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Zkontrolujte, zda je následující zařízení a příslušenství jsou součástí vašeho expozimetru . 
V opačném případě se obraťte na svého prodejce . 
 
DIGISKY 
Akkumulátor V070A 
Napájení a USB kabel 
Popruh 
CD-Rom (obshující návod k použití) 
Stručná referen ční příručka 
Záruční list (pouze pro N ěmecko) *Záruční podmínky na straně 34 
 
 

    D I G I S K Y  
 
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, projevenou nákupem našeho výrobku. 
 
Vaše DIGISKY je top model v produktové řadě GOSSEN a ztělesňuje skutečný multi - 
funkční expozimetr. Bylo v něm sjednoceno několik zařízení. Expozimetr pro stálé světlo 
okolí a zábleskové světlo, CINE metr pro filmaře, a měřicí zařízení pro osvětlení a 
fotometrii, s tím, že byla zachována přehlednost kontrol na grafickém displeji. Funkce, 
které jsou potřebné pro každodenní měření také mohou být aktivovány individuálně 
uživatelem. Rychle a snadno se dá Digisky přepnout do provozní funkce CINE metr, nutné 
pro filmaře a jejich každodenní potřeby.  
 
Technické znalosti o měření světla jsou v tomto přístroji zúročeny na základě mnohaletých 
zkušeností s  konstrukcí přístrojů pro měření světla a sjednoceny se současným 
nejjednodušším využitím   technologie  s uživatelskékým mikroprocesorem. Vzhledem k 
tomu, že je DIGISKY přesně kalibrován, měří velmi přesně . Jeho ovládání je pohodlné a 
snadné . 
 
Slova, která charakterizují DIGISKY  
 

• grafický displej 
• akumulátorový provoz 
• digitální ukazatel naměřených hodnot po celých stupních, polovinách, třetinách 

nebo desetinách 
• práce až se třemi uživatelskými nastaveními (pro tři současně pracující fotografy) 
• měření světla 
• měření kontrastu 
• možnost měření s plochým nebo sférickým difusorem 
• měření světla na objektu 
• měření zábleskového světla (s kabelem, bez kabelu, s radiovým spouštěním), 

ukazatel analýzy podílu okolního světla při záblesku) 



• ukládání nastavených i naměřených hodnot do paměti 
• programovatelné korekce osvitu 
• speciální CINE metr, možnosti nastavení pro ostatní úhlové sektory jako 180°, 

žádné další přepočítávání s formulkami nutné fotometrie 
• měření síly osvětlení a luminance 

 
JISTOTA JE JISTOTA !  
 
Před jedenkrát se opakujícími situacemi, jako je tomu  u reportáží z cest, nebo p řed 
dovolenou  byste se m ěli ujistit zkušebními m ěřeními o správném fungování 
přístroje. Firma Gossen není zodpov ědná za žádné náklady nebo ušlý zisk 
způsobený nesprávným použitím p řístroje . 
 
AUTORSKÁ PRÁVA  
 

• Gossen a DIGISKY jsou ochranné známky společnosti Gossen Foto- a 
Světloměřící technika sro. 

• Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Inc 
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti 

Microsof Corporation Spojené státy americké v USA a dalších zemích. 
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DIGISKY 
 
Bezpečnostní poznámky 
Prosím, přečtěte si bezpečnostní pokyny před použitím měřícího přístroje. 
Zabráníte tak poškození výrobku a vyhnete se případným zraněním. 
 

 Tento symbol znamená varování a informace, se který mi je nutné se       
seznámit p řed zahájením provozu m ěřícího p řístroje Gossen   
 

Varování: 
 

 Pokud dojde k poruše na p řístroji okamžit ě ho vypn ěte! 
Pokud zjistíte při používání měřícího přístroje kouř nebo neobvyklý zápach pocházející z 
přístroje nebo síťového zdroje bez zjevné příčiny,  měli byste okamžitě odpojit napájecí 
adaptér od elektrické sítě a baterii vyjmout z přístroje,  aby se zabránilo možnému požáru . 
Další provoz přístroje nebo AC adaptéru by se mohl vztahovat k výše uvedené poruše a 
může vést i k vážnému zranění uživatele přístroje. Prosím, kontaktujte svého prodejce 
nebo GOSSEN servis. Když zadáváte měřící přístroj k opravě nebo vrácení, měli byste se 
nejprve ujistit, že baterie je vyjmuta z přístroje . 
 

 Nepoužívejte přístroj v bízkosti hořlavých plynů, elektronická zařízení by nikdy 
neměla být používána v blízkosti hořlavých plynů. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. 
 

 Pokud dáte řemínek s přístrojem k nošení dítěti, nikdy neobtáčejte popruh 
kolem krku dítěte hrozí tak riziko uškrcení. 
 

