
 



OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOV ĚDNOSTI 

Děkujeme Vám za zakoupení přístroje značky Fluke. Pro uvedený výrobek platí záruční doba 2 roky od data zakoupení.  Tato záruka se 
však nevztahuje: 

• na pojistky 
• na jednorázové baterie 
• na poškození při nehodách, neodborné manipulaci, nedbalém zacházení, nesprávném používání, úpravách, kontaminaci, či 

používání v abnormálních provozních podmínkách 

V případě uplatnění reklamace v záruční době, či v případě pozáručního servisu kontaktujte svého prodejce značky Fluke, příp. nejbližší 
autorizovaný servis. V případě, že budete výrobek zasílat, je vždy nutné přiložit popis daného problému a kopii nákupního dokladu. 

Společnost Fluke nenese odpovědnost za vhodnost použití přístroje k Vámi stanovenému účelu. Společnost Fluke neodpovídá za žádné 
zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, příp. ztráty, a to včetně ztráty dat, bez ohledu na příčinu jejich vzniku. 

 

 

ÚVOD 

Infračervený teploměr Fluke 64 MAX umožňuje zjistit teplotu povrchu změřením množství infračerveného záření vyzařovaného z povrchu 
daného předmětu. 

Výstraha:  

Dříve, než začnete výrobek používat, si řádně přečtěte bezpe čnostní instrukce! 

 



BEZPEČNOSTNÍ  INSTRUKCE 

Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele nebezpečné. Výraz Upozornění označuje podmínky a postupy, 
které by mohly způsobit poškození výrobku nebo testovaného zařízení. 

Tabulka 1 popisuje symboly použité u výrobku a v tomto návodu. 

Výstraha:  

Abyste p ředešli poškození oka a zran ění, dodržujte následující pokyny: 

• Před prací s výrobkem si p řečtěte všechny bezpe čnostní pokyny. 
• Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správn ě. 
• Výrobek používejte pouze podle uvedených pokyn ů, jinak nem ůže být zaru čena ochrana poskytovaná výrobkem. 
• Než výrobek použijete, zkontrolujte jeho pouzdro. P okud výrobek vypadá poškozený, nepoužívejte jej. Hl edejte praskliny 

nebo chyb ějící části plastu. 
• Konkrétní teploty naleznete u informací o intenzit ě vyzařování. Reflexní p ředměty mají nižší než skute čné naměřené 

teploty. Tyto p ředměty p ředstavují nebezpe čí popálení. 
• Nedívejte s p římo do laseru pomocí optických nástroj ů (např. kukátkem, dalekohledem, mikroskopem). Optické nás troje 

mohou soust ředit laser, čímž mohou být nebezpe čné pro oko. 
• Nedívejte se do laseru. Nemi řte laserem p římo na osoby nebo zví řata, ani nep římo od reflexního povrchu. 
• Aby bylo m ěření stále p řesné, vym ěňte baterie vždy, když za čne kontrolka signalizovat vybití. 
• Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plyn ů, výpar ů, nebo ve vlhkém a mokrém prost ředí. 
• Výrobek používejte jen podle specifikace, jinak m ůže začít vydávat nebezpe čné laserové zá ření. 

 

               

 

 



 

 



FUNKCE  A VLASTNOSTI P ŘÍSTROJE 

• jednobodový laser 
• podsvícené pozadí displeje 
• LED svítilna 
• minimální, maximální a průměrná teplota nebo rozdíl mezi dvěma naměřenými hodnotami 
• 1x baterie typu AA 
• nastavitelná emisivita 
• automatické vypnutí 
• režim 24 hodin 
• alarm pro hodnotu okolní teploty 
• alarm nízkého stavu baterie 
• IP54 
• záznam až 99 měření 
• odolné proti nárazu při pádu až ze 3 metrů 
• nastavitelný alarm MAX a MIN hodnot 
• nastavitelný čas a interval měření 

 
 

ZÁKLADNÍ  P ŘEHLED 
 
Pro zapnutí přístroje stiskněte spoušť. Přístroj má dvoustupňové menu. Pomocí menu vyberete funkci, zapnete ji, nebo vypnete, nebo 
zvolíte podrobnější konfiguraci.  
 
Obrázek 1 ukazuje celkový pohled na produkt. 
 
Laser a LCD displej jsou zobrazeny na obrázku 2. 
 
