
 

 

 

Uživatelská příručka pro monitorovací zařízení 
kvality ovzduší a životního prostředí YEM-70AL 

 
1. Bezpečnostní pokyny  
Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte následující informace:  

1) Zařízení může být provozováno v prostředí od – 30 do 60 C, 0 až 100% relativní vlhkosti (bez kondenzace). Zařízení by mohlo být poškozeno v případě 
použití v jiných provozních podmínkách. 

2) Baterii lze používat při teplotě od -15 do 50 C. Pokud potřebujete používat zařízení při jiných teplotách, prosím vyměňte baterii. 
3) Nerozebírejte ani neopravujte zařízení sami. 
4) Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii. 

 
 
 

4. LCD instrukce 
 
   

2. Průvodce výběrem produktu     A B C D E 
  

Funkce/ model č. A B C D E 

Teplota •  •  •  •  •  

Vlhkost •  •  •  •  •  

Oxid uhličitý •  o  o  •  o  

Tlak o  •  o  o  •  

TVOC o  o  •  o  o  

Zaznamenávání dat  o  o  o  •  •  

• Znamená povoleno, 
o Znamená zakázáno  

 

 

  

 

3. Vzhled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - LCD  5. Napájení nebo nastavení 
 

2. Odstranění symbolu porušení limitu 6. Vstup externí sondy 
 

3. Přepínání teplotních jednotek nebo + 7. Tlačítko CAL 
 

4. Zobrazit nebo -  8. Tlačítko Reset 
 

 
5. Specifikace  

Měřený parametr Teplota Vlhkost Oxid uličitý Tlak vzduchu TVOC 

Měřený rozsah 

-30-65C (vnitřní 
sonda) 

-40-125C 
(vnější sonda) 

0-100% RH (ne-
kondenzace) 

0 – 10000ppm 300-1100hPa 0 – 60 ppm 

Rozlišení 0,1C 0,1%RH 1ppm 0,2hPa 
1ppb (0-2008 ppb) 
6ppb(200911110ppb) 
32ppb(111111-60000ppb) 

Přesnost 
±3%RH (10-90% 
RH 

±3%RH (10-

90%,25C) 
±4%RH (jiný rozsah) 

±3% ±40ppm(400 – 
2000 ppm) 
(jiný rozsah, pouze 
podle reference) 

±1 hPa 
(950-1050 hPa, 0-

40 C) 

20% 

(0,3 – 3ppm, 25C, 50% 
RH) 

Doba odezvy (t90) 15min 15min 3min 5s 3 min 

Měřící interval 5s 5s 5s – 30min (volitelně) 5s  2s – 30 min (volitelně) 

Kapacita paměti 22 528 záznamů (pro modely se záznamem dat) 

Interval obnovení údajů 
na LCD 

5s 

Provozní podmínky -30 – 65 C 

Skladovací podmínky  -30 – 65 C (bez baterie) 

Zdroj napětí 1,5V AAA 

Komunikační prostředí Micro USB, DC 5V/2A 

Materiál krytu zařízení ABS 

Rozměry 96mm*108mm*20mm 

Stupeň krytí IP20 

 
1ppm=1000ppb 

Pro  měřič oxidu uhličitého, když je teplota nižší než 0C nebo když je vyšší než 50C, senzor oxidu uhličitého přestane fungovat . Když se teplota vrátí zpět 2 - 48C senzor začne znovu fungovat. 

 Když je teplota mimo rozmezí -40 - 70C zařízení se samo vypne.

1. Číslo kanálu   21. Symbol- předpovědi počasí 

2. Symbol externí sondy  22. Symbol – střední teploty 
 3. Ukazatel měřeného parametru 23. Načítaní měřené hodnoty 2 

4. Symbol vlhkosti teploměru 24. Jednotka času 
 5. Symbol teploty rosného bodu 25. Jednotka teplota/vlhkost  

6. Indikace překročení horní hranice 26. Načítaní měřené hodnoty 1 

7. Symbol porušení limitu 27. Jednotka tlaku vzduchu 

8. Indikace překročení spodní hranice 28. Part per milion (část z milionu) 

9. Zobrazení při obnovení továrního 
nastavení 

29. Indikátor domácího rozhraní 

10. Ukazatel stavu záznamu 30. Indikátor režimu zobrazení 

11. Symbol USB propojení 31. Symbol režimu nastavení 

12. Zobrazení při nabíjení přes USB 32. Minimum / Maximum/ Průměr 

13. Indikace bezdrátového signálu 33. Symbol – pozor 

14. Zařízení je ve stavu - Čekejte 34. Ukazatel alarmu aktivován 

15. indikátor lidského pohodlí 35. Indikátor podsvícení aktivován 

16. Symbol souboru 36. Displej je zamčený 

17. Ukazatel značky 37. Úroveň baterie 

18. Čas 
 

 

19. Symbol - procento  

20. Symbol - hodin  

 

: Zobrazí se při aktuální překročení horní hranice  
: Zobrazí se při aktuální překročení spodní hranice 
: Zobrazí se při aktuálním nebo předešlém překročení horní nebo spodní hranice  



 

 

6. Provoz 

Zařízení se samo zamkne po 15 s (zobrazí se ikona ), když na něm neprobíhá žádná činnost. Podržte symbol  pro otevření. Můžete slyšet zvuk „di“ při 

stlačení symbolu. 

