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Přístroj na měření kvality vzduchu 
 

 

 
 

 

 

 

Návod k použití 



SPECIFIKACE PRODUKTU 

Způsob zobrazení: 2,8” LCD displej, 320 x 240 pixelů  
Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kpa 
Detekční metoda pro PM: laserový rozptyl  
Doba vzorkování: 1,5 sekundy 
Velikost produktu: 155 x 87 x 35 mm 
Detekční teplota: -10 °C až 50 °C; 14 °F až 122 °F 
Relativní vlhkost: 20 % - 85 % 
Skladovací teplota: -10°C až 60°C 
Koncentrační jednotka pro HCHO a TVOC: mg/m³ 
Napájení: Lithiová baterie s kapacitou 1500 mAh  
Nabíjení 5V DC přes micro USB port 
Hmotnost produktu: 150g 
 
POPIS VÝROBKU 

Tento produkt je multifunkční detektor kvality vzduchu, který detekuje 
formaldehyd (HCHO), celkové těkavé organické sloučeniny (TVOC), částice 
o velikosti <2,5 mikronu (PM2,5/1,0/10), teplotu a vlhkost s funkcí hodin a 
záznamu. Jako vědecké zařízení pro detekci kvality vzduchu kombinuje 
několik vzduchových senzorů s vestavěným ventilátorem, který umožňuje 
monitorování formaldehydu (HCHO), celkových těkavých organických 
sloučenin (TVOC), PM2,5/1,0/10, teploty a vlhkosti na digitálním LCD 
displeji. 
 
POZOR! 

- Před použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte pokyny. 
- Před použitím kalibrujte zařízení venku, abyste získali co nejpřesnější 

výsledky. 
- Uschovejte si příručku pro rychlou orientaci a řešení problémů. 

 
OPATŘENÍ 

- Během používání nezakrývejte oblasti nasávání vzduchu, abyste 
předešli nepřesným měřením 

- K čištění produktu nepoužívejte rozpouštědla, protože zbytkové 
výpary zkreslují hodnoty kvality vzduchu. 

- Vyhněte se vodě nebo jiným kapalinám v blízkosti produktu, abyste 
předešli elektrickému poškození 

- Nedovolte neoprávněné úpravy nebo opravy tohoto produktu. 
 



FUNKCE: 

• 2,8"barevný displej z tekutých krystalů (LCD), 320x240 pixelů 

• Uživatelsky nastavitelný alarm - prahová hodnota pro 
formaldehyd (HCHO) pro upozornění uživatele na zvýšené hladiny 

• Testovací proměnné: PM2,5/1,0/10, formaldehyd, TVOC, teplota, 
vlhkost  

• Velká lithiová baterie s kapacitou 1500mAh 

• Vestavěný ventilátor pro nasávání okolního vzduchu pro přesnější 
výsledky v reálném čase  

• 5V Micro USB nabíjení 

• Upozornění na vybitou baterii 
 
1. Přepínání mezi formáty zobrazení dat (obrázek 1-3) 
Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů přepínejte mezi formáty zobrazení dat 
(obrázky 1-3), který zobrazuje hodnoty kvality vzduchu v různých formátech: 

 
        Obrázek č. 1                                            Obrázek č. 2                                                     Obrázek č. 3 
 
 

2. Rozhraní nabídky (obrázek 4) 
Stisknutím prostředního tlačítka I/O přejděte na obrazovku Menu nebo 
Možnosti. 

 
                                                             Obrázek č. 4                                                      
 



3. Nastavení systému (obrázek 5) 
Po zvýraznění ikony „Nastavení systému“ (,,System set“) pomocí tlačítek 
nahoru/dolů v nabídce (obrázek 4), stiskněte prostřední tlačítko I/O pro výběr 
a vstup na obrazovku „Configure System“. 

