
KASUTUSJUHEND 

DIGITAALNE LUKSMEETER 

Täname teid meie toote ostu eest. ion Kuigi tegemist 

on kompleksse ja õrna instrumendiga, on see 

korrektse kasutamise puhul kauakestev ja 

usaldusväärne tööriist. Tutvuge enne seadme 

kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga 

ning hoidke juhend alles, et seda vajadusel edaspidi 

lugeda.  

 OMADUSED 

 Täpne ja lihtsaltloetav testtulemus.  

 Väga täpne mõõtetulemus. 

 LSI-ring tagab usaldusväärsuse ja 

vastupidavuse.  

 Suur valguse mõõtmisvahemik.  

 Patarei tühjenemise indikaator. 

 Automaatne nullimine ja suurepärased 

töötulemused.  

 LCD ekraanil on madal voolutarbimine ja selge 

ekraan ka hämaras keskkonnas.  

 Eraldi valgusandur võimaldab teostada 

mõõtmisi optimaalses asendis.  

 TEHNILISED ANDMED 

Ekraan: Max lugem 3999. 

Vahemikud: 1-400,000Lux; Resolutsioon: 0.1Lux/Fc 

Täpsus: ≤10,000Lux: ±4%rdg±0.5%f.s 

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

standartsele hõõglambile värvitemperatuuriga  

2856K). 

Korratavus: ±2%; Temperatuur: ±1℃ 

Fotodetektor: üks silikoon fotodiood filtriga.  

Töökeskond: -0℃ ... 40℃(32℉-104℉); 0～70%Rh 

Hoiustamine: -10℃ ... 50℃(14℉-122℉); 0～80%Rh 

Mõõtmed: 174×51×32mm 

Kaal: ca 188 g (patareiga) 

Vooluallikas: kaks 1.5V patareid.        

Tarbimisvool ca 3mA 

Lisad: kasutusjuhend  

 SEADME KIRJELDUS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fotodetektor. 

2. LCD ekraan. 

3. Celsius ja Fahrenheit temperatuuriskaalad, 

vahetamiseks vajutage C/F nuppu.  

4. Vahemiku valikunupp. Vajutage pikemalt 

RANGE vahemiku sulgemseks ja AUTO 

vahemiku aktiveerimiseks.  

5. Vajutage lühidalt andmete salvestamiseks. 

Vajutage pikemalt salvestatud andmete 

kuvamiseks. Salvestada saab kuni 33 

andmekogu. Salvestused on kustutatavad. 

Salvestustes liikumiseks kasutage nuppe 10 ja 

11.  

6. MAX ja MIN valiknupp.  

7. Taustvalgustuse nupp.  

8. Vajutage relatiivmõõtereziimi avamiseks “REL” 
nuppu. Ekraanil kuvatakse “REL” ning 

hetkelugem muudetakse referentsväärtuseks ja 

kuvatakse ekraanil.  

9. Valige FC ühik. Vajutage andmekuva reziimil 

“alla” nuppu.  

10. Vajutage bootimiseks. Välja lülitamiseks vajutage 

kaks korda. Automaatne väljalülitus 10 min peale 

kasutamise lõpetamist.  

11. Luks ühikute valik, vajutage andmekuva reziimil 

“üles” nuppu.  

12. HOLD nupp: vajutage kuvatava väärtuse 



 

 

 

 

 

 SOOVITATAV VALGUSTUS： 

KONTOR 

Konverentsi, 
vastuvõturuum 200～750Lux 

Kantselei 700～1,500Lux 

Trükkimine, 
joonestamine 1,000～2,000Lux 

TEHAS 

Pakkimine, 
sisenemisala 150～300Lux 

Visuaalne töö 
tootmisliinil 300～750Lux 

Inspekteerimistööd 750～1,500Lux 

Elektroonika 
montaaziliin 1,500～3,000Lux 

HOTELL 

Avalik ruum,  
garderoob 100～200Lux 

Vastuvõtt, kassa 220～1,000Lux 

POOD 

Sisekoridor, trepid 150～200Lux 

Vaateaken, 
pakkimislaud 750～1,500 

Vaateakna esikülg 1,500～3,000 

HAIGLA 

Palat, ladu 100～200Lux 

Meditsiiniline 
läbivaatustuba 300～750Lux 

Operatsiooniruum, 
erakorraline ravi 750～1,500Lux 

KOOL 

Auditoorium, 
spordisaal 100～300Lux 

Klassiruum 200～750Lux 

Laboratoorium, 
raamatukogu  500～1,500Lux 

Ülalolev juhend on üldine, vajadusel järgige 

konkreetse seadme uuendusi. Tootjal on õigus 

tootmises olevat seadet muuta ilma sellest eelnevalt 

teavitamata.  

- V (入)

ekraanile lukustamiseks. Reziimist väljumiseks

vajutage uuesti.

 KASUTAMINE:

1. Sisestage patarei, lülitage seade sisse.

2. Eemaldage fotodetektori kate ning suunake see

horisontaalasendis valgusallika poole.

3. Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.

4. Üle vahemiku: kui seade kuvab ekraanil “OL”, on

sisendsignaal liiga tugev, valige kõrgem

vahemik.

5. Andmehoiu reziim: vajutage aktiveerimiseks

HOLD nuppu. Seade kuvab hetkelugemi pidevalt

ekraanile. Reziimist väljumiseks vajutage uuesti

HOLD nuppu.

6. Mõõtmist lõpetades asetage fotodetektori kate

tagasi kohale ning lülitage seade välja.

7. Testides tugevat valgusallikat (üle 100k luksi),

peab mõõteanduri lähendama valgusallikale

aeglaselt. Vajadusel liigutage andur kaugemale

ning testige uuesti.

 PATAREI VAHETAMINE:

1. Vahetage 9V patarei, kui ekraanile kuvatakse

patarei tühjenemise indikaator “ ”.
2. Lülitage seade välja ning avage patareipesa

kaas, lükates noolega näidatud suunas.

3. Eemaldage vana patarei ning sisestage uus 9V

patarei. Sulgege patareipesa kaas.

  SPEKTRAALTUNDLIKKUSE KARAKTERISTIKA:

  HOOLDUS:

1. Puhastage valge plastikplaat detektori ülaosas

vajadusel niiske pehme lapiga.

2. Ärge hoiustage seadet niiskes või kuumas

keskkonnas.

3. Plaadile on märgitud fotodetektori marker.

4. Kalibreerimisintervall sõltub seadme

kasutustingimustest, üldjuhul väheneb tundlikkus

vastavalt kasutusaja heledustugevusele.

Seadme tavatäpsuse säilitamiseks on soovitatav

perioodiline kalibreerimine.


