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TUTVUSTUS: 

 
 
 
 

Märkus: 

kuvatud. Kui andmeid 2 minuti jooksul ei kuvata, eemaldage 
mõlema seadme patareid ning sisestage need uuesti.  

MANUAALSEADED: 
Seadete menüüs saab määrata:  
 12/24 h ajakuva 
 Aja seaded 

* Õhukvaliteedi väärtuse näit võib erineda kuni +/- 250 ppm. 

Märkus: 
Ümbritseva keskkonna õhu kvaliteeditaseme näitajana kasutatakse 

Täname teid meie toote, Air Quality Monitor juhtmevaba 868 MHz 
välistemperatuuri ja sisetemperatuuri/niiskuse, ning aja 
esitusseadme, ostu eest. Seade on lihtsaltkasutatav ning sobilik nii 
koju kui kontorisse.  

 

SEADME TUTVUSTUS: 

ÕHUKVALITEEDI MONITOR 
 
 
 

LCD 
ekraan 

 Ekvivalent CO2 ppm kuvatakse 30 min pärast.  
 Õhukvaliteedi andur vajab pärast patareide sisestamist ruumi 

õhukvaliteedi tuvastamiseks 5 päeva aega. Kui seade viiakse 
teise ruumi, võib see taas mitu päeva aega võtta.  
 

 

PATAREIVAHETUS: 
Võimalikult täpseteks mõõtmistulemusteks on soovitatav vahetada 
patareid regulaarselt.  

Ärge visake kasutatud patareisid prügikasti, viige 
need vastavasse kogumispunkti.  

 

 

 

NUPPUDE FUNKTSIOONID: 
Õhukvaliteedi monitoril on 4 lihtsaltkasutatavat nuppu:  

 ºC / ºF temperatuurikuva 

Seadete reziimi avamiseks vajutage ja hoidke SET nuppu ca 3 
sekundi jooksul.  

 

12/24 TUNNI AJAKUVA 
 

Vilgub        

1. “12hr” või “24hr” vilgub (vaikimisi 24hr) 
2. Vajutage + nuppu valikuks “12hr” või “24hr”. 
3. Kinnituseks vajutage SET, avaneb Manual time menüü. 

MANUAALNE AJA MÄÄRAMINE    

9 tasemega tulpdiagrammi: 
 

Tasemed Ekvivalent CO2 ppm 
ROHELINE (tase 1) 450 – 600ppm 
Tase 2 650 – 800ppm 
Tase 3 850 – 1000ppm 
Tase 4 1050 – 1200ppm 
Tase 5 1250 – 1500ppm 
Tase 6 1550 – 1800ppm 
Tase 7 1850 – 2100ppm 
Tase 8 2150 – 2400ppm 
PUNANE (tase 9) ≥ 2450ppm 

 

MIN/MAX TEMPERATUURI KUVA NING SALVESTATUD 
NIISKUSANDMED: 
1. Vajutage tavareziimil üks kord MIN/MAX nuppu. Ekraanil 

kuvatakse sise- ja väliskeskkonna MIN temperatuur ning 
siseruumi õhuniiskus.  

Funktsiooninupud 
 

 12/24h ajakuva 
 Temperatuuriühik: ºC / ºF 

         Patareipesa 
Tunnid (vilgub) 

 
 
 

Minutid (vilgub) 

2. Vajutage uuesti MIN/MAX nuppu, ekraanile kuvatakse sise-   
ja väliskeskkonna MAX temperatuur ja siseruumi õhuniiskus.    
. 

3. Tavareziimi tagasipöördumiseks vajutage uuesti MIN/MAX  

 Sise- ja välistemperatuuri kuva koos MIN/MAX salvestusega 
 Siseruumi niiskus RH% 
 Õhukvaliteedi alarm 
 Õhukvaliteedi indikaator 
 Patarei tühjenemise indikaator 

 

VÄLISTEMPERATUURI TRANSMITTER 
 868 MHz signaaliga välistemperatuuri 

edastus õhukvaliteedi monitori 

 
 
 
 
 
 

SET  
 
 
 

SET nupp: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AL 

 
 
 
 
 

MIN/MAX 
 

 
Kellaaja määramine: 
1. Tunni näit kuvatakse vilkuvana. 
2. Kasutage muutmiseks + nuppu, seejärel vajutage SET nuppu 

liikumiseks minutite seadetele.  
3. Minutid kuvatakse vilkuvana. Vajutage muutmiseks + nuppu.  
4. Kinnitage vajutades SET nuppu ning avage °C/°F 

temperatuuriühiku seaded. 