 



Menu Nastavení  
 
Pokud chcete přístroj přepnout do režimu HOLD, stiskněte spoušť a znovu ji pusťte. Na displeji se zobrazí ikonka HOLD. Pokud je 
přístroj v režimu HOLD, stiskněte jednou tlačítko SEL pro zobrazení prvního stupně nastavení. Do tohoto nastavení patří následující: 

 
 

 



 
Pokud je přístroj v režimu HOLD, podržte tlačítko SEL po dobu více jak 3 sekund pro zobrazení druhého stupně nastavení. Do tohoto 
nastavení patří následující: 

 



Pro procházení funkcí v kterémkoli menu stiskněte tlačítko SEL. Při posledním stisknutí se přístroj vrátí do režimu HOLD. Pokud chcete 
nastavit některou funkci nebo parametr, stisknutím spouště danou hodnotu uložíte a vrátíte se do režimu HOLD. 
 
 
Základní funkce  
 
Následující nastavení je buď ve stavu aktivováno, nebo deaktivováno: 

 
 
Pokud chcete toto nastavení změnit: 

1. Pokud je přístroj v režimu HOLD, stiskněte tlačítko SEL pro vstup do menu prvního/druhého stupně nastavení. 
2. Vícekrát stiskněte tlačítko SEL, až se zobrazí požadovaná funkce. 
3. Stiskněte tlačítko SET pro aktivaci/deaktivaci dané funkce. 
4. Stiskněte vícekrát tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro dokončení daného procesu a pro návrat do režimu HOLD. 

Poznámka: Laser přístroje se používá výhradně pro zaměření cíle. Je vypnutý, pokud uvolníte spoušť. 

 

 

 

 

 



 



Rozšířené funkce  

 
Přístroj je vybaven následujícími rozšířenými funkcemi: 
 
Nastavení hodnoty EMS (emisivita) 
 
Měření se správně nastavenou hodnotou EMS zajišťuje maximální přesnost. 
 
Nastavení EMS (viz obrázek 6, tabulka 2): 

1. V režimu HOLD stiskněte vícekrát tlačítko SEL, dokud se v pravém horním rohu nezobrazí EMS a nastavená hodnota. 
2. Pomocí šipek nahoru/dolu nastavte požadovanou hodnotu. 
3. Stiskněte vícekrát tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro dokončení daného procesu a pro návrat do režimu HOLD. 

 

Alarm 

Při indikaci stavu alarmu bliká symbol ALARM . 

Nastavení alarmu (viz obrázek 7 a 8): 

1. V režimu HOLD stiskněte vícekrát tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí ALARM . 
2. Na displeji se zobrazí symbol pro teplotu daného prostředí (teploměr). Pro aktivaci/deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko SET. Pokud 

je alarm zapnutý, symbol alarmu bliká, pokud přístroj rozpozná výkyvy okolní teploty k horní či spodní mezní hodnotě daného 
teplotního rozsahu. za těchto okolností je pak měření nepřesné a nespolehlivé. 

3. Stiskněte tlačítko SEL, pro nastavení mezních alarmových hodnot (na displeji se zobrazí HI pro maximální, nebo LO pro minimální 
hodnotu). 

4. Stiskněte tlačítko SET pro aktivaci/deaktivaci alarmu. Pokud je alarm pro maximální/minimální hodnoty zapnutý, zobrazí se 
alarmová hodnota vpravo dole na displeji. 

5. Pokud chcete nastavenou hodnotu změnit, stiskněte šipky nahoru/dolu (viz obrázek 7) 
6. Stiskněte vícekrát tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro dokončení daného procesu a pro návrat do režimu HOLD. 



Volba MAX/MIN/AVG/DIF 

Výběr MAX, MIN, AVG (průměr) a DIF (rozdíl) je znázorněn na obrázku 9. 

1. V režimu HOLD stiskněte tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí MAX (MIN/AVG/DIF). 
2. Stiskněte tlačítko SET pro výběr jedné z těchto funkcí. 
3. Stiskněte vícekrát tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro odchod z nastavení. Zvolená funkce se zobrazí na displeji. 

Poznámka: Vždy může být vybráno nastavení pouze jedné z těchto funkcí. 



 



Ukládání a zobrazení záznamů 

Pokud chcete uložit naměřené hodnoty: 

1. Stiskněte spoušť pro provedení měření. 
2. Uvolněte spoušť pro přerušení měření a návrat do režimu HOLD. 
3. Stiskněte tlačítko SET pro uložení naměřené hodnoty. 

Na displeji se po dobu cca 1 sekundy zobrazí ikonka pro nahrávání Rec a dvoumístné číslo a následně zmizí. To znamená, že 
naměřená hodnota byla v paměti uložena na dvoumístnou pozici. kromě toho uloží přístroj také čas, datum a EMS hodnotu. 

