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 Uwagi użytkowe 

 

 

 

 

EME Spy Evolution to ekspozymetr selektywny, izotropowy i przenośny miernik pola elektromagnetycznego do pomiaru 

różnych standardów komunikacyjnych (FM, TV, Tetra, DECT, LTE, GSM, UMTS  i  Wi-Fi) pomiędzy 80 MHz a 6 GHz.  

Ten typ ekspozymetru został specjalnie zaprojektowany do pomiaru poziomu ekspozycji osobistej  z zachowaniem 

selektywności w paśmie częstotliwości. W żaden sposób nie chroni przed możliwym narażeniem. 

 

EME Spy Evolution został zaprojektowany w celu spełnienia następujących wymagań: 
1. Aby wykryć obecność pól elektromagnetycznych i określić rodzaj emisji, 
2. Rejestrować poziomy pól i korzystać z dedykowanego oprogramowania do ich analizowania. 

 

EME Spy Evolution  pozwala na zapis pomiaru pola poprzez konfigurowalny okres i rejestrować czas trwania a potem za 

pomocą oprogramowania do analizy EME Spy, oprogramowanie to jest dostarczane razem z urządzeniem. 

Oprogramowanie pozwala również na pobieranie i wyświetlanie zapisanych wyników pomiarów pola. 

 

To urządzenie opuściło naszą fabrykę w idealnym stanie roboczym. W celu zagwarantowania właściwych funkcji i dokładnych 

wyników należy przestrzegać podanych dalej środków ostrożności i bezpieczeństwa. 

 

To urządzenie może być używane tylko do zastosowań, dla których zostało zaprojektowane. 

 

Ważne jest, aby tylko osoby upoważnione przez MVG Industries przeprowadzały naprawy i konserwacje urządzenia. 

 

Przed użyciem upewnij się, że baterie są dostatecznie naładowane. 

 

 

 

UWAGA 
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 Środki ostrożności dla bezpieczeństwa 

 

 

 

 

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z monitorów terenowych są następujące: 

 
1. Nigdy nie dotykaj źródeł energii elektrycznej , nawet z monitorem terenowym. 

2. Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa określonych przez operatora urządzenia lub producenta oryginalnego sprzętu. 

3. Przestrzegaj instrukcji obsługi i zaleceń dotyczących urządzeń, które generują, emitują lub wykorzystują energię 
elektromagnetyczną. 

4. Nie wolno narażać monitora terenowego na pola elektryczne o wysokiej intensywności (na przykład wewnątrz 
kuchenki mikrofalowej czy w pobliżu anten nadawczych). Takie narażenie może uszkodzić urządzenie. 

5. Źródła wtórne (obiekty odbijające światło czy ogrodzenia metalowe) mogą również lokalnie zwiększać intensywność 
pola. 

6. Intensywność pola elektromagnetycznego może być niewłaściwie oceniona, jeśli ciało użytkownika jest pomiędzy 
źródłem pola a urządzeniem pomiarowym. 

7. Dane podane w charakterystykach technicznych będą dokładnie spełnione jeżeli badania i pomiary przeprowadzane 
są w optymalnych warunkach oraz w przypadku braku promieniowania interferencyjnego. 

8. Nie można ocenić pól EM składających się z widma znajdującego się poza pasmem częstotliwości objętym 
urządzeniem. 

 

 

UWAGA 
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 Aprobata regulacyjna Bluetooth 
 

EME Spy Evolution  zawiera moduł nadajnika Bluetooth. 

 

USA ZGODNOŚĆ Z NORMAMI FCC 

 

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z 

częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi 

zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Urządzenie to generuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych 

ale jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. 

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia 

w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do 

skorygowania zakłóceń przez jeden lub kilka z następujących środków: 

• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. 

• Zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem. 

• Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 

• Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. 

 

KANADA IC COMPLIANCE 

 

To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada zwolnioną ze standardu RSS. Działanie urządzenia podlega następującym 

dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w 

tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. 

