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Ohutusnõuded 
 
Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele: 
2004/108/EC (Elektromagnetiline ühilduvus), muudetud direktiiviga 
93/68/EC (CE-märgistus). Saasteaste 2. 
 
Seadme ohutu töötamise kindlustamiseks ja lühistest põhjustatud 
vigastuste vältimiseks peab järgima alltoodud ohutusnõudeid. 
Kahjud, mis tekivad ohutusnõuete mittejärgimisest, ei kuulu hüvitamisele. 
 

 Ärge töötage seadmega enne, kui korpus on korralikult kruvidega 
kinnitatud. 

 Enne seadmega töötamist kontrollige ega isolatsioon pole kahjustatud ja 
seade on terve. 

 Järgige hoiatussilte ja teisi märgiseid seadmel. 

 Hoidke seadet kuivana. 

 ETTEVAATUST! Korduv painutamine võib vigastada termopaari 
juhtmeid. Nende eluea pikendamiseks vältige juhtmete painutamist eriti 
ühenduskohtade lähedal. 

 Tundmatu suurusega signaalide mõõtmisel alustage alati kõrgeimast 
mõõtepiirkonnast. 

 Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või äärmusliku 
temperatuuriga keskkonda.Hoidke seadet liigniiskuse ja vee eest. 

 Hoidke seadet löökide ja tugeva vibratsiooni eest. 

 Ärge töötage seadmega tugevas magnetväljas (mootorite, trafode jms 
lähedal) 

 Hoidke kuumad jootekolvid ja –püstolid mõõteseadmest eemal. 

 Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage mõõteseadet, kui mõõdetava 
eseme pinge ületab 24 V alalis- või vahelduvpinget. 

 Kahjustuste ja põletuste vältimiseks ärge teostage temperatuuri 
mõõtmist mikrolaineahjudes. 

 Enne mõõtmistöid lubage seadmel saavutada ruumi temperatuur 
(oluline täpsete tulemuste saamiseks). 

 Mõõteseadet ei tohi kasutada eesmärgipäratult. 

 Niipea, kui näidikule ilmub patarei sümbol, vahetage patareid. Madala 
patareipingega mõõtetöid tehes võib mõõteseade anda valetulemusi 
ning on elektrilöögi ja vigastuste oht. 

 Kui te ei kasuta seadet pikema aja vältel, eemaldage patareid. 

 Aeg-ajalt puhastage seadme korpust pehme niiske lapi ja õrnatoimelise 
puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrassiivseid puhastusvahendeid 
või lahusteid. 
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 Seade on mõeldud töötamiseks üksnes siseruumides. 

 Ärge hoidke seadet kergestisüttivate või plahvatusohtlike materjalide 
läheduses. 

 Nuppude kahjustumise vältimiseks ärge asetage seadet esikülg 
allapoole tööpingile või muule alusele. 

 Ärge modifitseerige seadet mingil viisil. 

 Seadme avamist ning parandus- ja hooldustöid võib läbi viia ainult 
vastava kvalifikatsiooniga personal. 

 Mõõteriistad ei ole mõeldud lastele mängimiseks! 
 
Korpuse puhastamine 
 
Puhastada võib üksnes pehme niiske lapiga, kaubanduses saada olevate 
majapidamistele mõeldud puhastusvahenditega. Lühiste ja seadme 
kahjustuste vältimiseks jälgige, et vesi ei satuks seadmesse. 
 
 
 

1. Sissejuhatus 
 
Neli ühes digitaalne multifunktsionaalne keskkonnamõõtja ühendab endas 
helitugevuse mõõtja, luksmeetri, psühromeetri ja termomeetri. See on 
ideaalne seade kasutamiseks nii tööl kui kodus. 
 
Helitugevuse mõõtja funktsiooni saab kasutada mürataseme mõõtmiseks 
tehastes, koolides, kontorites, lennujaamades, kodus jm; stuudiote ja 
auditooriumite akustika kontrollimiseks. 
 
Luksmeetri funktsiooni kasutades on võimalik mõõta konkreetse koha 
valgustustihedust. Valguse langemisel nurga all korrigeeritakse signaal 
koosinusoidaalselt. Luksmeetri valgustundlik komponent on pika tööeaga 
stabiilne ränidiood. 
 
Niiskusmõõtja- ja termomeetrifunktsiooniga on võimalik kasutada pooljuht-
niiskusandurit ning K-tüüpi termopaari. 
 
