
 

Digi Technologies Co., Ltd -K04.23 - Kingston Residence, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.       
Tel: +84-28-3636 7887 * Fax: +84-28-3636 7886 * www.digivn.com | www.testo.vn | www.testoshop.vn 
 

 

TESTO 540 
THIẾT BỊ ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG 
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Giới thiệu tổng quan: 

1. Nắp bảo vệ. 

2. Cảm biến ánh sáng. 

3. Màn hình hiển thị. 

4. Các phím điều khiển. 

5. Ngăn đựng pin 

 

 

 

 

 

 

Cài đặt cơ bản: 

 Tắt thiết bị > Nhấn và giữ  2s  

            chọn bằng phím  , 

xác nhận bằng phím . 

 Chức năng tự động tắt thiết bị: ON,OFF 

 Mở nguồn thiết bị: Nhấn phím  

 Bật sáng màn hình (10s): Nhấn  

 Thay đổi hiển thị màn hình:Nhấn  (lux,ftc) 

 Lựa chọn chế độ hiển thị:  

 Mở nguồn thiết bị sau đó nhấn phím  

 Hold: Giữ giá trị đọc 

 Max: Giá trị lớn nhất 

 Min: Giá trị nhỏ nhất 

 Tắt nguồn thiết bị: Nhấn và giữ phím  (2s) 

Mô tả sản phẩm: 
Bước đầu tiên: 

Lắp pin: 

1. Mở ngăn pin ra,đẩy nắp pin xuống 
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2. Lắp 2 viên pin  1.5V loại AA,chú ý các cực của chúng 

3. Đóng nắp pin lại 

Các bước cài đặt cơ bản: 

Chức năng tự động tắt: Nếu như không nhấn phím nào trong khoảng 10 phút. 

1. Mở nguồn thiết bị, nhấn và giữ  cho tới khi  và  

xuất hiện trên màn hình hiển thị  

2. Nhấn  vài lần cho tới khi yêu cầu cài đặt hiện ra 

3. Nhấn  để xác nhận ngỏ vào 

Thiết bị thay đổi chế độ đo. 

Sử dụng sản phẩm: 

Để bảo đảm đọc đúng giá trị:  

Giữ thiết bị theo chiều ngan sao cho sensor ánh sáng hướng lên 

 Mở nguồn thiết bị: 

Nhấn  

Chế độ đo được mở 

 Bật sáng màn hình: 

Mở nguồn thiết bị rồi nhấn  

Màn hình sẽ tự động tắt nếukhông có phím nào được nhấn trong khoảng 10s 

 Thay đổi đơn vị đo: 

Nhấn  cho tới khi xuất hiện đơn vị yêu cầu. 

 Đơn vị có thể điều chỉnh được: 

o Lux 

o Ftc 

 Thay đổi màn hình hiển thị: 

 Hold: Giữ giá trị đọc 

 Max: Giá trị lớn nhất từ khi mở thiết bị đến khi reset 

 Min:  Giá trị nhỏ nhất từ khi mở thiết bị đến khi reset 

 


