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Datacolor 45 
 

O přístroji 
Datacolor 45 je členem nejnovější genereace přenosných spektrofotometrů firmy Datacolor. Je 

určen pro měření definování a vyhodnocování barevých odstínů, a to jak v laboratorním, tak v 

průmyslovém prostředí.  
 

Požadavky na elektrické připojení a pracovní prostředí 

Napájení 

5 V DC; 3,2 A  

100 – 240 V AC (vstupní napětí do AC adaptéru) 

50/60 Hz;, 0,6 A 

Baterie 

Lithium Ion baterie 3,7 V 

Nabíjecí napětí 4,2 V 

Nabíjení: 0<t<50°C  
Vybíjení: -20<t<60 °C 

Skladovat při 40-50 % nabití 

Pracovní prostředí 

Neskladovat při teplotách vyšších 60 °C. Zacházejte 
s přístrojem citlivě, nedopusťte zkrat, změnu 
polarity, zničení, rozebrání. Nevystavujte ohni – 
nebezpečí výbuchu, či úniku toxických látek při 
hoření. 

5 – 40 °C 
Vlhkost 20-85%, nekondezující 
Pro vnitřní použití do nadmořské výšky 
2 000 m.n.m. 
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Bezpečnost 
Pokud není přístroj používán způsobem, který je v souladu s doporučením výrobce, hrozí poškození 

přístroje. 

Baterie skladujte v prostředí s teplotou nepřesahující 60°C, hrozí poškození přístroje (zkrat, změna 

polarity, nebezpečí výbuchu a úniku toxických látek. 

 POZOR! 

Přístroj musí být servisován pouze autorizovaným pracovníkem firmy Datacolor. 

Rovněž výměna baterie musí být prováděna autorizovaným pracovníkem firmy Datacolor. 

Světelný zdroj 
Vyvarujte se přímému pohledu do otevřeného portu na spodku přístroje, v okamžiku, kdy probíhá měření. 

Přímým pohledem do světelného zdroje může dojít k podraždění zraku, podobnému způsobeným bleskem 

fotoaparátu. 

Zdroj 
 POZOR! 

Vypojte z elektrického obvodu před provedením servisního úkonu. 
Vždy musí být použit zdroj dodaný k přístroji. 
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Souhrn vlastností 

Vlastnost POPIS ÚČEL/VÝHODA 

Měřící geometrie 45/0°geometrie 

Poskytuje přesné a opakovatelné 
měření hladkých i texturových 
povrchů 

Vestavěný 60°měřič lesku pro 
současné měření barvy a lesku 

SP 2000 monochormátor 
Vlastní dvojpaprskové 

holografické mřížkování 

Dvojpaprskové konstrukce 
umožňuje kontinuální sledování 
ozáření vzorku a kompenzuje 
změny. 256-fotodiodový paprsek 
zpřesňuje měření. 

Světelný zdroj LED 
Poskytuje plnohodnotné 
osvětlení v celé šíři pro přesné a 
opakovatelné měření 

Rozlišení délky vlny 2 nm 
Data odrazivosti jsou měřena 
v 2,5nm intervalech od 400 – 
700nm. 

Efektivní šíře měření 10 nm 
Větší šíře záběru umožňuje 
vysokou měřící přesnost. 

  



 
6 

 

Modely Datacolor 45 

45G CT 45G 45S 

Clona 11mm Clona 11mm Clona 11mm 

Ocelový stojan Ocelový stojan Ocelový stojan 

Držák kachle Držák kachle Držák kachle 

Černý tubus Černý tubus Černý tubus 

Bílá kachle Bílá kachle Bílá kachle 

Černá kalibrační kachle lesku Černá kalibrační kachle lesku - 

Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 

Návod k obsluze na CD Návod k obsluze na CD Návod k obsluze na CD 

Certifikát o výstupní kontrole Certifikát o výstupní kontrole Certifikát o výstupní kontrole 

Certifikát bílé kalibrační 
kachle 

Certifikát bílé kalibrační 

kachle 

Certifikát bílé kalibrační 

kachle 

USB kabel USB kabel USB kabel 

Aluminiový kufřík Aluminiový kufřík Aluminiový kufřík 

USB flash disk s daty bílé 

kalibrační kachle a firmware 

USB flash disk s daty bílé 

kalibrační kachle a firmware 

USB flash disk s daty bílé 

kalibrační kachle a firmware 

Napájecí kabel/adaptér Napájecí kabel/adaptér Napájecí kabel/adaptér 
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Příslušenství 
Modely (Datacolor 45G CT, 45G,45 S) s následujícím stadardním příslušenstvím: 

