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Lumitester PD-30

Děkujeme vám za zakoupení přístroje Lumitester PD-30. 
Pro bezpečný a správný provoz je třeba si tento návod k 
obsluze před zahájením používání výrobku celý přečíst. 
Tento návod k obsluze byste si měli uložit pro budoucí 
použití.

Návod k obsluze
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Výstraha
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by měla za 

následek vážné zranění či smrt, pokud by se ji nepodařilo odvrátit.

Nezbytné
Označuje pokyny, které je nutno přísně dodržovat.

Lumitester PD-30 je přístroj vyvinutý pro metodu společnosti Kikkoman zvanou 
Rychlé zjišťování úrovně hygieny.
Přístroj nepoužívejte k žádným jiným účelům.

Pro bezpečné použití

Zakázáno
Označuje pokyny obsahující přísný zákaz konkrétních činností.

Varování před roztržením
Označuje riziko tvorby dýmu či vzniku požáru.

Varování před roztržením
Označuje riziko prasknutí.

Pokud se chystáte přístroj na delší dobu uskladnit, vyjměte z 
něj baterie.
V opačném případě může dojít k vytečení elektrolytu a 
roztržení přístroje.

Symboly V tomto návodu k obsluze jsou za účelem bezpečného a správného 
užívání přístroje použity následující symboly.

Níže uvedenými výstrahami je nutné se řídit, jak je ukázáno v návodu.

Když zpozorujete jakoukoli odchylku v chodu, okamžitě 
vypněte napájení a co nejdříve vyjměte z přístroje baterie.

Odpojte USB kabel, pokud je připojen, a poté vyjměte 
baterie.

Když je patrná odchylka v chodu, jako například porucha, 
zápach spáleniny, dým atd., hrozí nebezpečí 
vznícení či roztrhnutí přístroje. Uhaste ložisko 
tvorby dýmu a obraťte se na prodejce nebo 
na naši společnost. Nikdy přístroj neopravujte 
sami, je to velmi nebezpečné.

Nepoužívejte chemické látky, které mohou 
tvořit hořlavý plyn. Přístroj nepoužívejte v 
atmosféře z hořlavých plynů. Mohlo by dojít k 
jejich výbuchu. 

Přístroj není vodotěsný. Nevystavujte přístroj 
vodě ani jej neovládejte mokrýma rukama. V 
opačném případě může dojít k jeho vznícení a 
roztržení.

Neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte 
přístroj. V opačném případě může dojít k jeho 
vznícení a roztržení.

Neskladujte přístroj v místě, kde do jeho vnitřku může 
proniknout voda či chemické látky.
V opačném případě může dojít k jeho vznícení a roztržení.

Výstraha

1     Přečtěte si jako první
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• Přístroj používejte v rozmezí teplot (+5 až +40 °C) a vlhkosti (20 až 85 % Rh).

 Přístroj skladujte v rozmezí teplot (-10 až +50 °C) a vlhkosti (20 až 90 % Rh).

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v extrémně chladných místech, jako jsou mrazáky, ani 

v extrémně horkých místech, jako například v blízkosti pecí.

Přístroj nepoužívejte a neskladujte v místech vystavených páře a v místech, kde se sráží 

vlhkost.

• Přístroj nepoužívejte a neskladujte v místech vystavených 

velkým výkyvům teploty.

Přístroj nepoužívejte a neskladujte v místech 

vystavených přímému proudění vzduchu 

z klimatizačních zařízení.

     Po přesunu z horkého či chladného místa 

nechte před použitím přístroj stát 30 minut 

či déle za pokojové teploty.

• Přístroj nepoužívejte a neskladujte vystavený 

přímému slunečnímu světlu.

• Přístroj neustále udržujte nejméně 1 m od všech spotřebičů, které generují 

elektromagnetické rušení, například od míchadel a mixerů.

•   Nepoužívejte žádné chemické látky, které mohou tvořit korozivní plyn. Přístroj nepoužívejte 

a neskladujte v atmosféře z korozivních plynů.

• Přístroj používejte a skladujte na stabilních místech bez vibrací.

• Přístroj neupusťte ani nevystavujte nadměrným nárazům.

• Přístroj používejte a skladujte v čistotě.

• Na přístroj nic nepokládejte.

• Kryt měřicí komůrky zavírejte opatrně, pomalu a řádně jej zajistěte.

• Měření provádějte s přístrojem ve vzpřímené poloze.

• Během měření s přístrojem nepohybujte.

• Po skončení měření nezapomeňte činidlo z komůrky odstranit.

    V opačném případě může dojít k jeho výtoku.

• Dávejte pozor, abyste přístroj nepotřísnili kapalinami, činidly či organickými rozpouštědly 

atd.

Pokud by již k potřísnění přístroje kapalinou došlo, okamžitě kapalinu otřete, vyjměte baterie 

a nechte přístroj vyschnout nejméně 24 hodin v uzavřené místnosti.

• Neodírejte ani netlačte na displej či ovládací panel tvrdými či ostrými předměty.

Pro správné používání přístroje dodržujte následující pokyny.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše nebo k nepřesnostem v měření.

• Před použitím přístroje si důkladně umyjte ruce nebo si navlékněte sterilní rukavice.

    V opačném případě může dojít k nepřesnostem v měření.

• Během používání přístroje se vyhněte konverzaci s dalšími osobami.

