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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. 
Zdroj dodaný k přístroji musí být použit. 
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Datacolor CHECK III 
  

Výměnné clony 

USB kabel 

Černý kalibrační tubus 

Bílá kalibrační kachle 

Zelená kalibrační kachle 

Napájení 
Transportní kufr 

Kalibrační data 

Ruční poutko 

Spektrofotometr 
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Výměnné clony 

 
 

Příslušenství: skleněná clona LAV 

 Zde je měřící otvor uzavřen 

skleněnou vložkou 
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* skleněná- LAV je možná pouze, když LAV clona je jednou ze clon přístroje 
 

Možné kombinace 

LAV/SAV 

LAV/USAV 

SAV/USAV 

  

Měřící clony 

Označení Průměr otvoru (mm) Měřený průměr(mm) 

LAV 15 11 

SAV 10 6,5 

USAV 6,5 2,5 
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Změna clony z USAV na LAV 

  

   

1. Stisknout tlačítko 3. . Clonu LAV nasadit a přisknout 
5. Obě šoupátka na přístrojích posunout směr 

ven. 

2. Sejmout clonu 
4. Modus měření změnit v Nastavení. 

  

6. Provést kalibraci 
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Změna clony z LAV na USAV 

  

 

2. Stisknout tlačítko 4. . Clonu LAV nasadit a přisknout 
6. Obě šoupátka na přístrojích 

posunout směrem ven. 

3. Sejmout clonu 
5. Modus měření změnit v Nastavení.   

7. Provést kalibraci 
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Spodní strana přístroje 
 

  

USB pro připojení k PC 

(přes Kabel k PC) 

USB pro připojení pro 

externí přítroje. 

Spínač ZAP/VYP 

Napájení 230V 
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Obrazovka 

 

 

  

K dispozici je 10 různých obrazovek: 

 
Vzorek 

 
Nastavení  

System 
Info  

Přednastavení 
 

Kalibrace 

 
Standard 

 
Tolerance 

 
Nastavení  Přístup k PC 

 
Data 

Krátkým pohybem „Joysticku“ doleva nebo doprava 

můžete přecházet z ikony na ikonu. Označení 

obrazu Menu naleznete na  prvním řádku na levé 

straně obrazovky. 

Okno volby 

červená = aktivní 
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První kroky 
Nejprve plně nabijte akumulátor. Používejte k tomu  výlučně s přístrojem 

dodanou nabíječku. 

  

Napájení 230V 

 Měřící přístroj nechte během nabíjení zapnutý! 
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Nastavení 

 

Menu nastavení obsahuje 6 opcí, Pro výběr požadované opce nebo 

výběr jiné, proveďte stisknutím šipek nahoru/dolů, potvrzením OK. 

Aktivní opce je zvárazněna červeně. 

 

Kalibrační interval (Kalibrationsintervall): Doba do příští požadované 

kalibrace 

Ton: zapnutí a vypnutí zvuku 

Jazyk: (Sprache): volba jazyku 

Interval Auto Standard (Auto Standard Grenze):max. barevný odstup 

při hledání Auto Standard 
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První měření 
Před měřením je potřeba provést kalibraci: černým kalibračním tubusem 
a bílou kalibrační kachlí. 
Měřící přístroj je připraven, chybí pouze volba měřící metody, 

vyhodnocovací obrazovky a pojmenování standardu (předlohy) a 

měřeného vzorku. 

  

 

    
1. Joystickem 

vyberte ikonu 
kalibrace. 
Potvrďte OK: 

2. Černý tubus přidržte proti měřícímu 
otvoru tak, aby šipky byly přitom 
„nahoře“. 

3. Spusťte měření spouštěcím 
tlačítkem.  

4. Bílou kachli (s 
popisem směrem 
dopředu) přidržte 
před měřícím 
otvorem a spousťte 
měření. 

5. Provedená 
kalibrace se zobrazí 
na displeji. 
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Standard – příklady 
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Vzorek ke standardu 

  

Vzorek Standard 
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Nastavení  Pojmenování standardu (STD) a vzorku (BAT): 
a) Datum a čas – automaticky 

b) Numericky – automaticky 

c) Manuálně na displeji, klávesnici (USB), čtečka Barcode (USB) 

Modus lesku 
 zahrnutí lesku (SCI) 

  vyloučení lesku (SCE) 

 lesk (GLOSS) 
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Modus měřící otvor 
Volba clony, podle speicifikace vašeho přístroje. 