 AC Adaptér s napajecím kabelem 

 Stojan pro přesné měření 

 USB kabel 

 Černý kalibrační tubus + bílá kalibrační kachle (modely DC45G CT, DC45G, 45S)  

 Černá kalibrační kachle lesku (pouze pro modely DC45G CT, DC45G) 

 USB flash disk s kalibračními daty 

 

 

  
Černá kalibrační 

kachle lesku 
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 Opčně dostupné v kombinaci s držkám pro přesnou kalibraci s přípravky na přesné 

vystředění měřeného předmětu: držák plechovky, V-Block 

 

Technologie USB-On-The-Go 
Technologie USB-On-The-Go umožnuje připojení USB perfierií, jako je USB flash disk, USB HID 

profil pro klávesnice nebo skener čárových kódů.  

Aktuální podporované rozložení klávesnice je US 101. 

  

  
Datacolor 45 s precizní kalibrací/stojan pro 

měření 
V-block, držák plechovky 
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Napájení přístroje 

Ujistěte se, že spektrofotometr DC 45 je před používáním plně nabitý. DC 45 musí být před použitím 

nabíjen 8 hodin. 

 Pozor! Přístroj musí být v poloze ON před připojením napájecího kabelu. 

Přístroj není napájen přes USB, pro nápajení používejte AC adaptér.  
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Připojení přístroje 
Datacolor 45 je možné připojit k počítači (PC) buď přes rozhraní USB nebo Bluetooth. 

 POZOR!  

Před prvním připojením přístroje nainstalujte software Datacolor T. Po úplném dokončení 

instalace Datacolor TOOLS program vypněte, aby mohlo dojít k prvnímu připojení přístroje. 

K propojení přístroje s počítačem použijte USB kabel a klikněte na menu Přístup k  PC (PC access 

menu). 

 

Při připojení přes USB se prosím ujistěte, že: 

 přístroj a PC jsou propojení USB kabelem, poskytnutým k přístroji 

 program Datacolor Tools je nainstalován a je v aktivním provozu. 

Při připojení přes Bluetooth se prosím ujištěte, že Bluetooth je zapnuto na Vašem počítači.  

Menu Přístup k PC zobrazením šipek ukáže, zdali je projení mezi přístrojem a PC je aktivní.  

  

Nepřipojeno Připojeno 

Počítač následně zobrazí hlášení, že nový hardware byl nalezen, a že se jednotka instaluje.  

Datacolor 45 používá sériový přenos přes USB kabel, proto je nutné otevřít Správce zařízení na 

kontrolním panelu. Otevřete sekci Portů (COM & LPT): 
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V tomto dialogovém okně uvidíte Datacolor 45 s adresou Com Portu. Tuto adresu si prosím 

poznamenejte a zavřete dialogové okno správce zařízení. Toto je potřeba udělat pouze v případě, 

že se zařízení poprvé připojuje k software Datacolor TOOLS. Po provedení níže uvedené procedury, 

si software Datacolor TOOLS si adresu Com Portu zapamatuje.  

Spusťte program Datacolor Tools 

Jestliže jste vybrali Textile mode, defaultní uživatelské jméno je DCI. Žádné heslo není přiřazeno, 

ponechte kolonku pro heslo (Password) prázdnou.Pokud jste vybrali Pigment mode, uživatelské 

jméno je USER, heslo je CC3. Následně se otevře okno driverů jednotlivých přístrojů (Driver`s 

measurement). Klikněte na tlačítko ADD (Přidat) pro přidání Datacolor 45 do seznamu driverů 

(Driver`s list). 

Následně vyberte CURRENT DATACOLOR INSTRUMENTS (aktuální přístroje Datacolor) a 

vyberte Datacolor 45 z rozbalovacího menu.  
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Vyberte COM port, který byl vybrán v seznamu portů ve Správci přístroje. 

Vložte seriové číslo přístroje (spodní strana přístroje Datacolor 45).  

Klikněte na ADD pro dokončení procesu. 

Pokud se Datacolor  45 neobjeví v poli „NAME“, klikněte na rozbalovací menu a vyberte ho.  
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Okno Vás nyní vyzve ke kalibraci přístroje. Chcete-li použít integrovaný meřič lesku (Gloss Meter), 

vyberte GLOSS a klikněte na „kalibrovat“ (Calibrate). 

