
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aanzetten 
Druk langdurig op de MODE-knop, totdat de meter 
een signaal geeft.  
 
1. De AreaRAE start zichzelf op. Dit duurt 
ongeveer 45 seconden.  
 
2. De meter vraagt om een frisse lucht kalibratie. 
Voer dit altijd uit. U kunt de frisse lucht kalibratie 
uitvoeren door op de Y-knop te drukken. U dient 
er zeker van te zijn dat u zich in frisse lucht 
bevindt. Bent u dit niet, dan kunt u op de N-knop 
drukken. Deze functie kan aan- of afwezig zijn. Dit 
hangt af van uw AreaRAE. Na de frisse lucht 
kalibratie is de meter klaar voor gebruik. 
 
3. Tijdens het opstarten van de meter loopt de 
pomp (optioneel), maar de pompbeveiliging 
(tegen opzuigen van vloeistof) is niet actief. Dit 
houdt in dat u eerst de volledige opstartprocedure 
moet afwachten. De pomp moet voorzien zijn van 
een waterstop (filter) om te voorkomen dat er 
vloeistof wordt opgezogen. Pas na het opstarten, 
wordt de pompbeveiliging actief. U kunt deze 

functie controleren door met uw vinger op de 

ingang van het filter te drukken. Het pompalarm 
kunt u met de Y-knop opheffen. 
 
 

 

 

4. Voordat u de besloten ruimte betreedt, 
kan de meter in alarm komen. Ga in geen 
geval de ruimte binnen zonder de nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen.  

 
5. De min- en maximumwaarden kunt u 
resetten door herhalend op de MODE-knop 
te drukken. Doe dit net zo lang totdat u in 
het menu ‘max’ staat. Druk vervolgens op 
de Y-knop. De AreaRAE zal vragen: ‘reset’ 
(min, en max). Druk op de Y-knop en de 
meter bevestigt met ‘reset min’ (en max). 
U kunt nu opnieuw de meting verrichten. 
De nieuwe min- en maximumwaarden zijn 
weer uit leesbaar. 
 
6. Als de meter in alarm komt, dient u de 
omgeving onmiddellijk te verlaten. 

Controleer welke waarde over- of 
onderschreden zijn. LET OP: doe dit wel in 

frisse lucht. 
 
7. De meter is voorzien van een Li-Ion 
accu. Deze accu hoeft niet regelmatig te 
ontladen. Hij kan continue aan de lader 
blijven, zonder dat de capaciteit 
vermindert.  
 
Uitzetten 
Druk langdurig op de Mode-knop om de 
meter uit te schakelen.   
 
 
 


