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„Išvyskite ties  viduje …” per 30 sekundži  
„Doculus Lumus®“ yra sukurtas bendradarbiaujant su dokument  specialistais iš 
Austrijos ir dokument  ekspertais iš daugelio pasaulio šali .  

Pasienio pareig nai ir visi asmenys, tikrinantys oficialius dokumentus, naudoja mobil  
dokument  patikros prietais  - „Doculus Lumus®“, leidžiant sitikinti dokumento 
tikrumu.  

Patyr  dokument  tikrinimo specialistai žino, ko reikia ieškoti tikrinamame 
dokumente. Padirbt  dokument  analiz s vieta dažniausiai yra staiga, esanti toli nuo 
pasienio post , tod l padirbti dokumentai pareig  turi b ti identifikuojami j  
pateikimo vietoje - pasienyje, greitkelyje, traukinyje ar oro uoste. Paprastai dokumento 
identifikavimui skirtas laikas yra tik 30 sekundži , per kurias reikia sitikinti, ar 
dokumentas n ra klastot . Pareig no vaidmuo labai svarbus! 

 

 

 naujasis Doculus Lumus® 
 

Sveikiname Jus sigijus nauj  mobil  dokument  tikrinimo rengin  „Doculus 
Lumus®“, kuris gaminamas keli  unikali  versij  ir spalv . 
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Pakuot s turinys 

 Mobilus dokument  tikrinimo  
renginys, 

 2 AAA baterijos, 
 1 rankinis dirželis, 
 1 l ši  valymo šluost , 
 1 Doculus Lumus® vizitin  kortel , 
 1 “Trumpas naudojimo vadovas”. 

 

 

 

Užsakomieji priedai 

    Tvirtas diržinis d klas prietaisui, su šonine kišene.  
    Papildoma kišen  AAA baterij  komplektui. 
    Pasirenkama prietaiso korpuso spalva (geltona, raudona, 

pilka, violetin , m lyna, ryškiai rožin , oranžin , sm lio, žalia)  
 

 
    kraunamos baterijos su j  krovikliu. 

 

 

 

Standartin s Doculus Lumus® savyb s 

 Stikliniai l šiai, užtikrinantys ryšk  15X arba 22X padidint  vaizd ; 
 Matymo laukas: 15X - Ø20 mm | 22X - Ø15 mm; 
 Itin tvirtas korpusas: atsparumas kritimui iš aukš io iki 1,5m; 
 4 šviesos (LED) diodai, skirti krintan iai šviesai, skaitant ir žibintuv lio režim ; 
 4 didelio ryškio UV šviesos (LED) diodai (365nm); 
 8 žambiosios šviesos (LED) diodai, rankiniam ar automatiniam besisukan ios 

apšvietos efektui sukurti; 
 Prietaisas pritaikomas darbui tiek dešine, tiek kaire ranka; 
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 Pastovaus apšvietimo režimas dokumentams fotografuoti; 
 Automatin  išsijungimo funkcija; 
 Intelektuali pastovaus  šviesos diod  ryškumo palaikymo sistema. 

 
Doculus Lumus® versijos ir j  detalizacija  

skaitant papildomas funkcijas) 
 

15X / 22X DL  RFID greitoji patikra pas  tikrinimui. 

15X / 22X DL Coll  Be RFID greitosios patikros. 

15X / 22X DL+  UV žibintuv lis (UV 365 nm), RFID greitojipatikra. 

15X / 22X DL+ Coll  UV žibintuv lis (UV 365 nm), be RFID patikros. 

15X / 22X DL+ IR   UV žibintuv lis (UV 365 nm), RFID greitoji  patikra,  
infraraudon  spinduli  lazeris (980 nm). 

15X / 22X DL+ Li   UV žibintuv lis (UV 365 nm), RFID greitoji patikra, 
integruota Li-Ion baterija / AAA baterija. 

15X / 22X DL+ IR Li   UV žibintuv lis  (UV 365 nm), RFID greitoji patikra, 
integruota Li-Ion baterija / AAA baterija, 
infraraudon  spinduli  lazeris (980 nm). 

 

 

15X didinimas 

                                            

 

22X didinimas 
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Kada ir kur naudoti Doculus Lumus®  
s esate ekspertas! „Doculus Lumus®“ yra aukštos kokyb s mobilus dokument  

tikrinimo prietaisas, padedantis aptikti klastot  grei iau kaip per 30 sekundži ! 

Prietaisas pad s nustatyti kelion s dokument , vairuotojo pažym jim , banknot , 
paraš  ir panaši  objekt  autentiškum , nesvarbu, ar esate traukinyje, automobilyje, 

ktuve ar kaime. Skirtingi šviesos režimai labai gerai išryškina apsaugos priemones. 
Doculus Lumus®  galima pasirinkti skirtingas versijas, leidžian ias užtikrinti geriausi  
vis  r ši  pasaulyje dokument  ekspertiz . 