    Ulpělé sliny mohou způsobit nepřesnosti v měření.

• Před přenášením a přepravou se ujistěte, že se v měřicí 

komůrce nenachází žádné činidlo, a nezapomeňte 

vypnout napájení přístroje.

    Odpojte USB kabel, pokud je připojen, a poté vyjměte baterie.

• K přepravě používejte původní krabici a obalový materiál přístroje.

    V opačném případě nebude jakákoli porucha či poškození kryta zárukou.

Pro správné používání
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Kryt měřicí 
komůrky

Měřicí komůrka

Displej

Ovládací panel

Krytka/konektor 
USB

Krytka baterií

Displej Panel, na němž se zobrazují výsledky měření, 
číslo režimu atd.
Viz kapitola „3.2 Displej“ (→Str. 7).

Ovládací panel Panel pro provádění měření či nastavení.
Viz kapitola „3.3 Ovládací panel“ (→Str. 8).

Měřicí komůrka Komůrka, do níž se vloží činidlo.

Krytka/konektor USB Krytka USB konektoru. 
Konektor pro propojení s počítačem.

Krytka baterií Krytka, s jejíž pomocí se vkládají a vyjímají baterie.

Kryt měřicí komůrky Kryt měřicí komůrky.

3      Názvy a funkce

3.1 Přístroj

Lumitester PD-30 

Poutko 3 čistící štětečky2 alkalické baterie 
velikosti AA (pro kontrolu)

Pouzdro USB kabel

Stručný návod

CD-ROM
  <Obsah>
    Tento návod k obsluze
    Ovládací software
    Návod k obsluze ovládacího softwaru
    Stručný návod

2      Seznam součástí

Lumitester PD-30 & LuciPac Pen

Quick Manual

This Quick Manual is designed so that even beginners 
can have a quick understanding of the usage and 
convenience of Lumitester PD-30 and LuciPac Pen.
For correct use and precautions of the reagents and 
instrument, refer the relevant manuals.
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MODEMODE FF

ENTER

3.3 Ovládací panel

ENTER 
(ZADAT)

MODE
(REŽIM)

F (funkce)

POWER (NAPÁJENÍ)

①

②

③

④

⑤

ENTER (ZADAT)

MODE (REŽIM)

F (funkce)

POWER (NAPÁJENÍ)

①
②
③
④
⑤

Spouští měření a určuje vstup.

Přepíná mezi REŽIMEM měření a měřením dle PLÁNU.

Zadává hodnotu nebo nastavení z dostupného výběru.

Vybírá funkci.

Zapíná/vypíná napájení.

Číslo REŽIMU či číslo 
PLÁNU

Číslo dat nebo název 
PLÁNU

Naměřená hodnota

Rozřazení do stupňů

Objekt či skupina

Název objektu či název 
skupiny

Výstraha činidla nebo 
varování krytu měřicí 
komůrky

Indikace stavu baterie

Jednotka

Úroveň 2 nebo datum

Úroveň 1 nebo čas

Zobrazuje číslo REŽIMU nebo číslo PLÁNU/číslo 
KROKU.

Zobrazuje číslo dat nebo název PLÁNU 
(měření dle PLÁNU).

Zobrazuje naměřené hodnoty.

Porovnává naměřené hodnoty s hodnotami 
Úrovně 1 a Úrovně 2 a přiřazuje jim 
stupně „Vyhovuje“, „Pozor“ či „Nevyhovuje“.

Zobrazuje objekt či skupinu.

Zobrazuje název objektu či název skupiny.

Zobrazuje některý ze 3 níže uvedených případů.
Případ 1: Činidlo je přítomno během kalibrace.
Případ 2: Činidlo není přítomno během měření.
Případ 3: Činidlo je přítomno po skončení měření.

Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.

Zobrazuje jednotku.

Zobrazuje hodnotu Úrovně 2 nebo datum. 

Zobrazuje hodnotu Úrovně 1 nebo čas. 

3.2 Displej

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

Číslo REŽIMU či 
číslo PLÁNU

Výstraha činidla nebo 
varování krytu měřicí 
komůrky

Indikace stavu 
baterie

Úroveň 2 nebo 
datum

Úroveň 1 nebo čas

Číslo dat nebo 
název PLÁNU

Naměřená 
hodnota

Stupeň

Objekt 
či skupina

①

②

③

④
⑤

⑥

Jednotka

⑦

⑧

⑩

⑪

⑨

Název objektu 
či název skupiny
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Při držení za poutko přístrojem nehoupejte. 

V opačném případě by mohlo dojít k poruše nebo k nepřesnostem v měření.

 

Sejměte krytku baterií na zadní straně nástroje.

Vložte dvě nové alkalické baterie velikosti 

AA nebo dvě nabité nikl-metal hydridové 

baterie a dávejte pozor, abyste je vkládali 

ve správné orientaci z hlediska polarity.

Nasaďte krytku baterií.

4.2 Jak používat pouzdro
Prostrčte poutko otvorem v 

chlopni pouzdra. Poté chlopeň 

pouzdra zapněte.

Vytáhněte stojánek na zadní 

straně pouzdra a přístroj na 

něj postavte.

4.1 Jak připevnit poutko
 Poutko připevněte níže zobrazeným způsobem.

① Po prvním zapnutí napájení se zobrazí 

nápis „Lumitester“ a obrazovka výběru 

jazyka.

