GRX: 

 

Uwaga: jeśli inspekcje nie posiadają danych lokalizacyjnych, współrzędne 

szerokości/długości geograficznych będą ustawione na 0/0 stopni z pliku .kmz. Można 

również wybrać, by miniatury zdjęć były zawarte w tych eksportowanych plikach. 

 

Można kontynuować eksport danych, poprzez wykonywanie poniższych kroków. 

• Włóż pendrive do gniazda USB: 

 

 

• Naciśnij „Eksport”, aby przenieść dane na pendrive. 

Transfer danych zakończy się, gdy na ekranie pojawi się komunikat „Eksport zakończony pomyślnie". 

Można teraz wyciągnąć pendrive z eksportowanymi danymi i włożyć go do komputera lub 

odpowiednika. 

Nazwa pliku dla składniowego pliku pojedynczego to: ‘Retrosign GRX SNxxxx YYYY MM DD hh mm 

am v.xls’. Ostatnia litera (v lub h) określa pionowy lub poziomy układ Excela: 

 

W przypadku plików łączonych, nazwa pliku to:  

‘Retrosign GRX SNxxxx + nazwa serii+ data ostatniego wpisu do serii +v/h.xls’ 

 

Gniazdo USB 
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Poniżej znajdują się przykłady transferu danych, które prezentowane są poziomo lub pionowo w 

arkuszu Excel i Google Earth. 

Pola oznaczone na zielono wskazują, że znak spełnia funkcję spełnia/ nie spełnia, a pola oznaczone 

na czerwono wskazują, że znak nie spełnia wymagań. 

Widok pionowy 

Miniatura

Data 2017-01-20 10:25 2017-01-20 10:26 2017-01-20 10:29 2017-01-20 10:30

Uzytkownik Kjeld Kjeld Kjeld Kjeld

Szablon Horsholm main Horsholm main Horsholm main Horsholm main

Legenda Kolor Bialy Bialy Bialy Bialy

Legenda Ra 0.2° 70 71 66 65

Legenda Ra 0.33° 57 58 53 52

Legenda Ra 0.5° 38 39 35 34

Legenda Ra 0.7° 24 24 22 21

Legenda Ra 1.0° 16 17 15 15

Legenda Ra 1.5° 11 11 9 8

Legenda Ra 2.0° 7 7 6 5

Tlo Kolor Niebieski Niebieski Niebieski Niebieski

Tlo Ra 0.2° 3 3 3 3

Tlo Ra 0.33° 2 3 2 2

Tlo Ra 0.5° 2 2 2 2

Tlo Ra 0.7° 1 1 1 1

Tlo Ra 1.0° 1 1 1 1

Tlo Ra 1.5° 1 1 1 1

Tlo Ra 2.0° 0 0 0 0

Kontrast: 0.2° 23,33 23,67 22,00 21,67

Kontrast: 0.33° 28,50 19,33 26,50 26,00

Kontrast: 0.5° 19,00 19,50 17,50 17,00

Kontrast: 0.7° 24,00 24,00 22,00 21,00

Kontrast: 1.0° 16,00 17,00 15,00 15,00

Kontrast: 1.5° 11,00 11,00 9,00 8,00

Wymog RA dla legendy 80 40 40 40

Wymog RA dla tla 40 1 5 1

Wymog dla kontrastu 2,00 2,00 2,00 2,00

Szerokosc geogr. (°) 55,8746097 55,8746615 55,8737540 55,8737478

Dlugosc geogr. (°) 12,4971708 12,4972475 12,4971073 12,4971125

Kierunek ustawienia lica znaku (°) 47 31 215 145

Przechylenie (°) 7 6 2 6

Obrot (°) 1 2 2 2

Temperatura (°C) 22 22 20 20

Wilgotnosc Wzgl. (%) 34 34 36 37

Droga Kings Road Kings Road Kings Road Kings Road

Wlasciciel Community Community Community Community

Stan Worn Worn Worn Worn

Folia Legendy Beaded  III Beaded  III Beaded  III Beaded  III
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Widok poziomy 

 

Plik Google Earth 
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Kalibracja 

RetroSign GRX jest skalibrowany fabrycznie. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości danych, DELTA zaleca kalibrację RetroSign GRX raz dziennie, 

zazwyczaj rano, przed rozpoczęciem pomiarów. 

Proces kalibracji automatycznie zapewnia kompensację przesunięcia urządzenia, itp. 

Możliwe jest wykonanie dwóch typów kalibracji: 

• Kalibracja odniesienia  

• Kalibracja ciemna + kalibracja odniesienia 

Zazwyczaj wystarczy wykonanie kalibracji odniesienia dla urządzenia GRX przed rozpoczęciem 

pomiarów. Jednakże, zaleca się przeprowadzenie kalibracji ciemnej od czasu do czasu. 

