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Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt 

kasutusjuhendiga. Käesolev seade on kompleksne, 

käepärane ja täpne mõõteriist. Selle õigel 

kasutamisel ja hooldamisel on seade vastupidav ja 

kasutatav aastaid.  

Ⅰ OMADUSED 

 Täpne ja lihtne tulemuste kuva ekraanil. 

 Väga täpsed mõõtetulemused. 

 LSI tagab usaldusväärsuse ja vastupidavuse. 

 Võimaldab erinevaid mõõtmisi.  

 Patarei tühjenemise indikaator. 

 Automaatne nullihäälestus. 

 LCD ekraan kulutab vähe energiat ja on selgelt 

loetav. 

 Eraldatav valgusandur võimaldab mõõtmist 

optimaalses asendis.  

Ⅱ ÜLDANDMED 

Ekraan: 3 1/2 LCD max lugem 1999 

Vahemik: 1-100,000 Lux. 

Resolutsioon: 1 Lux 

Täpsus: ≤10,000Lux: ±4% rdg ± 0.5%f.s 

         ≥10,000Lux:±5%+10(kalibreeritud 

standardhõõglambiga mille värvitemperatuur on 

2856K) 

Kordusmõõtmiste vahe:±2% 

Temperatuur: ±0.1%/℃ 

Test: 0.4 sec. 

Andur: üks filtriga silikoon fotodiood. 

Töökeskkond ja niiskus: -0℃ ... 40℃(32℉-104℉)  

0～70%Rh 

Hoiustamistemperatuur ja niiskus: -10℃ ... 50℃ 

(14℉-122℉)  0～80%Rh 

Ülekoormuse indikaator: ekraanil kuvatakse “1” 

(2,000Lux/20,000Lux) või  “OVER” (100,000Lux) 

Mõõdud: 165×67×32mm 

Kaal: ca 155 g (patareiga) 

Vooluallikas: üks 9V patarei, ca 2mA 

Lisa: kasutusjuhend 

  

Ⅲ PANEELI KIRJELDUS: 

1. Fotodetektor 

2. LCD ekraan 

3. Vahemiku valiku nupp 

4. Sisse- väljalülitamine, “hold” funktsioon 

5. Taustvalgustuse nupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ KASUTAMINE: 

1. Sisestage patarei ja vajutage “ON” nuppu.  

2. Määrake soovitud vahemik vajutades 

valikunuppu.  

3. Eemaldage anduri kate ja suunake see 

horisontaalasendis valgusallika poole.  

4. Mõõtmistulemus kuvatakse ekraanile.  

5. Ülekoormus: kui seade kuvab “1”, on 

sisendsignaal liiga tugev, muutke valitud 

mõõtevahemik kõrgemaks.  

6. Data-Hold reziim: vajutage valikuks HOLD 

nuppu. Seade peatab mõõtmise ja kuvab hetke 

tulemuse ekraanil. Valige “Hold” asemel “On”, 

kui soovite reziimist väljuda.  

7. Mõõtmist lõpetades asetage andurile kate ning 

lükake voolunupp asendisse “OFF”.  

 



 

 

Ⅴ PATAREI KONTROLLIMINE JA VAHETAMINE: 

1. Patarei vahetamise vajadusest annab märku 

ekraanile kuvatav ikoon: “ ”. 

2. Lülitage seade välja, vajutage patareikaanele ja 

lükake seda noolega näidatud suunas.  

3. Eemaldage patarei seadmest ja asetage sisse 

uus 9-voldine transistorpatarei, sulgege kaas.  

Ⅵ Spektritundlikkus: 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ HOOLDUS: 

1. Puhastage detektori peal olevat valget 

plastikketast vajadusel niiske lapiga.  

2. Ärge hoiustage seadet kuumas või niiskes 

keskkonnas. 

3. Soovitame seadme täpsete mõõtmistulemuste 

tagamiseks perioodiliselt kalibreerida.  

Ⅷ SOOVITATAV VALGUSTUS： 

KONTOR 

Nõupidamiste/ 

vastuvõturuum 200～750Lux 

Tööruum 700～1,500Lux 

Trükkimiseks 
1,000～2,000Lu

x 

TEHAS 

Pakkimine, sissepääs 150～300Lux 

Visuaalne töö 

tootmisliinil 300～750Lux 

Kontrollimine 750～1,500Lux 

Elektroonika 

kokkupaneku liin 

1,500～3,000Lu

x 

HOTELL 

Avalikud ruumid, 

riidehoid 100～200Lux 

Vastuvõtt, kassa 220～1,000Lux 

KAUPLUS 

Trepiga koridor 150～200Lux 

Vaateaken, 

pakkimislaud 750～1,500 

Vaateakna esiosa  1,500～3,000 

HAIGLA 

Palat, ladu 100～200Lux 

Läbivaatusruum 300～750Lux 

Operatsiooniala, 

erakorraline vastuvõtt 750～1,500Lux 

KOOL 

Saal, võimla 100～300Lux 

Klassiruumid 200～750Lux 

Raamatukogu, labor, 

kunstiklassid 500～1,500Lux 

 

Ülaltoodud juhend, skeemid ja tabelid on toodet 

tutvustavad, tegelikud mudelid võivad veidi erineda.  

 

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide 
nõuetele:  

2004/108/EC (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EC 
(Madalpingeseadmed). 
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