② Vyberte jazyk pomocí tlačítek  

a stiskněte tlačítko ENTER. Objeví 

se obrazovka nastavení data/času.

　③ Vyberte datum pomocí tlačítek          a stiskněte tlačítko ENTER.

　④ Nastavte datum a čas pomocí tlačítek                     . Poté stiskněte tlačítko ENTER.

Momentálně vybraná položka bliká.

　⑤ Stiskněte tlačítko ENTER. Po odpočítávání se zobrazí nápis „OK“. 

Poté již bude přístroj připraven k měření.

yyyy/mm/dd mm/dd/yyyy dd/mm/yyyy

Rok Datum

4      Sestavení a úvodní nastavení

①
②

③

①

②

⇒ English 
     Français 
     Deutsch  
     Español 
     日本語 
     한국어 
     简体中文 
     繁體中文 

Lumitester

Date

yyyy/mm/dd
2014/01/01

00:00

Date

dd/mm/yyyy
2014/01/01

00:00

Date

mm/dd/yyyy
2014/01/01

00:00

Date

yyyy/mm/dd
2014/01/01

00:00

Date

yyyy/mm/ dd 
2014/01/  01 

00:00

Date

yyyy/ mm /dd
2014/  01 /01

00:00

Date

yyyy /mm/dd
20 14 /01/01

00:00

MODE001 
#0001

Object CAL

OK8

RLU
 
 

3000
1500

⇒ English 
     Français 
     Deutsch  
     Español 
     日本語 
     한국어 
     简体中文 
     繁體中文 

Pozor

Pozor

Pozor
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5     Způsob ovládání
5.1.2 Měření v REŽIMU a měření dle PLÁNU

Lumitester PD-30 používaný pro potřeby hygienického dozoru nabízí dvě 
metody měření; jednoduchý [REŽIM měření] bez využití osobního počítače 
(PC) a [měření dle PLÁNU], které lze použít v mnoha situacích za pomoci PC 
a dodaného ovládacího softwaru.
Pro přepnutí mezi metodami měření REŽIM a dle PLÁNU stiskněte tlačítko 
MODE na dobu nejméně dvou sekund.
　【Měření v REŽIMU】

Vyberte číslo REŽIMU a proveďte měření.
Pro každý REŽIM s vlastním číslem lze nastavit Úroveň 1, Úroveň 2, 
objekt a skupinu. Viz kapitola „5.2.2 Nastavení úrovní“. (→Str. 16)
Pro nastavení názvu objektu a názvu skupiny viz návod k obsluze 
ovládacího softwaru.

　【Měření dle PLÁNU】
Měření lze provádět v předvoleném pořadí vybraných REŽIMŮ.
Pro měření dle PLÁNU viz návod k obsluze ovládacího softwaru.

5.1.3.1 Rozřazení do stupňů
Porovnává naměřené hodnoty Úrovně 1 a Úrovně 2 a přiřazuje jim stupně, jak je 
znázorněno níže.

Rozřazení do stupňů
　　Pokud je vybrán jeden z REŽIMŮ v rozmezí 001 až 400, je stupeň přiřazen na základě 

Úrovně 1 a Úrovně 2 nastavených pro každý z těchto režimů.
　　　    naměřená hodnota     ≦ Úroveň 1: Vyhovuje
Úroveň 1 < naměřená hodnota ≦ Úroveň 2: Pozor
Úroveň 2 < naměřená hodnota                        : Nevyhovuje

　　Pokud jsou Úroveň 1 a Úroveň 2 shodné, přiřazují se pouze stupně Vyhovuje a Nevyhovuje.
                   naměřená hodnota ≦ Úroveň 1: Vyhovuje
Úroveň 1 < naměřená hodnota                    : Nevyhovuje

　　Stupeň není přiřazen v níže uvedených případech:
Hodnota Úrovně 1 i Úrovně 2 je nulová.
Data se měří v REŽIMU 000.

5.1.3 Měření v REŽIMU
Úkon [REŽIM měření], který lze provést přístrojem PD-30 bez pomoci PC, je 
znázorněn níže.
Pro úkon [měření dle PLÁNU] viz návod k obsluze ovládacího softwaru.

Lumitester

MODE001 
#0001

Object CAL

OK7

RLU
 
 

3000
1500

Pročtěte si prosím pozorně kapitolu „1 Přečtěte si jako první“ (→Str. 1) 
a přístroj řádně dle ní používejte.

5.1 Základní ovládání
 5.1.1 Jak zapnout napájení
 　Stiskněte tlačítko POWER.

Nejprve se zobrazí nápis „Lumitester“ a po skončení odpočítávání se 
zobrazí „OK“. Poté již bude přístroj připraven k měření. Během odpočítávání 
se provádí AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ.

• Přístroj nepoužívejte v místech vystavených velkým výkyvům teploty.
• Přístroj nepoužívejte na přímém slunečnímu světle.
• Měření provádějte s přístrojem ve vzpřímené poloze.
• Po skončení měření nezapomeňte činidlo z komůrky odstranit.

Pozor

Jakmile zazní bzučivý zvuk a rozbliká se ikonka výstrahy činidla, 
otevřete kryt měřicí komůrky a vyjměte činidlo.

Jakmile zazní bzučivý zvuk a rozbliká se ikonka varování krytu měřicí 
komůrky, zavřete kryt měřicí komůrky.

Pozor
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②

①Pro výběr metody měření REŽIM stiskněte tlačítko MODE na dobu nejméně dvou sekund.

