
 

 

 

 

  

     

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Aanzetten: druk de Mode-knop in totdat de meter een 
geluidssignaal geeft. 
 
1. De meter start zichzelf op. Dit duurt ongeveer 10 
seconden. Een actuele meetwaarde van de totale 
kookwaterstoffen (VOC’s) in ppm zal verschijnen op het 
display.  
 
2. Wilt u een specifieke meting doen op bijvoorbeeld 
benzeen, doe dan het volgende: 
  2.1 U dient de monstername probe los te draaien van 
het toestel.  
  2.2 Neem een meetbuisje uit het doosje. Breek beide 
punten af met behulp van de tipbreaker onderaan het 
doosje.  
  2.3 Als eerste dient u een meetbuisje in de meter te 
plaatsen. LET OP: de pijl op het meetbuisje moet 
richting de meter wijzen. 
  2.4 Draai de monstername probe op de meter. LET 
OP: er dient altijd  een watertrapfilter op de 
monstername probe gemonteerd te worden. 
Vervang het filter wanneer het zichtbaar vervuild is.  
  2.5 Druk op de N/- knop.  
  2.6 U krijgt de volgende vraag: ‘Start monstername?’ 
Druk vervolgens op de Y/+ -knop. De specifieke 
benzeenmeting wordt uitgevoerd. De monsternametijd 
kan variëren van 60 tot 150 seconden. Dit is 
afhankelijk van de temperatuur. Na de monstername 
krijgt u een specifieke benzeen uitlezing te zien (in 
ppm) op het display.  
  2.7 U krijgt de volgende vraag: ‘Continue and 
establish STEL?’. Dit betekent een gemiddelde Benzeen 
meting doen over een tijdbestek van 15 minuten. Als u 
dit niet wilt uitvoeren druk op N/- knop. Als u dit wel 
wilt uitvoeren druk op de Y/+-knop. 
  2.8 Als u op de N/- toets heeft gedrukt verschijnen de 
STEL/TWA/Piek waarden.  
  2.9 Druk nogmaals op de N/-knop. U ziet de volgende 
tekst: ‘Remove tube and return to VOC mode’. U dient 
nu het meetbuisje te verwijderen uit de monstername 
probe.  
  2.10 Druk nogmaals op N/- knop. De datum, de tijd 
en de temperatuur verschijnen op het display. 
  2.11 Druk nogmaals op de N/- knop. U kunt zien op 
welk gas u gekalibreerd heeft.  
  2.12 Druk nogmaals op de N/- knop. U krijgt de 
volgende vraag: ‘Verbinden met PC en meting 

beëindigen’.  

  2.13 Druk nogmaals op de N/- knop en u 
bent terug in de meetmodus. Als u 
eerdergenoemde vragen niet beantwoordt, 
schakelt de meter na één minuut 
automatisch terug naar de meetmodus.  
 
Uitzetten: Druk de Mode-knop langgedrukt 
in. Doe dit totdat ‘off’ in het display 
verschijnt.  
 
Opladen: Bevestig de travel charger ‘met 
de adapter aansluiting naar rechts gericht’                          
aan de onderzijde van de UltraRAE en sluit 
de adapter aan op het stopcontact. 
Het lampje op de travel charger gaat groen 
knipperen en word groen bij een volle accu. 
  

 
 
 
 
 
 