 

Zgodnie z przepisami Industry Canada ten nadajnik radiowy może działać tylko przy użyciu anteny typu i maksymalnego (lub 

mniejszego) zysku zatwierdzonego dla nadajnika przez Industry Canada. Aby zmniejszyć potencjalne zakłócenia radiowe dla 

innych użytkowników, typ anteny i jego wzmocnienie powinny być tak dobrane, aby równoważna moc promieniowana 

izotropowa (EIRP) nie była większa niż ta niezbędna do pomyślnej komunikacji. 
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  Utylizacja produktu 

 

 

(Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają zastosowanie w 

Unii Europejskiej i innych krajach europejskich posiadających specjalne systemy zbierania 

odpadów).  

 

Ten symbol pojawiający się na dokumentacji produktu wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać 

razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Niekontrolowana eliminacja odpadów może 

być szkodliwa dla środowiska i dla zdrowia człowieka. Produkt należy poddawać utylizacji w sposób 

odpowiedzialny, oddzielając go od innych rodzajów odpadów. W ten sposób użytkownik może 

przyczynić się do zrównoważonego i ponownego wykorzystania zasobów materialnych.  

Firmy powinny skontaktować się ze swoimi dostawcami i/lub sprawdzić zapisy w umowach kupna. 

Tego produktu nie należy utylizować z innymi odpadami komunalnymi  

 

 Kontakt  
 
Wszelkie pytania/sugestie dotyczące tego produktu i/lub jego użytkowania należy kierować do lokalnego przedstawiciela 
handlowego lub do działu obsługi posprzedażowej, podając typ produktu, a także jego numer seryjny.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ul. Wilgi 36 C 
04-831 Warszawa , Poland 

NIP 113-112-57-02 
Tel + 48 22 615 94 57 
fax + 48 22 615 94 58 

Utylizacja numer BDO 000007682 

http://www.facebook.com/digimes
http://www.youtube.com/mrdigimes
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1. EME SPY EVOLUTION PREZENTCJA 
 

EME Spy Evolution  to ekspozymetr monitorujący selektywnie częstotliwości, izotropowy i przenośny miernik 

pola elektromagnetycznego do pomiaru różnych standardów komunikacyjnych (FM, TV, Tetra, DECT, LTE, GSM, 

UMTS  i  Wi-Fi) między 80 MHz i 6 GHz. 

 

Ten typ ekspozymetru jest specjalnie zaprojektowany do pomiarów poziomu ekspozycji osobistej z 

zachowaniem selektywności częstotliwości. 

 

Oprogramowanie EME Spy Evolution  Analysis, dostarczone z ekspozymetrem pozwala wykonać poniższe 

działania : 

 

1. Definicja scenariusza pomiaru 

2. Konfiguracja urządzenia z ustawieniami cyklu rejestrowania pomiarów 

3. Import pomiarów 

4. Analiza pomiarowa i Automatyczne generowanie raportów 

5. Konserwacja i aktualizacja urządzenia. 

 

1.1. Pokrowiec etui transportowe  
 

Zdjęcie 1 : etui trasnportowe 

 

Etui transportowe zawiera: 

1. Urządzenie pomiarowe EME Spy Evolution , 

2. Zasilacz ładowarka USB z wtyczką do gniazdka zasilania sieciowego , 

3. Przewód USB umożliwiający podłączenie urządzenia do komputera lub ładowarki, 

4. Pamięć USB zawierającą Instalator oprogramowania EME Spy  Evolution  , certyfikat kalibracji oraz instrukcje 

techniczne (sterownik i oprogramowanie), 

5. Skrócona Instrukcji Obsługi. 
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1.2. Ekspozymetr 
 

Interfejs użytkownika ekspozymetru składa się z przycisków i dwóch wskaźników LED  . 

 

  

Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.:  EME Spy  Evolution  interfejs użytkownika. 