ENTER
⑨

Zavřete kryt 
měřicí komůrky.

⑧

Odstraňte činidlo 
z měřicí komůrky.

⑦

Po zobrazení ikonky 
výstraha činidla otevřete 
kryt měřicí komůrky.

③

Otevřete 
kryt měřicí 
komůrky.

Pro další měření opakujte 
kroky ② až ⑨.

④

Umístěte činidlo 
do měřicí komůrky.

⑤

Zavřete kryt 
měřicí komůrky.

⑥

Stiskněte tlačítko ENTER.
Po doběhnutí 
odpočítávání se zobrazí 
výsledek měření.

Měření v REŽIMU Měření dle PLÁNU

• Rozsah měření činí 0 až 999 999. Pokud naměřená hodnota přesahuje 

999 999, číslice 999 999 na displeji bliká.

• Čísla dat jsou v rozsahu #0001 až #2000.Číslo dat se s každým měřením 

zvyšuje o jednu.Když číslo dat překročí hodnotu #2000, přepne se na #0001 

a data se přepíší.

Stiskněte tlačítko MODE, číslo REŽIMU 
začne blikat.  Stisknutím tlačítek  
vyberte číslo REŽIMU a stisknutím 
tlačítka ENTER výběr potvrďte.

5.1.3.2 Postup měření

Používejte činidlo k tomuto účelu vyhrazeného dostupného typu. 

Postupujte dle návodu k použití přiloženého k činidlu.

Pozor

・Když na přístroji neprovádíte po dobu 10 minut žádnou činnost, 

automaticky se vypne napájení.

・Po skončení měření nezapomeňte činidlo z komůrky odstranit.

V opačném případě by mohlo dojít k poruše nebo k nepřesnostem v měření.

　5.1.4 Konec měření

　① Nezapomeňte odstranit činidlo.

　② Stisknutím tlačítka POWER přístroj vypnete.

Pokud se po stisknutí tlačítka ENTER rozbliká ikonka výstrahy činidla a 

zazní zvuková signalizace, nebylo do měřicí komůrky umístěno žádné 

činidlo.

Pro zrušení měření znovu stiskněte tlačítko ENTER.

Pokud se ikonka výstrahy činidla rozbliká a zvuková signalizace zazní 

po dokončení měření, činidlo bylo do měřicí komůrky umístěno.

Otevřete kryt měřicí komůrky a odstraňte z ní činidlo.

Když bliká ikonka varování krytu měřicí komůrky a zazní zvuková 

signalizace, zavřete kryt měřicí komůrky.

• Po kroku ⑨ proběhne AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ. V případě velkých výkyvů 

teploty ponechte před začátkem dalšího měření prodlevu nejméně 10 

sekund.

Pozor

MODE 001 
#0001

Object 

RLU
 
 

3000
1500

MODE001 
#0001

Object 

RLU
 
 

3000
1500

PLAN001/001 
PLAN name

Object 

RLU
 
 

3000
1500
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5.2 Nastavení F (funkce)
Při využívání mnoha nastavení F (funkce) současně používejte pro účinnější 
nastavení ovládací software. 
Viz návod k obsluze ovládacího softwaru.

　④Dřívější data se zobrazí po stisknutí tlačítka      a pozdější data po stisknutí tlačítka     .
　　Když podržíte tlačítko      stisknuté, přesouvají se data rychle vpřed.

　　Když podržíte tlačítko      stisknuté, zobrazí se nejnovější data.

　　Objekt, skupinu a datum/čas lze potvrdit stisknutím tlačítek       .

　⑤Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.

5.2.1 Zobrazení dat z paměti
Data uložená dříve do paměti lze zobrazit.
Zobrazení názvu objektu a názvu skupiny, nastavení názvu objektu a názvu skupiny 
pro každé číslo REŽIMU provedete pomocí ovládacího softwaru.

　①V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.

　②Stisknutím tlačítek            začne nápis REŽIM blikat.

　③Stiskněte tlačítko ENTER. Poté se zobrazí data z paměti.

　　 　　 　　

Objekt Skupina Datum/Čas
MODE001
#0001

Object

RLU
 
 

3000
1500

Během pohotovostního stavu REŽIMU měření stiskněte tlačítka           , 
poté se zobrazí data paměti.

MODE001
#0001

Group

RLU
 
 

3000
1500

MODE001
#0001

Object

RLU

2014/01/01
00:00

MODE002
#0002

Object

RLU
 
 

3000
1500

MODE002
#0002

Group

RLU
 
 

3000
1500

MODE002
#0002

Object

RLU

2014/01/01
00:00

　5.2.2 Nastavení úrovní
　Toto je funkce nastavení hodnot Úrovně 1 a Úrovně 2 pro každý režim.

　① V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.

　② Stisknutím tlačítek          začne nápis „REŽIM“ blikat.

　③ Stiskněte tlačítko ENTER. Poté se rozbliká číslo REŽIMU.

　④ Vyberte číslo REŽIMU pomocí tlačítek          a poté stiskněte tlačítko 
ENTER.

　⑤ Pomocí tlačítek                    zadejte hodnoty Úrovně 1 a Úrovně 2 
a poté stiskněte tlačítko ENTER.

　⑥ Displej se vrátí do kroku ③.
Pro pokračování nastavování úrovní zopakujte kroky ④ až ⑤.

　⑦ Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.         