Nyní byste měli provést kalibraci přístroje, podle pokynů programu kalibračního průvodce 

(Calibration Wizard). Po dokončení kalibrace se otevře hlavní okno programu TOOLS. 

Pokud je zařízení řádně připojeno, objeví se v levém panelu programu TOOLS jako 

vzdálená/připojená jednotka (remote drive). Jednotlivé standardy se zobrazí jako  složky v této 

připojené jednotce. Jednotlivé Batch soubory jsou v těchto složkách. (viz červené obdélníky 

v brozku níže). 

 POZOR! 

Je-li přístroj Datacolor 45 připojen, nezobrazuje ani neukládá výsledky měření. Pokud 

se přesunete z menu Přístup k PC (PC Access) na přístroji, spojení s počítače bude 

přerušeno. 
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Při měření přes TOOLS, vyberte Instrument tab ve vrchním rolovacím menu a po té stiskněte CALIB: 

Kalibrační průvodce Vás provede všemi kroky kalibrace. Zvolte možnost GLOSS, pokud chcete 

měřit lesk. Toto zajistí, že kalibrujete lesk.  
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Základní menu pro používání jako přístroje přenosného  
 

Navigace 
Navigujte prostředníctvím pěti cestného ovladače (nahoru, dolů, doleva, doprava, OK)   

Stisknutím OK se aktivue zvolená funkce.  

Směrovými tlačítky (doleva a doprava) navigujete do různých menu. 

Kalibrace 
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Kalibrace s černým kalibračním tubusem a bílou kalibrační kachlí 

Modell (Datacolor 45G CT, 45G, 45S): Kalibrace s črným kalibračním tubusem a bílou kalibrační 

kachlí, (opčně pro Datacolor 45 GCT), kalibrace rovněž na černou kalibrační kachli lesku. 
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Černý kalibrační tubus 

Přístroj nasaďte do měřícího stojanu a vložte černý kalibrační tubus otvorem nahoru. (Postupujte podle instrukcí 

na displeji.) 

Bílá kalibrační kachle 

 

Černá kachle lesku 
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Nastavení 

 

Menu nastavení obsahuje 6 opcí, Pro výběr požadované opce nebo výběr jiné, proveďte stisknutím 

šipek nahoru/dolů, potvrzení OK. Aktivní opce je zvýrazněna červeně. 

 

Datum a čas 

Menu nastavení obsahuje 6 opcí, Pro výběr požadované opce nebo výběr jiné, proveďte stisknutím 

šipek nahoru/dolů, potvrzení OK. Aktivní opce je zvýrazněna červeně 

  



 
19 

 

Kalibrační interval 
Stisknutím OK aktivujete kalibrační interval. Tlačítky nahoru/dolů se kalibrační interval nastavuje 

v hodinách. Potvrďte OK a následně se vraťte do nastavovacího menu. 

 

 

Zvuk vypnout/zapnout 
 

Stisknutím OK aktivujete nebo deaktivujete zvuk při měření.  

(červeně = zvuk vypnutý, zeleně = zvuk zapnutý) 
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Tabulka lesku 
Pro korekturu lesku mohou být do přístroje naimportovány leskové tabulky. Stisknutím OK zvolte 

tabulku lesku. 

 

45G (bez tabulky lesku) 
45 G (RHOPOINT tabulka 

lesku) 
45G (BYK tabulka lesku) 

   

   

Tabulky lesku musí být individuálně nastaveny a vloženy. 
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Jazyk 
 

Pro výběr jazyka, stiskněte OK. Po restartu přístroje je jazyk aktivní. 

 

Definování intervalu pro Auto Standard 
 

Tato opce umožňuje automatické uložení měřeného vzorku vůči standardu. Všechny standardy jsou 

zkontrolovány a přiřazení vzorku se provádí dle nejmenší barevné odchylky. (DE pro D65 10°) 

  



 
22 

 

Propojení s počítačem 

1 

USB ani Bluetooth 
nepřipojeno 

USB připojeno Bluetooth™ připojeno 

Použijte navigační šipky pro zvolení ikony a potvrďte OK. 

Bluetooth™ spojení 
Ujistěte se, že Bluetooth je aktivováno na Vašem počítači a ověřte zda je Datacolor 45 viditelný. 