Pokud chcete zobrazit uložené hodnoty: 

1. V režimu HOLD stiskněte tlačítko SEL a prolistujte menu prvního stupně nastavení, dokud se na displeji nezobrazí ikonka Rec. 
nyní se na displeji zobrazí poslední záznam. Obsahuje naměřenou hodnotu, EMS hodnotu, datové a časové razítko. 

2. Pro zobrazení dalších záznamů použijete šipky nahoru/dolu. Dvoumístné číslo pod ikonkou Rec znázorňuje aktuální číslo 
záznamu (01 až 99). 

Poznámka: Pokud je paměť přístroje plná, nelze uložit žádné další hodnoty. Pokud ve stavu plné paměti stisknete tlačítko SET pro 
uložení nově naměřené hodnoty, poslední záznam dvakrát zabliká. To je upozornění na to, že je paměť plná a hodnota nemůže 
být uložena. 

Pokud chcete smazat některý z uložených záznamů: 

• V režimu pro zobrazení dat stiskněte tlačítko SET a podržte jej cca 3 sekundy. Naměřená hodnota jednou zabliká a smaže se. 
Poté co bude daná hodnota smazána, posunou se zbývající záznamy o jednu pozici dopředu. pokud se tedy například smazaný 
záznam nacházel na pozici 08, pak se následující záznam z pozice 09 přesune nově na pozici 08. 

Pokud chcete smazat všechny uložené záznamy: 

• V režimu pro zobrazení dat stiskněte tlačítko SET a podržte jej cca 10 sekund. Po 3 sekundách začne blikat na displeji varování, 
že budou všechna data ztracena. Pro smazání všech záznamů dále držte tlačítko SET stisknuté. Pokud chcete proces mazán 
přerušit, musíte tlačítko SET pustit dříve, než uplyne doba 10 sekund. Jakmile jsou všechny záznamy smazané, vrátí se počítadlo 
na pozici 00. 



 



Uzamčení měření 

Tato funkce se používá v případě, pokud chcete provádět automatické kontinuální měření, aniž byste museli mačkat spoušť. 

Pokud chcete použít tuto funkci: 

1. V režimu HOLD podržte tlačítko SEL stisknuté po dobu více jak 3 sekund pro vstup do menu druhého stupně nastavení. Na 
displeji se objeví symbol zámku. 

2. Stiskněte tlačítko SET pro aktivaci funkce uzamčení. Přístroj opustí režim nastavení a zahájí kontinuální měření. 
3. Stiskněte tlačítko SET, nebo stiskněte spoušťko přerušení měření dle Vaší potřeby. Přístroj se vrátí do režimu nastavení. 

 

Uzamčení spouště 

Tuto funkci je dobré využít pro úsporu baterií v době, kdy přístroj nepoužíváte. Pokud například uložíte zapnutý přístroj do boxu na 
nářadí, nebo při ukládání stisknete omylem spoušť, tak se přístroj např. po 10 minutách sám vypne, aby se šetřila baterie. 

Pokud chcete využít tuto funkci: 

1. V režimu HOLD stiskněte tlačítko SEL po dobu více jak 3 sekund pro vstup do menu druhého stupně nastavení. 
2. Stiskněte tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí ikonka zámku s nápisem TRIG. 
3. Stiskněte tlačítko SET pro zapnutí/vypnutí této funkce. 
4. Stiskněte vícekrát tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro návrat do režimu HOLD. 

 

Automatický záznam 

Tato funkce umožňuje naplánovat jednorázové měření v určitém čase (v rámci 24 hodin), nebo opakovaná měření (intervalové 
monitorování). 
 



Jednorázové měření: Produkt je aktivován v určitou dobu, provede měření a uloží naměřenou hodnotu. Jakmile je hodnota uložena, tato 
funkce se vypne.  

Pokud chcete naplánovat jednorázové měření: 

1. V režimu HOLD stiskněte tlačítko SEL po dobu více jak 3 sekund pro vstup do menu druhého stupně nastavení. 
2. Stiskněte tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí AUTO CAPTURE (automatický záznam) a TIME (čas). 
3. Stiskněte tlačítko SET pro zapnutí/vypnutí této funkce. 
4. Pokud je funkce aktivována, pomocí šipek nahoru/dolu nastavte čas. 
5. Vícekrát stiskněte tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro odchod z nastavení. 

Poznámka:  

o Pokud je aktivovaný automatický záznam, je na displeji zobrazeno AUTO CAPTURE, pokud je přístroj v režimu 
HOLD/SCAN. 

o Pokud je paměť plná (tj. je obsazeno všech 99 pozic paměti), nelze tuto funkci spustit. 

 

Intervalové měření: Přístroj odpočítá určitý zadaný časový interval, automaticky se aktivuje, naměří hodnotu a uloží ji. Pak se přepne do 
klidového režimu, opět odpočítá interval a proces se zopakuje. Funkce se automaticky vypne, pokud je plná paměť, nebo může být 
funkce ukončena učně. 