 

Funkcje wskaźników LED 

 

Wskaźnik Stan wskaźnika Znaczenie 

 Off  Wyłączony 

On Włączony 

Miganie okresowe 
W trakcie trybu pomiarowego– każde mignięcie LED oznacza jeden okres 

pomiarowy  

Mignięcie jednokrotne 
Wskazuje znacznik pomiarowy jeśli przycisk ON zostanie naciśniety 

podczas cyklu pomiarowego  

Mignięcie 3 razy Podłączenie / odłączenie kabla USB 

Szybkie miganie  - 1 
Rozpoznanie problemu konfiguracji po włączeniu lub odłączeniu kabla 

USB 

Szybkie miganie  - 2 Wskazuje poszczególne kroki podczas firmware update 

 
On – widoczny 

Niski poziom naładowania baterii , niewystarczający do wykonywania 

pomiarów , zatrzymanie cyklu pomiarowego 

Wolne miganie   Ładowanie baterii w trakcie 

Wolne miganie   Problem podczas ładowania 

 

On 
Ładowanie zakończone 

Wskaźnik pozostaje wyłączony podczas reszty czasu  

State indicator (red)

Battery indicator
(orange/green)

Pushbutton

 



 

10 
 

Prawa autorskie © 2013 Microwave Vision sa  – MVG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera informacje poufne i zastrzeżone. 
Powielanie i/lub ujawnianie w jakikolwiek sposób jest zabronione, chyba że wyrazi na to pisemną zgodę upoważnionego przedstawiciela Microwave Vision, SA. 

Funkcje przycisków 

 

Przycisk Stan Stan pomiaru Rodzaj działania Funkcja 

 
Off Wyłączony Krótkie naciśnięcie  Włączenie urządzenia 

On Wyłączony Naciśnij aż LED zgaśnie Wyłączenie urządzenia 

On Wyłączony Krótkie naciśnięcie Rozpoczęcie cyklu pomiarowego 

On W trakcie Naciśnij aż LED zgaśnie Zatrzymanie cyklu pomiarowego 

On W trakcie Krótkie naciśnięcie Znacznik pomiarowy 

 

Zaczep paskowy znajduje się na tylnej stronie obudowy EME Spy Evolution. 

 

  

Zdjęcie 2 :  EME Spy  Evolution noszony na pasku (Clip). 

 

Na spodzie ekspozymetru pod uszczelką ochronną, znajduje 

się złącze USB, dostęp do przycisku resetowania, gniazdo do 

mocowania blokady kradzieżowej i gniazdo mocowania 

urządzenia na statywie. 

 

 

Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.:  EME Spy  Evolution  -Widok z dołu. 

Insert for tripod

Padlock housing

USB 
Connector

Reset
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1.3. Dane techniczne 
 

GŁÓWNE PARAMETRY 

Sonda Trzy osiowa typu E / 80 MHz – 6 GHz 

Zakresy pomiarowe /pasma 

Patrz nota  1 
FM, TV, TETRA, LTE, GSM, UMTS, DECT, Wi-Fi 

Izotropia (nierównomierność) 
• ± 1.5 dB (80 MHz – 4 GHz)  

• ± 2.5 dB (4 GHz – 6 GHz) 

Dolna granica wykrywania  
• 0.05 V/m (2.7 GHz – 6 GHz) 

• 0.02 V/m (0.08 GHz – 2.7 GHz) 

Górna granica wykrywania 6 V/m 

 

KONFIGURACJA POMIARÓW  

Ilość rejestracji próbek 
Do 166000 próbek (scenariusz 20 pasm)  

Do 692000 próbek (scenariusz 1 pasmo) 

Okres rejestracji 
Od 2 do 255 sekund w zależności od scenariusza 

pomiarowego  

Czas rejestracji 

min. 1 minuta 

max. 

Zależne od wybranego okresu pomiarowego i 

pojemości rejestracji : 

Wielkość  X okres rejestracji (minutach) 

                                          60 

 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Wymiary 176 x 73.4 x 48.8.mm (wys x szer x głęb) 

Waga 520 g 

Klasa wilgotności IP55 

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA 

Temperatura / wilgotność od -20°C do +60°C / 85% maks. wilgotność 

Bateria 

Patrz nota 2 
Bateria Ładowalna typu Li-Po napięcie 3,7V 8000mAh 
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Ładowarka adapter 

nota 3 

Ładowarka sieciowa USB: 

• Wejście: 100 – 240 Vac – 50/60Hz – 0.3A 

• Wyjście : 5V – 2A 

 

Wtyczka typu Europa (Polska) 

Autonomia Bateria 

nota 4 

Tryb rejestracji : 

• > 23 godzin– scenariusz 20 pasm (11 LTE, 2 Wi-Fi, 
DECT, FM, 2 TV, 3 TETRA) – okres pomiarowy 6 
sekund 