Käesolev kasutusjuhend sisaldab üldist informatsiooni seadme erinevate 
funktsioonide kohta ning tehnilisi spetsifikatsioone. 
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2. Omadused 
 

 3 ½-kohaline 17 mm vedelkristallnäidik 

 automaatne ülekoormuse indikaator: kuvatakse ”1” 

 tulemuse ekraanilhoidmise funktsioon (Hold) 

 maksimumtulemuse ekraanilhoidmise funktsioon (Max-Hold) 

 automaatne väljalülitus 

 helitugevuse mõõtja 

 luksmeeter 

 psühromeeter 

 termomeeter 
 
 
Müratase 
 
Mõõtepiirkond  A/C Lo 35...100 dB 
   A/C Hi 65...130 dB 
Eraldusvõime  0,1 dB 
Sagedusvahemik 30 Hz … 10 kHz 
Kaalumiskõverad A ja C 
Kaalumisaeg  kiire 
Täpsus   ± 3,5 dB 94 dB juures, 1 kHz siinussignaal 
Mikrofon  elektriline kondensaatormikrofon 
 
Valgustustihedus 
 
Mõõtepiirkond  20 ... 20 000 lx 
   (20 000 lx piirkonnas tulemus = näit x 10) 
Ülekoormuse tähis kuvatakse ”1” 
Täpsus   ± 5% näidust + 10 väikseimat kümnendkohta 
   (kalibreeritud standardse hõõglambi valguse järgi 
   temperatuuril 2856 K) 
Näidu korduvusvõime ± 2 % 
Temperatuuritegur ± 0,1 % /°C 
Fotodetektor  üks räni-fotodiood filtriga 
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Suhteline õhuniiskus 
 
Mõõtepiirkond  25% ... 95% 
Eraldusvõime  0,1% 
Täpsus   ± 5% (25 °C, õhuniiskuse 35 ... 95% juures) 
Sisendi kaitse  60 V alalispinget või 24 V vahelduvpinget (ef. v.) 
 
 
Temperatuur 
 
Mõõtepiirkond  -20..+200°C , +200..+750°C 
   -4…+200°F, +200…+1400°F 
Eraldusvõime  0,1 °C, 1 °C 
Täpsus   ± 3% näidust ± 2°C 
   (-20...+200°C / -4…+200°F) 
   ± 3,5% näidust ± 2°C 
   (-20...+750°C / +200…+1400°F) 
Sisendi kaitse  60 V alalispinget või 24 V vahelduvpinget (ef. v.) 
 
 
 

3. Üldised omadused 
 
Näidik  17 mm vedelkristallekraan, 1999 näiduga, 3 ½-kohaline 

automaatse polaarsusenäitaja ning 
funktsiooniindikaatoritega: Lux, x10Lux, °C, °F, %RH, dB, 
A + dB, C + dB, Lo + dB, Hi + dB, MAX HOLD, DATA 
HOLD 

Ülekoormus kuvatakse ”1” 
Mõõtekiirus 2 – 3 lugemit sekundis 
Täpsus garanteeritud 23° C ± 5° C 
Töötemperatuur  0° C...40° C, 32° F....104° F 
Hoiustamistemperatuur -10° C...60° C, 14° F...140° F 
   < 80 % suhtelist õhuniiskust 
Toide üks 9 V patarei (NEDA 1604, 6F22 või ekvivalentne) 
Madala patareipinge indikaator 
Mõõtmed 63,8 x 251 x 40 mm (l x k x s) 
Fotodetektori mõõtmed 115 x 60 x 27 mm 
Mass 250 g 
Lisatarvikud mõõtejuhtmete komplekt, kandekohver, patarei, 

kasutusjuhend, temperatuuriproovik 
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4. Kasutamine 
 
4.1. Märkused enne kasutamist 
 
Kontrollige patarei olekut, aktiveerides mingi funktsiooni. Kui patarei on 
tühjaks saamas, ilmub näidiku vasakusse ossa patarei sümbol. Patarei 
vahetamiseks lugege peatükki seadme hooldamisest. Kui patarei märki ei 
ilmu, jätkake alljärgnevaga. 
 
Sobiv funktsioon ja mõõtepiirkond tuleb valida enne mõõtmiste alustamist. 
 

 



7 

 

1 – vedelkristallnäidik 
2 – sisse- ja väljalülitamisnupp 
3 – nupp mõõtepiirkondade käsitsi valimiseks 
4 – nupp maksimaalse tulemuse näidikul kuvamiseks 
5 – nupp mõõtetulemuse näidikul hoidmiseks 
6 – funktsioonilüliti 
7 – mikrofon tuulekattega 
8 – fotodetektor 
9 – niiskuseandur 
10 – K-tüüpi termopaari pesa 
 
 
4.2. Mürataseme mõõtmine 
 

1. Lülitage seade sisse ning valige funktsioonilülitiga ”dB”. 
2. Suunake mikrofon heliallika poole, hoides mõõteriista 

horisontaalasendis. 
3. Vajutage nupule SELECT, et valida A- ja C-kaalumiskõvera ning 

Lo/Hi vahel. 
4. A-kaalumiskõver võimaldab mõõtjal reageerida sarnaselt inimese 

kõrvale, mis vähendab ja suurendab teatud sagedusega helide 
amplituude sagedusspektris. C-kaalumiskõver on sageduste 
vahemikus 30 ... 10 000 Hz ühtlane, amplituude ei suurendata ega 
vähendata vastavalt sagedusspektrile. 