Prostym sposobem na sprawdzenie czy potrzebna jest kalibracja ciemna, jest skierowanie GRX i 

pomiar w kierunku bez obiektów odblaskowych (np. powierzchnie błyszczące, okna, krawędzie oraz 

lampy, itp.), w odległości co najmniej 10 metrów / 33 stóp z przodu RetroSign GRX. Wynikiem takiego 

pomiaru powinno być zero lub, co najmniej, nie więcej niż 1-3. Jeśli uzyskana wartość jest wyższa, 

obiektyw optyczny może być zanieczyszczony. W takim przypadku, należy wyczyścić optykę oraz 

sprawdzić ponownie. 

Kalibracja ciemna (a następnie kalibracja odniesienia) jest zalecana, w celu wykonania poprawnych 

pomiarów. 

W celu kalibracji urządzenia GRX, należy nacisnąć „Kalibracja"    w menu głównym. 

 

 

Jak wykonać kalibrację odniesienia 

• Wypełnienie pól: należy wpisać wartości kalibracji nadrukowane na celu kalibracji lub 

zeskanować je z celu kalibracji poprzez wybranie „Skanuj kod kreskowy" 

 i umieszczenie kodu kreskowego z przodu czytnika:  
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• Po wprowadzeniu wartości do wszystkich pól, należy nacisnąć „Następny”. 

• Następnie, kalibracja GRX: Należy obrócić adapter kąta, aby tarcza kalibracji obrócona była w 

dół i zamocować tarczę kalibracji do GRX.  

 

• Aby skalibrować GRX, należy nacisnąć wyzwalacz (lub nacisnąć „Kalibracja”). 

• Kiedy na ekranie pojawi się komunikat „Kalibracja zakończona", należy nacisnąć „Gotowe”, aby 

zakończyć sesję kalibracji. Urządzenie jest teraz gotowe do pomiarów. 

W przypadku pomyślnej kalibracji, wykorzystane wartości kalibracji są zapisywane w GRX i będą 

sugerowanymi wartościami kolejnym razem, gdy rozpoczęta zostanie kalibracja. 

 

Jak wykonać kalibrację ciemną 

Aby wykonać kalibrację ciemną, należy otworzyć stronę kalibracji oraz wykonać poniższe czynności. 

• Wypełnienie pól: należy wpisać wartości wzorca kalibracji nadrukowane na celu kalibracji lub 

zeskanować je z celu kalibracji poprzez wybranie „Skanuj kod kreskowy” i umieszczenie kodu 

kreskowego z przodu czytnika: 
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• Kalibracja GRX: Należy nacisnąć „Kalibracja ciemna" i postępować zgodnie z instrukcjami na 

ekranie (np. wycelować urządzenie w kierunku, w którym nie ma niczego 10 m przed oraz z dala 

od jakiegokolwiek źródła światła). 

 

• Aby skalibrować, należy nacisnąć wyzwalacz (lub „Kalibracja”). 

• Kiedy na ekranie pojawi się komunikat „Kalibracja ciemna zakończona", należy nacisnąć 

„Następny”, aby zakończyć sesję kalibracji ciemnej.  
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• Następnie należy kontynuować, wykonując kalibrację odniesienia (instrukcje znajdują się 

powyżej: „Jak wykonać kalibrację odniesienia”) 

• Gdy kalibracja odniesienia jest również zakończona, urządzenie jest gotowe do pomiarów. 

Uwaga: jeśli wyniki pomiarów wciąż wydają się niepoprawne, nawet po kalibracji ciemnej GRX, 

zaleca się kontakt z autoryzowanym sprzedawcą lub DELTA. 

 

Ustawienia 
Możliwe jest dostosowanie oraz konfiguracja wielu, różnych pól danych dla RetroSign GRX, np. daty, 

dźwięku, wyświetlania, połączenia bezprzewodowego, itp.  

Aby uzyskać dostęp do listy tych zmiennych, należy wybrać  „Ustawienia” z menu głównego. 
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Symbol Objaśnienie 

 

     WiFi 

Włączenie/Wyłączenie WiFi i wybór sieci 

Połączenie WiFi może być aktywowane bądź dezaktywowane. 
Pokazana zostanie lista dostępnych sieci WiFi. 
 
 

 

     Bluetooth 

Włączenie/Wyłączenie Bluetooth i sparowanie z wysięgnikiem 

Połączenie Bluetooth może być aktywowane bądź dezaktywowane.  
Gdy Bluetooth jest włączony, GRX może komunikować się z przyciskiem 
zdalnym na wysięgniku. 
 
