
Měřič kvality vzduchu CO2 PTH-4 

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili Měřič kvality vzduchu CO2 PTH-4! Tento produkt využívá senzor oxidu 

uhličitého na principu nedisperzní infračervené absorpce, který dokáže přesně měřit koncentraci oxidu 

uhličitého ve vzduchu s rozsahem koncentrací od 0 ppm do 5000 ppm. Dlouhodobé vdechování vysoké 

koncentrace oxidu uhličitého lidským tělem může snadno vyvolat hypoxické dušení. Tento produkt vás 

může zbavit těchto problémů. Hodí se do aut, dětských pokojíčků, domácností, kanceláří. 

 

Specifikace 

 

1) Použití nedisperzní infračervené technologie (NDIR) 

2) Různé formy varování o kvalitě vzduchu kontrolkou a smajlíkem;  

3) Podsvícení obrazovky se automaticky vypne za 10 minut  

4) Velkokapacitní lithiová baterie 18650, dlouhá životnost baterie; 

5) Podpora nabíjení USB; 

6) Na zadní straně tohoto produktu je držák pro umístění 

 

Nabíjení 

 

Při nabíjení pomocí Micro USB dodávaného s nástrojem. použijte prosím napájecí adaptér se specifikací 5V 

1A. Obecně platí, že aby baterie byla plně nabitá, trvá přibližně 4 až 6 hodin. (Tyto údaje jsou pouze 

orientační, skutečný čas bude ovlivněn různými faktory a bude se lišit). 

 

 

Měření 

Stiskněte tlačítko A, přístroj začne pracovat, na obrazovce se zobrazí hladiny oxidu uhličitého 

Tlačítko A: Dlouhým stisknutím – zapnutí/vypnutí 

Tlačítko B: Dlouhým stisknutím – přepínání režimu podsvícení,  

Krátkým stisknutím – Podsvícení zapnuto/vypnuto 

Tlačítko A+B: Stisknutím současně – Automatická kalibrace – dokončena po odpočítávání 200 sekund 

Při prvním použití, a než měřič zapnete, je nutné učinit tento krok!!! 

 

 



Upozornění 

 

Zda hodnota oxidu uhličitého překračuje normu, je indikována ikonou smajlíku a kontrolkou, jak je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

 

 

Když je naměřená hodnota mezi 0-700 ppm, hodnota oxidu uhličitého patří do bezpečného rozsahu: 

 

Když je naměřená hodnota mezi 700-1500 ppm, hodnota oxidu uhličitého patří do varovného rozsahu a 

vyžaduje pečlivé sledování:  

 

Když naměřená hodnota překročí 1500 ppm, hodnota oxidu uhličitého překročí standardní a musí být 

otevřené okno pro větrání. 

 

Varovné světelné signály: 

Zelená – Dobrý stav 

Žlutá – Normální stav 

Č ervená  – Š pátný  stáv 


