
 

Go Direct® senzor plynného CO2  
Kód GDX-CO2 

Obsah balenia 
• Go Direct senzor plynného CO2 
• Mikro USB kábel. 
• 250 ml fľaša Nalgene s uzáverom 

Stručný návod 
Informácie o pripájaní podľa jednotlivých softvérových platforiem nájdete na tomto 
odkaze: 

www.vernier.com/start/gdx-co2 
Bluetooth spojenie USB spojenie 

1. Nainštalujte si na počítač, Chromebook™ alebo na 
mobilné zariadenie aplikáciu Graphical Analysis 4. 
Ak používate LabQuest 2, ubezpečte sa, že jeho 
softvér LabQuest App je aktuálny. Informácie o 
dostupnosti softvéru Graphical Analysis 4 nájdete 
na www.vernier.com/ga4, aktualizáciu LabQuest 
App si stiahnete z www.vernier.com/downloads. 

2. Pred prvým použitím, nabíjajte senzor aspoň 2 
hodiny. 

3. Zapnite senzor jedným stlačením jeho tlačidla 
vypínača. Začne blikať červená LED. 

4. Spustite Graphical Analysis 4 alebo zapnite 
LabQuest 2. 

5. Ak používate Graphical Analysis 4, kliknite alebo 
dotknite sa Sensor Data Collection. Ak používate 
LabQuest 2, vyberte Wireless Device Setup > Go 
Direct z menu Sensors.  

6. Na zozname rozpoznaných zariadení Discovered 
Wireless Devices kliknite alebo dotknite sa vášho 
Go Direct senzora. Identifikačná značka vášho 
senzora sa nachádza v blízkosti čiarového kódu na 
senzore. Po úspešnom spojení začne Bluetooth 
LED blikať zeleno. 

7. Kliknite alebo dotknite sa Done. Zber údajov je 
pripravený.  

8. Tento senzor je multikanálový. Štandardnú voľbu 
kanála môžete zmeniť podľa 
www.vernier.com/start/gdx-co2 

1. Ak používate počítač alebo 
Chromebook, nainštalujte 
Graphical Analysis 4. Ak 
používate LabQuest 2, 
ubezpečte sa, že jeho softvér 
LabQuest App je aktuálny. 
Informácie o dostupnosti 
softvéru Graphical Analysis 4 
nájdete na 
www.vernier.com/ga4, 
aktualizáciu LabQuest App si 
stiahnete z 
www.vernier.com/downloads. 

2. Pripojte senzor na USB port. 
3. Spustite Graphical Analysis 4 

alebo zapnite LabQuest 2. 
Zber údajov je pripravený. 

4. Tento senzor je 
multikanálový. Štandardnú 
voľbu kanála môžete zmeniť 
podľa 
www.vernier.com/start/gdx-
co2 

Kompletnú dokumentáciu k výrobku nájdete na: 
www.vernier.com/manuals/gdx-co2 

Poznámka: Výrobky Vernier sú určené len na účely výuky. 



Rady 
• Dôležitá poznámka: Neponárajte senzor do žiadnej kvapaliny. Senzor je určený len 

na meranie koncentrácie CO2 v plynoch, nie v kvapalinách. 
• Pred kalibráciou senzora počkajte na jeho ohriatie asi 180 sekúnd.  
• Po zapojení je aktívny len kanál plynu CO2. Pomocou softvéru môžete aktivovať 

ďalšie kanály. 
• Riešenie problémov a často kladené otázky nájdete na www.vernier.com/til/4128 

Vyhlásenie o interferenciách Federálneho výboru pre komunikácie. 
Tento prístroj bol testovaný a splňuje limity pre prístroje triedy B, 
podľa časti 15, pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené za účelom odôvodnenej ochrany proti rušivým 
interferenciám pri domových inštaláciách. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je 
nainštalované a používané v súlade so svojim návodom na obsluhu môže spôsobovať rušivé interferencie v rádiokomunikácii. 
Nie je však zaručené, že sa pri určitých inštaláciách interferencie nevyskytnú. Ak tento prístroj interferuje s rádiovým alebo 
televíznym príjmom, čo je možné stanoviť jeho vypnutím a zapnutím, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť interferencie jedným z 
nasledujúcich spôsobov: 
• Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.  
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.  
• Zapojte zariadenie do inej sieťovej zástrčky, než do ktorej je zapojený prijímač.  
• Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo na skúseného rádio/TV odborníka.  
FCC upozornenie 
Toto zariadenie splňuje časť 15 pravidiel FCC. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam:  
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušivé interferencie  
(2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu 
funkciu  
Upozornenie na RF expozíciu 
Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám stanovenými pre neregulované prostredie. Anténa (antény) 
použité týmto vysielačom nesmú byť spoločne umiestnené ani pracujúce v spojení s inou anténou alebo vysielačom.   
Upozorňujeme vás, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k 
strate vášho oprávnenia na prevádzku tohto zariadenia. 
IC vyhlásenie 
Toto zariadenie je v súlade s bezlicenčnou Industry Canada RSS normou (normami). Jeho používanie podlieha týmto dvom 
podmienkam: (1) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť 
jeho nesprávnu funkciu. 
Industry Canada - Trieda B Tento digitálny prístroj neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie rádiových vĺn digitálnym 
zariadením, ako je uvedené v smernici o zariadeniach spôsobujúcich rušenie, nazvanej „Digitálne prístroje“, ICES-003 Industry 
Canada. Jeho používanie podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú 
interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť jeho nesprávnu funkciu. Za účelom zníženia potenciálneho rádiového 
rušenia iným používateľom, by mal byť typ antény a jej zisk zvolené tak, aby ekvivalentná izotropicky vyžarovaná energia (EIRP) 
nebola väčšia, ako je povolené pre úspešnú komunikáciu. 
Upozornenie na RF expozíciu: Zariadenie je v súlade s limitmi expozície rádiovým frekvenciám stanovenými pre neregulované 
prostredie. Anténa (antény) použité týmto vysielačom nesmú byť spoločne umiestnené ani pracujúce v spojení s inou anténou 
alebo vysielačom.  
   
        
Poznámka: Tento výrobok je citlivým meracím zariadením. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte len dodané káble. 
Nevystavujte toto zariadenie rušivým elektromagnetickým zdrojom, ako sú mikrovlny, monitory, elektrické motory a elektrické 
spotrebiče. 
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