• > 20 dni– scenariusz 6 pasm LTE DL – okres 
pomiarowy 1 minuta 

 

Tryb Bluetooth : 

• > 28 godzin – scenariusz 20 pasm (11 LTE, 2 Wi-Fi, 
DECT, FM, 2 TV, 3 TETRA) – okres pomiarowy 9 
sekund 

 

 

INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA 

Typ złącza 

• USB (micro USB) 
o Komunikacja zewnętrzna 
o Ładowanie baterii 

• Bluetooth 

Interfejs użytkownika 

• Klawisz ON/OFF 

• Klawisz Reset 

• Wskażnik dioda LED (stan , ładowanie) 

Interferjsy użytkownika 
• Uchwyt zabezpieczenia p.kradzieżowego 

• Gniazdo gwintowane statywu / uchwytu 

 

 

 

 

 

 

 

NOTY 
1. Użytkownik może zdefiniować  własny scenariusz pomiaru (w granicach 20 pasm częstotliwości, 

które mają być mierzone - scenariusz) za pośrednictwem programu do analizy EME Spy  Evolution 
2. Zobacz sekcję środki ostrożności dotyczące baterii w sekcji Zarządzanie akumulatorem 
3. Należy używać wyłącznie dołączonego adaptera do ładowania 
4. Autonomia EME Spy Evolution  zależy głównie od scenariusza pomiarowego skonfigurowanego w 

urządzeniu i okresu pomiarowego 

 
 

UWAGA 
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2.  UŻYTKOWANIE EME SPY EVOLUTION 
 

To urządzenie może być używane tylko dla aplikacji dla których zostało zaprojektowane.  

Tylko przeszkolony personel MVG Industries (DIGIMES) jest upoważniony do wykonywania konserwacji i 

napraw (w tym aktualizacji firmware/uaktualnień, kalibracji, itp.) 

 

Jeśli urządzenie zostanie otworzone to może zostać uszkodzone a niezawodność pomiaru oraz dokładności  

zostaną  naruszone. 

 

 

2.1. Włączanie/wyłączanie urządzenia 
 

EME Spy Evolution  można włączyć lub wyłączyć aby oszczędzać baterię , gdy ekspozymetr nie jest w użyciu. 

Aby uruchomić urządzenie, naciśnij krótko przycisk. Gdy urządzenie jest włączone, czerwona dioda LED  zaświeci się. 

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż czerwona dioda LED  się wyłączy  . 

 

2.2. Konfiguracja urządzenia 
 

Ostrzeżenie : przed jakąkolwiek konfiguracją EME Spy Evolution, pamiętaj o imporcie / zapisaniu  danych w pamięci 

ekspozymetru . Zmiana scenariusza pomiaru w urządzeniu może uniemożliwić Importowanie cyklu pomiarowego z innym 

scenariuszem. 

 

Aby skonfigurować EME Spy Evolution, podłącz go do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Czerwona  dioda 

LED  powinna mignąć 3 razy, a następnie gaśnie wskazując, że urządzenie zostało wykryte przez komputer. 

 

Następnie skonfiguruj ekspozymetr za pomocą interfejsu "Configuration" oprogramowaniem do analizy EME Spy Evolution  . 

Procedurę opisano w podręczniku użytkownika oprogramowania. 

 

Po zakończeniu konfiguracji odłącz przewód USB od urządzenia. Jeśli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, czerwona  

dioda LED  powinna mignąć 3 razy i zaświecić ponownie po odłączeniu przewodu. Jeśli nie,  dioda LED  będzie migać na czas 

nieokreślony. W takim przypadku ponów próbę wykonania  operacji / konfiguracji. Jeśli problem będzie się powtarzał, 

skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub z naszym działem obsługi posprzedażowej. 

 

Użytkownik powinien podjąć środki ostrożności podczas pomiaru pasm częstotliwości, które są przylegające lub zachodzące 

na siebie. Pasma częstotliwości są rozmieszczone z wystarczającą różnicą częstotliwości między nimi dla normalnej pracy bez 

zakłóceń. Jednocześnie lista możliwych pasm częstotliwości dla ekspozymetru zawiera pasma częstotliwości, które zachodzą 

na siebie, ponieważ reprezentują pasma częstotliwości rozmieszczone w różnych częściach świata. Jeśli użytkownik wybierze 

dwa nakładające się pasma częstotliwości, zmierzone w ten sposób pole EM nie będzie adekwatne i dokładne. 