°C/°F TEMPERATUURIÜHIKU SEADED 

nuppu. 
 

SISERUUMI MAX/ MIN SALVESTUSTE KUSTUTAMINE 

Märkus: sise- ja väliskeskkonna min/max temperatuuri ning 
õhuniiskuse salvestused kustutatakse samaaegselt 

1. Vajutage ja hoidke MIN/MAX nuppu ca 3 sekundi jooksul. 
Sise- ja välisruumide temperatuuri ning niiskuse andmeteks 
näidatakse nüüd hetketemperatuur ja õhuniiskus.  

 Seinakinnitus 
 
 
 

+ nupp: 

 
Vajutage ja hoidke manuaalseadete reziimide avamiseks: 
12/24h, manuaalne aeg, ning ºC / ºF temperatuur.  

 
Vilgub 

 

Vaikimisi on temperatuuriühikuks määratud  °C (Celsius).  

TEMPERATUURI TRANSMITTER väliskeskkonna temperatuur 
mõõdetakse ja edastatakse iga 4 sekundi järel.  
Pidage transmitterit paigaldades meeles et külma temperatuuriga võib 
edastusdistants väheneda.  

 
 

TEMPERATUURITRANSMITTERI PATAREIDE 
VAHETAMINE 

Temperatuuritransmitteris kasutatakse 2 x AA, 
IEC, LR6, 1.5V patareid. Patareide 
sisestamiseks ja vahetamiseks:  
1. Eemaldage kaas. 
2. Sisestage patareid, jälgige et 

sisestaksite need õigetpidi.  
3. Kinnitage kaas.  

 

 
ÕHUKVALITEEDI MONITORI PARAREIDE VAHETAMINE   

 Manuaalseadete määramiseks ja muutmiseks 

AL nupp: 
 LED õhukvaliteedi alarmi peatamiseks 
 Manuaalseadete reziimist väljumiseks 

MIN/MAX nupp: 
 Vajutage valikuteks MAX/MIN; hetke sisetemperatuur/ 

niiskus ning välisandmed 
 Manuaalseadete reziimist väljumine 

LCD EKRAAN 
Patarei tühjenemise ikoon 

 
Sise-  

temperatuur 

Valikuks °F (Fahrenheit): 
1. “°C” kuvatakse vilkuvana. Valige vahetamiseks + nuppu. 
2. Vajutage kinnitamiseks SET nuppu ja väljuge 

manuaalseadetest.  
 

ÕHUKVALITEEDI ALARM: 
LED vilgub, kui: 
 Ekvivalent CO2 ppm > 1500ppm: 

LED vilgub aeglaselt (1.5s). 
 Ekvivalent CO2 ppm > 2000ppm: 

LED vilgub kiiresti (0.5s). 

Märkus: 
 Alarm kõlab maksimaalselt 30 minutit.  

. 
 

868 MHz SIGNAALI VASTUVÕTT: 
Kui välisandmeid ei ole edastatud 3 minuti jooksul peale seadme 
seadistamist, või kui tavareziimil kuvatakse välistemperatuuri asemel 
pidevalt  “- -. -”, kontrollige järgnevat:  
1. Seadmed peaksid asuma vähemalt 2 meetri kaugusel 

segavatest seadmetest (arvutid, TV).  
2. Ärge paigaldage seadmeid metallist aknaraamide 

vahetusse lähedusse.  
3. Elektriseadmete, näiteks kõrvaklapid või kõlarid, mis 

töötavad 868MHz-signaalsagedusel, kasutamine võib 
seadme korrektset signaali saatmist või vastuvõttu häirida. 
Häireid võivad tekitada ka näiteks naabrite kasutatavad 
vastavad seadmed.  

