
                                                                                   Návod k obsluze
R318 - Luxmetr - měřič intenzity světla AD25

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Nákup tohoto digitálního přístroje lux představuje
krok vpřed v přesnosti měření. Ačkoli tento lux metr
je komplexní a křehký nástroj, jeho robustnost
umožní dlouholeté použití, pokud jsou udrženy
správné pracovní postupy. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento 
návod na dosah.
Pozor: kroucený kabel Světelného čidla umožňuje uživatelům měření v optimální poloze, kryt 
proti prachu chrání Světelný senzor od špíny nebo poškrábaní při skladování a pomůže udržet 
přesnou kalibrace.

1. Vlastnosti
- Přesné a jednoduché odečty
- Vysoká přesnost v měření
- Použití LSI-obvod poskytuje vysokou spolehlivost a odolnost
- Umožňuje široký rozsah měření světla
- Indikátor vybité baterie
- Automatické nulování
- LCD displej poskytuje nízkou spotřebu energie
- Kompaktní, lehký, a vynikající provoz
- LCD displej lze jednoduše vyčíst i při vysokém okolním osvětlení
- Samostatný světelný senzor umožňuje uživateli provádět měření v optimální pozici.
2. Obecné požadavky
Displej - 18 mm (0,7 ") LCD (Liquid Crystal Display)
Rozsahy - 0-50,000 Lux 3 rozsahy
Over-vstupu - hlášení od "l"
Čas měření - 0,4 sekundy
Provozní teplota - 0 ° C až 50 ° C (32 -122 F)
Provozní vlhkost - méně než 80% relativní vlhkosti
Rozměry - 118 x 70 x 29 mm (4.6 x 1.1 palců 2.7x)
Hmotnost - 200 g / včetně baterie
Napájení - 006P DC9V baterie
Spotřeba proudu cca. 2 mA
Standardní příslušenství - Světelné čidlo 1ks.

3. Elektrické specifikace
Rozsah Rozlišení Přesnost (23 + -5 ° C)

0-2,000 Lux 1 Lux + - (5% + 2d)

2000 - 19990 Lux 10 Lux + - (5% + 2d)

20000 - 50000 Lux 100 Lux + - (5% + 2d)
POZNÁMKA - přesnost testována standardní paralelní světelnou lampou wolfram

2854 °K teploty
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4. Spektrum pro světelné čidlo (graf)

5. korekční faktor:
Rtuťová lampa .............. x 1.1
Fluorescentní Lamp ....... x 1.0
Světlo žárovky................ x 1.0
Denní světlo .................. x 1.0

6. Popis předního panelu (obrázek)
1) Displej   2) Výkon   3) Rozsah   4) Světelný senzor
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7. Měřící úvaha
Vzhledem k tomu, že digitální měřič lux je vysoce přesný a citlivý přístroj a jeho fotografický 
senzor má speciální funkci křivky na nižším displeji. Pokud tedy se na displeji objeví jeden 
nebo více vedoucích nul, uživatel musí posunout přepínač rozsahu na nejbližší nižší rozsah 
stupnice pro zlepšení rozlišení a přesnost měření. 
Rozsah x1 x10 x100

Zobrazeno na displeji 182 018 002

Například rozsah zobrazení čtení, by měl uživatel zvolit přepnutím rozsahu na rozsah "x1". A 
přesná hodnota čtení je 182 "Lux.

8. Výměna baterie
1) Je nutné vyměnit baterii, když se na levém rohu LCD displeje zobrazí "+ -".
2) Zasuňte kryt baterie.
3) Vyměňte baterii (006P DC + 9V)

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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