
	  

RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 
 
GENEL KULLANIM ŞEKLİ 

 
    - Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Verimli bir kullanım için 
gerekli bilgiler; cihazın tüm fonksiyonlarını iyi öğrenmek ve cihaza zarar vermemek için önemlidir. 
 
 - Cihaz uluslar arası CIE standartlarına uygun olarak üretilmiştir.  
Özellikleri, performansı, yüksek hassasiyetli olması, kolay kullanımı için mobil olarak  ölçme 
işlemine uygun olarak üretilmiştir. Cihaz hızlı ve doğru malzeme ile aynı malzemeden renk kontrast 
değeri ölçebilir. Doğru olarak malzemenin renk kontrast ( farkını ) değerlerini ölçmek için 
kullanılabilen LCD ekran standartlara uygundur.  ∆ E, ∆L, ∆a, ∆b, Lab  ve  Lch değerleri ölçebilir. 
 

 Cihaz ağırlıklı olarak; Plastik, Metal, Serigrafik baskı ve Boyama endüstrilerinde 
kullanılmaktadır. 

 
 Fonksiyonların doğru ölçümü için, cihaz ölçümü sırasında ikaz vermektedir. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Test hassasiyeti 0. 2  ∆ E * ab aralığında 

Ekran ∆E* ab/ CIE_Lab/ ∆L/ ∆a/ ∆b/ CIE_Lch 

Test aralığı L: 0 – 100    a: -128 - - 127 

Test süresi Yaklaşık 3 saniye 

Ölçüm süresi 2 saniye  

Ölçüm alanı Ø8 mm 

Veri saklama Verileri bir grup içinde toplamak. (PC bağlı olmadan. ) 
Sıfırlama Reset 

Işık açısı Gözlemci : CIE 10 ° / Standart ölçüm. 

Işık kaynağı C tipi ışık kaynağı 

Algılayıcı Doğrusal dizilmiş fotodiyet silikonlar.  

Güç AC  1,5V dış (1,5A ) güç kaynağı. 

Cihaz boyutları 171 * 50 * 48,8 mm 

Ağırlık 204 gr ( özel pil ) 

Kullanım sıcaklık aralığı 0 – 40 °C ( 32 – 104 ° f ) ;  % 85’den fazla olmayan nem 



	  

Standart aksesuarlar 1 adet özel çanta, 2 adet 1,5V pil , 5V harici adaptör, USB bağlantı 
kablosu, Kurulum CD’si. 

Uygulama şekli Pürüzsüz ve düz bir yüzeyde renk ölçümü 

 
 

ÇALIŞMA ŞEKLİ 
 

-‐ Numuneyle ölçülen malzeme arasındaki renk farkını karşılaştırma prensibine göre 
cihaz çalışır. Ölçüm sonrası, CIE_Lab3 grup değerlerini ve karşılaştırma sonrasında 
görülen  4 grupta. ∆ E, ∆L, ∆a, ∆b değerleridir. 
 
∆ E Toplam renk farkını ( Numune – ölçülen malzemelerin renkleri arasındaki )  
∆L (+) kısmi Beyaz , ∆L (- ) Siyah ( Prototip ile karşılaştırarak. ) 
∆a (+) kısmi kırmızı açılımı, ∆a (– ) kısmi yeşil açılımı 
∆b (+) kısmi sarı açılımı, ∆b (–) kısmi mavi açılımı 
 
 
 

Renk karşılaştırma aralığı değeri Renk karşılaştırma değerlemesi 

           0  –  0 . 25   ∆ E Çok mükemmel eşleme. 

     0. 25  –  0 . 50          ∆ E Kabul edilebilir eşleme ( az fark ). 

       0.50  –  1 . 0           ∆ E Kabul edilebilir eşleme ( orta fark ). 

      1 . 0  –  2 . 0            ∆ E Bazı sektörlerde kabul edilebilir eşleme. 

      2 . 0  –  4 . 0           ∆ E Özel uygulamalarda kabul edilebilir. 

                   4 . 0           ∆ E Uygulamada kabul edilemez eşleme. 

 
 

CİHAZ FONKSİYONLARI 

A. ANA ELEMANLARI : 

  

Display Ekran Bit line  
On / Off Açma / kapama Measure hole Ölçüm yapan bölge 
Reset Sıfırlama Battery cover Pil Kapağı 
DC Adaptör paketi Test Ölçüm butonu 
USB USB pskrti Check the values of the latest 

time 
Son ölçüm değerlerini 
kontrol etme 

LCD Backline on – off LCD ekran Açık / kapalı 



	  

    

B.  İŞLEMLER 

1) PİL TAKILMASI 

Pil yuvasını açın 2 adet 1,5 V alkaline pili,  (+) ve (-) yönlerine bakarak cihaza takın veya renk 
ölçüm cihazının adaptör paketini cihaza takın. 