    

  Přístroj skladujte v místech, kde není v dosahu malýc h dětí.  
Přístroj a příslušenství včetně malých dílů, byste měli uskladnit tak aby byla jistota, že tyto 
části ( např.  kryty , baterie , atd. ) byly mimo dosah dětí, které by je nemohly spolknout. 
Jinak hrozí riziko jejich udušení. 
 



  Používejte pouze správný kabel k m ěřícímu p řístroji. 
Pro připojení externích zařízení používejte pouze originální Gossen kabely , které jsou 
dodávány nebo jsou k dispozici jako náhrada . Firma GOSSEN nenese žádnou 
odpov ědnost za použití jiných nezna čkových kabel ů . 
 

  Nerozebírejte p řístroj  
Nikdy se nedotýkejte žádných částí uvnitř přístroje. Mohli byste se zranit . Nedělejte 
opravy sami. Opravy mohou provádět pouze odborníci . Pokud je kryt přístroje značně 
poškozen nárazem nebo jinou nehodou , vyjměte baterii nebo AC adaptér a obraťte se na 
svého prodejce nebo použijte přímo služby GOSSEN Servisu. 
 

  Zamezte jakémukoli kontaktu s tekutými krystaly.  
Při rozbití displeje ( např. proražení ) je riziko, že se zraníte o rozbité sklo nebo tekutinou . 
Dbejte na to aby vaše pleť, oči nebo ústa nepřišly do styku s tekutými krystaly . 
 
  CD ROMy 

CD-ROM, dodaný s vaším měřícím přístrojem obsahuje dokumentaci 
k měřícímu přístroji. Tento CD - ROM nelze přehrávat na běžných  CD 
přehrávačích, protože neobsahuje žádná audio data. Při přehrávání tohoto 
CD - ROMu na běžném přehrávači zvukových disků CD může dojít 
k trvalému poškození lidského sluchu nebo může dojít k poškození zařízení 
vašeho audio systému . 

 

  Buďte opatrní p ři manipulaci s bateriemi  
Baterie mohou při nesprávném zacházení vytéct nebo explodovat. Vezměte prosím na 
vědomí následující upozornění : 
 

• Před vyjmutím baterie z přístroje se ujistěte, že přístroj je vypnutý nebo mimo 
použití. Pokud používáte přístroj s napájecím adaptérem, odpojte napájecí zdroj 
(napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky). 

• Používejte pouze baterie, které jsou výrobcem doporučené pro tento měřící přístroj. 
• Ujistěte se, že baterie je do měřícího přístroje nasazena správně, že není 

přepólována. 
• Nevhazujte baterie do běžného odpadu a nikdy nezkoušejte baterii otevřít. 
• Nikdy nevystavujte baterii velké teplotě nebo nevhazujte jí do otěvřeného ohně. 
• Nevystavujte baterii nikdy vlhkosti nebo ji nikdy nevhazujte do vody. 
• Po vyjmutí baterie z měřícího přístroje zavřete ihned prostor pro vložení baterie 

uzavíracím krytem (např. při dlouhodobém nepoužívání měřícího přístroje). 



• Nikdy neskladujte baterie spolu s kovovými předměty, které by mohly způsobit zkrat  
• Žádné riziko nehrozí zejména tehdy, jsou-li baterie nenabité, prázdné. Aby nedošlo 

k poškození přístroje, měli byste mít baterie vyjmuté,není-li přístroj v provozu. 
• Pokud není baterie používána, skladujte jí na chladném místě. 
• Akumulátory se při provozu většinou zahřívají a mohou být i horké. Dávejte pozor 

při vyjímání baterie, abyste se nespálili. Vypněte přístroj, nebo počkejte, až se 
přístroj vypne. Po té vyčkejte ještě chvíli, dokud se baterie neochladí. 

• Nepoužívejte baterie, které barvou nebo deformací signaluzují své poškození. 
 
POZNÁMKY :  
 
• Návody dodávané s výrobkem nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu 

Gossen foto a Měřící technika Ltd. To se vztahuje také na návody v elektronické 
podobě a na překlady do jiného jazyka. 

• Gossen si vyhrazuje právo změn jakéhokoliv druhu bez předchozího upozornění. 
• Gossen není odpovědný za škodu způsobenou nesprávným používáním výrobku. 

Dokumentace dodávané s měřícím přístrojem Gossen byly vytvořeny s velkou 
pečlivostí. Nicméně, pokud zjistíte chyby v dokumentaci, nebo budete mít návrhy na 
zlepšení, bude Gossen velmi vděčný za upozornění na vylepšení jeho 
dokumentace. (Adresa zástupce Gossen ve vaší oblasti je uvedena samostatně ) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symbol pro samostatný sběr cenných a škodlivých odpadů v evropských zemích 

Tento symbol ozna čuje,že výrobek musí být likvidován odd ěleně  
 
Následující údaje, které musí být v evropských zemích spotřebitelem dodrženy: 
• Tento výrobek by měl být likvidován odděleně na specializovaném sběrném místě. 