(Datacolor 45 Bluetooth vysílač je vždy zapnut, je-li přístroj v módu Přístup k PC (access mode)). 

Displej Datacoloru 45G ukáže aktivní spojení, jak je zobrazeno na obrázcích výše.  

Navázání spojení přes USB 
Obrazovka módu Přístup k PC zobrazí pomocí šipek, zdali spojení probíhá nebo ne, zobrazením 

šipek. 

  

Spojení neaktivní Spojení aktivní 
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V tomto dialogovém okně uvidíte Datacolor 45 s adresou Com Portu. Tuto adresu si prosím 

poznamenejte a zavřete dialogové okno správce zařízení. Toto je potřeba udělat pouze v případě, 

že se zařízení poprvé připojuje k software Datacolor TOOLS. Po provedení níže uvedené procedury, 

si software Datacolor TOOLS si adresu Com Portu zapamatuje.  

Spusťte program Datacolor TOOLS. 

Jestliže jste vybrali Textile mode, defaultní uživatelské jméno je DCI. Žádné heslo není přiřazeno, 

ponechte kolonku pro heslo (Password) prázdnou.Pokud jste vybrali Pigment mode, uživatelské 

jméno je USER, heslo je CC3. Následně se otevře okno driverů jednotlivých přístrojů (Driver`s 

measurement). Klikněte na tlačítko ADD (Přidat) pro přidání Datacolor 45 do seznamu driverů 

(Driver`s list). 
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Následně vyberte CURRENT DATACOLOR INSTRUMENTS (aktuální přístroje Datacolor) a 

vyberte Datacolor 45 z rozbalovacího menu. 

Vyberte COM port, který byl vybrán v seznamu portů ve Správci přístroje. 

Vložte seriové číslo přístroje (spodní strana přístroje Datacolor 45).  

Klikněte na ADD pro dokončení procesu p. 

Pokud se Datacolor 45 neobjeví v poli „NAME“, klikněte na rozbalovací menu a vyberte ho.  
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Okno driverů Vás nyní vyzve ke kalibraci přístroje. Chcete-li použít integrovaný meřič lesku (Gloss 

Meter), vyberte GLOSS a klikněte na „kalibrovat“ (Calibrate). 

Nyní je potřeba provést kalibraci, postupujte podle pokynů Průvodce kalibrací (Callirabtion Wizard). 
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Kalibrace černým kalibračním tubusem 

Kalibrace bílou kalibrační kachlí 
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Kalibrace leskovou kalibrační kachlí 

Kalibrace bílou kalibrační kachlí 
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Připojení přes Bluetooth™  
Spektofotometr datacolor 45 zvládá komunikaci přes Bluetooth™. Pro správné připojení přes 

Bluetooth postupujte podle následujících kroků: 

1.  Zapněte spektrofotometr a zvolte menu Přístup k PC (PC access) 

2. Pokud je připojen USB kabel, odpojte ho. Vyvarujete se možných chyb v komunikaci. 

V jednu chvíli může být aktivován pouze jeden způsob připojení, buď USB nebo 

Bluetooth™. 

3. Zapněte Bluetooth™ připojení na Vašem PC. Klikněte pravým tlačítkemikonu 

Bluetooth™, vyberte přidat zařízení (Add Device). V tuto chvíli bude Windows hledat 

zařízení Bluetooth™. 

4. Po detekci spektrofotometru Datacolor 45 se objeví násleudjící obrazovka: v  tomto 

případě Datacolor 45 se sériovým číslem 000xxx. Zvolte tuto jednotku a klkněte na 

Další.  
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5. Zařízení komunikujííí přes Bluetooth™ obvykle spolupracují s párovými kódy. Zde 

jsou možné tři způsoby, zvolte ten, kde si můžete zadat kód sami. Kód je 1234.   
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6. Po propojení spektrofotometru s PC přes Bluetooth™ rozhraní, je spektrofotometru 

přiřazen COM port. Existuje několik způsobů, jak zjistit, který, COM port byl 

spektrofotometru přiřazen. Nejjednodušším způsobem je otevřít Zařízení (Devices), 

po té zvolte Podrobnosti (Proprieties). Zde již informaci o COM portu naleznete. 

V tomto případě se jedná o COM port, označený jako COM43.  

7. Při nastavovení nového/dalšího přístroje v Datacolor Instrument driver, 

zvolte příslušný COM port pro spektrofotometr Datacolor 45 a uložte ho.  