1.Saugos instrukcija 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toliau pateikta saugos ir pavojaus informacija skirta apsaugoti ne tik  prietais , bet ir 
 sveikat .  Konkretesn  informacij  rasite kituose šios Naudojimo instrukcijos 

skyriuose. CharismaTec OG neatsako už šios instrukcijos nesilaikym . Prašome atidžiai 
perskaityti visus nurodymus! 

Bendrieji pavojai 
 

 

 

 

 
 

 

Paaiškinimas 

PAVOJUS: sp ja apie  pavojing  situacij , kuriai susidarius gresia mirtis ar 
galite sunkiai susižaloti. 

SP JIMAS: nurodo pavojing  situacij , kuri gal  baigtis mirtimi ar sunkiais 
sužalojimais. 

MESIO: nurodo pavojing  situacij , kuri gali sukelti lengv  ar vidutin  
sužalojim . 

PASTABA: nurodo informacij , kuri laikoma svarbia, bet n ra pavojinga. 

SP JIMAS:  pavojus vaikams ir kitiems asmenims! 
l netinkamo naudojimo galite susižeisti ir sugadinti turt . 

 
Šis  produktas  ir  jo  pakuot  n ra  žaislas  ir  negali  b ti  naudojamas vaik .  
Vaikai nepaj s vertinti pavoj , kuriuos gali sukelti elektriniai prietaisai ir 
(arba) netinkamas  pakuot s naudojimas. Visada pasir pinkite, kad 
produktas ir jo pakuot  b  vaikams nepasiekiamoje vietoje. Baterijos ir 
akumuliatoriai neturi pakli ti  vaik  rankas.  Palietus nutek jusias, 
pažeistas baterijas ar akumuliatorius, yra tikimyb  nusideginti.  
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Optiniai, elektriniai ir mechaniniai pavojai 

 

Pavojus d l optin s  UV spinduliuot s (rizikos grup s žym jimo paaiškinimas 
atitinkantis IEC 62471: 2006 standart  ir 1 papildomas lapas IEC 62471-2: 2009) bei 
lazerio spinduliuot s (paaiškinimas, atitinkantis norm  IEC 60825-1: 2014). 
 
SP JIMAS: netinkamas elgesys su LED skleidžiama šviesa ir UV spinduliais gali 

pakenkti j  odai ir akims! 
 
Neži kite tiesiai  LED lemput . Pastovi stipri balta šviesa gali pakenkti j  akims. 
Tiesioginiai UV spinduliai dirgina ir žaloja akis (pavojus apakti). UV spinduliai dirgina ir 
kenkia odai, kelia gr sm  susirgti odos v žiu.   
 
SP JIMAS: gaminys skleidžia ultravioletinius spindulius. Ultravioletinis spinduliavimas  

gali sudirginti akis ar od . Nukreipkite šviesos šaltin  tik  dokumentus arba naudokite 
tinkamus šviesos filtrus! 
SP JIMAS: galima pavojinga optin  spinduliuot . Naudodamiesi prietaisu, neži kite 
 lemp . Gali b ti pavojinga akims! 

 
l netinkamo prietaiso naudojimo gali kilti pavojus d l ultravioletin s spinduliuot s, 

taip pat gali kilti pavojus aki  tinklainei d l m lynos šviesos. Šiam taisui nustatyta 2-a 
rizikos grup , jei ži rima iš labai mažo atstumo, tiesiai  šviesos šaltin  iš neteisingos 
pus s (kai ži rima  apverst  apatine puse  virš  prietais ). Visada venkite ilgesnio 
ži jimo  šviesos šaltinius, odos apšvietos, kai nenaudojama apsauga. Tinkamai 
naudojant, prietaisas yra fotobiologiškai saugus. 
 
Žmogaus akis UV spinduliuot s gali nematyti, net jai švie iant visu galingumu, UV 
šviesos diodai švie ia tik šiek tiek matoma m lynai violetine šviesa. Šviesos 
intensyvumo test  galima lengvai atlikti nukreipiant švies  balt  standartinio 
popieriaus lap  (bet ne saugiajai spaudai skirt  popieri ) arba baltus audinius. UV 
šviesa labai gerai sužadina optinius baliklius. 
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SP JIMAS: nematoma lazerio spinduliuot  (980 nm) - 3R lazerio klas . Venkite 
tiesiogini  spinduli  akis. Saugokite akis ar od  nuo lazerio spinduli ! 