 

W przypadku niektórych pasm częstotliwości zaleca się, aby użytkownik zmierzył dodatkowe pasma w celu uniknięcia błędnie 

oszacowanego wyniku z powodu częstotliwości harmonicznych. Na przykład, jeśli użytkownik utworzy scenariusz z zespołem 

TV_VHF, zaleca się uwzględnienie pasma częstotliwości TV_45 w swoim scenariuszu w celu dokładnego pomiaru. 
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2.3. Cykl pomiarowy 
 

2.4. Rozpoczęcie cyklu pomiarowego 
 

Aby uruchomić cykl pomiarowy, po skonfigurowaniu i włączeniu ekspozymetru naciśnij krótko przycisk. Czerwona  dioda LED 

wyłącza się a następnie włącza się ponownie aby zainicjować cykl. Następnie ten sam wskaźnik  zacznie migać  za każdym 

pomiarem wykonanym przez urządzenie (migająca  częstotliwość  odpowiada  okresowi pomiarowi skonfigurowanego  przez 

użytkownika). 

 

2.5. Zatrzymywanie cyklu pomiarowego 
 

Cykl pomiarowy zatrzymuje się automatycznie po upływie skonfigurowanego czasu pomiaru lub w przypadku zapełnienia 

pamięci urządzenia. 

 

Aby zatrzymać cykl pomiarowy w toku, naciśnij przycisk, aż czerwona dioda  przestanie migać i zaświeci na stałe. 

 

2.6. Wznowienie cyklu pomiarowego 
 

Cykl pomiarowy można wstrzymać  i  wznowić  kilkakrotnie bez konieczności pobierania pomiarów za każdym razem na 

komputerze. Dzięki temu możliwa jest adaptacja do protokołu pomiarowego użytkownika (zmiana ustawień pomiarów, 

pomiary w kilku miejscach tego samego dnia,...). 

 

Po zatrzymaniu cyklu pomiarowego, można go wznowić krótkim naciśnięciem przycisku. Każde ponowne uruchomienie cyklu 

pomiarowego będzie wskazywane przez flagę w pliku pomiarowym po przeniesieniu danych do komputera. Użytkownik 

będzie mógł dopasować te flagi z komentarzem za pomocą oprogramowania do analizy EME Spy Evolution. 

 

Wznowienie cyklu pomiarowego zależy od następujących 3 kryteriów: 

1. Poprzedni pomiar nie został pobrany do komputera za pomocą oprogramowania do analizy EME Spy Evolution  . 

2. Pamięć urządzenia nie jest pełna. 

3. Poziom naładowania akumulatora nie jest niski. 

 

Kryterium Kryterium spełnione Kryterium nie spełnione 

1 

Cykl pomiarowy może 

być wznowiony 

Cykl pomiarowy nie może być wznowiony 

Pamięć ekspozymetru pełna , będzie całkowicie skasowana przy starcie nowego cyklu 

pomiarowego. 

2 

Cykl pomiarowy nie może być wznowiony. 

Czerwony LED będzie błyskać jak podczas cyklu pomiarowego. 

Podłącz ekspozymetr do komputera PC aby zgrać pomiary. 

3 

Cykl pomiarowy nie może być wznowiony. 

Pomarańczowy LED świeci wskazując niski poziom baterii. 

Naładuj baterię zanim rozpoczniesz cykl pomiarowy. 

 

EME Spy Evolution  może być wyłączony pomiędzy pomiarami bez utraty danych już zarejestrowanych. 
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2.7. Importowanie pomiarów 
 

Ostrzeżenie: nie należy ponownie konfigurować programu EME Spy Evolution  przed zaimportowaniem danych. Zmiana 

scenariusza pomiaru w urządzeniu może uniemożliwić Importowanie cyklu pomiarowego z innym scenariuszem. 