・Za normálních okolností se při vypnutí napájení data nevymazávají. 
Nicméně pokud měření probíhá při již téměř vybitých bateriích nebo pokud 
jsou baterie vyjmuty, zatímco je přístroj zapnutý, může k vymazání dat z 
paměti dojít. Za škody způsobené vymazáním paměti nejsme zodpovědní.

MODE 001

MODE 002

MODE 003

MODE 004 a vyšší

Level 1

1500

500

200

0

Level 2

3000

1000

400

0

Počáteční hodnoty jsou uvedeny v tabulce dole. 

 #0001 

 MODE 001 
#0001

Object

RLU
 
 

3000
1500
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5.2.4 Výběr uživatele
Zatímco u výchozí hodnoty lze použít nevyplněné jméno nebo vybrat jméno ze 

seznamu UŽIVATEL 1 až UŽIVATEL 10, s pomocí ovládacího softwaru můžete 

nastavit vlastní jméno.

　Pro nastavení uživatelského jména viz návod k obsluze ovládacího softwaru.

　① V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.

　② Stisknutím tlačítek          začne nápis „User“ blikat.

　③ Stiskněte tlačítko ENTER. Poté se rozbliká „⇒“.

　④ Vyberte uživatele pomocí tlačítek           a pak stiskněte tlačítko ENTER.

　⑤ Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.

5.2.3 Nastavení data/času

　① V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.

　② Stisknutím tlačítek           začne nápis „Date“ blikat.

　③ Stiskněte tlačítko ENTER. Poté se rozbliká formát data.

　④ Vyberte formát data pomocí tlačítek        a poté stiskněte 

tlačítko ENTER.

yyyy/mm/dd mm/dd/yyyy dd/mm/yyyy

　⑤ Nastavte datum a čas pomocí tlačítek                   . Poté stiskněte tlačítko ENTER.

Momentálně vybraná položka bliká.

           Pro zrušení nastavování data/času a návrat do pohotovostního režimu stiskněte 

tlačítko F.

　⑥ Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.

Rok Měsíc Datum

　      User 
 ⇒   －－－
       1   User1
       2   User2
       3   User3
       4   User4
       5   User5

5.2.5 Nastavení teplotní kompenzace
Jednou z vlastností činidla je, že se jeho luminiscence mění v závislosti na teplotě.

Kompenzace teploty je funkce, která opravuje teplotní charakteristiku činidla 

změřením teploty nástroje.

Standardně je teplotní kompenzace VYPNUTÁ.

Rozsah teplotní kompenzace činí +10 až +40°C.

　① V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.

　② Stisknutím tlačítek          začne nápis „Teplotní kompenzace“ blikat.

　③ Stiskněte tlačítko ENTER. Poté se rozbliká „⇒“.

　④ Pomocí tlačítek          navolte dostupnost teplotní kompenzace a 

poté stiskněte tlačítko ENTER.

　⑤ Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.

　 　 

Před použitím nechte přístroj a činidlo stát po dobu nejméně 30 minut v místě 

s pokojovou teplotou.

Přístroj nepoužívejte v místech vystavených velkým výkyvům teploty. V 

opačném případě by mohlo dojít k nepřesnostem v měření.

・Pokud je teplotní kompenzace nastavena na ZAPNUTO, 

teplota se zobrazuje během odpočítávání měření.

・I když je teplotní kompenzace ZAPNUTA, za teplot uvedených 

níže se během odpočítávání měření zobrazuje chybový kód 

E040 a výsledky měření se zobrazí bez teplotní kompenzace. 

          10°C nebo nižší

          40°C nebo vyšší

・Pokud je teplotní kompenzace ZAPNUTA, činí doba měření při 

10 až 13°C 20 sekund.

Pozor

Date

yyyy/mm/dd
2014/01/01

00:00

Date

dd/mm/yyyy
2014/01/01

00:00

Date

mm/dd/yyyy
2014/01/01

00:00

Date

yyyy/mm/dd
2014/01/01

00:00

Date

yyyy/mm/ dd 
2014/01/  01 

00:00

Date

yyyy/ mm /dd
2014/  01 /01

00:00

Date

yyyy /mm/dd
20 14 /01/01

00:00

     
 

　      ON
    ⇒  OFF

MODE001
#0001

25℃
Object

RLU
 
 

3000
1500

E040

MODE001
#0001

 5℃
Object 

RLU
 
 

3000
1500

Temperature
compensation 
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5.2.7 Výběr jazyka
　① V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.
　② Stisknutím tlačítek          začne výběr jazyka blikat.
　③ Stiskněte tlačítko ENTER. Poté se rozbliká „⇒“.
　④ Vyberte jazyk pomocí tlačítek          a pak stiskněte tlačítko ENTER.
　⑤ Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.

5.2.8 Vymazání dat z paměti
　Tato funkce vymaže veškerá naměřená data.
　① V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.
　② Stisknutím tlačítek           začne nápis „Data Clear (Vymazat data)“ blikat.
　③ Stisknutím tlačítka ENTER vymazání dat vyberete. Poté se zobrazí Vymazání dat.
　④ Stisknutím tlačítka ENTER se za zvukové signalizace pípnutím vymažou všechna data z paměti.