Prietaisas  turi lazer  su nematoma spinduliuote artim  
infraraudon  spinduli  diapazone. (bangos ilgis 980 nm).  Ši 
lazerio spinduliuot  yra pavojinga akims ir odai! B kite atsarg s ir 
neži kite  ang  prietaiso apa ioje. Š  prietais  gali naudoti tik 
tinkamai apmokyti darbuotojai. Prietais  naudokite tik ant plokš    
dokument  ir asmens tapatyb s korteli , o  tiriamas dokumentas 
turi b ti visiškai uždengtas. Kai lazeris yra aktyvus (prietaiso viršuje 
raudona lemput  nuolat švie ia), visada laikykite prietais  
horizontaliai apatine puse žemyn.  Niekada nenukreipkite prietaiso 
apatin s dalies  žmones, jokiomis aplinkyb mis negalima spausti 
lazerio jungimo mygtuk .  

Identifikuoti, ar J  rankose yra prietaisas su antistoksiniu lazeriu, rodo ženklas 
korpuso šone ( sp jamasis lazerio simbolis) ir užrašas „IR“ ant prietaiso etiket s, 
esan ios ant akumuliatoriaus dangtelio ir ant pakuot s. 

 
SP JIMAS: pavojus daiktams ir žmon ms! 

Netinkamas naudojimas gali sukelti deginan io stiklo efekt . 
 
Nenaudojamas prietaisas turi b ti uždengtas apsaugine danga arba turi b ti 
laikomas sandariai uždarytoje d žut je, kad b  išvengta daikt  uždegimo d l l ši  
sufokusuot  saul s spinduli . 
 
SP JIMAS: magnetinio lauko pavojus! 

 
Šis prietaisas naudojimo metu sukuria silpn  magnetin  HF lauk  (13,56 MHz). 
Prašome laikytis deramo atstumo iki kit  elektronini  ir ypa  medicinos prietais . 
Ypatingai atsargiems reikia b ti esant šalia širdies stimuliatori  ir implantuot  
defibriliatori , taip pat klausos aparat . 
 
SP JIMAS: aki  nuovargis! 

 
Kai kuriems asmenims ilgesnis optinio didinimo sistem  naudojimas gali sukelti  
nuovarg  ar diskomforto jausm .  Prašome atkreipti  d mes  šias pastabas, kad j  
akys nepervargt : 
Nepriklausomai nuo j  savijautos, kiekvien  valand  tur tum te padaryti 10–15 
minu  pertrauk . 
Jei naudodamiesi prietaisu ar po darbo su juo jau iate diskomfort ,  nutraukite darb  
su prietaisu ir pasitarkite su gydytoju. 
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MESIO: rizika sugadinti prietais  d l netinkamo naudojimo! 
 

 Prietaisas n ra atsparus vandeniui! Nemerkite prietaiso  vanden  ir saugokite j  
nuo vandens (lietaus ar vandens). 

 Nekiškite piršt  prietaiso vid  jo naudojimo metu, ned kite pašalini  daikt  
jo d kl . 

 Neardykite prietaiso. Netinkamai sibraudami  prietaiso vid  galite j  sugadinti. 
 Prietais  naudokite tik dokument  tikrinimui. Naudodami kitokiems tikslams, 

prietais  galite sugadinti. 
 Saugokite prietais  nuo karš io ar šal io. 
 Nenaudokite prietaiso valymui purškal , agresyvi , alkoholio turin  kit  

degi  tirpal . 
 

ATSARGIAI: netinkamai kei iant baterijas, kyla sprogimo pavojus! 
 
Atkreipkite d mes  teising  baterij  ar akumuliatori  poliškum  (teigiamo poliarumo 
gnybtas žymimas „+“, neigiamo - „-“ ). Išimkite baterijas iš prietaiso, jei neketinate jo 
naudoti ilgesn  laik . Baterijas keiskite abi vienu metu. Neužtrumpinkite  baterij  ar 
akumuliatori . 
 
PASTABA: panaudotas baterijas utilizuokite pagal galiojan  tvark ! 
 
Panaudotas baterijas ir akumuliatorius draudžiama išmesti  kartu su prastomis 
buitin mis atliekomis, jas reikia išmesti  surinkimo konteinerius, kuriuos turi visi 
baterij  pardav jai. Jei netoli j   n ra surinkimo konteineri , baterijas ir 
akumuliatorius galite išmesti savo savivaldyb s pavojing  atliek  surinkimo centre 
arba atsi sti mums. 

Aplinkos s lygos 
Prietais  galima naudoti tik leidžiamomis aplinkos s lygomis: 
 
       •     Aplinkos temperat ra: nuo -20 iki +55 ° C (maždaug nuo 0 iki 130 F) 
       •     Dr gm : <75% santykin s oro dr gm s, be kondensacijos. 
 