Połączenie Bluetooth jest wykorzystywane do wykonywania pomiarów z 
użyciem wysięgnika, w przypadku znaków drogowych umieszczonych na 
wysokości. 
 

 

    Hotspot 

Konfiguracja hotspotu WiFi 

Hotspot WiFi może być aktywowany bądź dezaktywowany.  
Jeśli nie są dostępne inne sieci, ta opcja pozwala, aby GRX stworzył 
swoją własną sieć. 
 
 

    Funkcja włączenia cyfry po   

           przecinku 

Funkcja włączenia cyfry po  przecinku 

Umożliwia przedstawienie wyników pomiarów z jednym miejscem po 

przecinku, zarówno w urządzeniu, jak i w wyeksportowanych plikach. 

 

    Dźwięk 

Regulacja dźwięku, aktywacja/dezaktywacja głośnego brzęczyka 

Głośność dźwięku urządzenia może być regulowana. 

 

Funkcja brzęczyka może być aktywowana bądź dezaktywowana, tj., 
może wskazywać, kiedy pomiar został rozpoczęty (1 dźwięk) lub 
zakończony (2 dźwięki). 

 

 

     Wyświetlanie 

Regulacja jasności wyświetlacza, ustawienie ‘czasu uśpienia’ 

Ta opcja pozwala użytkownikowi na wybór pomiędzy jasnością 
wyświetlacza kontrolowaną przez użytkownik a jasnością adaptacyjną. 
Gdy zostanie aktywowana jasność adaptacyjna, urządzenie dostosowuje 
jasność wyświetlacza automatycznie, w oparciu o poziom światła 
otoczenia. Oznacza to, że jasność wyświetlacza będzie niska przy niskim 
poziomie światła otoczenia i wysoka przy, na przykład, jasnym świetle 
słonecznym. 

Zmniejszenia jasności obniży zużycie mocy. 
 
Funkcja uśpienia pozwala użytkownikowi na zdecydowanie, po jakim 
czasie urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, po okresie 
nieaktywności (aby oszczędzać energię). Funkcja może być ustawiona w 
zakresie od 15 sekund do 30 minut, poprzez dotknięcie wyświetlacza. 
 

 

    Lokalizacja 

Włączenie/Wyłączenie śledzenia lokalizacji (GNSS) 

To ustawienie pozwala użytkownikowi na całkowite wyłączenie śledzenie 
lokalizacji. Wyłączenie lokalizacji oszczędza energię. 
Jeśli lokalizowanie jest wyłączone, nie będzie żadnych współrzędnych 
związanych z inspekcjami. 
 

 Wybór języka i układu klawiatury 

Ta opcja pozwala użytkownikowi na wybór języka oraz układu klawiatury. 
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    Język i klawiatura 
Należy pamiętać, że pełne tłumaczenie, we wszystkich podanych 
językach nie jest dostępne i przetłumaczone są tylko niektóre sekcje. 

Wszystkie jednostki wyświetlone i eksportowane (np. temperatura, 
odległość) są przeliczane w oparciu o ustawienia domyślne, w wybranym 
języku. 

 

    Data i czas 

Wybór czasu i strefy czasowej, ustawienie czasu i formatu daty 

W tym ustawieniu aktywować i dezaktywować można Automatyczną datę 
i czas oraz Automatyczną strefę czasową (wymaga połączenia 
internetowego).  

Jeśli aktywowana jest jedna lub obie funkcje, urządzenie wykorzysta 
informacje dostarczone internetowo. 

 
Użytkownik również może zdecydować w kwestii zegara 12- lub 24-
godzinnego, jak i wybrać format daty. 

    O urządzeniu 

Informacje o GRX 

Niniejsza sekcja zawiera informacje związane z konfiguracją oraz 
opcjami urządzenia. To są informacje, o dostęp do których może 
poprosić DELTA, w przypadku problemu z urządzeniem. 

 

Wysięgnik 
W celu mierzenia znaków na wysokim lub nieosiągalnym poziomie, zaleca się wykorzystanie 

wysięgnika. Przycisk na wysięgniku posiada te same możliwości, co wyzwalacz na urządzeniu GRX. 
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Montowanie GRX na wysięgniku 

• Uchwyt do wysięgnika jest montowany do GRX a śruba mocująca jest porządnie dokręcona 

śrubokrętem (patrz zdjęcie poniżej).  

 

 

• Następnie, GRX z zamontowanym uchwytem może zostać zainstalowany na wysięgniku.  

 

• Uchwyt jest zablokowany w pozycji przez zintegrowany z wysięgnikiem zamek zatrzaskowy.  



RetroSign GRX Instrukcja Obsługi / styczen 2021 51   DELTA 

• Kąt nachylenia urządzenia względem wysięgnika jest dostosowywany za pomocą nakrętki 

motylkowej, aby pasował do wysokości znaku. 