Odhazování výrobku do domovního odpadu je zakázáno . 
• Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce nebo v místně příslušný 

orgán pro likvidaci odpadu . 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pro zjednodušení vyhledávání dalších informací, používejte následující symboly: 
 

!! Důležité bezpe čnostní upozorn ění. Měli byste si přečíst tento návod před 
použitím přístroje tak, aby se zabránilo poškození vašeho DIGISKY . 
 

!  Důležité informace , které byste si měli také přečíst před použitím DIGISKY. 
 

i  Tipy  - a další užitečné informace o používání DIGISKY . 
 

  Odkaz  na další informace v tomto návodu . 
 

M  Individuální funkce  - které mohou být nastaveny v nabídce .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1                 PŘÍPRAVA 
Vložení a nabíjení akumulátoru  

 
DIGISKY pracuje se specificky konstruovaným dobíjecím Lithio – iontovým akumulátorem. 
Měřící přístropj DIGISKY používejte pouze s dodaným akumulátorem V070A a USB 
nabíječkou. 
 
1.1 Nasazení akumulátoru   
   
Vypněte svůj DIGISKY nebo vyčkejte, až se přístroj vypne sám. Za pomoci křížového  
šroubováku odejměte zadní kryt přístroje a baterii vytáhněte směrem dolů. 

 
 
Vložte baterii , jak je znázorněno na obrázku do prostoru pro baterii . Dbejte na správnou 
polaritu " + " a " - " ! 
Zavřete zadní kryt prostoru a zajistěte jej šroubem . 

 
 
1.2 Nabíjení akumulátoru  
Propojte nabíjecí kabel nejprve s měřícím přístrojem DIGISKY a teprve potom zapněte 
zasuňte nabíjecí část do zásuvky. 
 

! Nabíjení může být rovněž provedeno přes USB port ( USB 2.0 ) na vašem PC. 
           Vyjměte napájecí kabel a připojte konektor USB k počítači . 

DIGISKY může být nabíjen připojením k síti nebo k PC pouze s vloženou baterií. 
Při výměně baterie postupujte podle článku 1.1 „Nasazení baterie“ tohoto  
návodu k použití 
Pro ochranu baterie a prodloužení její životnosti, by neměla být nabíjená déle jak 24 
hodin bez přestávky . 
Náhradní akumulátor: GOSSEN Objednací číslo: V070A (3,7V / 890mAh) 
 

1.3 Nastavení m ěřícího p řístroje od výrobce  
Při prvním uvedení přístroje DIGISKY do provozu, jsou ze závody nastavené následující 
parametry: 
 
ISO: 100   Jazyk: Angličtina   EV stupeň: 1 
 
Možnost vytvořit si vlastní nastavení, máte v hlavní nabídce na str.21 



 



 

2.2 Doba zapnutí p řístroje  
 
Po cca 45 sec. nečinnosti měřícího přístroje, kdy není stisknuto žádné tlačítko, se 
automaticky vypne ukazatel – displej na přístroji.  Poslední naměřené hodnoty nebo 
individální nastavení přístroje zůstávají zachovány.  

• vyvolání naměřených hodnot je možné slisknutím libovolného tlačítka na přístroji 
nebo obsluhou měřící hlavy 

• hodnoty z posledního měření zůstávají v přístroji zachovány tak dlouho, dokud 
neprovedete další měření 

 

M  Možnost nastavení jiné doby ne činnosti  měřícího přístroje lze nastavit na 
 MENU – NASTAVENÍ – DISPLEJ, resp. vypnutí na straně 25 
 
2.3 STATUS PŘÍSTROJE 
 
O statusu přístroje budete na svém DIGISKY informováni prostřednictvím 
LED ukazatelů 
 
 
Pravé LED   žlutá bliká   DIGISKY je zapnutý nebo je na displeji STABDBY. Displej  
    Může být aktivován libovolným tlačítkem 
  je vypnutá DIGISKY je v režimu spánku. Přístroj může být aktivován 
    pouze měřícím tlačítkem „M“. 
Levé LED červená Aku je nabíjen 
  Zelená Aku je nabitý 
 
3 Měřící hlava 

Sférický difuser, m ěření na objektu, plochý difuser, nebo OFF 
 
Měřicí hlava je řídícím centrem DIGISKY. 
Měřicí hlava umožňuje snadnou obsluhu a snadnou praktickou obsluhu. 
 

!!  POZOR ! 
        Nikdy se nepokoušejte překroutit měřící hlavu násilím. To vede k poškození  
vestavěného zámku. To vede  hned nebo později i k prasknutí měřící hlavy a opravu si 
budete muset hradit sami ! 
 
S difusním kroužkem na měřící hlavě můžete nastavi následující měřící funkce: 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