UYARI : Dış adaptörü kullanmadan önce, pilleri çıkartmanız gerekmektedir! 

 

 

 

2) AÇIK / KAPALI 

Cihaz Açma / Kapama butonuyla açıldığında, öncelikle numune ölçüm konumuna gelecektir. 

RENK ÖLÇÜM 
  

NUMUNE…….. 
 

L : 0       a : 0         b : 0 
 

Beş dakika içinde cihazda,  herhangi bir tuşa basmaz iseniz cihaz otomatik olarak kapanacaktır. 

Tekrar çalıştırmak için, LIGHT düğmesine basın 1,5 saniye sonra açılacaktır. 

 

3)  AÇIK / KAPALI EKRAN IŞIK  

Ekran ışığını açmak istediğiniz  zaman ‘’LIGHT ‘’düğmesine basın, ekranı kapatmak için tekrar ‘’ 
LIGHT ‘’ düğmesine basın. 

Ekran aydınlatması enerji  tasarruf amacıyla 5 dakika  sonra otomatik olarak herhangi bir işlem 
yapmazsanız kapanacaktır. 

4) NUMUNE ( REFERANS ) 

Ölçülecek numune ( referans ) yüzeyi seçin, test edilecek yere renk ölçüm cihazını koyun. Cihazın 
yüzey üzerine düzgünce oturmasını (ışık almadan ) kontrol edin. Cihazın ön iki tarafından tutarak 



	  

bastırın ve 1 saniye için test düğmesine basılı tutun. Aşağıdaki gibi ekran değerlerini göreceksiniz. 
Bu şekilde numune ( referan ) renk kayıtlara alınmıştır.    

  L : 0 . 1      a : 0 . 1       
  b :  0 . 1  

 

5) RENK ÖLÇÜMÜ 

Numune  sonrasında,  istenen ürün veya aynı ürün üzerinde farklı bir noktanın renk ölçümünü 
yapmak için test butonuna basın, daha sonra iki nokta veya iki ürün ( numune – ürün ) arasındaki 
renk farkını ∆E ve  Lab. değeri cinsinden ekranda görebilirsiniz. 

   

 

Numune ( referans ) ürün rengiyle, yapılan ürün üzerindeki renklerin farkını test yapılması sonucu, 
renk ölçüm farkı değeri olarak görülebilir. 

dE : 0 . 1        dL :  0 . 1    
 dA : 0 . 1      dB :  0 . 1 

 

Yeni bir ürün numunesi ve ürün renk ölçümü yapmak istiyorsanız, sadece ‘’▼‘’ sıfırlama 
düğmesine basın ve 4. adımdaki  numune ( referans ) ölçümünden tekrar yeni ürün rengini ölçün. 

NOT: Renk ölçüm cihazı test sonuçlarının doğruluğunu kontrol edin . Değerlerde anormal var ise,  
tekrar numune ve ürünün kontrol edilmesini öneririz. 

6) KONTROL 

Cihazdaki LAB ve LCH değerlerini ( hafızadaki ölçülen ) kontrol etmek için, ‘’∆’’ butonuna basın 
ve sırasıyla takip edin. 

L : 0 . 1      a : 0 . 1       
b :  0 . 1 

 

L : 0 . 1      c : 0 . 1       
h :  0 . 1 

 

 

 

7) YAZILIM  YÜKLEME ŞEKLİ 

dE : 0 . 1        dL :  0 . 1    
 dA : 0 . 1      dB :  0 . 1 



	  

1. CD’yi sürücüye yerleştirin, CD – Rom PCnizi otomatik olarak çalıştıracak. Yükleme 
tamamlandığında pencere kapanacaktır. 

2. Renk ölçüm cihazını açın ve USB bağlantısı ile bilgisayarınıza bağlayın, bir yükleme 
penceresi otomatik olarak görülecektir. Renk ölçüm cihazıyla PC’nizin bağlantısını kurun. 

3. Her sefer PC bağlantısından önce cihazınızı açın. 
Lütfen CD’yi yüklerken renk ölçüm cihazı yazılım talimatı DOC’’ dosyasına başvurun. 

 

NOT : 

1. Renk ölçümü yapılacak ürün  ince kağıt veya plastik film ise, ölçümün hassas ve doğru 
yapılabilmesi için ürünü beyaz zemin üzerine koyunuz. Böylece ürünün ışık geçirgenliği 
nedeniyle ölçüm yanlışlığı önlenmiş olacaktır. 
 

