
 

testo • Chytré sondy 

 

Krátký návod k obsluze 

 Všechny Chytré sondy lze používat pouze ve spojení s chytrým 
zařízením (telefon/tablet) a přes aplikaci testo Smart Probes App. 
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1  Bezpečnost 
1.1.  Bezpečnost a testo 510i 

 VAROVÁNÍ 
Magnetické pole! 
Riziko nebezpečí pro osoby s kardiostimulátory. 
> Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm mezi kardiostimulátorem a přístrojem. 

1.2.  Bezpečnost a testo 549i 
 

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečí úrazu v důsledku natlakovaných, horkých, studených nebo toxických 
chladiv / médií! 
> Přístroj smí používat pouze kvalifikovaní pracovníci. 
> Noste ochranné brýle a rukavice. 
> Před aplikací tlaku na měřicí přístroj: vždy pevně zajistěte přístroj na tlakovou 

přípojku. 
> Dodržujte přípustný měřicí rozsah (-1 až 60 bar). Obzvláště pak u systémů 

s chladivem R744, které často operují za vyšších tlaků! 
 

1.3.  Bezpečnost a testo 805i 
 
 

 POZOR 

 

Laserové záření! (laser třídy 2) 
> Nedívejte se přímo do laserového paprsku! 

 

 

2  Přehled 

 

 

1 Sonda 
2 Indikace LED 
3 Tlačítko 
4 Schránka baterií (zadní strana) 
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3  Zapnutí / vypnutí chytré sondy 
3.1.  Zapnutí chytré sondy 
 

 

 

 
 

1. Vytáhněte fólii ze schránky baterií. 
2. Stiskněte tlačítko na chytré sondě. 
- Chytrá sonda se zapne. 

3.2.  Vypnutí chytré sondy 
1. Stiskněte a podržte tlačítko na chytré sondě. 
- Chytrá sonda se vypne. 

4   Modul Bluetooth® 
4.1.  Navázání spojení Bluetooth® 

 

Pro navázání Bluetooth® spojení je zapotřebí tablet nebo 
chytrý telefon s nainstalovanou aplikací pro chytré sondy 
testo Smart Probes App. 
Aplikace je dostupná prostřednictvím App Store pro zařízení 
iOS a prostřednictvím Play Store pro zařízení Android. 
Kompatibilita: 
• Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo 

novější 
• Vyžaduje Bluetooth® 4.0 

4.2.  Bluetooth® povolení 

 

Modul Bluetooth® lze používat pouze v zemích, ve kterých 
bylo získáno oprávnění. Pro více informací, viz Návod 
k obsluze. 
Pokyny FCC (Federal Communications Comission) 
Tento přístroj splňuje část 15 směrnice FCC. Uvedení 
přístroje do provozu podléhá dvěma následujícím 
podmínkám: 
(1) Tento přístroj nesmí vyvolávat žádná nebezpečná rušení 
(2) Tento přístroj musí být schopen přijímat rušení, i 
v případě, že taková mohou mít nežádoucí vliv na provoz. 



6 Přenos naměřených hodnot 
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Změny 
FCC požaduje, aby byl uživatel upozorněn na to, že veškeré 
změny a modifikace na přístroji, které nebyly společností 
Testo AG výslovně schváleny, mohou uživatele zbavit práva 
na užívání přístroje. 

5   Indikace LED 
LED Význam 

Bliká červeně • Kapacita baterie je příliš nízká. 

Bliká žlutě • Chytrá sonda je zapnuta. 
• Chytrá sonda hledá BT spojení, ale není 

připojena. 

Bliká zeleně • Chytrá sonda je zapnuta. 
• Spojení Bluetooth® je vytvořeno. 

6   Přenos naměřených hodnot 
✓ Chytrá sonda je zapnuta a propojena s Vaším mobilním zařízením 

pomocí  Bluetooth®. 
1. Aktuální naměřené hodnoty jsou automaticky zobrazeny v aplikaci 

pro chytré sondy testo Smart Probes App. 
2. Stiskněte tlačítko. 
- Aktuálně zobrazená měřená hodnota je podržena na displeji. 
3. Znovu stiskněte tlačítko. 
- Aktuálně měřené hodnoty jsou opět zobrazovány. 

 
 

 

Dané informace pro uvedení přístroje do provozu popisují 
pouze základní informace v souvislosti s ovládáním přístroje. 
Pro více informací o přístroji a o způsobech jeho ovládání, viz 
Návod k obsluze konkrétního přístroje. 

 

 

 







 

0970 4920/cz/12/2015 
0970 4920 en 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo s.r.o. 

Jinonická 80 
158 00 Praha 5 

Telefon: 222 266 700 
Fax:  222 266 748 
E-mail: info@testo.cz 
Internet: www.testo.cz 
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