 
Práh alarmu 
Přejděte na „Alarm HTL“ pomocí tlačítek nahoru/dolů a 
stiskněte prostřední tlačítko I/O. Poté vyberte ze 3 prahových 
úrovní alarmu pro HCHO: 0,1, 0,3 nebo 0,6 mg/m3. Pro výběr 
stiskněte prostřední tlačítko I/O. 
Vymazání záznamů 
Přejděte na "Clear Log" pomocí tlačítek nahoru/dolů a 
stiskněte prostřední tlačítko I/O. Po zvýraznění ,,Clean“ 
stiskněte prostřední tlačítko a vymaže se historie záznamů.  
Čas vypnutí 
Přejděte na „Off Time“ pomocí tlačítek nahoru/dolů a 
stiskněte prostřední tlačítko I/O. Vyberte mezi následujícími  

                      Obrázek č. 5                     možnostmi s tlačítky nahoru/dolů pro výběr času vypnutí: 
nikdy, 30 minut, 60 minut, 90 minut. Stiskněte prostřední tlačítko I/O pro výběr.  
*Upozorňujeme, že obrazovka se automaticky vypne, pokud zde není žádný uživatelský vstup, 
který by pomohl prodloužit životnost baterie. Samotné zařízení však zůstane aktivní, pokud je 
nastaveno na „nikdy“. 
Styl rozhraní 
Přejděte na „Style“ pomocí tlačítek nahoru/dolů a stiskněte prostřední tlačítko I/O. Vyberte 
preferovaný styl pozadí pomocí tlačítek nahoru/dolů. Pro výběr stiskněte prostřední tlačítko I/O. 
Přepínání jazyků 
Přejděte na „Language“ pomocí tlačítek nahoru/dolů a stiskněte prostřední tlačítko I/O. Vyberte 
preferovaný jazyk OS pomocí tlačítek nahoru/dolů: „čínština“ nebo „angličtina“. Pro výběr 
stiskněte prostřední tlačítko I/O. 
Jas obrazovky 
Přejděte na „Brightness“ pomocí tlačítek nahoru/dolů a stiskněte prostřední tlačítko I/O. 
Můžete si vybrat od 10 % do 80 % jasu. Pro výběr stiskněte prostřední tlačítko I/O. 
Bzučák 
Pomocí tlačítek nahoru/dolů přejděte na „Buzzer Set“ a stiskněte prostřední tlačítko I/O. Můžete 
si vybrat, zda se má bzučák zapnout/otevřít nebo vypnout/zavřít. Pro výběr stiskněte prostřední 
tlačítko I/O. 
Jednotka teploty 
Přejděte na „Temp Unit“ pomocí nahoru/dolů a stiskněte prostřední tlačítko I/O. Vyberte si mezi 
°C nebo °F pomocí tlačítka nahoru/dolů. Pro výběr stiskněte prostřední tlačítko I/O. 

 
Ukončete a uložte nastavení dvojitým stisknutím ESC tlačítka (spodní tlačítko ve tvaru mínus). 

 
 
 
 



4. Nastavení času (obrázek 6) 
Po zvýraznění ikony „Time Set“ pomocí tlačítek nahoru/dolů na obrazovce 
nabídky (obrázek 4), stiskněte prostřední tlačítko I/O vyberte a zadejte „Time 
Set“ na obrazovce (obrázek 6). 

 
Změňte rok, měsíc, datum, hodinu, minutu a 
sekundy pomocí tlačítek nahoru/dolů a každou 
změnu potvrďte stisknutím prostředního tlačítka 
I/O. Po dokončení stiskněte klávesu ESC (spodní 
tlačítko ve tvaru mínus), po kterém se zobrazí 
následující: 
            
 
 
 

             Obrázek č. 6                                                      
 
Stisknutím prostředního tlačítka I/O potvrďte a uložte změny. Zmáčkněte 
klávesu ESC pro zrušení jakýchkoli změn. 
 
5. Historie (obrázek 7) 
Po zvýraznění ikony „History“ pomocí tlačítek nahoru/dolů na obrazovce Menu 
(obrázek 4), stiskněte prostřední tlačítko I/O pro výběr a vstup na obrazovku 
„History“ (obrázek 7). Graf ukazuje posledních 10 datových hodnot pro HCHO, 
teplotu, vlhkost a PM2.5 odebraných každých 10 minut předchozích 100 
minut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Obrázek č. 7                                                                        Obrázek č. 8                                                      
                                                      



6. Měření v reálném čase (obrázek 8) 
Po zvýraznění ikony „Real-Time Detection“ pomocí tlačítek nahoru/dolů na 
obrazovce Menu (obrázek 4), stiskněte prostřední tlačítko I/O pro výběr a 
vstup na obrazovku „Real-Time Detection“ (obrázek 8). Tato obrazovka 
ukazuje nezpracovaná (čistá) data ze senzorů TVOC a HCHO bez jakéhokoli 
zprůměrování v čase, které redukuje odchylku a zkreslení signálu 
elektronickým šumem v naměřených hodnotách kvality vzduchu. 
 