Utilizavimas 

Pagal ES direktyvas,  prietaisas ir jo priedai turi b ti surinkti ir išmesti 
atskirai. Prietaisai, pažym ti perbrauktos šiukšliad s ant rat  ženklu, 
negali b ti utilizuojami kartu su prastomis buitin mis atliekomis. 
Kreipkit s  savo pardav  arba išmeskite produktus savo savivaldyb s 
elektronini  atliek  surinkimo centre. 
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Atitikties deklaracija 
CE atitikties deklaracija  
 

Šio prietaiso gamintojas garantuoja, kad šis prietaisas atitinka visus CE reikalavimus ir 
visas kitus reglamentus. Deklaracijos kopija pateikiama atskiru prašymu.  
 
Atitiktis RoHS direktyvai  
 
Produktas atitinka RoHS direktyvos reikalavimus d l pavojing  medžiag  gaminiuose 
mažinimo. 
 
FCC pranešimas 
 
Pastaba: ši ranga buvo testuojama ir bandymo metu  nustatyta, kad ji atitinka B 
klas s skaitmeninio renginio apribojimus pagal FCC taisykli  15 dal . Apribojimai  yra 
sukurti  taip, kad užtikrint  pagr st  apsaug  nuo žaling  trukdži  gyvenamuosiuose 
namuose. Ši ranga generuoja, naudoja ir spinduliuoja  radijo dažnio energij . Jei ji bus 
sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio 
trikdžius. Ta iau n ra garantijos, kad tam tikrame renginyje nebus trikdži . Jei ši 
ranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo pri mimo trikdžius, kuriuos galima 
nustatyti išjungiant ir jungiant rang , vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti 
trukdžius viena ar keliomis iš ši  priemoni : 
 
               Pakreipkite arba perkelkite pri mimo anten ; 
               Padidinkite atstum  tarp rangos ir imtuvo; 
               Prijunkite rang  prie kitos, nei prijungtas imtuvas, grandin s; 
               Kreipkit s pagalbos  pardav  arba patyrus  radijo / TV technik . 
 
 
ŠIS PRIETAISAS ATITINKA FCC TAISYKLI  15 DAL . VEIKIMUI TAIKOMOS ŠIOS DVI 

LYGOS: (1) ŠIS RENGINIS NEGALI PADARYTI ŽALING  TRIKDŽI  IR (2) ŠIS 
RENGINIS PRIVALO PRIIMTI TRIKDŽIUS, SKAITANT TUOS, KURIE GALI SUKELTI 

NEPAGEIDAUJAM  ATOVEIKSM . SP JIMAS: PAKEITIMAI ARBA MODIFIKACIJOS, 
NEPATVIRTINTOS GAMINTOJ , GALI PAŽEISTI AUTORINES TEISES IR PRODUKTO 
NAUDOJIMO VEIKSMINGUM . 
 

Industry Canada / Industrie Canada / Kanados pramon  
 
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, 
and (2) this device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.  
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Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement. 

Šis renginys atitinka „Kanados pramon s“ RSS standart , kuriam netaikoma licencija. 
Veikimas priklauso nuo ši  dviej  s lyg : (1) šis prietaisas negali sukelti trikdži  ir (2) 
šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, skaitant tuos, kurie gali sukelti 
nepageidaujam  prietaiso veikim . 

2. Pasirengimas darbui 
Pirm  kart  naudodamiesi „Doculus Lumus®“, atidžiai perskaitykite vis  instrukcij .  

 saugumui užtikrinti, perskaitykite aukš iau pateiktas saugos instrukcijas apie 
prietaiso naudojim . 

Rankinio dirželio užd jimas 
Išimkite iš pakuot s rankin  diržel  ir pritvirtinkite j  galin je prietaiso dalyje, perkišdami 
jo kilp  per kiaurym , o tada per kilp  perkiškite vis  diržel . 

 

Baterij jimas 
mesio! sitikinkite, kad baterijos teisingai tos  prietaiso baterij  laikikl !  

Prietaisas  veikia  su  2  AAA  /  LR03  baterijomis.  Visada  
naudokite šarmines baterijas! Naudojant akumuliatorius ar 
kraunamas baterijas, galimas klaidingas baterij  b kl s 
indikatoriaus veikimas. 
Pastumkite akumuliatoriaus dangtel  išor  ir, pakeldami jo 
gal  aukštyn, atidarykite baterij  skyri . 

kite 2 AAA tipo baterijas, esan ias prietaiso pakavimo 
žut je. Visada atkreipkite d mes  teising  baterij  

poliškum , atitinkant  ženklinim  prietaiso viduje. dedant 
baterijas, j  „pliusiniai“ poliai (pažym ti „+“) turi sutapti su 
„+“ ženklu pažym tais akumuliatoriaus spaustukais. 
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Neišmeskite sen  baterij prast  buitini  atliek  konteiner !   