5. Kiire reaktsiooniaeg on sobiv lühikeste impulsside ja heliallika 
tipuväärtuste mõõtmiseks. 

6. Kuvatakse helitugevus. 
7. Märkus. Tugeva tuule korral (üle 10 m/s) katke mikrofon 

mõõtevigade vältimiseks tuulekattega. 
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Helitasemete tabel koos vastavate helirõhu ja heliintensiivsuse 
väärtustega. 

Näide Helitase, dB Helirõhk, 
N/m

2
=Pa 

Heliintensiivsus, 
W/m

2
 

Reisilennuk 30m 
kaugusel 

140 200 100 

Valulävi 130 63,2 10 

Ebamugavuslävi 120 20 1 

Ketassaag 1m 
kaugusel 

110 6,3 0,1 

Diskomuusika 
1m kaugusel 

kõlarist 

100 2 0,01 

Diiselmootor 
10m kaugusel 

90 0,63 0,001 

Tiheda liiklusega 
tänav, 5m 
kaugusel 

80 0,2 0,0001 

Tolmuimeja 1m 
kaugusel 

70 0,063 0,00001 

Normaalne kõne 
1m kaugusel 

60 0,02 0,000001 

Tavaline elutuba 50 0,0063 0,0000001 

Vaikne 
raamatukogu 

40 0,002 0,00000001 

 
 
 
4.3. Valgustustiheduse mõõtmine 
 

1. Lülitage seade sisse ning valige funktsioonilüliti abil ”LUX” 
2. Eemaldage fotoandurilt kate. 
3. Suunake andur valgusallika poole, hoides teda horisontaalsena. 
4. Vajutage nupule SELECT, et valida mõõtepiirkondade 20, 200, 

2000, 20 000 lx vahel. 
5. Lugege näidikult valgustustiheduse väärtus. 
6. Kui seade kuvab kõrgeimal numbrikohal tähise ”1”, on 

sisendsignaal mõõtepiirkonnast väljas. Valige kõrgem 
mõõtepiirkond. 
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Valgustustiheduste väärtuste tabel 
 

Koolid Täpsed katsed, tahvel, 
joonestusklass, õmblemine, 
joonistamine 

300 ... 1500 lx 

Ladu, koridor, trepikoda, 
riietusruumid 

70 ... 300 lx 

Evakuatsioonitee 50 ... 70 lx 

Klassiruum, õpetajate tuba, 
võimla, lugemissaal, söökla, 
spordihall 

150 ... 700 lx 

Parkla, sissepääs 70 ... 150 lx 

Kontorid, 
bürood 

Raamatupidamine, kirjutamine, 
köitmine, projekteerimine ja 
joonestamine 

700 ... 3000 lx 

Konverentsiruum, 
administratsioon 

300 ... 700 lx 

Arhiiv, lift 150 ... 300 lx 

Puhkeruumid, söökla, 
riietusruum, ladu, pesuruum 

70 ... 150 lx 

Evakuatsioonitee 50 ... 70 lx 

Tehased Ülitäpne tootmine, 
projekteerimine ja joonestamine, 
kvaliteedikontroll 

1500 ... 3000 lx 

Konstrueerimine, montaaž, 
lakkimine 

700 ... 1500 lx 

Pakkimine, doseerimine, pindade 
töötlemine, lao töölaud 

300 ... 700 lx 

Värvimine, elektritööd, valukoda 150 ... 300 lx 

Külmhooned, kuivatusruumid 70 ... 150 lx 

Evakuatsioonitee 50 ... 70 lx 

Suhteline tundlikkus 
Spektraaltundlikkus 

Lainepikkus, nm 
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Haiglad Operatsiooniruumid 300 ... 3000 lx 