6.1 Zapnutí 

(1) Zařízení bude spuštěno automaticky pro vložení nových baterií 

(2) Jestliže se zařízení vypne, podržte symbol   po době 3 s a zařízení se zapne. 

6.2. Vypnutí 

(1) V domácím rozhraní, podržte symbol   dokud se nezobrazí „off“, poté je zařízení vypnuté 

(2) Když je stav baterie nízký nebo teplota překračuje provozní teplotu, zařízení se vypne. 

6.3 Změna jednotky teploty  

Podržte symbol  po dobu 2 s a přepnete jednotky na Fahrenheit nebo Celsius. 

6.4 Změna zobrazení rosného bodu 

Klikněte na symbol ke změně teploty nebo teploty rosného bodu. (U zařízení monitorující změnu tlaku, můžete kliknout na symbol  ještě jednou pro 

změnu teplotní vlhkosti) 

6.5 Změna času na displeji 

Klikněte na symbol  a  přepínejte na displeji mezi rokem, měsícem, dnem a časem. 

6.6 Zobrazení MAX, MIN, Průměr, nejvyšší a nejnižší limit 

Klikněte na symbol  pro zobrazení hodnot zahrnující MAX, MIN, Průměr, nejvyšší a nejnižší nastavený limit. V režimu prohlížení (zobrazí se ikona ) se 

vrátí do domovského rozhraní, pokud neproběhne žádná operace do 15 sekund, stiskněte ,  nebo  k navrácení do domácí rozhraní 

6.7 Vymazání statistických dat (pro modely bez funkce záznamu dat) 

Podržte symbol  po dobu 2 s pro vymazání statistických dat zahrnující MAX, MIN, Průměr, nejvyšší a nejnižší nastavený limit (MAX, MIN, AVG symboly 

jedenkrát zablikají). Pak se restartuje, aby vypočítal MIX, MIN a AVG hodnoty. 

6.8 Vypněte zvukový alarm 

Jestliže je zvukový alarm povolen, začne zvonit jakmile dojde k překročení horní/spodní hranice limitu. Klikněte na jakýkoliv symbol pro vypnutí alarmu. 

 

 

6.9 Odstranění symbolu překročení limitu (neplatné během nahrávání) 

Podržte symbol  po dobu 2 s a překročení limitu značené symbolem  bude odstraněno po odeznění tónu „di“.  

6.10 Nastavení parametrů (neplatné během nahrávání) 

V nastavení, klikněte na symbol  pro vstup do dalšího nastavení, nebo můžete klinout symbol a vrátit se zpět do předchozího nastavení. 

(1) Vstup do režimu nastavení 

V domácím rozhraní, podržte  dokud nezačne blikat hodnota roku, poté vstoupíte do módu nastavení (zobrazí se ikona ). Klikněte 

Na symbol  pro nastavení následujících parametrů: čas, délka alarmu, délka podsvícení displeje (u modelu bez funkce záznamu dat), 

horní/spodní hranici měřených hodnot pro každý kanál, měřící interval (pro zařízení s měřící funkcí oxidu uhličitého bez funkce záznamu dat a 

TVOC), nahrávací interval a formát souboru (pro model s funkcí záznamu dat). Stlačte symbol k navýšení hodnoty nebo symbol  ke 

snížení hodnoty. „On“ znamená, že funkce je povolená po celou dobu, „Off“ znamená, že je funkce vypnutí 

(2) Opustit režim nastavení 

Klikněte symbol  po dokončení nastavení, zařízení si uloží zvolené nastavení a opustí režim nastavení. V režimu nastavení, jestliže 

neprobíhá žádná operace po dobu 15 s, zařízení uloží nastavení a vrátí se zpět do základního módu. Můžete také podržet symbol  po dobu 2 

s a přejít zpět do domácího rozhraní 

6.11 Zobrazení sériového čísla 

Podržte současně symbol  a  po dobu 2 s, na displeji se zobrazí sériové číslo 
 

(2) 400ppm bodová kalibrace  
1. Pouze pokud byl interval měření oxidu uhličitého nebo interval záznamu nastaven na 5 s. 
2. Podržte tlačítko CAL, dokud se na obrazovce nezobrazí „CAL 400“. 

3. Umístěte zařízení do vhodného prostředí.  
4. Po 5 minutách přístroj automaticky spustí kalibraci bodu 400 ppm.  
5. Po dokončení kalibrace se automaticky vrátí na domovské rozhraní. 