 

Užsakomoji funkcija: prietaisas su li io jon  (Li-Ion) baterija 
renginio versija „Doculus  Lumus®  +  Li“ veikia  su  integruota,  iš  anksto  krauta  li io  

jon  (Li-Ion)  baterija arba (alternatyviai) su dviem AAA / LR03 baterijomis, kiekvienos 
vardin tampa  1,5 volt . Li io jon  (Li-Ion) baterijai išsekus galite naudoti 
standartines AAA baterijas, kaip aprašyta aukš iau, kol v l gal site krauti li io jon  (Li-
Ion) baterij . Daugiau informacijos apie tai, kaip krauti li io jon  (Li-Ion) akumuliatori , 
aprašyta skyriuje „Maitinimo  valdymas“.  
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Dešin s/kair s rankos režimai 
 
Prietaiso mygtuk  paskirtys yra paruoštos dešiniarankiam personalui. Daugeliu atvej  
kairiarankiams žmon ms labiau patinka krentan  švies , UV švies  ir žibintuv  
valdyti kair s rankos nykš iu. Nor dami jungti darbo kaire ranka režim , atlikite šiuos 
veiksmus: 
 
1. Trumpai, vienu metu spustel kite visus 4 mygtukus, kad jungtum te testavimo ir 

rankos režim . 
2. Tada kelias (apie 7) sekundes palaikykite nuspaust žambiosios šviesos mygtuk , 

kol šviesos testas bus baigtas. Trumpai žybtels žalios šviesos diodas parodantis, 
kad nuostata išsaugota. 

3. Dabar prietais  galite naudoti kaire ranka ir krentan  švies  valdyti anks iau 
žambi  švies  valdžiusiu valdymo mygtuku. Vis  kit  mygtuk  paskirtys irgi 
pasikeis veidrodiniu principu. 

 
 
 
   

   

 

 

 

 

 

Nor dami v l jungti darbo dešine ranka režim , pakartokite šiuos veiksmus dar kart , 
ta iau dabar 7 sek. laikykite nuspaust  ne žambiosios šviesos, o krentan ios šviesos 
valdymo mygtuk .  

 

 

 

 

 

 

7 sekund s 



 

14 

3. Mygtuk  paskirtys ir darbo režimai 
Prietais  pad kite ant tikrinamo dokumento, kad jis gerai priglust , ir, prid  ak  prie 
objektyvo, steb kite bedistorsin  vaizd . 

Krentan ios šviesos režimas 
Krentanti keturi  stiprios šviesos diod  šviesa, sukurianti ryšk  steb jimo lauko 
apšvietim , leidžia patikrinti net ir mažiausias spaudos smulkmenas, tokias kaip 
mikrotekst  ar nanotekst . 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rankos nykš iu paspauskite krentan ios šviesos valdymo mygtuk , pažym  žemyn 
nukreiptais spinduliais.  
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UV šviesos režimas 
UV šviesos režimas, realizuojamas keturiais stiprios UV šviesos diodais (šviesos 
bangos ilgis 365 nm), leidžia matyti UV apsaugini  daž  švyt jim  per l , o taip pat ir 
iš šono.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nor dami jungti UV šviesos režim , nykš iu paspauskite UV šviesos jungimo mygtuk , 
pažym  „saul s“ simboliu. Skyriuje „Pastovioji šviesa“ rasite, kaip išlaikyti ši  švies  
pastoviai jungt  1 minut . 

 

žambiosios ir besisukan ios žambiosios šviesos režimas  
žambiosios   šviesos  režimas  leidžia  tyrin ti  giliaspaude  (intaglio) ar spaudimo 

(embossing) b du spausdintus ženklus, hologram  spalv  kait . Aštuoni  šviesos 
diod , kurie išd styti perimetru 45° žingsniais ir sijungia paeiliui, d ka sukuriami 
šeš liai, rodantys dokumento paviršiaus iškilimus ir dubimus (tamsus laukas). Spalv  
kei iantys elementai, priklausomai nuo šviesos kritimo kampo, švie ia skirtinga spalva. 
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Nor dami jungti žambiosios šviesos režim , smiliumi paspauskite apskritimu 
pažym  mygtuk . žambioji šviesa sižiebia „viršutin je“, „12 valandos“ pad tyje. 
Nor dami  pereiti   besisukan ios  žambiosios  šviesos  režim  ir  jungti  kiekvien  iš  8  
šviesos šaltini  iš eil s, papildomai paspauskite vien  iš mygtuk , pažym  rodykle ir 
esan  kitoje prietaiso pus je. Kiekvien  kart  paspausdami mygtuk , pažym  
dešine arba kaire rodykle, jungsite vis sekant  šviesos šaltin , esant  per vien  pad  
toliau pagal laikrodžio rodykl  arba prieš laikrodžio rodykl . Norint paleisti automatin  
besisukan ios žambiosios šviesos režim , laikykite paspaud  atitinkam  rodykl s 
mygtuk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriuje „Pastovioji  šviesa“ rasite, kaip išlaikyti ši  švies jungt  1 minut . 
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Žibintuv lio režimas 
Tam tikrose situacijose, pvz. esant ryškiems saul s spinduliams, prastas apšvietimo  
režimas gali b ti nepakankamas. Jei norite matyti vandens ženklus, jums reik s 
didesnio šviesos intensyvumo. Žibintuv lio šviesos režimas leidžia sukurti optimal  
apšvietim  net labai šviesioje aplinkoje. Tamsoje prietais  šiame režime galima 
naudoti kaip prožektori , artim  objekt  apšvietimui. 