 

Uwaga: W celu uzyskania poprawnych odczytów podczas wykonywania pomiarów z użyciem 

wysięgnika, należy upewnić się, że płytka adaptera kąta GRX w pełni styka się z powierzchnią 

znaku. 

 

 

 

Przycisk zdalny 

GRX sterowany jest przyciskiem zdalnym zamontowanym na wysięgniku (patrz zdjęcie poniżej).  
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Aktywacja przycisku zdalnego 

Zasilanie włączane jest poprzez przesunięcie przełącznika z tyłu przycisku zdalnego.  

 

Bateria przycisku zdalnego zaprojektowana jest, by wytrzymać kilka lat, dlatego też, w normalnych 

warunkach, wyłączanie zasilania nie jest praktycznie wymagane.  

Parowanie przycisku zdalnego 

W celu zapewnienia działania przycisku zdalnego na wysięgniku, należy sparować go z GRX. 

Wykonać to trzeba tylko raz. 

• Przed parowaniem, należy upewnić się, że przycisk zdalny nie jest sparowany z żadnymi 

innymi urządzeniami. Jeśli jest połączony z innym urządzeniem, nie przejdzie w tryb 

parowania. Aby rozłączyć przycisk zdalny, należy wyłączyć połączenie Bluetooth w GRX. 

Należy przejść do „Ustawienia” w menu głównym, wybrać „Bluetooth” i kliknąć 

przycisk „Wl/Wyl”. 

 

• Należy przytrzymać przycisk zdalny przez 15 sekund, dopóki zielona i czerwona dioda LED 

nie będą migać naprzemiennie. Na tym etapie, przycisk zdalny jest gotowy do parowania. W 

GRX, należy wejść w „Ustawienia” i wybrać „Bluetooth”. Należy upewnić się, że Bluetooth 

jest włączony.  

 

• Należy kliknąć na urządzeniu „CODAWheel”.  

Po parowaniu, przycisk na wysięgniku będzie mieć tę samą funkcjonalność co przycisk wyzwalacza 

GRX. 

Tryb uśpienia przycisku zdalnego 

W celu oszczędzania energii baterii, przycisk automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, po okresie 

nieaktywności. Aby opuścić tryb uśpienia, wystarczy wcisnąć przycisk zdalny, a czerwona dioda LED 

zacznie migać, pokazując ponowne nawiązanie połączenia pomiędzy GRX a przyciskiem zdalnym. 

Gdy przycisk zdalny ponownie się uaktywni, nie potrzebuje żadnego innego ustawiania. 

Więcej informacji na temat podłączania i odłączania koła CODA znajduje się w dodatku B, s. 62. 
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SEKCJA 4: Błędy i ostrzeżenia 
Aby stale zapewniać poprawne wyniki pomiarów i funkcjonalność, GRX monitoruje wszystkie wyniki, 

pomiary wewnętrzne, przepływ danych oraz dane przechowywane. Może to powodować błędy lub 

komunikaty ostrzegawcze, jeśli urządzenie działa poza zalecanymi parametrami. 

Poniżej wymienione jest większość błędów i ostrzeżeń, które można zobaczyć oraz sposoby 

naprawienia błędu. 

W każdej chwili 

Typ Tekst Przyczyna Jak rozwiązać 

Ostrzeżenie Kalibracja przyrządu jest przestarzała. 

Prosimy o ponowną kalibrację. 

Urządzenie nie było 
kalibrowane w ciągu 
ostatniego dnia. 

Ponowna kalibracja 

Ostrzeżenie Obecny adapter kąta (rodzaj adaptera) 
nie jest kompatybilny z aktywną 
kalibracją. 

Prosimy o ponowną kalibrację 
wykorzystując: rodzaj celu kalibracji 

Adapter kąta nie może być 
użyty w zakresie obecnej 
kalibracji. Będzie podawać 
niepoprawne wyniki. 

Ponownie skalibrować 
urządzenie, używając 
poprawną tarczę 
kalibracji. 

Ostrzeżenie Bateria się przegrzewa.  

Natychmiast wyjąć baterię! 

Temperatura baterii jest za 
wysoka. 

Wyjąć baterię i 
pozwolić na 
schłodzenie. 

Bateria może być 
wadliwa. 

Ostrzeżenie Bateria się wyczerpuje.  

Prosimy o wymianę. 

Niskie napięcie baterii. Wymiana baterii. 

Ostrzeżenie W instrumencie prawie brakuje pamięci. Mało pamięci. Wykasuj 
niewykorzystywane 
inspekcje. 

Błąd Kontroler dotykowy nie odpowiada. Błąd inicjalizacji sprzętu. Spróbuj ponownie 
uruchomić GRX.  