Valveruum, teraapiad, ladu, 
riietusruum 

70 ... 300 lx 

Visuaalne äbivaatus 1500 ... 3000 lx 

Anatoomikum, kiirabiauto, apteek 700 ... 1500 lx 

Süstimine, esmaabiruum 300 ... 700 lx 

Palatid, sidumine, kipsituba 150 ... 300 lx 

Osakonnaruum, rohuladu 70 ... 300 lx 

Röntgeniruum, koridor 70 ... 150 lx 

Loomade ruumid, pimedad 
ruumid, evakuatsioonitee 

50 ... 70 lx 

Ilusalongid, 
juuksurid 

Juuste värvimine 1500 ... 3000 lx 

Soengutegemine, jumestamine 700 ... 1500 lx 

Juuste pesemine, kassa 300 ... 700 lx 

Salongi üldruum, pesuruum 150 ... 300 lx 

Koridor, trepikoda 70 ... 150 lx 

Hotellid, 
teatrid jms 

Administratsioon, kassa 700 ... 1500 lx 

Sissepääs, banketisaal 300 ... 700 lx 

Kontor, restoran, tualetid 150 ... 300 lx 

Saalid, koridorid, trepikojad 70 .. 150 lx 

Evakuatsioonitee 50 ... 70 lx 

Poed, 
kaubandus-
keskused 

Vaateaknad ja vitriinid, 
ekspositsioon 

1500 ... 3000 lx 

Pakkimislaud 700 ... 1500 lx 

Istumisalad, konverentsiruum 300 ... 700 lx 

Pesuruum, tualetid, trepikojad 150 ... 300 lx 

Evakuatsioonitee 50 ... 70 lx 

Eluruumid Käsitöö, õmblemine 700 ... 3000 lx 

Lugemine, jumestamine, köök 300 ... 700 lx 

Meelelahutus, söögituba 150 ... 300 lx 

Garderoob, trepikoda, 
magamistuba, koridor, tualett 

50 ... 150 lx 

 
 
4.4. Suhtelise õhuniiskuse mõõtmine 
 

1. Lülitage seade sisse ning valige funktsioonilüliti abil ”%RH”. 
2. Näidikul kuvatakse kohe suhtelise õhuniiskuse väärtus. 
3. Seadme viimisel teistsuguste tingimustega keskkonda tuleb mõned 

minutid oodata, et õhuniiskuse näit stabiliseeruks. 
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Hoiatus! 

 Vältige niiskuseanduri hoidmist otsese päikesevalguse käes! 

 Ärge puudutage andurit ega manipuleerige sellega! 
 
 
 
4.5. Temperatuuri mõõtmine 
 

1. Lülitage seade sisse ning valige funktsioonilüliti abil ”TEMP”. 
2. Vajutades nupule SELECT, saate valida erinevate 

mõõtepiirkondade ja skaalade vahel: 0,1°C või 1°C ja 0,1°F või 
1°F. 

3. Pärast seda kuvatakse näidikul kohe ümbritseva keskkonna (õhu) 
temperatuur. 

4. Ühendage temperatuuriproovik termopaari pesasse (10). 
5. Puudutage proovikuga eset, mille pinna temperatuuri soovite 

mõõta. Näidikul kuvatakse temperatuuri väärtus. 
 
 
4.6. Patarei vahetamine 
 
Patarei olekut saate kontrollida eelpool kirjeldatud toiminguga. Kui patarei 
vajab vahetamist, avage patareipesa kaas, võtke vana patarei välja ning 
asendage samaväärse uuega.  
Kasutatud patareid on ohtlikud jäätmed ning nad tuleb viia selleks 
ettenähtud kogumispunktidesse. 
 
Märkused patareidega seotud eeskirjade kohta 
 
Paljud seadmed tarnitakse koos patareidega. Võib leiduda ka seadmeid, 
millesse on patareid või akud sisse ehitatud. Seoses niisuguste patareide 
ja akude müügiga oleme eeskirjade järgi kohustatud teavitama oma kliente 
järgnevast: 
 
Palun viige kasutatud patareid ja akud kogumispunkti või tagastage nad 
kaupluses. Patareide hävitamine koos majapidamisjäätmetega on rangelt 
keelatud. Te võite meilt ostetud patareid utiliseerimistasuta tagastada 
aadressile, mille leiate kasutusjuhendi viimaselt leheküljelt või saata 
postiga.  
 
Ohtlikke aineid sisaldavad patareid tähistatakse 
kõrvaloleva märgisega. Märgise all on toodud ohtliku 
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aine keemiline sümbol, näiteks ”Cd” tähendab kaadmiumi, “Pb” pliid ja “Hg” 
elavhõbedat. 
 
Infot seadme patareide kohta saate ka seadmega kaasasolevatest 
dokumentidest või tootja kasutusjuhendist. 
 
Rohkem informatsiooni patareidega seotud nõuete kohta on võimalik saada 
Keskkonnaministeeriumist. 
 
Kõik õigused, sealhulgas käesolevale tõlkele, juhendi või selle osade 
trükkimisele ja paljundamisele, on kaitstud. Mistahes viisil 
reprodutseerimine on lubatud üksnes kirjalikul loal. 
 
Juhend on koostatud värske tehnilise info põhjal ning juhendiga antakse 
teavet seadme muudatustest. 
 
Käesolevaga kinnitame, et mõõteseade on tehases nõuetele vastavalt 
kalibreeritud ja vastab toodud tehnilistele andmetele. 
 
Soovitame kalibreerida seade uuesti 1 aasta möödumisel. 
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