2. Lütfen düşük voltajlı pil kullanmayın, hassas ölçüm yapılmaz ve ekran değerinde atlama 
sorunu ile karşılaşılır. 
 

3. Renk ölçüm cihazı kesin kullanım sırasında elektromanyetik dalgalardan uzak olmalıdır.  
 ( NOT : Su geçirmez ve neme dayanıklı , düşük direnç. ) Ölçüm yapılan yüzey yumuşak 
veya  gevşek olmamalıdır. Ölçüm doğruluğu ışık sızıntısı olmaması çok önemlidir. Renk 
ölçüm cihazını kullanırken aşırı ve sert baskı uygulamayın. Ekipmanlar kullanımdan sonra 
muhakkak koruyucu çantası içine konmalıdır. Böylece hasar engellenmiş olacaktır. Uzun 
süre kullanım olmayacaksa piller çıkartılmalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır. 
 

4.  Bu cihazı kesin kullanım sırasında elektromanyetik dalgalardan uzak olmalıdır.  
( NOT : Islak, nemli ve yağlı ellerle cihaza temas etmeyiniz. ) 
 

5. Ölçüm doğruluğu ışık sızıntısı nedeniyle etkilenmeyecek şekilde yüzeye konmalı ve cihazın 
alt kısmına ( Ölçüm yapılan bölge ) yakın tutulmalıdır. 
 

6. Renk ölçüm cihazını çok sert davranmayın gövdesinden sıkı tutarak ölçüm yapın. 
 

7. Ekipmanlar kullanımdan sonra yumuşak koruyucu çantası içine konmalıdır. Böylece 
elektronik cihaz darbelerden etkilenmez. Kullandıktan sonra piller çıkartılmalı ve kuru bir 
yerde saklanmalı. ( Alkalin  pil kullanımı önemlidir. ) 
 
 
MÜŞTERİ  SORULARINA AÇIKLAMALAR 
 

1) Ölçüm sırasında dikkat edilecek noktalar nelerdir? 
A. Pürüzsüz yüzey sağlanmalı, ölçüm alanı 8 mm’ den daha büyük olmalıdır. 



	  

( Net ölçüm amacıyla )  
 

B. Ürün yüzeyi renkli olmalıdır. Ürün üzeri karışık renkli ya da lekeli olmamalı. Bu arada 
ölçümlerde metalik ve yansıtmalı ürün yüzeylerinin ölçümünden kaçınılmalıdır. Aksi 
takdirde pratik olarak ölçüm sonuçları olumsuz etkilenecektir. 

     2 )    Ölçüm sonuçları diğer marka cihazlardan neden farklıdır? 

A. Çünkü cihazların optik yapısı her türlü ışık kaynağı gönderim açısı, elektronik hassasiyet 
ve toleranslarında farklılıklar var. Fakat tüm cihazlarda ölçüm  uluslar arası CIE 
standartlarına göre yapılır. Tek fark, test sonrası cihazlar ( birim dönüşümü yapamaz ) 
sadece ölçümü birim değere dönüştürür. 
 

B. Cihaz hassasiyetinde 2 ünlü marka ve 2 farklı model arasında veri test büyük bir fark 
var. Ölçüm farkları yani aynı marka cihaz ve  modeller arasında daha düşük olacak. 

 
 

    3 )      Bazı ince plastik levhalar ve bazı yuvarlak parçaları ölçmek için ne yapılır? 

A. Basit yöntemle ince bir plastik levha ölçme, ölçülen nesne altına bir beyaz zemin 
koymak veya ölçülen nesnenin altına kalın kâğıt koymak, yanlış ışık ölçüm sonucunu 
engelleyecektir. 
 

B. Büyük yuvarlak ürünler üzerinde yüzeylere cihaz ışık sızıntısı olmadan ölçülebilir. 
Küçük yuvarlak ürünler üzerinde doğru ölçüm yapılamaz. 

    4)      Neden yazılım renk ölçüm cihazını kontrol etmenin imkansız olduğunu gösterir? 

             A.  Yazılım kurulumundan sonra, cihazı açmak ve daha sonra bilgisayar ile iletişime geçmesi          
için USB takın. Daha sonra sürücüyü yüklemek için başlangıç olacaktır.  

 NOT : İkinci kez yüklemeyi tekrarlamak gerekir. 

C. Sürücüye yükleme sonrasında, ara yüzü kapatıp tekrar açın. Cihaz ile ölçüm              
yapamazsanız eğer USB’yle bağlantısını tekrar kontrol edin. 

 NOT : Cihaz açılana kadar bilgisayarla bağlantı kurulamaz.  