(3) Ukončení kalibrace  
V kalibračním módu, můžete opustit kalibraci pomocí CAL tlačítka. Kalibrace bude neplatná když odejdete ihned.  
Nemůžete opustit kalibrační režim stisknutím CAL když „CAL“ ikona bliká. 

7. Záznam dat a soubory (pro modely s funkcí záznamu dat) 

7.1 Začátek záznamu 

Stiskněte klávesu  po dobu 2 s pro zahájení nahrávání záznamu, na displeji se zobrazí „REC“ (pro více podrobností, viz tabulka symbolů stavu) 

7.2 Zastavení záznamu 

(1) Podržte symbol  po dobu 2 sekund pro pozastavení záznamu, na displeji se zobrazí „END“. 

(2) Zařízení přestane zaznamenávat, když se propojí s počítačem (na displeji se zobrazí „END“  ) 
(3) Zařízení přestane zaznamenávat, když je plná paměť (na displeji se zobrazí „END FULL“). 
(4) Zařízení přestane zaznamenávat, když je vypnuté nebo je nízká úroveň baterie. 
 
7.3 Zaznamenávání souborů 
Zaznamenané soubory jsou pojmenovány podle sériového čísla a času zahájení zaznamenávání. Lze nastavit čtyři formáty souborů (Další podrobnosti 

naleznete v tabulce symbolů formátů souborů). Soubor můžete zobrazit na počítači. 
 
7.4 Smazat soubory záznamů 
(1) Vložte disk do počítače 
(2) Otevřete disk v počítači a vyjměte soubor se záznamy.  
(3) Obnovte tovární nastavení. 

 
 
 
 

 

8. Tipy a nápověda 
8.1 Nejčastější dotazy 

(1) Když všechny klávesy nereagují, znamená to, že měřič prochází samokalibrací, počkejte prosím a zkuste to znovu po 15 s. 
(2) Zařízení podporuje používání externí sondy. Vložte prosím externí sondu do pouzdra externí sondy a restartujte zařízení na obrazovce se zobrazí 

symbol .  
(3) Když se na obrazovce objeví symbol blikající baterie nebo „OFF“, znamená to, že baterie je vybitá. Zařízení se automaticky vypne. Prosím vyměňte 
baterie včas. 
(4) Když se na obrazovce zobrazí kód výjimky, vyhledejte prosím příčinu v tabulce abnormálních kódů. Jakékoli dotazy, kontaktujte prosím poprodejní 
servis. 
8.2 Poznámky pro TVOC model 
(1) Pokud byl měřič vypnutý déle než 7 dní, musí běžet 24 hodin ve vhodném prostředí před normálním používáním. 
(2) Po zapnutí se snímač TVOC musí zahřát. Během zahřívací doby se na obrazovce zobrazí • „Please wait - Čekejte prosím...“ a zbývající doba 

zahřívání. 

 Tabulka abnormalit v případě poruchy 

Komunikace se senzorem byla přerušena ---- 
Hardware chyba 

 

Err0 
Abnormální napájecí napětí Err2 
Abnormální kalibrace oxidu uhličitého Err3 
Abnormální provozní prostředí oxidu 

uhličitého 

StoP 
Abnormální TVOC senzor  Err8 
Provozní teplota je příliš vysoká HI 
Provozní teplota je příliš nízká Lo 
Úroveň baterie je příliš nízká Lb 
Méně než 2 nahrané body NoNE 
Nedostatek místa na disku FULL 

6.12 Obnovení továrního nastavení (neplatné během nahrávání záznamu)  

Podržte současně klávesu  a klávesu  dokud se neukáže „DEFAULT (výchozí)“ a ikona  
 
6.13 Resetovat 
Klepnutím na tlačítko reset restartujte zařízení. Poznámka: Resetování během nahrávání záznamu bude mít za následek částečnou ztrátu dat zaznamenaných za 
posledních pět minut. 
6.14 Kalibrace oxidu uhličitého (pro modely s funkcí měření oxidu uhličitého) 
(1) Automatická kalibrace: 
Měřič CO2 je nastavený měřit a nahrávat interval po dobu 5 s, zařízení je v rychlém režimu. V rychlém režimu se zařízení samo kalibruje každých 8 dní. Během periody 
kalibrace, umístěte zařízení do prostředí s vhodným klimatem, a nechte jej spuštěný po dobu 10 min.  

Poznámka: Doporučuje se nabíjet zařízení přes USB v rychlém režimu.  

 
Tabulka stavu symbolů 

WAITK Počkejte na zahájení zaznamenávání 
REC Ve stavu záznamu 
END Zastavení zaznamenávání, když paměť není plná 
END FULL Zastavení zaznamenávání z důvodu plné paměti 

Tabulka symbolů formátu souboru 
Dlg dl9 
Txt tHt 
Xls HLS 
csv CSU 

   