・Pokud se zobrazí chyba teploty, sebediagnostika se přeruší. Okamžitě 
vypněte napájení a nechte přístroj stát nejméně 30 minut v pokojové 
teplotě před dalším provedením sebediagnostiky.
・Pokud se i po vyčištění stále zobrazuje „NG“, zkontrolujte název modelu a sériové číslo 

přilepené na vnitřní straně krytky baterií a poté se obraťte na prodejce či na naši společnost.

・Vymazání dat z paměti zrušíte až do kroku ③ stisknutím klávesy F.
・Po dokončení vymazání dat z paměti je již není možné obnovit.
・Nelze vymazat pouze část dat z paměti.

Data Clear

5.2.6 Sebediagnostika
Udržujte měřicí komůrku v čistotě. V opačném případě by mohlo dojít k 
nepřesnostem v měření.
Sebediagnostika je funkcí potvrzující úroveň kontaminace měřicí komůrky.
Teplotní rozsah sebediagnostiky činí +20 až +30°C.
　① V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.
　② Stisknutím tlačítek           začne nápis „self-check (Sebediagnostika“ blikat).
　③ Stisknutím tlačítka ENTER sebediagnostiku vyberete.
　④ Stisknutím tlačítka ENTER sebediagnostiku spustíte. Následně se 

po doběhnutí odpočítávání zobrazí rozřazení. Pokud se zobrazuje 
„OK“, je výsledek normální. Pokud se zobrazuje „NG“, vyčistěte 
měřicí komůrku.
Viz kapitola „6.2 Údržba měřicí komůrky“ (→Str. 21).
V případě nutnosti proveďte po čištění sebediagnostiku znovu. 

　⑤ Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.

Pozor

・Použijte USB kabel dodaný spolu s přístrojem.
・Před propojením s počítačem vložte do přístroje baterie.
・Pokud je přístroj připojen k počítači zobrazuje se na displeji „-PC-“ a 

ovládání tlačítky je zablokováno.
  Když USB kabel vytáhnete z konektoru, nápis „-PC-“ z displeje zmizí a 

napájení přístroje se vypne.
・Když není USB kabel připojen, zavřete bezpečně kryt USB konektoru.

5.3 Připojení k počítači
Připojením tohoto přístroje k osobnímu počítači (PC) lze uložit data z paměti a 
úrovně a další nastavení lze nastavit prostřednictvím počítače.

　Viz návod k obsluze ovládacího softwaru.

Pozor
 self-check

     English 
     Français 
     Deutsch  
     Español 
     日本語 
     한국어 
      
      

⇒



21 22

6      Údržba

6.1 Údržba hlavní části přístroje
Pokud dojde ke znečištění přístroje, otřete jej suchým hadříkem nebo měkkým 

papírem, například hedvábným papírem.

Pokud je přístroj silně znečištěn, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným 

slabým roztokem čistícího prostředku.

6.2 Údržba měřicí komůrky
 Pokud se v měřicí komůrce rozlilo činidlo, vyčistěte ji.

 Kromě toho ještě měřicí komůrku vyčistěte zhruba jednou za půl roku.

 1. Vypněte napájení.

 2. Otevřete kryt měřicí komůrky.

3. Pečlivě otřete dno a stěny měřicí komůrky přiloženým čistícím štětečkem 

navlhčeným lihem.

 4. Zavřete kryt měřicí komůrky.

Nelijte líh do měřicí komůrky.

Nepoužívejte líh na žádnou jinou část přístroje kromě měřicí komůrky.

Přístroj nepoužívejte, dokud nevyschne.

Pozor

Dávejte pozor, abyste přístroj nepotřísnili kapalinou, činidly či organickým 

rozpouštědlem atd. 

Pokud by již k potřísnění přístroje kapalinou došlo, okamžitě kapalinu 

otřete, vyjměte baterie a nechte přístroj vyschnout nejméně 24 hodin v 

uzavřené místnosti.

Pozor

6.3 Výměna baterií
 Pokud se zobrazuje ikonka baterie jako na obrázku vpravo, 

vyměňte baterie.

 1. Vypněte napájení.

 2. Sejměte krytku baterií na zadní straně nástroje.

 3. Vyjměte použité baterie.

 4. Vložte dvě nové alkalické baterie velikosti AA nebo dvě nabité 

nikl-metal hydridové baterie a dávejte pozor, abyste je vkládali 

ve správné orientaci z hlediska polarity.

 5. Nasaďte krytku baterií.

Nepřehoďte polarity baterií.

Používejte stejné typy baterií.

Nemíchejte nové a použité baterie.

Nikdy nepoužívejte alkalickou baterii s prošlou záruční lhůtou.

Řiďte se návodem přiloženým k používaným bateriím.

Baterie velikosti AA představují záložní napájení hodin přístroje. V případě 

nastalé situace, kdy jsou baterie vybité či byly vyjmuty, zatímco je přístroj 

zapnutý, může dojít k vynulování hodin. V takovém případě hodiny nařiďte.

Při likvidaci baterií se řiďte příslušnými předpisy o likvidaci vydanými 

místními úřady.

Pokud se chystáte přístroj na delší dobu uskladnit, vyjměte z něj baterie.

   V opačném případě může dojít k vytečení elektrolytu a roztržení přístroje.

Pozor
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7      Odstraňování problémů

7.1 Chybové kódy
 Chybový kód se zobrazuje, aby upozornil na provozní chyby a další problémy.

Když zpozorujete jakoukoli odchylku v chodu, 
okamžitě vypněte napájení a co nejdříve vyjměte z 
přístroje baterie.