Õhukvaliteedi monitoris kasutatakse  2 x C, IEC LR14, 1.5V 
patareid. Patareide sisestamiseks ja vahetamiseks:  

 ºC/ºF Suhteline 
niiskus % RH 

 Alarmi peatamiseks vajutage ükskõik millist nuppu.  
 

ÕHUKVALITEEDI INDIKAATOR 

 
 

Märkus: 

 
 

 
1. Eemaldage patareipesa kaas.  
2. Sisestage patareid, jälgige et sisestaksite need õigetpidi.  
3. Kinnitage kaas kohale.  

 

SEADISTAMINE: 
1. Esmalt sisestage patareid transmitterisse (vt juhend 

ülevalpool).  
2. Kahe minuti jooksul alates transmitteri sisselülitamisest, 

sisestage patareid temperatuurijaama (vt juhend ülevalpool). 

 
 
 
 
 

Aeg 
 

 
Õhukvaliteedi  indikaator 

Patarei 
tühjenemise 
indikaator 

(transmitter) 

Vastuvõtu-  
signaal* 

 
Ekvivalent CO2 

ppm kuva 

Õhukvaliteedi indikaator asub LCD ekraani alaosas. Näit muutub  
Näit muutub: ROHELINE (HEA) - PUNANE (HALB), Seade 
mõõdab selleks ekvivalent CO2 ppm. 

 
 
 
 
 

 
Ekvivalent CO2 

Kui signaali vastuvõtt töötab korrektselt, ärge avage kummagi 
seadme patareikaasi: patareide välja kukkumisel teeb seade reseti 
ning seadistuse peab uuesti teostama.  
 
 

Seadmetevaheline edastusvahemaa on kuni ca 100m (avatud 
ruumis). Vahemaa sõltub ümbritsevast keskkonnast ja häirete 
tasemest. Kui nende faktorite arvessevõtmisel signaali vastuvõtt 
ikkagi ei toimu, tuleb mõlemale seadmele teha reset.  

3. Seade kuvab sisetemperatuuri/niiskuse ning aja 0:00. Kui 
seda informatsiooni ekraanile 60 sekundi jooksul ei kuvata, 
eemaldage patareid ning oodake vähemalt 60 sekundit enne 
nende taas sisestamist. Kui siseruumi andmed kuvatakse, 
liikuge edasi järgmise punktiga.  

4. Monitor alustab transmitteri signaali vastuvõtmist. 
Välistemperatuuri andmed peaksid nüüd olema monitoril  

* Signaali edukal vastuvõtmisel kuvatakse vastav ikoon. Kui signaali 
vastuvõtt ei ole edukas, ikooni ei kuvata. Ikooni vilkumine näitab et 
signaali vastuvõtt toimub hetkel.  

 
 
Diagramm 

 
 
 
 
 
 

 
Kvaliteedi indikaator 

ppm väärtus* 

ÕHUKVALITEEDI MONITOR 
Kasutusjuhend 

   



2 
 

VÄLISTEMPERATUURI TRANSMITTERI 
PAIGALDAMINE 

Kontrollige enne kinnitamist et koht oleks 
välistemperatuuri mõõtmiseks sobiv.  
Kinnitage transmitter varjatud kohta. Vältige 
otsest päikesevalgust ja vihma.  

Transmitteril on kaasas hoidik mis kinnitatakse 
seinale kahe kaasasoleva kruviga. Anduri võib 
asetada ka lamedale pinnale, kinnitades aluse 
transmitteri alaossa.  

 

Seinale kinnitamine: 
1. Kinnitage hoidik seinale kasutades 

kruvisid.  
2. Kinnitage temperatuuriandur hoidikusse.   

 

Märkus: 
Kontrollige enne kinnitamist et soovitud asukohas 
oleks signaali saatmine ja vastuvõtmine võimalik. 
Kui signaaliedastus puudub, valige transmitterile 
sobivam asukoht.  