Pokud chcete použít intervalové měření: 

1. V režimu HOLD stiskněte tlačítko SEL po dobu více jak 3 sekund pro vstup do menu druhého stupně nastavení. 
2. Stiskněte tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí AUTO CAPTURE (automatický záznam) a INTERVAL (doba). 
3. Stiskněte tlačítko SET pro zapnutí/vypnutí této funkce. 
4. Pokud je funkce aktivována, pomocí šipek nahoru/dolu nastavte zobrazenou hodnotu. Tato hodnota slouží jako výchozí hodnota 

pro odpočet. 
5. Vícekrát stiskněte tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro odchod z nastavení. 

 



Poznámka: 

o Pokud je při automatickém záznamu zapnuta kontrola intervalu, fungují obě funkce současně. Automatické měření probíhá 
v době určené pro automatické nahrávání. Tím je uživateli umožněno nastavit výchozí čas pro měření s kontrolou intervalu. 

o Pokud je paměť plná, nemůže být tato funkce aktivována. 
o Pokud je tato funkce aktivována, je na displeji zobrazeno AUTO CAPTURE, pokud je přístroj v režimu HOLD/SCAN. 
o Při ukládání záznamů jsou nová data ukládána od prvního volného místa, dokud nejsou všechny pozice obsazené. 

 

Nastavení teplotní jednotky 

Pokud chcete nastavit teplotní jednotku: 

1. V režimu HOLD stiskněte tlačítko SEL po dobu více jak 3 sekund pro vstup do menu druhého stupně nastavení. 
2. Stiskněte vícekrát tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí F nebo °C. 
3. Stiskněte tlačítko SET pro volbu mezi těmito jednotkami. 
4. Stiskněte tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro potvrzení daného formátu. 

 

Nastavení data a času 

Pokud chcete nastavit datum a čas: 

1. V režimu HOLD stiskněte tlačítko SEL po dobu více jak 3 sekund pro vstup do menu druhého stupně nastavení. 
2. Vícekrát stiskněte tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí DATE (datum). 
3. Stiskněte tlačítko SET pro zvolení formátu zobrazení roku. 
4. Stiskněte tlačítko SEL pro potvrzení formátu roku a pro zahájení nastavení data. 
5. Zatímco bliká aktivní prvek, nastavte pomocí šipek nahoru/dolu danou hodnotu. Poté stiskněte tlačítko SEL pro přechod na další 

prvek. 
6. Jakmile je datum úplné, stiskněte tlačítko SEL, dokud se na displeji nezobrazí TIME (čas). 
7. Stiskněte tlačítko SET pro volbu formátu hodin (12 nebo 24 hodin). 



8. Stiskněte tlačítko SEL pro potvrzení formátu hodin a pro zahájení nastavení času. 
9. Zatímco bliká aktivní prvek, nastavte pomocí šipek nahoru/dolu danou hodnotu. Poté stiskněte tlačítko SEL pro přechod na další 

prvek. 
10. Stiskněte tlačítko SEL, nebo stiskněte spoušť pro odchod z nastavení. 

 

Zaměření a měření 

Na obrázcích 10 až 13 je znázorněno, jak se má s přístrojem zaměřovat a provádět měření. 

 



 



 



Údržba a pé če 

Upozorn ění:  

Abyste p ředešli poškození výrobku, nenechávejte teplom ěr v blízkosti p ředmětů o vysoké teplot ě. 

Výměna baterií 

Chcete-li vložit, nebo vyměnit baterii AA IEC LR06, otevřete prostor pro baterii a baterii vložte/vyměňte, jak je znázorněno na obrázku 14. 

Poznámka:  

Pokud chcete zabránit tomu, aby se při výměně baterie ztratily nastavené hodnoty jako datum, čas a další, doporučuje výrobce provádět 
výměnu baterie, když je přístroj v klidovém režimu. Výměnu je nutné provést během 10 sekund. 

 

Postup čištění produktu 

K čištění pouzdra výrobku použijte vlhkou houbu, nebo jemnou látku namočenou do mýdlové vody. Povrch čočky opatrně otřete vlhkým 
bavlněným tamponem. Tampon lze navlhčit vodou. Viz obrázek 15. 



 



Technická data  

 

 



 

Poznámka: Elektromagnetická kompatibilita 
� Mezinárodní IEC 61326-1: Přenosný, IEC 61326-2-2; CISPR 11: Skupina 1, třída A 
� Korea (KCC) Zařízení třídy A 
� USA (FCC) 47 CFR 15 Hlava B 

 