Odpojte USB kabel, pokud je připojen, a poté 
vyjměte baterie.

Když je patrná odchylka v chodu, jako například 
porucha, zápach spáleniny, dým atd., hrozí nebezpečí 
vznícení či roztrhnutí přístroje. Uhaste ložisko tvorby 
dýmu a obraťte se na prodejce nebo na naši 
společnost. Nikdy přístroj neopravujte sami, je to 
velmi nebezpečné.

Výstraha Upozorňuje na chybu v datech 
uložených v paměti, kterou mohlo 
způsobit vyjmutí baterií v okamžiku 
zápisu či čtení dat uložených v paměti.

Vypněte napájení. Po přesunu z 
horkého či chladného místa 
nechte před použitím přístroj stát 
30 minut či déle za pokojové 
teploty.

Vypněte napájení a přeneste 
přístroj na místo, které není 
vystaveno přímému slunci.

Zavřete a zabezpečte kryt měřicí 
komůrky.

Hned vypněte napájení a poté jej 
znovu zapněte.

Hned vypněte napájení a poté jej 
znovu zapněte. Pokud se stejná chyba 
zobrazuje i nadále, viz kapitola „5.2.8 
Vymazání dat z paměti“ (→Str. 19).

Upozorňuje na chybu v měření, 
ke které mohlo dojít v místech s 
velkými výkyvy teplot.

Chybové kódy Podrobnosti Protiopatření

E021 až 029 
Chyba měření

E011 až 019 
Chyba paměti

E031 až 039 
Chyba kalibrace

E040 až 049 
Chyba teploty

E051-059 
Chyba přístroje

Upozorňuje na chybu kalibrace, 
která mohla být způsobena 
působením přímého slunce.

Vypněte napájení. Po přesunu z 
horkého či chladného místa 
nechte před použitím přístroj stát 
30 minut či déle za pokojové 
teploty.

Upozorňuje na chybu kalibrace, 
která mohla být způsobena 
velkými výkyvy teplot.

Upozorňuje na chybu kalibrace, 
kterou mohlo způsobit nedbalé 
uzavření krytu měřicí komůrky.

Zavřete a zabezpečte kryt měřicí 
komůrky.

Upozorňuje na chybu v měření, 
kterou mohlo způsobit nedbalé 
uzavření krytu měřicí komůrky.

Vypněte napájení a přeneste 
přístroj na místo, které není 
vystaveno přímému slunci.

Upozorňuje na chybu v měření, 
která mohla být způsobena 
působením přímého slunce.

Upozorňuje na chybu přístroje, 
kterou mohla zapříčinit porucha 
elektrických součástek.

Vypněte napájení. Po přesunu z 
horkého či chladného místa 
nechte před použitím přístroj stát 
30 minut či déle za pokojové 
teploty.

Vypněte napájení a přeneste přístroj na 
místo, kde se teplota pohybuje v 
rozmezí +5 až +40 °C.
Když je teplotní kompenzace ZAPNUTÁ, 
používejte přístroj v rámci vyznačeného 
rozmezí teplot (+10 až +40°C).

Upozorňuje na chybu teploty, 
která mohla být způsobena 
velkými výkyvy teplot.

Ukazuje chybu teploty, která by 
mohla být mimo rozsah.

Seznam chybové kódy
Podrobnosti jednotlivých chybové kódy a příslušných protiopatření jsou popsány níže.
V případě, že se stále zobrazuje chybové kódy i poté, co byla provedena 
protiopatření, zkontrolujte název modelu a sériové číslo přilepené na vnitřní 
straně krytky baterií a poté se obraťte na prodejce či na naši společnost.
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Okamžitě vypněte napájení a 
odstraňte činidlo. Vytřete vodu 
čistícím štětečkem a vysušte 
přístroj v poloze s ovládacím 
panelem otočeným směrem 
nahoru a s krytem měřicí komůrky 
otevřeným. Nechte přístroj stát v 
prostředí s pokojovou teplotou po 
dobu nejméně 24 hodin.  Viz 
kapitola „6.2 Údržba měřicí 
komůrky“ (→Str. 21).

Okamžitě vypněte napájení a 
otřete z přístroje veškerou vodu. 
Sejměte krytku baterií, vyjměte 
baterie a přístroj vysušte v poloze 
s ovládacím panelem otočeným 
směrem nahoru a s krytem měřicí 
komůrky otevřeným. Nechte 
přístroj stát v prostředí s 
pokojovou teplotou po dobu 
nejméně 24 hodin.

Zavřete ovládací software a poté 
odpojte USB kabel.

Proveďte údržbu viz „6.2 Údržba 
měřicí komůrky“ (→Str. 21).

Baterie vložte zpátky dovnitř.

Vložte nové baterie.
Viz kapitola „6.3 Výměna baterií“ 
(→Str. 22).

Vložte nové baterie.
Viz kapitola „6.3 Výměna baterií“ 
(→Str. 22).

Nejedná se o poruchu.

Situace Možné příčiny Protiopatření

Když na přístroji neprovádíte 
po dobu 10 minut žádnou 
činnost, automaticky se vypne 
napájení.

USB kabel je připojen.
Během připojení přístroje k 
počítači je ovládání tlačítky 
zablokováno.

Nejsou vloženy baterie.
Baterie jsou vybité.

Baterie jsou vybité.

Přístroj nefunguje normálně z 
důvodu poruchy elektrických 
součástek.