  

 

 

 

 

 

 

Nykš iu paspauskite krentan ios, po to ir UV šviesos valdymo mygtukus. Geriausia yra 
paspausti krentan ios šviesos mygtuk  ir tada leisti pirštui nuslysti ant UV šviesos 
mygtuko. Skyriuje  „Pastovioji šviesa“ rasite, kaip išlaikyti žibintuv jungt  1 minut . 
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Užsakomoji funkcija: UV žibintuv lio režimas 
UV žibintuv lis jo ypa  ryškiu 365 nm UV šviesos diodu prietaiso priekyje leidžia greitai 
ir lengvai patikrinti šios spinduliuot s sužadintus UV apsauginius dažus ir apsauginius 
plaušelius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykš iu paspauskite UV, po to krentan ios šviesos mygtuk . Geriausia yra paspausti 
UV šviesos mygtuk  ir tada leisti pirštui nuslysti ant krentan ios šviesos mygtuko. 
Skyriuje  „Pastovioji šviesa“ rasite, kaip išlaikyti UV žibintuv jungt  1 minut . 
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Užsakomoji funkcija: RFID atsakiklio patikra  
RFID atsakiklio patikros funkcija leidžia patikrinti pase ar ID kortel je integruot  RFID 
lust . Tai leidžia labai greitai sitikinti lusto tikrumu, patikrinti jo veikim  ir nustatyti jo 
tip . sid kite, kad kai kurie pasai turi priemones, apsaugan ias lusto nuskaitym  iš 
išor s. Tokiu atveju, atverskite dokument  ir šiuo prietaisu patikrinkite lust  iš vidin s 
dokumento pus s. 

 

 

 

Paspaudus  RFID  valdymo  mygtuk  (pažym  simboliu,  panašiu   radijo  bang ),  yra  
jungiamas elektromagnetinis laukas, o raudonos šviesos LED lemput  pradeda tankiai 

mirks ti. Laikant nuspaust  mygtuk , prietaisas ieško šalia jo esan  RFID atsakikli  
(atstumas nuo renginio apa ios iki dokumento turi b ti ne didesnis nei 3–5 cm, 
maždaug 1–2 coliai). Jei atsakiklis aptinkamas, energijos taupymo sumetimais 
elektromagnetinis laukas  išsijungia. Patikros rezultatas rodomas tol, kol laikote 
mygtuk  paspaust . Nor dami prad ti nauj  paiešk  ir patikr , atleiskite, o tada v l 
paspauskite RFID valdymo mygtuk . 
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Šviesos signal  paaiškinimas: 

 Raudona lemput  greitai mirksi: 
renginys ieško RFID atsakiklio. 

 Žalia lemput  pasikartojan iai mirkteli 1 kart : 
buvo rastas galiojantiems ICAO dokumentams skirtas RFID ISO 14443 A tipo 
atsakiklis. 

 Žalia lemput  pasikartojan iai mirkteli 2 kartus: 
buvo rastas galiojantiems ICAO dokumentams skirtas RFID ISO 14443 B tipo 
atsakiklis. 

 Raudona ir žalia lemput s pasikartojan iai mirkteli 1 kart :  
buvo rastas galiojan  asmens tapatyb s korteli  RFID ISO 14443 A tipo 
atsakiklis. 

 Raudona ir žalia lemput s pasikartojan iai mirkteli 2 kartus: 
buvo rastas galiojan  asmens tapatyb s korteli  RFID ISO 14443 B tipo 
atsakiklis. 

 Žalia ir raudona lemput s mirksi pakaitomis: 
buvo rastas atsakiklis, ta iau jis n ra galiojantis paso atsakiklis, tai grei iau 
banko, kreditin s ar darbuotojo kortel s atsakiklis. 