Střední hodnota 
Např. u strukturovaných povrchů je účelné provést více měření pro 

statistickou jistotu. Počet jednotlivých měření si volíte sami, pomocí této 

opce. 

Auto standard 
V módu Auto- Standard je hledán automaticky nejblíže ležící standard. 

K zapnutí a vypnutí stiskněte navigační tlačítko. 

Barevná síla 
V případě otázek k tomuto tématu se prosím obraťte na našeho 

aplikačního technika, ten společně s vámi naleznete vhodná nastavení 

pro vaše aplikace. 

Pro prvotní seznámení doporučujeme následující internetové stránky:¨ 

http://www.farbenlabor.de/Farbstaerke_Farbtiefe.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Farbst%C3%A4rke 

  

http://www.farbenlabor.de/Farbstaerke_Farbtiefe.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbst%C3%A4rke
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Toleranci lze
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Vaše první měření 
  

 

  

1. Joystickem 
vyberte 
ikonu 
standardu. 
Potvrďte OK: 

2. Spektrofotometr 
umístěte měřícím 
otvorem na 
standard. 

3. Zkontrolujte polohu přístroje a vzorku.  4. Stiskněte tlačítko. 

Kontrolní otvor 

Šoupátko k otevření 

kontrolního otvoru 
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Měření vzorku a porovnání se standardem 

  

 

 

 

1. Joystick
em 
vyberte 
ikonu 
Vzorku. 
Potvrďt
e OK: 

2. Spektrofoto
metr 
umístěte 
měřícím 
otvorem na 
vzorek. 

3. Zkontrol
ujte 
polohu 
přístroje 
a 
vzorku.  

4. Stiskněte tlačítko. 

Kontrolní otvor 

Šoupátko k otevření 

kontrolního otvoru 
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Výsledek 
 

  

    

Standard Vzorek Vzorek Vzorek 
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Volba standardu na obrazovce QC Standard 

pro další zkoušky určitého standardu 

v databance 

 

  

 

 

Zvolte opci a potvrďte OK. 
Zvolte žádaný 

standard. 
Pro výběr „vzorku“ na obrazovce „QC Muster“ postupujte 

obdobně 
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Systém info 
Technické informace k přístroji, firmware a baterii.  
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Přednastavení 

Volba možných výpočtů 
Aktivujte pomocí joysticku, jen požadované druhy výpočtů. 
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Druhy osvětlení 
Aktivujte pomocí joysticku, jen požadované druhy osvětlení. 
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Kompenzace lesku 
Kompenzace lesku je zpravidla vypnuta, zapíná se jen v případě potřeby!  
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Nastavení úhlů k určení lesku 
Volba možných  úhlů k určení lesku. Přídavně pod nastavením 

navolte v Glanz Modus  Glanz. 

  



 

 
29 

 

Setup 555 k třídění 
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Automatické ukládání vzorků Počet záblesků na jedno měření
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Připojení spektrofotometru k PC 
Datacolor CHECK III je možné připojit k počítači (PC) buď přes rozhraní 

USB nebo Bluetooth. 

 POZOR!  

Před prvním připojením přístroje nainstalujte software Datacolor 

TOOLS. 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. 

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

jednotka instaluje. 

Datacolor CHECK III používá sériový přenos přes USB kabel, proto je 

nutné otevřít Správce zařízení na kontrolním panelu. Otevřete sekci 

Portů (COM & LPT): 

  

  

Nepřipojeno Připojeno 
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V tomto dialogovém okně uvidíte Datacolor CHECK III 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 CHECK III do seznamu driverů (Driver`s list). 

Následně vyberte CURRENT DATACOLOR INSTRUMENTS (aktuální 

přístroje Datacolor) a vyberte Datacolor CHECK III 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 p. 

Pokud se Datacolor CHECK III 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 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! 

Zatímco je přístroj Datacolor CHECK III 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.  

 