8. Ikona Bluetooth™ v módu Přístup k počítači změní svou barvu z červené na 

modrou. 
9.   
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Používání přístroje s Datacolor TOOLS 
Detailní informace o operacích v programu Datacolor TOOLS jsou poskytnuty v manuálu 

k programu Datacolor TOOLS. Od připojení se spetrofotometr Datacolor 45 objeví v dialogové okně 

v Datacolor TOOLS jako flash drive (paměťové zařízení). 

Nastavení Datacolor TOOLS pro přenosné používání 
Aby byl přenos standardů rychlejší, doporučujeme přidat následující funkce do panelu Home Bar, 

kliknutím na kolečko v levém horním rohu a vybráním možnosti Home Bar Options  

V okně Edit Home Bar, vyberte možnost Instrument  Send All Stds. 

Po té klkněte na šipku doprava pro přesunutí do pravého okna aktivních položek. Potvrďte OK.  
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Tato funkce se objeví v panelu Home Bar. Umožňuje přenos všech standardů jedním kliknutím 

najednou.    
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Vložení standardů z programu Datacolor TOOLS do 

spektrofotometru Datacolor 45 
Pro vložení  jednotlivých standardů z datacolor TOOLS do spektrofotometru Datacolor 45, zvolte 

v Datacolor TOOLS Explorer standard, který chcete přesunout, klikněte na něj pravým tlačítkem 

myši a zvolte možnost Send Curr. Stadandard to the Device.  

Pro vložení všech standardů z DC TOOLS do Datacolor 45, klikněte na tlačítko Send ALL STDS, 

které jste si naistalovali do panelu Home Bar.  
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Vložení standardů ze spektrofotometru Datacolor 45 do 

programu Datacolor TOOLS 
Po připojení spektrofotometru k DC TOOLS (přes USB nebo Bluetooth™) se spektrofotometr obeví 

jako flash drive (paměťové zařízení). 

Pravým kliknutím na jméno/sériové číslo přístroje nabídne rozbalovací lišta 4 různé možnosti.  

 Refresh (obnovit) 

 Send All (vložení všech standardů do DC TOOLS) 

 Delete All Standards (vymazání všech standardů) 

 Delete All Batches (vymazání všech vzorků)  
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Pravým kliknutím na zvolený standard nabídne rozbalovací lišta 3 různé způsoby vložení dat ze 

spektrofotometru do DC TOOLS.  

 Send current Standard to Desktop (vložit vybraný standard do DC TOOLS) 

 Send current Standard and Batch to Desktop (vložit vybraný standard a vzorek do DC 

TOOLS) 

 Delete current Standard (vymazat vybraný standard) 
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Transfer vzorků z DC TOOLS do spektrofotometru Datacolor 45 
Po naměření vzorku, znovu připojte přístroj k DC TOOLS, Spektrofotometr se objeví jako 

Velkokapacitní úložiště (Mass Storage drive, flash drive). K transferu všech vzorků, klikněte pravým 

tlačítkem myši na jméno/výorbní číslo přístroje a zvolte SEND ALL.  

Měření standardů/vzorků přímo v DC TOOLS 
Datacolor 45 umí měřit standardy a vzorky i přímo v prostředí programu DC TOOLS. V tomto módu 

se přístroj chová jako nástroj plochy; neukládá a nezobrazuje v sobě žádná data. Měření může být 

spuštěno, buď tlačítkem na přístroji nebo přímo v programu DC TOOLS pomocí okna Measurement 

Main Window. 

 POZOR - Spektrofotometr musí být v módu Přístup k PC(PC access) během celé 

doby práce s DC TOOLS.  
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Nastavení Datacolor TOOLS pro import vzorků (batches) 

z Datacolor 45 
Pokud níže zobrazené nastavení Import QTX není označeno, novýstandard bude automaticky 

vytvořen na pracovní ploše programu, právě tehdy když bude probíhat pouze načítání vzorků 

z Datacolor 45. 

Pokud je možnost vybraná (zaškrtnutá), zobrazí se následující dialogové okno. Zvolením YES bude 

použit standard z pracovní plochy programu, zvolením NO bude vytvořen nový standard.  

Pokud zvolená druhá možnost (Always replace inbound…),tak bude autmaticky použit standard 

z pracovní plochy. 
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Používání přístroje v autonomním režimu  
Obecné zkratky pro všechna menu 

 

   

Zpět Hledat Menu je aktivní (pro 
šipky) 

 

Standardy & vzorky 
 

 

Měření nového standardu 

Menu standardu navolte tlačítky vlevo/vpravo na ovladači, měření vyvoláte stisknutím tlačítka 

měření. 

