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1. Ohutusnõuded
Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle 
kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.

1.1 Enne kasutussevõtmist
1.1.1 Kontrollige pakendit avades et seade ei oleks transpordil kahjustatud.
1.1.2 Kontrollige seadme korrasolekut.
1.2 Kasutamine
1.2.1 Kasutage seadet lubatud ümbritseva temperatuuri ja

niiskusega keskkonnas.
1.2.2 Ärge kasutage defektset seadet.
1.2.3 Ärge hoiustage ega kasutage otseses päikesevalguses, kõrge

temperatuuriga või niiskes keskkonnas.
1.2.4 Ärge puudutage tiivikut tugeva jõuga.
1.2.5 Kaitske tiivikut liiga tugeva valguse eest.
1.3 Nõuetelevastavus
Seadmel on märgistus ja see vastab nõuetele.

Märgistus tähistab olulist ohutusinformatsiooni.
1.4 Hooldus
1.4.1 Seadet võib hooldada ja parandada ainult vastavalt kvalifitseeritud

spetsialist.
1.4.2 Kui tiivikul esineb tolmu või mustust, eemaldage see ettevaatlikult õhu

või niiske lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga.
1.4.3 Puhastage seade niiske lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga.

Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.
1.4.4 Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja.
1.4.5 Seade tarbib väljalülitatuna veidi, ≤ 5μA voolu. Kui seadet ei kasutata
pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.
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2. Kirjeldus
- Käesolev seade on digitaalne anemomeeter ümbritseva temperatuuri,

niiskuse, kastepunkti temperatuuri, jm mõõtmiseks.
- Seade on kaasaskantav professionaalne mõõteinstrument suure LCD

ekraani ja taustvalgustuse ning erinevate funktsioonidega.
- Seadet saab kasutada käeshoitavana või fikseeritud paigaldusega.
- Seadmel on erinevad funktsioonid: andmehoid, max, min jne.
- Seadmel on patarei tühjenemise indikaator ning USB andmeühenduse

võimalus.
2.1 Seadme tutvustus
⑴ Tiivik
⑵ LCD ekraan
⑶“ ”→ Voolulüliti
⑷“HOLD/MODE” Andmekuva hoid/temperatuurireziim
⑸“ /USB”→ Taustvalgustus/USB
⑹“FUNC”→ Funktsioonide vahetamine
⑺ Max/Min nupp
⑻“UNIT”→ Ühiku vahetamine
⑼ Tiiviku kinnitus
⑽ Muunduri õhutusventiil
⑾ Patareikatte kinnitus
⑿ Patareikate
⒀ Ühendusava hoidiku kinnitamiseks



3

2.2 Nuppude kirjeldus
· nupp:
Seadme sisse/välja lülitamine.
· /USB nupp:
Taustvalgustuse sisse/välja lülitamine ja USB ühendus.
· HOLD/MODE nupp:
Andmehoiu ja temperatuurireziimi vahel liikumine.
· FUN nupp:
Kasutatatakse tuulekiiruse, ala seadete ja õhuhulga funktsioonide
vahel liikumiseks. Vajutage pikemalt, 3 sekundi jooksul
automaatse väljalülitumise funktsiooni keelamiseks või lubamiseks.
· MAX/MIN nupp:
Liikumaks max/min/tavareziimi vahel, väljumiseks vajutage pikemalt.
· UNIT nupp:
Ühiku ja ala (m², ft²) valik, vajutage pikemalt °C, °F skaala vahetamiseks.
Tuulekiiruse ühiku valik (m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, knots).
Õhuhulga ühiku valik (CMS, CMM, CFM).

2.3 Sümbolite selgitus
Automaatne väljalülitus

H Andmehoiu kuvareziim
VEL Tuulekiiruse mõõtereziim
FLOW Õhuhulga mõõtereziim
AREA Ala seaded õhuhulga mõõtmiseks
DP Hetkereziimiks on kastepunkti temperatuurireziim
WB Hetkereziimiks on niiske pirni temperatuurireziim
°C, °F Temperatuuriühik
%RH Relatiivne niiskus
USB USB lubatud
MAX Max/min reziimi max kuva
MIN Max/min reziimi min kuva
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m² Ala ühikuks on valitud ruutmeeter
ft² Ala ühikuks on valitud ruutjalg
CMM Kuupmeetrit minutis
CMS Kuupmeetrit sekundis
CFM Kuupjalga minutis
knots Meremiili tunnis, 1850 meetrit tunnis
ft/s Jalga sekundis
ft/m Jalga minutis
m/s Meetrit sekundis
Km/h Kilomeetrit tunnis
MPH Meremiili tunnis