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd OMU nie odpowiada. Błąd inicjalizacji sprzętu. Spróbuj ponownie 
uruchomić GRX.  

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd Błąd adaptera kąta. Błąd inicjalizacji sprzętu. Spróbuj ponownie 
uruchomić GRX. 

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 
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Kalibracja 

Typ Tekst Przyczyna Jak rozwiązać 

Ostrzeżenie Adapter kąta nie jest w pozycji kalibracji. 
Wykryta tarcza kalibracji nie odpowiada 
oczekiwanej. 

Wykryta tarcza kalibracji 
nie odpowiada 
oczekiwanej, z 
zeskanowanego kodu QR 

Zeskanuj kod QR z 
bloku kalibracji. 

Ostrzeżenie Adapter kąta jest w pozycji kalibracji 
odniesienia 

Prosimy go usunąć lub obrócić przed 
kontynuowaniem. 

Ciemna adaptacja musi być 
wykonana przy adapterze 
kąta usuniętym lub w 
pozycji pomiarowej. 

Usuń adapter kąta. 

Błąd Spadek na kanale zbyt Wysoki/Niski: 
nazwa kanału 

Tarcza kalibracji nie jest 
taka, jak oczekiwana lub 
wewnętrzny problem 
sprzętowy. 

Należy sprawdzić 
tarczę kalibracji pod 
kątem uszkodzeń. 
Wyczyść soczewki.  

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd Nie można zapisać kalibracji. Wewnętrzny błąd systemu 
plików. 

Spróbuj ponownie 
uruchomić GRX. 

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd Przesunięcie zbyt Wysokie/Niskie na 
kanale: nazwa kanału 

Tarcza kalibracji nie jest 
taka, jak oczekiwana lub 
problem sprzętowy. 

Należy sprawdzić 
tarczę kalibracji pod 
kątem uszkodzeń. 
Wyczyść soczewki.  

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd Wartość docelowa zbyt Wysoka/Niska na 
kanale: nazwa kanału 

Wprowadzone wartości 
kalibracji nie są 
prawidłowe. 

Zeskanuj kod QR z 
bloku kalibracji. 

Błąd Surowa wartość ciemna zbyt 
Wysoka/Niska na kanale: nazwa kanału 

Wartości surowe kalibracji 
ciemnej nie są takie, jak 
oczekiwane. 

Ponowić kalibrację, 
postępując zgodnie z 
opisaną procedurą. 

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd Wartość surowa sygnału zbyt 
Wysoka/Niska na kanale: nazwa kanału 

Wartości surowe kalibracji 
nie takie, jak oczekiwane. 

Należy sprawdzić 
tarczę kalibracji pod 
kątem uszkodzeń. 
Wyczyść soczewki.  

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd Surowa wartość Ciemna/Sygnału zbyt 
Wysoka/Niska na kanale: Wzorzec 
Ciemny/Docelowy 

Problemy sprzętowe na 
kanale odniesienia. 

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Błąd Prąd LED zbyt Wysoki/Niski Problemy sprzętowe ze 
źródłem światła LED. 

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 
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Pomiar 

Typ Tekst Przyczyna Jak rozwiązać 

Ostrzeżenie Jeszcze brak ustalonego GNSS. Odbiornik GNSS nie ustalił 
pozycji. 

Wyjdź na zewnątrz 
albo poczekaj, aż 
złapie sygnał. 

Ostrzeżenie Adapter kąta niezamontowany. Adapter kąta niewykryty. Podłącz adapter kąta. 

Ostrzeżenie Wartość RA zbyt Wysoka/Niska na 
kanale: nazwa kanału 

Zmierzona wartość jest 
zbyt skrajna. 

Ponownie skalibruj 
urządzenie. 

Ostrzeżenie Wartość surowa zbyt Wysoka/Niska na 
kanale: nazwa kanału 

Surowe odczyty czujnika 
poza specyfikacją. 
Problemy sprzętowe. 

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

Eksport dziennika 

Typ Tekst Przyczyna Jak rozwiązać 

Ostrzeżenie Napęd USB niegotowy. Nie można wykryć napędu 
USB. 

Włóż pendrive. Należy 
upewnić się, że jest 
formatu FAT i 
poczekać co 
najmniej 10 sekund 
od momentu 
włożenia, do 
naciśnięcia Export. 

Błąd Zasilanie USB. Nie można aktywować 
zasilania gniazda USB. 
Najprawdopodobniej 
problem sprzętowy. 

Jeśli problem się 
utrzymuje, skontaktuj 
się ze swoim 
sprzedawcą. 