Měřicí komůrka je znečištěna.

Voda pronikla do měřicí 
komůrky.

Povrch přístroje byl vystaven 
působení vody.

Nebezpečí spojené s 
vodou.

Naměřené hodnoty se 
zdály být nižší.

Napájení se 
automaticky vypíná.

Napájení nelze 
vypnout.

Napájení nelze 
zapnout.

7.2 Ostatní potíže a protiopatření
Níže jsou popsány podrobnosti o potížích, jejich příčinách a nápravných 
opatřeních nesouvisejících s chybovými kódy na displeji.
Pokud se podmínky po provedení protiopatření nevrátí do původního stavu, 
pokud se vyskytnou jiné potíže, než jaké jsou popsané zde, nebo pokud 
požadujete opravu, zkontrolujte název modelu a sériové číslo přilepené na 
vnitřní straně krytky baterií a poté se obraťte na prodejce či na naši společnost.

8      Specifikace

Název

Model

Zjišťovací metoda

Temný šum

Detekční činidlo

Rozsah měření

Doba měření

Měření v REŽIMU

Měření dle PLÁNU

Displej

AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ

Automatické vypínaní

Hodiny

Data měření

Rozhraní

Počet datových bodů v paměti

Rozsah teplot prostředí

Rozsah vlhkosti okolního prostředí

Rozsah skladovacích teplot

Rozsah skladovací vlhkosti

Ochranná struktura

Napájení elektřinou

Rozměry

Hmotnost

Lumitester

PD-30

Integrace za pomocí fotodiody

10 RLU či méně

K tomuto účelu vyhrazeného dostupného typu

0 až 999999 RLU

10 sekund (Pokud je teplotní kompenzace ZAPNUTA, 

činí doba měření při +10 až +13℃ 20 sekund)

000 až 400

001 až 100

Uživatelský displej z tekutých krystalů

Vestavěné (za běžných okolností pro každé měření)

10 minut

Vestavěné (datum a čas)

RLU, stupeň (Vyhovuje･Pozor･Nevyhovuje)

USB

2000

+5 až +40 °C

20 až 85 % r.v.v. (bez kondenzace)

-10 až +50 °C

20 - 90 % r.v.v. (bez kondenzace)

IEC-60529-2001 IP-X0
(třída ochrany proti vodě: žádná)

Dvě alkalické baterie velikosti AA nebo dvě nikl-metal 
hydridové baterie velikosti AA

Přibližně 65 mm (š) x 175 mm (v) x 32 mm (h)

Přibližně 235 g (bez baterií)
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MODEMODE FF

ENTER

Přibližně 65 Přibližně 32

Př
ib

liž
ně

 1
75

Jednotky: mm
Výstupky se nezapočítávají

9      Vnější pohled

Záruční doba pro Lumitester činí jeden rok ode dne zakoupení, kromě členských 
států EU, v nichž platí směrnice 1999/44/ES, a kde činí dva roky ode dne zakoupení.  
Pokud se na tomto zařízení v průběhu záruční doby vyskytne závada, buď 
provedeme jeho opravu zdarma nebo jej vyměníme za nové. Nicméně, rozsah této 
záruky je omezen pouze na závady vzniklé v důsledku vady materiálu nebo výrobní 
vady tohoto zařízení. Záruka dále nepokrývá následující situace.

1. Ztráta obsahu záznamů v případech, kdy nejsou data paměti či data 
nastavení označena nebo uložena do počítače, bez ohledu na to zda se 
vyskytla závada či nikoli.

2. Jakákoli závada či poškození nebo jakákoli jiná škoda, ke které došlo v 
důsledku manipulace či použití přístroje v rozporu s obsahem tohoto návodu 
k obsluze, v důsledku nedbalosti při používání, v důsledku úprav, změn nebo 
jakéhokoli přebudování tohoto přístroje či v důsledku Force Majeure (včetně, 
avšak nikoli pouze, zásahu vyšší moci).

Rozsah náhrady škod vyplývajících ze závady tohoto zařízení je omezen na náhradu 
škod vymezenou v této části záruky a náhrada jakýchkoli jiných ztrát či škod včetně, 
avšak nikoli pouze, nepřímých nebo zvláštních ztrát či škod, není tímto rozsahem 
náhrady škod pokryta.

Po uplynutí záruční doby je oprava přístroje zpoplatněna, pokud lze díky ní 
zachovat jeho funkčnost.
Pro potřeby oprav nám sdělte výrobní číslo a podrobnosti o příznacích závady.
Vynasnažíme se přístroj opravit co nejdříve. Nicméně, vezměte prosím na vědomí, 
že v následujících případech si mohou opravy vyžádat delší čas, mít značné náklady 
nebo se mohou ukázat jako neproveditelné.
 1. Pokud od zakoupení přístroje uplynula dlouhá doba.
 2. Pokud se náhradní díly již nevyrábějí.
 3. Pokud bylo odhaleno rozsáhlé poškození.
 4. Pokud byly odhaleny dodatečné úpravy přístroje.
 5. Pokud se nám závady nepodařilo reprodukovat.
 6. Pokud se opravy ukážou být obtížnými.

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Záruka

Opravy

10    Poprodejní servis



29 2014.03 59-2081-0

Vydáno:

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/

● 

Ochranná známka

● Lumitester je registrovaná ochranná známka společnosti Kikkoman.




