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1 O tomto dokumentu 
• Návod k použití je nedílnou součástí přístroje.  
• Uchovávejte tuto dokumentaci tak, abyste jí v případě potřeby mohli kdykoliv 

použít. 
• Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze a seznamte se s 

produktem před jeho použitím. 
• Předejte tuto dokumentaci pozdějším uživatelům výrobku. 
• Věnujte pozornost obzvláště bezpečnostním a výstražným pokynům, aby 

nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku. 

2 Bezpečnost a životní prostředí 
Řiďte se informačním testo dokumentem (součástí výrobku).  
 

3 Bezpečnostní pokyny 
POZOR 

Kondenzát může obsahovat kyseliny. 
Nebezpečí poleptání rukou! 

- Používejte ochranné rukavice (odolné proti kyselinám), brýle a ochranný plášť 
při vyprazdňování kondenzátu. 

 

 
 

• Ujistěte se, že byl kondenzát zcela vyprázdněn z kondenzační nádržky před 
tím, než přístroj na delší dobu uložíte. 

 

• Před likvidací produktu musí být kondenzační nádržka vyprázdněna a 
kondenzát zlikvidován v nádobě tomu určené.   

 

• Při testování plynovodů dbejte následující upozornění: 
 

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečná směs plynů 
 
Nebezpečí výbuchu! 

- Ujistěte se, že mezi místem odběru a měřícím přístrojem nejsou žádné 
netěsnosti.  

- Během měření nekuřte, ani nepoužívejte otevřený oheň. 
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4 Použití 
Testo 300 NEXT LEVEL je měřící přístroj, který umožňuje profesionální analýzu 
spalin u spalovacích zařízení, jako jsou 
• malá spalovací zařízení (olej, plyn, dřevo, uhlí) 
• nízkoteplotní a kondenzační kotle 
• plynové ohřívače. 
 
Pomocí testo 300 lze tato zařízení nastavit a kontrolovat dodržování platných 
limitů. 
Přístroj je ověřen jako krátkodobý měřící přístroj a neměl by být používán jako 
bezpečnostní (alarmové) zařízení. Je určen jen k použití ve vnitřních prostorách. 
Dále je s tímto přístrojem možné vykonávat následující úkoly: 
• Regulace hodnot O2, CO a CO2, NO, NOx u spalovacích zařízení, jejichž 

cílem je zajistit optimální provoz. 
• Měření tahu. 
• Měření tlaku 4 Pa  
• Měření a regulace tlaku plynu u plynových ohřívačů.  
• Měření a optimalizace teploty topné a vratné vody u otopných systémů. 
• Měření koncentrace CO v okolí. 
• Zařízení může být pro měření na zařízeních CHP v souladu s první German 

Federal Immission Control Ordinance (BImSchV). 
• Senzor CO lze v zásadě použít i pro měření na zařízeních CHP. Pokud 

provádíte více než 50 měření na zařízeních CHP za rok, kontaktujte, prosím, 
nejbližší servisní středisko Testo nebo zašlete zařízení do servisu Testo na 
kontrolu.  

Filtr NOx pro CO senzor lze objednat jako náhradní součást k výměně 
použitého filtru. 
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5 Popis produktu 
5.1 Pohled zepředu 
 

 
 

1 USB rozhraní/ 
síťové připojení 

4 Uživatelské rozhraní 

2 Výstup plynu 5 Kondenzační jímka 
3 On/Off tlačítko 6 Konektory 
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5.2 Pohled zezadu 
 

 
 

1 Místo pro upevnění popruhu 2 Magnety 
 

Vysvětlení symbolů 

 

POZOR 
Magnetické pole 
Poškození jiných přístrojů! 
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od výrobků, které mohou 

být poškozeny magnetizmem (např. monitory, počítače, 
kreditní karty). 

 

 
Na konci životnosti roztřiďte součásti výrobku do tříděného 
odpadu z elektrických a elektronických přístrojů (dodržujte 
místní předpisy) nebo vraťte výrobek k likvidaci firmě testo. 

 
testo 300 NEXT LEVEL dodržuje korejský bezpečnostní 
standard. 

 
testo 300 NEXT LEVEL je kompatibilní s Bluetooth 

 
RoHS pro Čínu 
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5.3 Připojení 
 

 
 

1 Přípojky pro doplňková čidla a 
testo Bluetooth® Connector 

3 Konektor odběrové sondy 

2 Integrovaná sonda okolního 
(nasávaného) vzduchu 

4 Připojení diferenčního tlaku 

 

 

Mezi měřící přístroj a odběrovou sondu se smí připojit maximálně jeden 
prodlužovací kabel (0554 1201). 