 

Jak ograniczyć błędy 
W przypadku wystąpienia błędów pomiaru, RetroSign GRX automatycznie wysyła komunikat/sygnał 

ostrzegawczy. W celu uniknięcia błędów pomiarowych i słabej jakości danych, można podjąć szereg 

środków ostrożności. 

Przed mierzeniem 

RetroSign GRX jest skalibrowany fabrycznie. Jednakże, w celu uniknięcia błędów pomiarowych, 

zaleca się zawsze zaczynać ważne sesje pomiarowe od kalibracji instrumentu. Należy 

przeprowadzać co najmniej jedną kalibrację dziennie, po sprawdzeniu czy powierzchnie optyczne są 

czyste, wolne od kurzu i nieuszkodzone. Kurz i smugi na powierzchniach optycznych mogą znacznie 

wpływać na mierzone wartości. 

Bardzo ważne jest, aby utrzymywać przedni obiektyw urządzenia oraz biały wzorzec kalibracji 

czyste i nieuszkodzone, w celu otrzymywania poprawnych kalibracji, co skutkuje poprawnymi 

wynikami pomiarów. 

Patrz również Sekcja 5 - Konserwacja.  

Położenie urządzenia 

W celu uzyskania wiarygodnych wyników inspekcji, przód RetroSign GRX musi przylegać do 

powierzchni znaku podczas wykonywania pomiaru. 

Jednakże, RetroSign GRX może wykonywać pomiary bez kontaktu z powierzchnią znaku. Jeśli 

musisz wykonać taką inspekcję, prosimy o kontakt ze swoim autoryzowanym dealerem lub DELTA, w 

celu uzyskania instrukcji odnośnie tej konkretnej sytuacji. 
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Wskaźniki środka pola pomiarowego, na bokach i spodzie urządzenia GRX, wskazują gdzie 

umieszczone są obiektywy (patrz rysunek poniżej). Należy wykorzystać te wskaźniki jako wytyczne, 

aby być pewnym, że GRX umieszczony jest poprawnie. 

 

Stan znaku 

Odblaskowość znaku zmienia się, gdy pokrycie staje się mokre. RetroSign GRX może wykonywać 

pomiary na mokrych lub zroszonych powierzchniach, jednakże odczyty nie są porównywalne z 

odczytami ze znaków suchych. 

Z powodu wrażliwych kierunkowo właściwości optycznych niektórych rodzajów pokrycia 

mikropryzmatycznego, ważnym jest, by poprawnie ustawić GRX i trzymać go pionowo, w celu 

uzyskania poprawnych odczytów, zgodnych z tym, co widzi kierowca pojazdu. 

Wskaźniki środka 
pola pomiarowego 
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Podczas sprawdzania poprawnego umieszczenia wrażliwych kierunkowo rodzajów pokrycia 

mikropryzmatycznego, należy zmierzyć znaki drogowe urządzeniem GRX, w pozycji pionowej i 

poziomej. 

 

Stan baterii 

Urządzenie monitoruje poziom energii baterii. Ikona baterii w prawym-górnym rogu wyświetlacza 

pokazuje poziom energii baterii: 

 

Pamiętaj o naładowaniu baterii, kiedy jest na wyczerpaniu.  

Uwaga: Urządzenie wyłącza się automatycznie, kiedy bateria się wyczerpie.  

Baterie ładowalne mają ograniczoną ilość cykli ładowania i ostatecznie, może być konieczna ich 

wymiana. 

Patrz również Bateria” w Sekcji 2 - Informacje Ogólne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RetroSign GRX Instrukcja Obsługi / styczen 2021 58   DELTA 

SEKCJA5: Konserwacja 

Obsługa ogólna 
RetroSign GRX został projektowany do używania na zewnątrz, w dobrych warunkach pogodowych. 

Reflektometr jest w stanie wytrzymać wilgotną pogodę, ale należy uważać na deszcz oraz 

zachlapania i brud z ruchu samochodowego. Pomimo tego, że RetroSign GRX jest urządzeniem 

solidnym, jest również urządzeniem optycznym i należy się z nim obchodzić delikatnie: 

• Należy unikać narażenia urządzenia na silne mechaniczne wstrząsy i wibracje. 

• Należy unikać narażenia urządzenia na szybko zmieniające się temperatury. 

• Kiedy jest nieużywane, należy przechowywać urządzenie w etui, w czystym i suchym 

środowisku. 

Soczewki przednie 
Soczewka nie wymaga specjalnej konserwacji. Gdy jest zabrudzona, należy ostrożnie zwilżyć 

soczewkę zwykłym płynem do mycia okien i wyczyścić ją miękką szmatką lnianą. Jeśli jest 

uszkodzona, należy przesłać urządzenie do DELTA lub jednego z autoryzowanych serwisów, w celu 

naprawy. 