7. Kalibrace senzoru (obrázek 9) 
Po zvýraznění ikony „Calibration“ pomocí tlačítek nahoru/dolů na obrazovce 
Menu (obrázek 4), stisknutím prostředního tlačítka I/O vyberte a zadejte 
„Sensor Calibration“ (obrázek 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Obrázek č. 9                                                     
 
 
Metoda kalibrace formaldehydového senzoru: 
1. Umístěte přístroj na čistý venkovní vzduch po dobu alespoň 5 minut. 
2. Na obrazovce „Sensor Calibration“ stiskněte tlačítko nahoru/dolů pro 
zvýraznění „HCHO Calibration." Pro výběr stiskněte prostřední tlačítko I/O. 
3. Poté se zobrazí dialogové okno s dotazem "Vyberte, zda chcete změnit 
data?" („Select whether to change the Data“) a stiskněte prostřední tlačítko 
I/O pro potvrzení nebo tlačítko ESC pro storno. 
4. Když stisknete prostřední tlačítko I/O zatímco jste venku, uvidíte, jak 
postupuje ukazatel průběhu kalibrace HCHO od 0 % do 100 %. 
5. Po dokončení ukončete stisknutím tlačítka ESC. Všimnete si, že senzory 
HCHO/TVOC byly zkalibrovány nastavením HCHO a TVOC na 0, aby odpovídaly 
na zanedbatelné nebo nulové množství HCHO a TVOC. 
 



Manuální nastavení snímače formaldehydu a snímače teploty, např. HCHO / 
Temp Skewing 
Jedná se o speciální a méně často používané rozhraní primárně používané při 
kontrole vzorku vzduchu nebo pokud je k dispozici vzduch se známými 
hodnotami kvality vzduchu. Například můžete znát skutečnou venkovní úroveň 
HCHO nebo teplotu a na zařízení uvidíte mírnou odchylku. Toto rozhraní 
umožní, aby uživatel použil manuální korekční faktor pro získání přesných 
hodnot. 
 
Jakmile jste na obrazovce „Sensor Calibration“ (obrázek 9), stiskněte tlačítka 
nahoru/dolů pro zvýraznění "HCHO Skewing." Stisknutím prostředního tlačítka 
I/O vyberte nastavení senzoru formaldehydu a znovu stiskněte pro potvrzení 
"whether to change the data“. Stiskněte tlačítka nahoru/dolů pro zvýšení nebo 
snížení hodnot o +/-0,2 mg/m3. Uložte a ukončete stisknutím klávesy ESC 
(tlačítko ve tvaru mínus). Jedná se o alternativní metodu vedle postupu 
kalibrace formaldehydu, který může opravit hodnoty formaldehydu. 
 
Pro teplotu stiskněte tlačítka nahoru/dolů až se zvýrazní „TEMP Skewing“. 
Stiskněte prostřední I/O tlačítko pro výběr nastavení teplotního senzoru a 
znovu pro potvrzení „whether to change the data". Stisknutím tlačítek 
nahoru/dolů zvýšíte nebo snížíte hodnoty o +/-5,0 °C. Uložte a ukončete 
stisknutím klávesy ESC (ve tvaru mínus).  
Tento postup umožňuje opravu jakýchkoli nesprávných hodnot teploty. 
 
8. O nás 
Po zvýraznění ikony „About Us“ pomocí tlačítek nahoru/dolů na obrazovce 
Menu (obrázek 4), stiskněte prostřední tlačítko I/O pro výběr a vstup na 
obrazovku „About Us“ pro zobrazení informací o výrobci. 
 
9. O nabíjení 
Když se zobrazí ikona slabé baterie, je třeba zařízení nabít. Zasuňte do zařízení 
micro USB port, který je součástí dodávky nebo použijte jiný kompatibilní 
nabíjecí kabel. Připojte druhý konec k USB DC nabíječce (jako je nabíječka 
smartphonu), která je zdrojem DC 5V a výkonu >=1000 mA. Před použitím 
zařízení plně nabijte alespoň 2-3 hodiny. Vyhněte se nabíjení pomocí USB 
počítačového portu, který má výkon pouze 500 mA. 
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