 

6 Seznámení se s výrobkem 
6.1 Síťový zdroj / akumulátor 
Měřící přístroj je dodáván s akumulátorem.. 
  

 
Před použitím měřícího přístroje naplno nabijte akumulátor. 

 

 
Pokud dojde k úplnému vybití měřicího přístroje, je třeba jej nejméně 30 
minut nabíjet, než bude možné jej zapnout a opět používat. 

 

 
Jestliže je připojen síťový zdroj, probíhá napájení měřícího přístroje 
automaticky přes síťový zdroj. 

 

 
Akumulátor se může nabíjet pouze při okolní teplotě od 0 do 35°C. 

 
 

6.1.1 Nabíjení akumulátoru 
1 Připojte síťový zdroj pomocí kabelu do přístroje. 

 

2 Zasuňte vidlici síťového zdroje do zásuvky. 
 

 Spustí se proces nabíjení. LED kontrolka v kondenzační nádržce bude 
blikat. 
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 Jakmile bude akumulátor plně nabitý, proces nabíjení se automaticky 
ukončí. 

 

 

Pokud je akumulátor zcela vybitý, je doba nabíjení při pokojové teplotě 
přibližně 5-6 hodin. LED kontrolka v kondenzační nádržce se rozsvítí 
červeně. 

 
 

6.2 Zapnutí a vypnutí přístroje 
Aktuální 
stav 

Akce Funkce 

Přístroj je 
vypnutý 

Stiskněte tlačítko po 
delší dobu (> 3 s)  

Přístroj se zapne. 

 

Po prvním spuštění přístroje vás průvodce instalací krok za krokem 
provede následujícím nastavením:  
- Nastavení země a jazyka 
- Vítejte! 
- WLAN (Bezdrátová síť) 
- Datum& čas 
- Kontaktní informace 
- Nastavení Emailovu  
Po průvodci instalací je možné spustit tutoriál. 
Tento tutoriál ukazuje obecnou obsluhu a nejdůležitější funkce 
měřicího přístroje pomocí příkladů..  

 

Přístroj je 
zapnutý 

Krátce stiskněte 
tlačítko (< 1 s) 

Přístroj se přepne do pohotovostního 
režimu. Přístroj se aktivuje opětovným 
stisknutím tlačítka. 

Přístroj je 
zapnutý 

Stisknutím tlačítka 
po delší dobu (> 1 s) 

 

Výběr: [OK] Přístroj se vypne nebo zruší 
vypnutí přístroje pomocí tlačítka 
[ZRUŠIT]. 

 

 

 
Neuložené naměřené hodnoty se při vypnutí přístroje ztratí. 
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6.3 Displej – uživatelské rozhraní 

 
 

1  Typy měření 
2  Stavový řádek 

3  Hlavní nabídka (Menu) 
4  Seznam pro výběr Paliva 
5  Vybrat Zákazník / Místo měření 

6  

Vybrat typ zobrazení: 
Seznam 
Graf 
Jádro spalin 

7  Protokoly 

8 
 
 

 

Zahájit měření 
Pozastavit měření 
Zastavit měření 

9  Nastavení 
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Další symboly v uživatelském rozhraní (bez číslování) 
 Opakovat měření 

 O úroveň zpět 

 O úroveň zpět 

 O úroveň zpět 

 Zrušit proces 

 

Vytisknout hodnoty 

 

Uložit protokol 

 

Uložit a odeslat protokol 
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7 Používání výrobku 
7.1 Přehled hlavní nabídky (  ) 
 

 
 

Hlavní nabídka Popis 
Zákazník / Místo měření Vytváří, upravuje a odstraňuje informace o 

zákaznících a systémových informacích. 
Protokoly Vyvolává, odstraňuje a odesílá měření, která 

byla provedena (možné různé formáty) 
Uložené protokoly Vyvolává a odstraňuje protokoly o měření. 
Kontrola cesty plynu Pro dokonalou funkci přístroje se doporučuje 

pravidelné testování těsnosti měřících 
systémů (měřicí přístroj + odběrová sonda). 