 Raudona lemput  l tai sumirksi 3 kartus, nors RFID mygtukas nebuvo 
paspaustas ar atleistas: tai nesusij  su RFID patikra, prietaisas sp ja apie 
baterijos išsekim  (žr. skyri  „Baterijos b kl “). 
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Pastovioji šviesa 
Pastoviosios šviesos funkcija yra labai naudinga, jei norite nufotografuoti prietaiso 
objektyve matom  vaizd  savo mobiliojo ar išmaniojo telefono fotoaparatu arba 
nenorite laikyti paspaud  pirštu šios šviesos jungimo mygtuko. 

 

Tris kartus  greitai spustel kite vien  iš jums reikalingos šviesos valdymo mygtuk , kad 
jungtum te pastoviosios šviesos funkcij . Šviesa pastoviai švies apie  1 minut , jei 

kurio nors kito mygtuko paspaudimu jos neišjungsite anks iau. 

Pastoviosios šviesos funkcij  galima jungti visuose darbo režimuose, išskyrus 
antistoksinio lazerio režim : 

 krentan ios šviesos režime; 
 UV šviesos režime; 
 žambiosios šviesos režime: jung  pastoviosios šviesos  funkcij   žambiosios 

šviesos režime,  J s galite naudoti kair  bei dešin  rodykli  mygtukus ir tirti 
dokument , besisukan ios žambiosios šviesos režime; 

 žibintuv lio  režime: paspauskite krentan ios šviesos valdymo mygtuk  ir tada 3 
kartus greitai spustel kite šalia jo esant  UV šviesos valdymo mygtuk ; 

 UV žibintuv lio režime: paspauskite UV šviesos valdymo mygtuk , tada 3 kartus 
greitai spustel kite šalia jo esant  krentan ios šviesos mygtuk . 

 

 

 

 

 

3 kartai, kad jungtum te 
pastoviosios UV šviesos 
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Fotografavimo režimas 
Pakelkite akumuliatoriaus dangtel  dokumentavimo pad , kad mobil  telefon  
gal tum te horizontaliai pad ti ant „Doculus Lumus®“.  

Tam pirmiausiai atitraukite prietaiso akumuliatoriaus dangtel , kad j  truput  
atidarytum te. Tada j  šiek tiek (3-4 mm) pakelkite j , ir paspaud  jo centrin  dal ,  
pakeltoje pad tyje stumkite atgal  jo viet , kad dangtelis užsifiksuot , kaip parodyta 
paveiksle žemiau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografavimas nereikalauja jokios papildomos programin s rangos J  telefone, 
tiesiog naudokite j  standartiniame fotografavimo režime. 
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Užsakomoji funkcija: antistoksinis lazeris 
 

Prieš prad dami naudoti Doculus Lumus® su antistoksin s šviesos 
funkcija, atidžiai perskaitykite ia pateikt  informacij . Saugumo 
sumetimais NIEKADA neži kite  lazer  jam veikiant, kai prietaisas 
apverstas apatine puse  virš .  
 

 
Saugumo sumetimais šis režimas taip pat neturi ir pastoviosios šviesos funkcijos. 
 
Prietaisas su antistoksiniu lazeriu žymimas ženklu korpuso šone ( sp jamasis lazerio 
simbolis) bei užrašu „IR“ ant prietaiso etiket s, esan ios ant akumuliatoriaus dangtelio 
arba ant pakuot s. 
Antistoksin s šviesos efektas, pavadintas fiziko sero George'o Gabriel‘o Stokes‘o 
garbei, išgaunamas saugiosios spaudos dažuose esan ias ret  žem s element  
daleles apšvie iant stipria didesnio už matomos šviesos bangos ilgio šviesa. Tam 
naudojamas infraraudon  spinduli  lazeris, kurio nematomos šviesos bangos ilgis 
yra 980 nm. Daleli  fluorescencinis atsakas d l antistoksin s šviesos efekto yra 
mažesnio t.y., matomos šviesos bang  ilgi  diapazone. Dauguma praktikoje 
naudojam  daleli  švie ia geltonai arba žaliai, ta iau galimi ir kitokie atspalviai.  
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Lazerio jungimas 

 
Pad kite ir gerai priglauskite prietais  prie tikrinamo dokumento. Lazerio šviesos 
iš jimo anga prietaiso apa ioje saugos sumetimais turi b ti visiškai uždengta 
tikrinamu dokumentu. 

Rodomuoju ir viduriniu pirštais vienu metu paspauskite žambiosios šviesos mygtuk  
(mygtuk  su apskritimo simboliu) bei RFID valdymo mygtuk  (su simboliu, panašiu  
radijo bang ). Tokia mygtuk  kombinacija yra kruopš iai apgalvota ir pasirinkta, 
siekiant išvengti atsitiktinio lazerio sijungimo. 