 

Przed zaimportowaniem danych mierzonych przez EME Spy EVO , każdy cykl pomiarowy musi  być prawidłowo  zatrzymany 

przez naciśnięcie przycisku (patrz  §2.3.2  zatrzymanie cyklu pomiarowego). 

 

Importowanie danych można przeprowadzić za pomocą komputera PC z oprogramowaniem do analizy EME SPY. 

 

Podłącz ekspozymetr  do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Czerwona  dioda LED  powinna mignąć 3 razy, 

a następnie gaśnie, wskazując, że urządzenie zostało wykryte przez komputer. 

 

Przeniesienie może nastąpić za pośrednictwem interfejsu "Import" oprogramowania do analizy EME Spy Evolution. Procedurę 

opisano w podręczniku użytkownika oprogramowania. 

 

Po zakończeniu importowania   Odłącz przewód USB od urządzenia. Czerwona  dioda LED  powinna mignąć 3 razy i włączyć  

się ponownie po odłączeniu przewodu. 

 

Uruchomienie nowego cyklu pomiarowego po zaimportowaniu danych całkowicie usunie zawartość pamięci urządzenia EME 

Spy Evolution  (wszystkie poprzednie pomiary). 

 

2.8. Markery (znaczniki) 
 

Podczas cyklu pomiarowego użytkownik może zlokalizować konkretny pomiar za pomocą znacznika. Wystarczy krótko 

nacisnąć przycisk, aby oznaczyć pomiar. Może to być przydatne, jeśli na przykład chcesz skojarzyć próbkę z położeniem 

geograficznym. Po zaimportowaniu pomiaru użytkownik może wyświetlić te punkty zainteresowania na krzywych 

pomiarowych i dodać komentarze. 

 

 

Obraz 1: Oznaczanie określonego pomiaru. 
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3. ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM 
 

Przed uruchomieniem cyklu pomiarowego wskazane jest sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora urządzenia za 

pomocą interfejsu "Konfiguracja" oprogramowania do analizy EME Spy Evolution . 

 

3.1. Niski poziom naładowania akumulatora 
 

Gdy napięcie akumulatora stanie się zbyt niskie, pomarańczowy wskaźnik będzie się świecił. 

 

 

Obraz 2: wskaźnik niskiego naładowania baterii. 

 

Nie można wtedy uruchomić cyklu pomiarowego. Jeśli cykl pomiarowy jest w toku będzie natychmiast zatrzymany. Czerwona 

dioda LED zaświeci się aby wskazać koniec cyklu pomiarowego. 

 

Gdy akumulator nadal się rozładowuje, a urządzenie jest dalej włączone, EME EVO wyłączy się automatycznie, gdy bateria nie 

będzie już w stanie zapewnić wystarczającej mocy. Wszystkie kontrolki LED zostaną wyłączone, a urządzenia nie będzie można 

uruchomić ponownie, dopóki bateria nie zostanie naładowana. 

 

Naładuj akumulator przed (ponownym) rozpoczęciem nowego cyklu. 

 

 

3.2. Ładowanie akumulatora 
 

Poniższe instrukcje i wskazówki pomogą prawidłowo korzystać z ładowarki akumulatora i prawidłowo naładować akumulator. 

 

3.3. Środki ostrożności dotyczące eksploatacji 
 

Podczas ładowania urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać. Zjawisko to jest normalne i nie wpływa na żywotność lub 

działanie urządzenia. Jeśli temperatura akumulatora stanie się zbyt wysoka, ładowanie może zostać przerwane 

automatycznie. 
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Środki ostrożności związane z baterią: 

 

Ostrzeżenie: jakakolwiek interwencja lub niezgodność z poniższymi środkami ostrożności zagraża bezpieczeństwu mienia i 

osób. Ostrzegamy, że niebezpieczeństwo utrzymuje się podczas pracy (Demontaż i montaż),eksploatacji (załadunku, 

rozładunku, przechowywania) i procesu starzenia się. Zalecenia te, jeśli nie są egzekwowane, są powodem zrzeczenia się 

wszelkich roszczeń i kosztów związanych z awarią baterii. 

 

1. Ładowanie co 3 miesiące jest zalecane dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Jeśli wymagana jest wymiana 

gwarancyjna, będziemy występować  o dowód potwierdzający ten fakt. 