Nastavení zařízení Nastavení 
- Země a jazyk 
- WLAN 
- Datum/Čas 
- Vlastní data společnosti 
- Bluetooth 
- Hotspot 
- Jas displeje 
- Správa E-mail účtů 
- Ochrana senzoru 
- Doplněk NO₂  
- O2 referenční 
- Kompenzace výšky 
- Mezní hodnoty 

Diagnostika senzorů Přehled namontovaných senzorů a jejich 
stav. 
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Hlavní nabídka Popis 
Chybová hlášení Vyvolat seznam chyb 
Informace o přístroji Informace  

- Název zařízení 
- Sériové číslo 
- Datum posledního servisu 
- Volná paměť 
- Doba provozu 
- Doba provozu od posledního servisu 
- Verze software 
- Verze firmware 
- Datum firmware 
- qA verze 
- qA datum 

Informace o serveru Informace o dostupném serveru 
E-mail Nastavení a vyvolání e-mailového účtu. 

 Pro nastavení e-mailového účtu testo 
300 NEXT LEVEL, musí být aktivováno 
nastavení IMAP e-mailového účtu u 
vašeho poskytovatele. Více informací 
můžete nalézt v samotném e-mailovém 
účtu, např. v sekci Časté dotazy nebo v 
Nastavení. 

 

 
Moje aplikace Další aplikace 

- Budík 
- Galerie 
- Prohlížeč 
- Kalendář 
- Kalkulačka 
- Rychlá podpora 
- Správce souborů 

Nápověda  Pomoci 
- Registrace zařízení 
- Tutoriál 
- Průvodce nastavením 
- Online nápověda 
- Webové stránky Testo 
- Aktualizace přes USB 
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7.2 Přehled typů měření (  ) 
 

 
 

Typy měření 
Měření spalin 
Měření tah 
NV měření 
Neředěné CO 
Sazové č. 
Diferenční tlak 
Diferenční teplota 
O2 přiváděné 
Průtok plynu 
Olejový průtok 
CO v okolí 
Zkouška těsnosti 1 
Test provozuschopnosti 
Zkouška těsnosti 2 
4 Pa měření 
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7.3 Přehled možností (  ) 
 

 
 

Možnosti Popis 
Nastavení náhledu měření Přidávání, odstraňování ( ) parametrů měření, 

změna zobrazených měření (  ) a jednotek 
(klikněte na (Jednotky). 

 
Nulování senzorů Ruční nulování senzorů 

 
Nabídka je dostupná pouze pro měření 
pomocí elektrochemických senzorů. 
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7.4 Přehled protokolů (  ) 
 

 
 

Protokoly Charakteristika 
Hodnoty k tisku Vytiskne hodnoty měření pomocí Bluetooth®. 
Uložit Uloží hodnoty měření, včetně výběru 

zákazník/místo měření. Uložené naměřené 
hodnoty je možné vyvolat v hlavní nabídce. 
 

Dokončit protokol Vytvoří, uloží a odešle hlášení o měření 
zahrnující také    
- Údaje o vlastní firmě 
- Formát a tisk 
- Údaje o zákazníkovi 
- Komentáře a obrázky 
- Vybraná měření 
- Podpis 

Uložené protokoly je možné vyvolat v hlavní 
nabídce. 
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7.5 Získejte údaje o měření ve 3 krocích 
 

1 Zapněte přístroj: 
Stiskem tlačítka > 1 s. 

 
 

2 Připojte sondu a umístěte ji do 
kouřovodu. 

 
 

3 Spusťte měření a získejte hodnoty 
měření. 

 
 

 
Další informace o analyzátoru spalin testo 300 NEXT LEVEL naleznete 
v online návodu k použití na webových stránkách www.testo.cz v sekci 
Ke stažení u daného výrobku. 
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7.6 Propojení Smart Probes a testo Smart 
App 

testo 300 NEXT LEVEL má možnost propojení Bluetooth® s bezdrátovými čidly 
pomocí konektoru testo Bluetooth® Connector a zároveň propojení s aplikací 
testo Smart App. 
 

 
Pokud se testo 300 NEXT LEVEL používá s čidly Smart Probes, 
musí být vzdálenost mezi čidly alespoň 20 cm. 

 

7.6.1 Instalace konektoru testo Bluetooth® 
Connector (0554 3004) 

 

 
Jakmile je konektor testo Bluetooth® Connector zasunutý, platí všechny 
výstražné a bezpečnostní pokyny přístroje testo 300 NEXT LEVEL.  