Pokud je měření nastaveno na měření násobné (za účelem získání průměrné hodnoty těchto 

měření). Jste po každém jednotlivém měření vyzváni k měření následujícímu. Po provedení daného 

počtu měření, uložíte průměrnou hodnotu stisknutím OK.  
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Ukládání standardu lze provést trojím způsobem – automatické pojmenování standardu, 

pojmenování standardu dle data změření nebo numericky, manuální pojmenovální standardu 

provádění na klávesnici (viz strana 52) . 

 

Vyvolání uloženého standardu (v měřícím zařízení) 

Stisknutím OK se ukáže seznam všech uložených standardů. 
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Změna aktivního standardu - šipkami nahoru a dolů, po té potvrďte OK.  

 

 

 

Zvolte lupu k aktivaci klávesnice. Označením lupy a následným OK se otevře klávesnice. Zde vložte 

hledací kritérium (např. „dec“). 
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Veškeré standardy obsahující kritérium „dec“ se zobrazí. Tlačítky nahoru/dolů, proveďte výběr 

standardu. 

 

Měření nového vzorku 
 

 

Změřit nový vzorek vůči uloženému standardu 
 

Menu vzorku navolte vlevo/vpravo, měření proveďte stisknutím tlačítka měření. Porovnání 

standardu a vzorku se ukáže v menu standardu. Je-li navolen režim „násobné měření“, jste vyzváni 

provádět další měření. Následně uložíte stisknutím OK. 
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V závislosti na nastavení „multiple measurement – opakovaných/násobných měření“ 1,2,3… byla 

měření provedena pomocí příslušných tlačítek. Po dokončení měření stiskněte „OK“ pro uložení 

měření. 
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Ukládání vzorku lze provést trojím způsobem – automatické pojmenování standardu, pojmenování 

standardu dle data změření nebo numericky, manuální pojmenovální standardu provádění na 

klávesnici (viz strana 52) 
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Vyhledávání uložených vzorků 
Tlačítky nahoru/dolů vyhledejte uložený vzorek. Chcete-li provést změnu názvu vzorku, stiskněte 

OK. 
 

 

Navolením lupy a OK se otevře klávesnice. Zde zadejte hledací kritérium (např. batch). 

 

y 

Veškeré vzorky obsahující vyhledávané kritérium se zobrazí. Tlačítky nahoru/dolů vyberte vzorek, 

potvrďte OK. 
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Vyhodnocení standardů/vzorků 
Porovnání standardů a vzorků lze provést podle různých barevných koordinátů. Tlačítky nahoru a 

dolu, najeďte do druhé polohy, stiskem OK otevřete menu volby.  

 

 

Tlačítky nahoru/dolů proveďte výběr požadovaných koordinátů, potvrďte OK.  

CIELab Text Glanz CIELab CIE2000 
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Vyhodnocení standardů/vzorků, výběr druhů osvětlení 
K dispozici je několik různých druhů osvětlení. Tlačítkem nahoru/dolů najeďte na třetí pozici. 

Stiknutím OK otevřete menu druhů osvětlení.  

 

 

Tlačítky nahoru dolů navolte druh osvětlení, potvrďte OK. 

 

Data 
 

 

Vymazání standardů/vzorků 

 

  

 Seznam standardů 

 Seznam vzorků 

 Vymazat zvolený vzorek 

 Vymazat všechny vzorky daného standardu 

 Vymazat zvolený standard a všechny jeho vzorky 

 

 

 Export dat 
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Export dat 
 

 

Data daného standardu a jeho vzorků se ukládají v souboru .csv text. Data se ukládají do hlavního 

seznamu. Je-li spektrofotometr spojen s počítačem, jsou tato data k dispozici ve Win Exploreru.  

 

 
 

Jsou exportována následující data 
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Nastavení 
 

 

Pojmenování standardu 
 

Stisknutím OK zvolte opci zadání jména. Opce pro zadávání jména navolte „datum“ nebo 

„numericky“ nebo „manuálně“ a potvrďte OK. Zvolením „manuálně“ lze jméno zadat na klávesnici.  
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Pojmenování vzorku 

Stisknutím OK zvolte opci zadání jména. Opce pro zadávání jména navolte „datum“ nebo 

„numericky“ nebo „manuálně“ a potvrďte OK. Zvolením „manuálně“ lze jméno zadat na klávesnici.  
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Měřící clona 

 

Vícenásobné měření (průměrná hodnota) 

Tlačítkem nahoru a dolů nadefinujte počet měření pro výpočet průměru. Potvrďte OK.  
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Auto Standard 
Aktivace/deaktivace stiskem OK. 