Patarei tühjenemise indikaator

3. Tehnilised andmed
Rekalibreerimistingimused: temperatuur 18°C～28°C, suhteline õhuniiskus
＜75%; üks kord aastas.
3.1 Üldandmed
3.1.1 Altituud: max 2000m
3.1.2 Tööreziim: tuulekiiruse muutuse sagedus
3.1.3 Ekraan: LCD
3.1.4 Max kuvatav väärtus: 9999
3.1.5 Testaeg: ca 0.4s
3.1.6 Automaatne väljalülitus: 10 minutit peale kasutamise lõppu
3.1.7 Patarei tühjenemise indikaator: sümbol kuvatakse ekraanile
3.1.7 Vooluallikas: 2×1.5V AAA patareid
3.1.8 Töökeskkond:

Suhteline õhuniiskus→ 0~85%RH, kondenseerumiseta
Temperatuur→ 0°C~40°C, kondenseerumiseta

3.1.9 Anduri (tiivik) töökeskkond:
Suhteline õhuniiskus→ 0~95%RH, kondenseerumiseta
Temperatuur→ -20°C~70°C, kondenseerumiseta

3.1.10 Hoiustamine:
Relatiivne õhuniiskus→ 0~80%RH, kondenseerumiseta
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Temperatuur→ -10°C~60°C, kondenseerumiseta
3.1.11 Mõõtmed→165 x 85 x 38 mm.
3.1.12 Kaal: ca 200g
3.2 Tehnilised andmed
Ümbritsev temperatuur: 23±5°C, relatiivne õhuniiskus: <75%
3.2.1 m/s

Mõõte-
vahemik

Resolu-
tsioon

Täpsus

0.80 ~ 30.00
m/s

0.01
m/s

±(2.0% lugem
+ 50 arvu)

30.00 ~
40.00 m/s

Ainult viitena

3.2.2 km/h
1.40~108.00
km/h

0.01km
/h

±(2.0% lugem
+ 50 arvu)

108.0 ~ 144.0
km/h

Ainult viitena

3.2.3 jalga/s
1.30 ~ 98.50

jalga/s
0.01

jalga/s
±(2.0% lugem +

50 arvu)
98.50 ~

131.20 jalga/s
Ainult viitena

3.2.4 sõlme
Mõõte-

vahemik
Resolu-
tsioon

Täpsus

0.80 ~ 58.30
sõlme

0.01
sõlme

±(2.0% lugem
+ 50 arvu)

58.30~77.70
sõlme

Ainult viitena
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3.2.5 MPH
Mõõte-

vahemik
Resolu-
tsioon

Täpsus

0.90 ~ 67.20
MPH

0.01MPH ±(2.0% lugem
+ 5 arvu)

67.20~90.00
mil/h

Ainult viitena

3.2.6 jalga/m
Mõõte-

vahemik
Resolu-
tsioon

Täpsus

78 ~ 5900
jalga/m

5900 ~ 7874
jalga/m

1jalga/m ±(2.0% lugem
+ 5 arvu)

Ainult viitena

3.2.7 Õhuhulga ühik
CFM 0-

99990
(Ala) 0 - 9.999

ft²
CMM 0-

99990
(Ala) 0 - 9.999

m²
CMS 0 -

9999
(Ala) 0 - 9.999

m²

3.2.8 Ümbritsev temperatuur, kastepunkti temperatuur, niiske pirni
temperatuur

Mõõte-
vahemik

Resolu-
tsioon

Täpsus

-10°C～60°C 0.1°C ±1.5°C
14°F～＋

140°F
0.1°F ±2.7°F
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3.2.9 Suhteline õhuniiskus
Mõõte-

vahemik
Resolu-
tsioon

Täpsus

(20～
80)%RH

0.1%RH ±3%RH@25°C

(<20
või >80)%RH

0.1%RH ±5%RH@25°C

4. Kasutamine
4.1 Sisse/välja lülitamine
Vajutage sisse/välja lülitamiseks “ ” nuppu kauem kui 2 sekundi jooksul.
4.2 Andmehoid ekraanil

Kui soovite mõõtmise ajal näidu ekraanile lukustada, vajutage
"HOLD" nuppu. Ekraanile kuvatakse HOLD sümbol. Reziimist väljumiseks
vajutage uuesti nuppu.
4.3 Taustvalgustus