 

 

Esant jungtam IR lazeriui, pastoviai švie ia raudona 
LED lemput , esanti prietaiso viršuje. 

Lazerio šviesos žmogaus akis nemato, tod l svarbu 
sekti šios LED lemput s signal  ir niekada nebandyti 
jai švie iant ži ti  prietaiso apa . Jei dokumente 
nerandate lazerio sužadinto efekto, dokumentas 
galimai neturi šios apsaugos priemon s arba J s tiriate 
dokumento viet , kur jos n ra. 
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4.Maitinimo valdymas 
 
„Doculus Lumus®“ diegta intelektuali maitinimo energijos taupymo technologija, 
leidžianti kelet  m nesi  eksploatuoti rengin  su tuo pa iu baterij  komplektu. 
 

Baterijos b kl  
Kai maitinimo baterija išsenka, raudona LED lemput , atleidžiant bet kur  mygtuk , 

tai sumirksi  3 kartus. Tuomet pakeiskite senas baterijas naujomis. Patariama visada 
su savimi tur ti atsargin  baterij  komplekt . 
Jei maitinimo baterija yra išsekusi tiek, kad prietaisas jau nebegali tinkamai veikti, 
paspaudus bet kur  mygtuk  pradeda mirks ti raudona LED lemput , o norima funkcija 
ne sijungia. 
 

Li io jon  (Li-Ion) baterijos krovimas 
Nor dami krauti li io jon  akumuliatori ,  
prietaiso lizd  baterij  skyriuje junkite mikro-USB 
laid . krovimo metu prietaiso baterij  skyriuje 
dega raudona lemput . Ji užgesta, kai li io jon  
baterija yra pakankamai krauta. 

 

Automatinis išsijungimas 
Jei nety ia paspaudžiamas bet kuris mygtukas (pvz., esant prietaisui d kle) ar lieka 
jungta pastoviosios šviesos funkcija, prietaisas, saugodamas baterij  nuo išsekimo, 

po 1 minut s išsijungia pats.  

Tolygus ryškumas 
Prietaise panaudot  pažangiausi  mikroprocesorin s technologijos ir maitinimo 
elektros srov s reguliavimo elektronini  sistem  d ka, LED šviesos šaltini  ryškumas, 
nepriklausomai nuo maitinimo baterijos b kl s iki j  išsekimo, išlieka pastovus 
(patentuotas sprendimas). 
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5. Aptarnavimas ir prieži ra 
 Valykite prietais  tik minkšta dr gna šluoste. Nenaudokite plovikli  ar tirpikli , 

nes jie gali sugadinti prietais  ar palikti d mi  ant plastiko. 
 Valykite l šius tik komplekte esan ia l ši  valymo arba  kita p keli  neturin ia 

šluoste. Piršt  antspaudus ar riebal  d mes galite pašalinti medvilnine šluoste, 
pamirkyta  izopropilo spirit . 

 Jei prietais  pernešite iš šaltos  šilt  patalp , jo l šis gali aprasoti. Prieš 
naudodamiesi prietaisu palaukite, kol l šis nudžius. 

 Jei prietaisas sušlapo, išimkite baterijas ir leiskite prietaisui bent dien  padži ti, 
tada v l gal site prad ti j  naudoti. 

Aptarnavimas ir garantija 
s sigijote aukštos kokyb s „charismaTec OG“ produkt , pagamint  laikantis griežtos 

gamybos kokyb s prieži ros. Jei vis dar yra koki  nors su produktu susijusi  problem  
arba turite klausim  apie produkto naudojim , vis  kontaktin  informacij  rasite 
internetin je svetain je www.doculuslumus.com. 
„charismaTec OG“ suteikia 24 m nesi  prietaiso medžiag  ir gamybos garantij , 
skai iuojant nuo prietaiso sigijimo datos. Klientas turi teis  kreiptis d l prietaiso 
remonto. „charismaTec OG“ gali, užuot sutaisius prietais , pateikti pakaitin  prietais . 
Pakeistas prietaisas tampa charismaTec OG nuosavybe. Garantija negalioja, jei 
prietais  išardo pirk jas ar kita gamintojo ne galiota tre ioji šalis. Garantija netaikoma, 
jei žala prietaisui padaryta d l jo netinkamos prieži ros, naudojimo ar laikymo arba 
kitoki  pašalini  veiksni  poveikio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

27 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

charismaTec OG 
Sandgasse 25a/5 
8010 Graz, Austria 

Biuro adresas: 
Schmiedlstraße 16 
8042 Graz, Austria 

Telefono numeris: +43 316 424244 
Karštoji linija: +43 664 8818 6990 

 
office@charismatec.at 
www.charismatec.com 

www.doculuslumus.com 