 

 

Tato opce umožnuje automatické ukládání vůči zvolenému standardu. Veškeré standardy budou 

prověřeny a přiřazení vzorku se provádí na základě nejmenší odchylky vůči standardu na DE (DE 

pro D65 10°) 

Opčně umožňuje nastavit Auto Standard limit v displeji Nastavení, a to k odlišným hodnotám než 

0,0, což znamená, že na displeji Nastavení se zobrazí veškeré standardy, které se blíží těmto 

mezním hodnotám (s možností zkontrolovat DE a hodnoty lesku, viz. Také nastavení na straně 21. 
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Měření lesku 
Stisknutím OK se aktivuje/deaktivuje měření lesku. (červená = měření lesku není aktivní, zelená = 

měření lesku je aktivní) 
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Tolerance 
 

Stisknutí menu umožňuje aktivování/deaktivování tolerancí.  

 

 

Volba tolerancí 
Tlačítkem nahoru/dolů se definuje tolerance, potvrďte OK. 
 

 

Tlačítky nahoru/dolů proveďte výběr uložené aktivace, potvrďte tlačítkem OK.  
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Editace tolerancí 
 

Tlačítky </> přejděte k menu tolerance. V podmenu může být tlačítky zvolená tolerance 

modifikována.  
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Stanovení tolerance lesku 
 

 

Nastavte „min“ a „max“ hodnoty pro tolerancí lesku. 
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Vyhledávání tolerancí 
 

 

Použití tolerancí 
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Vymazání tolerancí 
 

 

System Info 
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Připojte DC45 USB kable do počítače. 

Zvolte expose SD Card (exponovat, zobrazit, vyjmout SD kartu), poté Yes. Po té se zařízení bude 

chovat jako vyměnitelný disk a obsah SD karty bude viditelný, popř. leskové tabulky mohou být 

přidány. Po dokončení procesu zvolte možnost hide SD card (schovat SC kartu), spektrofotometr 

se restartuje.   
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Aktualizace systému 

Naistalovaný software může být aktualizován pomocí flash disku. Tento připojte, zvolte System 

update, zvolte Yes. Systém se bude aktualizovat automaticky (popř. postupujte podle instrukcí na 

displeji.) 

Restart systému 

Zvolením položky Restart System dojde k restartu DC45. 
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Připojení kabelů a spuštění přístroje 

Kabely 

 POZOR 

Ujistěte se, že je přístroj před jakoukoliv manipulací s kabely je vypojen ze sítě. 

Datacolor 45 vyžaduje pro provoz dva kabely: kabel síťovýpro nápajení a nabíje bateriíí, 

USB kabel pro spojení s PC. 

 POZOR 

Pozorně si prosím pročtěte pasáž Požadavky na elektrické připojení a pracovní 

prostředí před přípojením přístroje! 

 

Konektory pro připojení kabelů jsou na zadní straně přístroje.   

Vypínač 

Konektor pro 

síťový kabel 

Konektor pro 

komunikační kabel 

USB port 
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Zdroj napětí 
Zdroj napětí je dodáván s různými regionálními koncovkami. Napětí je dodáváno přes konektor 

apaptéru do zadní části přístroje. 

 POZOR 

Musí být použit pouze síťový kabel dodaný společně s přístrojem. 

Vypínač 
Vypínač je na zadním panelu přístroje. 

 POZOR 
Vypínač musí být v poloze ON, pokud je spektrofotometr nabíjen nebo pokud 

přístroj funguje na baterie a zároveň není připojen k elektrické síti.  

USB kabel nenabíjí spektrofotometr. 

K nabíjení přístroje musí být použit AC adaptér. 

Komunikační kabel 
Přístroj se připojuje k PC pomocí USB kabelu či Bluetooth. 