 

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečí udušení! 
Konektor testo Bluetooth® Connector je malá součást s rizikem spolknutí.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

 

1 testo Bluetooth® Connector připojte 
do zdířky TUC 1 nebo TUC 2 přístroje 
testo 300 NEXT LEVEL. 

 
 

 Po úspěšném připojení se v zobrazení statusu přístroje testo 300 
NEXT LEVEL objeví ikona konektoru testo Bluetooth® Connector. 

 

 Nyní můžete s přístrojem testo 300 NEXT LEVEL propojit až 4 čidla 
Smart Probes. 

 

7.6.2 Čidla Smart Probes kompatibilní s 
přístrojem 

 
 

Číslo výrobku Označení 
0560 2115 02 testo 115i – klešťový teploměr s ovládáním přes 

smartphone 
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Číslo výrobku Označení 
0560 1510 testo 510i – přístroj pro měření diferenčního tlaku 

s ovládáním přes smartphone 
0563 3915 testo 915i – teplotní čidlo s ovládáním přes smartphone 

 

7.6.3 Propojení s aplikací testo Smart App 

 
Aby bylo možné vytvořit propojení přes Bluetooth®, potřebujete tablet 
nebo smartphone s nainstalovanou aplikací testo Smart App. 
Aplikaci pro iOS přístroje najdete v AppStore a pro přístroje se 
systémem Android v Play Store. 
Kompatibilita: 
Vyžaduje verzi iOS 12.0 nebo novější / Android 6.0 nebo 
novější, vyžaduje Bluetooth® 4.0. 

 

Po úspěšném vytvoření propojení mezi aplikací a přístrojem testo 300 NEXT 
LEVEL se aplikace nachází v režimu druhé obrazovky. To je signalizováno 
prostřednictvím žlutého rámečku v aplikaci. 
Znamená to, že veškerá naměřená data z přístroje testo 300 NEXT LEVEL se 
odrazí v aplikaci. Měření lze nyní ovládat z obou zařízení.  
Je možné provádět následující akce: 
• Spustit měření 
• Zastavit měření 
• Uložit měření z aplikace do přístroje 
• Po měření vytvořit v aplikaci zprávu Quick Report pro další dokumentaci na 

smartphonu 

7.7 Čištění měřicího přístroje 
> Pokud došlo ke znečištění krytu měřicího přístroje, vyčistěte jej vlhkým 

hadříkem. 
 

 
Na čištění přístroje na měření emisí používejte destilovanou vodu nebo 
alternativně mírné rozpouštědlo. 

 

POZOR 
Riziko vytečení rozpouštědla a odmašťovače! 
Poškození přístroje a čidel! 
- Rozpouštědla a odmašťovače, jako je isopropanol, nikdy neskladujte v 

kufru. 
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POZOR 
Silný, resp. ostrý alkohol nebo čistič brzd! 
Poškození přístroje! 
- Nepoužívejte silný, resp. ostrý alkohol ani čistič brzd.  
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8 Technická data 
 

Charakteristika Hodnoty 
Měření teploty -40 až +1200°C 
Měření tahu -9.99 až +40 hPa 
Měření tlaku -100 až 200 hPa 
Měření O2 0 až 21 vol.% 
Měření CO 0 až 4000 ppm 
Možnost: měření CO 
(s H2 kompenzací) 

0 až 8000 ppm 

Možnost: měření CO s aktivovaným 
ředěním vzduchem/rozšíření měřícího 
rozsahu 

0 až 15000 ppm 

Možnost: měření CO  
(s H2 kompenzací) s aktivovaným 
ředěním vzduchem/rozšíření měřícího 
rozsahu 

0 až 30000 ppm 
 

Měření NO 0 až 3000 ppm 
Účinnost (Eta) 0 až 120% 
Spalinové ztráty 0 až 99.9% 
Stanovení CO2 (výpočet z O2) Zobrazený rozsah 0 až CO2 max. 
Měření CO okolí (vnitřní/odběrovou 
sondou) 

0 až 2000 ppm 

Měření CO okolí (externí sondou CO) 0 až 500 ppm 
Životnost O2 senzoru až 72 měsíců, v závislosti na 

zatížení 
Životnost CO senzoru až 72 měsíců, v závislosti na 

zatížení 
Životnost NO senzoru až 72 měsíců, v závislosti na 

zatížení 
 
 

