
 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Aanzetten: druk de MODE-knop in, totdat het toestel 

een geluidssignaal geeft. De QRAE II zal zichzelf 
opstarten. Dit duurt ongeveer 20 seconden. 
 
1. Na het opstarten krijgt u de volgende vraag: 
‘’Fresh air calibration?’’. Als u zeker weet dat 
u zich in frisse lucht bevindt, dient u deze 
kalibratie altijd uit te voeren. U kunt de 
kalibratie uitvoeren door op de MODE-knop 
te drukken. 
 
2. Het witte filter aan de pomp moet gecontroleerd 
worden op zuiverheid. Bij vervuiling moet het filter 
vervangen worden. Het vervangen van het filter is 
belangrijk om interne vervuiling van de pomp te 
voorkomen.  
 
3. Als u het filter met uw vinger blokkeert, gaat er 
na enkele seconden een alarm af. Druk op de Y/+-
knop om te resetten.  
 
4. Als u de frisse lucht kalibratie heeft uitgevoerd, is 
het toestel klaar om te meten. 
 
5. De maxi- en minimale waarden kunt u uitlezen 
door op de MODE-knop te drukken. U kunt de maxi- 
en minimale waarden resetten door vervolgens op 
de Y/+-knop te drukken. 
 
6.  De QRAE in alarm: 

Zorg dat u de ruimte onmiddellijk verlaat! Controleer 
welke waarden onder- of overschreven zijn door op 
de MODE-knop te drukken.  
LET OP: controleer deze waarden altijd als u zich in 

frisse lucht bevindt.  
 
7. Plaats het toestel altijd in het laadstation als de 
meter niet gebruikt wordt. De meter heeft een Li-lon 
accu, waardoor dit kan zonder nadelige gevolgen 
voor de accucapaciteit.  
 
8. U kunt de alkaline batterij plaatsen als de accu 
leeg is. Aan de achterzijde kunt u de drie schroeven 
losdraaien, zoals hiernaast op het plaatje is 
weergegeven. De alkaline batterij adapter moet op 
omgekeerde wijze geplaatst worden. Onafhankelijk 
van het toestel, kan de lege Li-lon accu opgeladen 
worden.  
 
 

LET OP: MEET ALTIJD MET EEN 
(WATERSTOP) FILTER!  
 
 

Uitzetten: druk langdurig op de MODE-knop 

totdat het toestel uit is.  