1. Připojte AC adaptér do zadního panelu spektrofotometru. Připojte do elektrické sítě.  

2. Připojte malou USB zástrčku do zadní strany spektrofotometru.  

3. Připojte velkou USB zástrčku do PC. 

Zobrazení/změna přiřazení systémového portu 
Součástí procesu instalace je přiřazení čísla USB portu či Bluetooth připojení. Defaultní nastavením 

se rozumí použití dalšího volného portu. V závislosti na provozované aplikaci, doporučujeme si 

ověřit číslo portu pro případnou konfiguraci dalších aplikací Datacolor, jež budou potřebovat znát 

číslo USB portu. 

POZNÁMKY 

Některé aplikace a programy Datacolor si automaticky nastaví přidělení čísla USB nebo Bluetooth 

portu. Ostatní aplikace bude nespíše požadovat manuální přiřazení portu. Bližší informace o 

editaci/přiřazení portů naleznete v manuálech k jednotlivým programům firmy Datacolor. 

Pokud má počítač více USB portů, program si zvolí první volný port jako defaultní. Pokud chcete 

připojit přístroj do jiného portu, musíte port přiřadit manuálně v  softwaru. 
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Přiřazení COM portu 
Přiřazení COM portuje přístupné přes Ovládací panely ve Windows: 

1. Klikněte na tlačítko Windows (Start) v levé dolní rohu. 

 Objeví se menu Start 

 

2. Vyberte Ovládací panely. 

3. Dvojklikem otevřete položku Systém. 
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 Objeví se okno s podrobnostmi o PC systému.  

4. Otevřete Správce zařízení.  

 Objeví se okno správce zařízení. 
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5. Klikněte na (+) u odrážky Porty. 

6. Klikněte na USB sériový port 

7. Klikněte na Nastavení portu.  

8. Klikněte na Upřesnit. 

9. Objeví se rozšířené nastavení pro COM4 port. 

 V poli Číslo portu COM je zobrazeno aktuální přiřazení USB portu. 

 Klikněte na rozbalovací lištu, chcete-li změnit nastavení portu. Zobrazí se seznam 

portů. 

10. Klikněte na Přiřadit port. 

11. Po dokočení změn, klikněte na OK. 

Změna přiřazení COM portu v programech firmy Datacolor 
Pokud chcete měřit barevnost přesUSB či Bluetooth připojení, může být vyžadována změna 

přiřazeného COM portu přímo v programu od firmy Datacolor. Bližší informace jsou dostupné 

v manuálechk daným softwarovým aplikacím Datacolor. 

Kalibrační data přístroje 
Každý přístroj má svá unikátní kalibračních dat uložených v systému spektrofotometru (firmware). 

Záložní kopie těchto kalibračních dat je poskytována na USB flash disku v balení s Datacolor 45. 

Přechovávejte tato kalibrační data na bezpečném místě, pro případ ztráty kalibračních dat 

z přístroje. 
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Údržba 
 

Certifikát o výstupní kontrole (= certifikát o bez vadné technickém stavu přístroje) je součástí 

dodávky spektrofotometru a je platný po dobu jednoho roku, pokud je přístroj používán 

v odpovídajícím prostředí a je používán správným způsobem. Vzhledem ke skutečnosti, že 

podmínky prostředí mají vliv na měření, Datacolor naléhavě doporučuje, aby byl přístroj jednou za 

rok servisován autorizovaným servisním technikem firmy Datacolor. Více informací kontaktujte 

autorizovaný servis firmy Datacolor pro Českou a Slovenskou adresu firmu  

Limex – technik s.r.o., Strmá 1429, 464 01 Frýdlant v Čechách, Česká republika. 

 

Poznámka k údržbě přístroje 
Žádná část spektrofotometru DC45G nemůže být servisována zákazníkem, pouze autorizovaným 

servisním technikem Datacoloru, který je vybaven příslušným diagnostickým softwarem a 

příslušnými náhradními díly. 
 

 POZOR 
 

Přístroj i jeho každá součást může být servisována/opravována pouze autorizovaným servisním 

technikem firmy Datacolor. 

 

 

Čištění přístroje 
Měřící prostor (měřící kouli) je třeba pravidelně vizuálně kontrolovat, zda není zaprášená, 

neobsahuje části vláken či jiného měřeného materiálu a zda díky vlivu prostředí k zežloutnutí jejího 

vnitřního prostoru. Tato kontrola by měla být prováděna poměrně často, zejména je-li měřen textilní 

nebo dokonce sypký materiál. Pokud je zjištěna přítomnost nečistot v  měřící kouli, je třeba tuto 

odstranit, nejlépe jemným ofukem stlačeným vzduchems.  

 