Technické údaje konektoru Bluetooth® Connector 

Vlastnost Hodnota 
Skladovací teplota  -5 … +45 °C 
Provozní teplota -5 … +45 °C 
Rozsah vlhkosti při použití 15… 90 % rel.vlhk (bez kondenzace) 
Provozní výška <= 2000 m 
Stupeň znečištění PD 2 
Napájecí díl  5 VDC / 6 mA 
Tolerance napětí ±10 % 
Třída ochrany IP 40 
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Vlastnost Hodnota 
Hmotnost asi 6,5 g 
Rozměry D: 23 mm 

V: 27 mm 
Š: 18 mm 

 
 

 
Používání bezdrátového režimu podléhá předpisům a ustanovením 
příslušné země používání. Modul lze používat jen v zemích, pro které 
má příslušnou certifikaci. 
Uživatel a každý majitel se zavazují dodržovat pravidla a podmínky 
používání a uznávají, že přebírají odpovědnost ze další prodej, export, 
import atd., zvláště v zemích bez povolení pro bezdrátový provoz.  

 

Obecná technická data 

Charakteristika Hodnoty 
Skladovací teplota -20 až +50°C 
Provozní teplota -5 až +45°C 
Nabíjecí teplota -0 až +45°C 
Akumulátor 3.6 V/3.5 Ah 
Síťový zdroj 5 V / 1 A 
Vlhkost 15 až 90% RH, bez kondenzace 
Napájení Akumulátor, USB síťový zdroj 
Výdrž akumulátoru 10 hodin 
Životnost akumulátoru > 1000 nabíjecích cyklů / přibližně 

5 let 
Krytí IP 40 
Paměť 1 milion naměřených hodnot 
Displej 5.0" dotykový displej,  

HD 1280x720 pixelů 
Hmotnost Přibližně 800 g 
Rozměry D: 244 mm (včetně připojení sondy) 

V: 59 mm 
Š: 98 mm. 

Certifikace certifikát TÜV podle 1. BImSchV 
EN 50379, Části 1-3 

 
 

8.1 Certifikáty 
 

Tento výrobek splňuje podle prohlášení o shodě směrnice dle 2014/30/EU.  
Testo 300 NEXT LEVEL s O2/CO, H2 s kompenzací/NO senzory, senzorem 
teploty spalovacího vzduchu, senzorem teploty spalin a senzorem diferenčních 
tlaků (tahu) má certifikát TÜV podle VDI 4206. 
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Senzor CO, H2 s kompenzací má certifikát TÜV podle EN 50379 část 2.  
Senzor CO, bez kompenzace H2, má certifikát TÜV podle EN 50379 část 3.  
Pro úřední měření prováděná podle 1. BImSchV (kominíci), musí být přístroj 
každého půl roku zkontrolován technickou zkušebnou cechu kominíků nebo 
jinou, úředně uznanou zkušebnou. 
 
Aktuální certifikace pro vaši zem naleznete v přiloženém dokumentu Schválení 
a Certifikace. 
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Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na 
svého prodejce nebo zákaznický servis společnosti Testo. Podrobnosti o 
kontaktech naleznete na adrese: 
www.testo.com/cz-CZ/podpora/zakaznickyservis. 
 
 

 





 

 

 

 

Testo SE & Co. KGaA 
Celsiusstr.1 
79853 Lenzkirch 
Germany 
Tel.: +49 7653 681-0  
E-Mail: info@testo.de 
www.testo.com 
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	1 O tomto dokumentu
	2 Bezpečnost a životní prostředí
	3 Bezpečnostní pokyny
	4 Použití
	5 Popis produktu
	5.1 Pohled zepředu
	5.2 Pohled zezadu
	5.3 Připojení

	6 Seznámení se s výrobkem
	6.1 Síťový zdroj / akumulátor
	6.1.1 Nabíjení akumulátoru

	6.2 Zapnutí a vypnutí přístroje
	6.3 Displej – uživatelské rozhraní

	7 Používání výrobku
	7.1 Přehled hlavní nabídky (  )
	7.2 Přehled typů měření (  )
	7.3 Přehled možností (  )
	7.4 Přehled protokolů (  )
	7.5 Získejte údaje o měření ve 3 krocích
	7.6 Propojení Smart Probes a testo Smart App
	7.6.1 Instalace konektoru testo Bluetooth® Connector (0554 3004)
	7.6.2 Čidla Smart Probes kompatibilní s přístrojem
	7.6.3 Propojení s aplikací testo Smart App

	7.7 Čištění měřicího přístroje

	8 Technická data
	8.1 Certifikáty

	9 Kontakt a podpora

