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KONFIGURACJA SUWMIARKI SYLVAC BLUETOOTH 
Dotyczy narzedzi z firmware ≥r 4.0 

Uruchomienie modułu BLUETOOTH.  
 Procedura uruchomienia modułu Bluetooth 

suwmiarki Sylvac: 
 

• Krótkimi naciśnięciami [<1s] przycisku 
MODE (1), przesuwaj menu suwmiarki 
do momentu pojawienia się symbolu 
<bt> (2), 

• Następnie przyciskiem SET (2) krótkimi 
naciśnięciami [<1s] zmieniaj menu do 
momentu pojawienia się symbolu 
<On>(3) 

• Przyciskiem wysyłania danych (3) 
potwierdź wybór właściwego 
ustawienia.  

• Włączony moduł Bluetooth widoczny 
jest na ekranie suwmiarki (4) 

Wybieranie profilu Bluetooth (SIMPLE, PAIR, HID) 

 

W zależności od preferowanego trybu pracy, należy 
wybrać odpowiedni profil Bluetooth: 

• Naciśnij przycisk MODE (1) długotrwale 
[>2s]. Po wejściu do menu krótkimi 
naciśnięciami [<1s] przycisku MODE (1), 
przesuwaj menu suwmiarki do momentu 
pojawienia się symbolu <bt.CFG> (2), 

• Następnie przyciskiem SET (2) krótkimi 
naciśnięciami [<1s] zmieniaj menu do 
momentu pojawienia się oczekiwanego 
profilu <SIMPLE>,<PAIR> lub <HID> (3) 

• Przyciskiem wysyłania danych (3) potwierdź 
wybór właściwego ustawienia. Aktywny 
profil oznaczony jest symbolem ÷(3) 



 

 

 

 

• Możliwość skonfigurowania z kilkoma 
komputerami/tabletami z 
oprogramowaniem.  

• Działanie w jednym momencie możliwe jest 
tylko z urządzeniem, które pierwsze wymusi 
połączenie.  

• Profil przydatny jeśli wiele osób korzysta z 
tego samego narzędzia i łączy go ze swoim 
komputerem/tabletem 

• Brak konieczności rozparowywania i 
parowania narzedzia za każdym razem. 

 
 
  

 • Trwałe połączenie narzędzia z  
komputerem/tabletem oraz 
oprogramowaniem, 

• Zastosowanie na stanowiskach 
stacjonarnych lub stanowiskach na których 
korzystamy tylko z jednym 
komputerem/tabletem, 

• Stabilność połączenia, 

• Brak obaw o połączenie z innym 
urządzeniem, 

• Aby połączyć z innym 
komputerem/tabletem należy zawsze 
resetować aktualne parowanie.  

 

• Możliwość połączenia z dowolnym 
komputerem/tabletem z wbudowanym 
modułem Bluetooth (Windows 10 z HID)  

• Tryb imitujący działanie klawiatury 

• Wysyłanie danych do dowolnego programu 
zainstalowanego na komputerze,  

• Nie wymaga zewnętrznego 
oprogramowania, 

• Aby połączyć z innym 
komputerem/tabletem należy zawsze 
resetować aktualne parowanie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resetowanie narzędzia 

 

Aby zresetować instrument i usunąć całe parowanie 
z urządzeń, użyj przycisków MODE i SET.  (wybrany 
profil się nie zmienia, a technologia Bluetooth® jest 
włączona. Parametry urządzenia wracają do 
ustawień fabrycznych): 

• Naciskaj jednocześnie przyciski MODE i SET 
(>4s)(1) do momentu pojawienia się napisu 
<rESEt>(2) 

• Następnie urządzenie zostanie uruchomione 
ponownie(3) 

• Przyrząd został zresetowany 

 

Resetowanie modułu Bluetooth 

 

Procedura resetowania połączeń Bluetooth: 

• Krótkimi naciśnięciami [<1s] przycisku 
MODE (1), przesuwaj menu suwmiarki do 
momentu pojawienia się symbolu <bt> (2), 

• Następnie przyciskiem SET (2) krótkimi 
naciśnięciami [<1s] zmieniaj menu do 
momentu pojawienia się symbolu 
<rESEt>(3) 

• Przyciskiem wysyłania danych (3) potwierdź 
wybór właściwego ustawienia.  

• Zresetowany moduł Bluetooth widoczny jest 
na ekranie suwmiarki (4) jako migająca 
ikona. 
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