2. Po użyciu, zaleca się, aby naładować baterię co najmniej częściowo (30% poziomu naładowania), a najrzadziej co 

najmniej raz w tygodniu, zwłaszcza jeśli poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski. 

3. Magazynowanie : temperatura musi wynosić poniżej + 30 °C. Zaleca się długotrwałe przechowywanie baterii z 

poziomem naładowania wynoszącym od 30 do 50% (idealne warunki przechowywania bez utraty wydajności). Nie 

zwalnia to z kontroli poziomu naładowania akumulatora i ewentualnego naładowania co 3 miesiące. 

4. Obserwować zakres temperatury ładowania (0 °C do + 45 °C) oraz temperaturę pracy (-20 °C do + 60 °C) urządzenia. 

5. Zabrania się demontażu akumulatora urządzenia. 

 

Środki ostrożności związane z adapterem ładowania USB:  

 

6. Do ładowania akumulatora należy używać tylko adaptera ładującego dostarczonego wraz z urządzeniem. MVG 

Industries nie gwarantuje prawidłowego działania i czasu ładowania podczas korzystania z innego adaptera. 

7. W przypadku korzystania ze źródła zasilania innego niż ładowarka, takiego jak komputer, szybkość ładowania może być 

spowolniona. 

8. Adapter do ładowania jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie spełnia zabezpieczenia przed 

wodą lub pyłem. 

9. Aby zapobiec przegrzaniu, adapter ładowania nie może być zakryty podczas użytkowania. 

10. Gniazdko zasilające musi być łatwo dostępne. Jeśli wystąpi błąd operacyjny, adapter ładowania musi zostać 

natychmiast wyjęty z gniazdka. 

11. Adapter ładowania zawiera niebezpieczne napięcia, więc nigdy nie powinien być demontowany. 

 

 

3.4. Cykl ładowania akumulatora 
 

Aby naładować baterię EME Spy Evolution  : 

 

1. Otwórz kołnierz ochronny, aby uzyskać dostęp do 

złącza USB 

 

1. Podłącz adapter ładowania USB do urządzenia 

 

 

UWA
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1. Podłącz adapter ładowania do gniazdka sieciowego 

 

 

Po podłączeniu adaptera do ładowania pomarańczowa dioda LED  zacznie powoli migać , wskazując, że trwa ładowanie. 

 

Urządzenie może być używane podczas ładowania, jeśli poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, ale w tym 

przypadku może to potrwać dłużej, aby w pełni naładować baterię. 

 

Ostrzeżenie: ostrzegamy o pomiarach za pomocą zewnętrznego przewodu USB lub zewnętrznego akumulatora. Wykonanie 

takich pomiarów spowoduje modyfikację dokładności urządzenia ze względu na wpływ podłączonego przewodu lub 

zewnętrznego akumulatora w bliskiej odległości od ekspozymetru. 

 

Zielona dioda LED  zaświeci się, wskazując koniec ładowania. 

 

 

Obraz 3: Wskaźnik końca ładowania. 

 

Po zakończeniu ładowania odłącz adapter ładowania od sieci zasilającej przed odłączeniem go od urządzenia. 

 

Jeśli podczas ładowania akumulatora wystąpi problem, pomarańczowa dioda LED zacznie szybko migać. W takim przypadku 

należy natychmiast odłączyć adapter ładowania od sieci zasilającej. Poczekaj kilka minut i ponów operację. Jeśli problem 

będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub z naszym działem serwisową. 
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4. RESET URZĄDZENIA 
 

Reset EME Spy Evolution  można zrobić na dwa sposoby: 

 

• Mechanicznie, naciskając przycisk Reset w pobliżu złącza USB. Należy wyposażyć się w dość drobny cienki element jak 

na przykład spinacz biurowy. 

 

 

Obraz 4: przycisk Reset. 

 

• poprzez oprogramowanie za pomocą panelu obsługi-patrz Podręcznik użytkownika oprogramowania. 