Bateria 
Wyraźny spadek osiągalnych pomiarów, przy w pełni naładowanej baterii, świadczy o tym, że bateria 

jest zużyta i musi być wymieniona. 

Dla Twojego bezpieczeństwa: 

Nie należy wystawiać baterii na działanie ciepła lub płomieni: Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie 

należy kłaść baterii na grzejniku lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez 

dłuższy czas. 

Bateria może być przechowywana w zakresie temperatur od -10°C do +60°C, jednakże zalecamy 

przechowywanie od 0°C do +30°C, ze względu na uwarunkowania długowieczności baterii. 

Przed ładowaniem, należy zezwolić na schłodzenie ciepłej baterii. Podczas obsługi lub 

przechowywania baterii, należy zwrócić szczególną uwagę, w celu uniknięcia możliwych zwarć 

styków baterii. 

Dalsze szczegóły można znaleźć w instrukcji użytkowania baterii. 

Środki ostrożności: 

• Bateria powinna być zabezpieczona przed uderzeniem. Nie należy otwierać baterii.  

• Należy przechowywać baterię w suchym i czystym miejscu. 

• Ze względów ochrony środowiska, nie należy wyrzucać baterii wraz z odpadkami 

domowymi.  

Ładowarka baterii 
Ładowarkę baterii należy utrzymywać w czystości, poprzez wdmuchiwanie sprężonego powietrza do 

otworów wentylacyjnych ładowarki i wycieranie obudowy ładowarki wilgotną szmatką. 

Zanieczyszczenie może skutkować porażeniem prądem lub pożarem. Przed czyszczeniem ładowarki 

baterii, należy upewnić się, że jest odłączona z prądu. 
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Tarcza kalibracji 
Aby być pewnym, że kalibracja retroreflektometru jest poprawna, ważnym jest, by powierzchnia tarczy 

kalibracji była czysta i nieuszkodzona. Należy chronić tarczę kalibracji oraz uważać, by jej nie dotykać 

(strona odblaskowa). 

Jeśli powierzchnia jest poplamiona, porysowana lub pęknięta, tarcza kalibracji musi być wymieniona. 

Zamienny wzorzec kalibracji może być zakupiony w DELTA i wymieniony przez użytkownika poprzez 

odkręcenie dwóch śrub i wymianę uszkodzonego wzorca. 

W przypadku kurzu na powierzchni, należy delikatnie wyczyścić tarczę kalibracji miękką szmatką - 

jeśli to potrzebne, z użyciem łagodnego detergentu domowego. Należy następnie uważnie wytrzeć 

suchą szmatką lnianą. 

W celu zapewnienia miarodajnych pomiarów, zaleca się okresową ponowną kalibrację tarczy 

kalibracji lub wymianę na zgodną ze standardową. DELTA oferuje kalibrację względem PTB 

(Physikalisch-Technishe Bundesanstalt) oraz NIST (National Institute of Standards and Technology). 

W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się ze Scopus Sp. z o.o.  

 

Kalibracja 
RetroSign GRX jest fabrycznie skalibrowany, jednakże kalibracja odniesienia powinna być zawsze 

wykonana przed rozpoczęcie serii inspekcji lub, co najmniej, raz dziennie, gdy urządzenie jest 

używane. 

Proces kalibracji automatycznie zapewnia kompensację przesunięcia urządzenia, itp. 
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Załącznik A: Specyfikacje 

Charakterystyka ogólna 

Rodzaj ASTM 

Geometria: .................................................................................................. ASTM E-1709, ASTM E 1809 

Kąt oświetlenia: ..................................................................................................................................... -4°  

Kąty obserwacji1):  .............................................................................. 0,2°,0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Rodzaj CEN 

Geometria: ........................................................................................................................ CEN EN 12899 

Kąt oświetlenia: .................................................................................................................................... +5° 

Kąty obserwacji1):  .............................................................................. 0,2°,0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Rodzaj SAFE 

Geometria: ........................................................................................................................ CEN EN 20471 

Kąt oświetlenia: .................................................................................................................................... +5°  

Kąt obserwacji: .................................................................................................................................... 0,2° 

System lokalizacji pozycji (GNSS) 

Układ Szer. / Dł. Geograficznych ................................................................................. Stopnie dziesiętne 

Data .............................................................................................................................................. WGS 84 

Typowe parametry geometrii 

Rozwartość kątowa źródła światła: ......................................................................................................0,1°  

Rozwartość kątowa receptora: ............................................................................................................ 0,1° 

Pole pomiarowe: ................................................................................................................... ø 25mm/1cal 

Źródło światła: ................................................................................................................... Oświetlacz »A« 

Wrażliwość receptora: ..............................................................................................Korekcja Precise Eye 