Vajutage taustvalgustuse sisse lülitamiseks mõõtmise ajal " " nuppu.
Taustvalgustus kustub automaatselt 15 sekundi pärast. Taustvalgustuse
põlemise ajal selle kustutamiseks vajutage uuesti " " nuppu.
Märkus:
· Taustvalgustus kasutab patareide energiat, ärge põletage seda

vajaduseta.
· Kui patarei pinge langeb ≤ 7V, kuvatakse ekraanile patarei tühjenemise

indikaator " ". Taustvalgustuse kasutamisel võib ilmuda patarei
tühjenemise indikaator ka siis kui patarei pinge on veel ≥ 7V. Sel juhul ei
ole patarei vahetamine vajalik. Vahetage patarei koheselt juhul kui
tühjenemise indikaator " " kuvatakse tavakasutusel ilma
taustvalgustuseta. Tühjeneva patarei korral võib mõõtenäit olla
ebatäpne.
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4.4 Tuule kiiruse mõõtmine
Asetage andur (tiivik) testkeskkonda, ekraanile kuvatakse sümbol

"VEL". Mõõtmine toimub ventilaatori pinnaga risti tuule suunas.

Märkus:
1. Kui andur (tiivik) ei ole korrektselt tuule suunas suunatud, põhjustab see

mõõtmisvea.
2. Ühtlase tuulega saab andur (tiivik) maksimaalse lugemi kui see on

suunatud tuule suunas.
4.5 Tuule kiiruse mõõtmine

Vajutage soovitud mõõtühiku valimiseks “UNIT” nuppu (m/s, km/h,
MPH, ft/m, ft/s, sõlmed).
4.6 Ala seaded

Õhu hulga mõõtmiseks peate esmalt määrama õhuvoolu ala.
Tegutsega järgnevalt:
①．Vajutage “FUN” nuppu kuni ekraanile kuvatakse “AREA”.
②．Kasutage väärtuse ja ühiku määramiseks “MAX/MIN” ning “UNIT”

nuppe. Määrake ala ühik (m², ft²), seejärel vajutage “MAX/MIN”
nuppu. Seade edastab kuuldava heli kui seadistus on lõpetatud ja
salvestatud.

③．Ala seadete muutmiseks korrake punkti②.
4.7 Õhu hulga mõõtmine
Asetage andur (tiivik) testkeskkonda. Kasutage õhuhulga mõõtereziimi
valikuks “FUN” nuppu; ekraanile kuvatakse "FLOW" sümbol.
Mõõtmine toimub tuule suuna suhtes risti oleva tiivikuga.
Märkus:
1. Kui andur (tiivik) ei ole korrektselt tuule suunas suunatud, põhjustab see

mõõtmisvea.
2. Ühtlase tuulega saab andur (tiivik) maksimaalse lugemi kui see on

suunatud tuule suunas.
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4.8 Õhuhulga ühiku määramine
Vajutage soovitava ühiku valikuks “UNIT” nuppu (CMS, CMM, CFM).

4.9 Temperatuuriühiku määramine
Vajutage temperatuuriühiku muutmiseks pikemalt, 3 sekundi jooksul

“UNIT” nuppu (°C, °F).

4.10 Temperatuurireziimi määramine
Vajutage temperatuurireziimi määramiseks pikemalt, 3 sekundi jooksul
“HOLD/MODE” nuppu (ümbritsev temperatuur/ kastepunkti temperatuur/
märja pirni temperatuur).
4.11 USB andmeedastus

Vajutage USB andmevahetuse funktsiooni lubamiseks või
keelamiseks pikemalt, 3 sekundi jooksul “ /USB” nuppu.
Toimige järgnevalt:
1．Installeerige CD-lt arvutisse tarkvara ja draiverid.
2．Lülitage seade sisse ning ühendage see USB kaabli kaudu arvutiga.
3．Käivitage arvutitarkvara.
4．Vajutage USB funktsiooni lubamiseks pikemalt, 3 sekundi jooksul
seadme “ /USB” nuppu.
5．Arvutitarkvara kuvab andmed ja diagrammid.
6．Salvestage või printige andmed.

4.12 Statiivi kasutamine
4.12.1 Vajadusel saab seadme kinnitada kolmjalale.



4.13.2 Lülitage seade välja ja avage patareipesa kaas.
4.13.3 Asendage patarei.
4.13.4 Kinnitage patareipesa kaas.

5. Pakend sisaldab

(1) Patarei 1.5V, AAA 2 tk

(2)
Seade
hoidik

1 tk

(3) Ümbris 1 tk

(4)
Kasutus-
juhend

1 tk

(5) CD 1 tk
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4.13 Patarei asendamine
4.13.1 Vahetage patarei kui kuvatakse patarei tühjenemise ikoon “ ”.
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