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS: 
 Kaitske seadet ekstreemsete temperatuuride, vibratsiooni ja 

löökide eest.  
 Käsitsege patareisid ettevaatlikult. Ärge kasutage defektseid 

või lekkivaid patareisid. Kui seadet ei kasutata pikema aja 
jooksul, eemaldage sellest patareid.  

 Lekkimise vältimiseks eemaldage seadmest tühjenevad 
patareid. Kasutage asenduspatareidena ainult uusi, vastavat 
tüüpi patareisid.  

 Kasutage seadme puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge 
kasutage puhastusvahendeid.  

 Kaitske seadet vee ja vedelike eest.  
 Käsitsege katkist LCD ekraani ettevaatlikult, vedelkristallid 

võivad kahjustada teie tervist. 
 Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Seadme avamine 

või selle muutmine tühistab seadme garantii.  
 Ärge katsuge kunagi seadme elektriringi, elektrilöögi oht!  
 Kaitske seadet ekstreemsete ja äkiliste 

temperatuurimuutuste eest, see võib seadme ning selle 
mõõtetäpsuse rikkuda.  

TEHNILISED ANDMED: 
Soovituslik töökeskkonna temperatuurivahemik: 
+5ºC ... +40ºC / +41ºF ... 104ºF 
Temperatuuri mõõtevahemik: 
Siseruumides: -9.5ºC ... +59.5ºC (0.1ºC resolutsioon) / 

14.0ºF ... +139.5ºF (0.2ºF resolutsioon) 
(sellest vahemikust väljaspool kuvatakse OFL. Kui 
mõõteühik on F, kuvatakse OFL kui vahemik on üle 
99.9ºF) 

Väliskeskkond: -9.9ºC ... +59.9ºC (0.1ºC resolutsioon) / 
14.1ºF ... +139.8ºF (0.2ºF resolutsioon) 
(sellest vahemikust väljaspool kuvatakse OFL. Kui 
mõõteühik on F, kuvatakse OFL kui vahemik on üle 
99.9ºF) 

Suhtelise õhuniiskuse mõõtevahemik: 
Siseruumides: 20% ... 95% (1% resolutsioon) Kui temperatuur on 

OFL, kuvatakse “- -“, välja arvatud juhul kui 
temperatuur on 100ºF ... 139.8ºF; kuvatakse “19%” 
kui < 20% ning “96%” kui > 95% 

 
Ekvivalent CO2 ppm mõõtevahemik: 
450ppm ... 6950ppm resolutsiooniga 50ppm (kuva OFL > 6950ppm) 
Mõõteintervallid: 
Siseruumi temperatuur: iga 16 sekundi järel 
Siseruumi õhuniiskus: iga 16 sekundi järel 
Väliskeskkonna temperatuur: iga 4 sekundi järel 
Õhukvaliteedi tase: iga 3 minuti järel.  

Voolutarbimine: 
Õhukvaliteedi monitor : 2 x C, IEC LR14, 1.5V 
Transmitter : 2 x AA, IEC LR6, 1.5V 
Patarei kasutusiga : kuni 12 kuud 
Mõõtmed 
Õhukvaliteedi monitor : 112.6 x 49.5 x 112.4mm 
Transmitter : 38.2 x 21.2 x 128.3 mm 

 
LISAINFORMATSIOON: 
 Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid 

prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse.  
 Soovitame enne seadme kasutamist tutvuda selle 

kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda vajadusel 
edaspidi lugeda. 

 Tootja ei vastuta seadme kasutamisest tekkinud kahjude või 
kahjustuste eest.      

 Käesolev seade on mõeldud koduseks erakasutuseks.   
 Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks 

meditsiinilistel eesmärkidel või avaliku informatsiooni 
edastamiseks.  

 Tootjal on õigus tootmises olevat seadet muuta ilma 
sellest eelnevalt teavitamata.  

 Seade ei ole mänguasi, hoidke see eemal laste 
käeulatusest.  

 Kõik õigused kaitstud.  
 
 

R&TTE direktiiv 1999/5/EC 
Tootja kinnitab et käesolev toode 
vastab R&TTE direktiivi 
1999/5/EC nõuetele. 
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