Min. odczyt (cd/lx×m²): ............................................................................................................................. 0 

Maks. odczyt (cd/lx×m²): .................................................................................................................... 2000 

 

 

1) Niektóre kąty są opcjonalne 
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Charakterystyka elektryczna 

Bateria: ......................................................................................................... Wymienny 10,8 V/2Ah Li-ion 

Ładowarka zewnętrzna: ............................................... Napięcie sieci 230 VAC/50 Hz lub 120VAC/60Hz 

Czas ładowania: ..................................................................................................................... ok. 45 minut 

Inne 

Pamięć danych: ............................................................................... Ponad 2 miliony pomiarów bez zdjęć  

Ponad 2 000 pomiarów ze zdjęciami 

Transfer danych .................................................................................................................. Pendrive USB 

 

WiFi i radia bezprzewodowe 

Pasmo częstotliwości:  ........................................................................................ 2400 MHz do 2480 MHz 

Maksymalna przekazywana moc częstotliwości radiowej:  ............................................... Poniżej 93 mW 

Charakterystyka środowiskowa 

Temperatura robocza: ............................................................................... 0°C do +60°C (32°F do 140°F) 

Temperatura przechowywania: ..............................................................-10°C do +60°C (14°F do 140°F) 

Zalecane przechowywanie (wzgląd na uwarunkowania żywotności baterii):0°C do +30°C (32°F do 86°F) 

Wilgotność: ....................................................................................................................... Bez kondensacji 

Charakterystyka mechaniczna 

Długość: ......................................................................................................................... 270mm/10,6 cala 

Szerokość:....................................................................................................................... 110 mm/4,3 cala 

Wysokość: ..................................................................................................................... 285 mm/11,2 cala 

Ciężar: .................................................................................................................................. 1,9 kg/4.2 lbs 
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Załącznik B: W jaki sposób połączyć i rozłączyć CODA wheel / 

wyzwalacz w wysięgniku GRX 

 

                  

 

Jak połaczyć CODA wheel / wysięgnik 

Na wyświetlaczu wybierz menu BLUETOOTH, ale NIE AKTYWUJ funkcji BLUETOOTH. 

Włącz pokrętło CODA (pozycja 1 na pokrętle CODA). 

Wciśnij / aktywuj dolną część CODA wheel przez ok. 15 sekund, aż mała dioda LED zacznie 

migać czerwonym i zielonym światłem. Teraz aktywuj funkcję BLUETOOTH na 

wyświetlaczu. 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis CODAWheel, naciśnij / dotknij go. Urządzenie 

rozpocznie teraz procedurę parowania. Po procedurze parowania GRX automatycznie 

rozpocznie procedurę połączenia. Urządzenie po kilku sekundach połączy się z CODA 

wheel Cały ekran przechyli się o 90 stopni na kilka sekund, a następnie powróci do 

normalnego wyglądu po ustanowieniu połączenia. Naciśnij lewą strzałkę u góry ekranu, aby 

powrócić do trybu pomiaru. CODA wheel jest teraz gotowe do użycia. 
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Jak rozłączyć CODA WHEEL. 

Przekręć pokrętło CODA (pozycja 0) 

Przejdź do MENU BLUETOOTH, uruchom funkcję BLUETOOTH. 

Zaczekaj, aż urządzenie zakończy wyszukiwanie nowych urządzeń. 

Naciśnij bezpośrednio na ikonę "cogwheel" . Wyświetlacz jest bardzo czuły, więc czy 

naciśniesz szybko lub przytrzymasz dłużej zaznaczając całą linię tekstu, to urządzenie i tak 

zacznie się łączyć z CODA wheel. Naciśnij ok. ½ sekundy, a zobaczysz mały kwadrat wokół 

ikony koła zębatego i pojawi się nowe okno. 

(Jeśli dotknięcie nie zostanie prawidłowo wykonane, a urządzenie zacznie się łączyć z 

CODA wheel, poczekaj, aż urządzenie zakończy procedurę podłączania, następnie ponów 

naciśniecie ikony). 

W tym oknie naciśnij / przesuń pole "ZAPOMNIJ". Następnie wyłącz funkcję BLUETOOTH u 

góry wyświetlacza. Zaczekaj i włącz ponownie tryb BLUETOOTH. Teraz CODA wheel 

powinno zostać odłączone. 
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Załącznik C: Dostawa 
 

Urządzenie RetroSign GRX jest dostarczane wraz z poniższymi elementami. 

 

 

 

 

1. Etui ochronne 

2. Adapter kąta 

3. Urządzenie RetroSign GRX wraz z baterią 

4. Ładowarka baterii  

5. Bateria zapasowa: 

6. Pendrive USB do transferu danych 

 