 

Reset spowoduje że ekspozymetr zostanie wyłączony. Aby włączyć go ponownie, naciśnij przycisk ON/OFF. 
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5. TRYB PRACY W CZASIE RZECZYWISTYM 
 

Dwa tryby pracy w czasie rzeczywistym są dostępne w EME Spy Evolution :  

 

1. pierwszy za pośrednictwem złącza USB,  

2. drugi za pomocą połączenia Bluetooth. 

 

5.1. USB 
 

Ostrzeżenie: tryb pracy w czasie rzeczywistym USB wymaga użycia specjalnego ekranowanego ferrytowego rdzenia kabla 

USB, który jest dostarczany przez MVG Industries jako opcja. Bez użycia tego nie można zagwarantować niezawodności 

pomiarów. 

 

Aby dokonać pomiaru w czasie rzeczywistym poprzez USB, podłącz EME Spy  Evolution do komputera lub tabletu PC za 

pośrednictwem kabla ferrytowego USB. Zaleca się zamontować ekspozymetr na statywie, aby uzyskać lepszą dokładność 

pomiaru. 

 

 

Obraz 5: Tryb pracy w czasie rzeczywistym USB. 

 

Interfejs oprogramowania do pomiaru USB w czasie rzeczywistym jest dostępny za pośrednictwem oprogramowania do 

analizy EME Spy Evolution. Pozwala ono na: 

 

1. Wgranie scenariusza pomiarowego do ekspozymetru, 

2. Rozpoczęcia cyklu pomiarowego po upływie zdefiniowanego przez użytkownika okresu. Zebrane pliki pomiarowe są 

kompatybilne z oprogramowaniem do analizy EME Spy  Evolution i post-processingu, 

3. Pomiar geolokacji za pomocą zewnętrznego GPS podłączonego do komputera lub tabletu. 
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5.2. Bluetooth 
 

Ten tryb czasu rzeczywistego działania opiera się na wymianie danych poprzez Bluetooth między EME Spy Evolution a 

telefonem lub tabletem za pośrednictwem aplikacji Android "EME Spy Android" dostępnej za darmo naGoogle Play. 

 

 

Obraz 6: Tryb pracy Bluetooth w czasie rzeczywistym. 

 

Aplikacja pozwala na wizualizację w czasie rzeczywistym pomiarów wykonanych przez EME Spy Evolution, którego scenariusz 

został wcześniej skonfigurowany za pomocą oprogramowania EME Spy Evolution Analysis. 

 

Opcja płatna (odblokowanie poprzez kod dostarczony przez MVG Industries / DIGIMES) pozwala na: 

1. Rejestrowanie pomiarów na telefonie lub tablecie. Zebrane pliki pomiarowe są kompatybilne z oprogramowaniem 

EME Spy Evolution  do post-processingu 

2. Pomiar z danymi GPS z wyświetlaniem w czasie rzeczywistym na mapie, 

3. Generowanie plików "*. kmz"    zgodnych  z  Google Earth. 

 

Aby wykonać pomiary w czasie rzeczywistym przez Bluetooth: 

1. Włącz EME Spy Evolution, 

2. Skonfiguruj pomiar Scenario poprzez oprogramowanie do analizy EME Spy  Evolution, 

3. Uruchom aplikację EME Spy Android. Podczas korzystania z telefonu lub tabletu po raz pierwszy z EME Spy Evolution, 

jest bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie znaleźć / sparować ekspozymetr za pośrednictwem menu Bluetooth 

w telefonie lub tablecie, 

4. Wybierz aplikację EME Spy Evolution z menu telefonu czy tabletu, 

5. Pierwsza wymiana odbywa się między urządzeniem a telefonem lub tabletem w celu uzyskania scenariusza 

pomiarowego, 

6. Rozpocznij pomiar (możliwa jest konfiguracja okresu pomiarowego w aplikacji przez użytkownika). 

7. Wyniki pomiarowe w formacie *.txt znajdziesz w telefonie w folderach „Data Eme Spy” lub “EME Spy Data” 

zaimportowanie tych danych do oprogramowania do analizy EME SPY pozwala na ich analizę. 

 

EME SPY EVOLUTION WYŁĄCZA POŁĄCZENIE BLUETOOTH ABY UNIKNĄĆ ZAKŁÓCEŃ ZWIĄZANYCH Z NIM PODCZAS KAŻDEGO POMIARU,  
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