
 

 

 

 

  

Aanzetten 
Druk langgedrukt op de Aan/Uit-knop, totdat 
het display oplicht. 
 
1. De meter zal zichzelf opstarten en 
controleren. Dit duurt ongeveer 30 seconden. 
 
2. De meter zal vragen om een frisse lucht 
kalibratie. Voer dit ALTIJD uit. Je kunt de 
kalibratie uitvoeren door op de Y-knop te 
drukken. Zorg ervoor dat u zich in frisse lucht 
bevindt.  
 
3. Zodra de frisse lucht kalibratie is 
uitgevoerd, kunt u beginnen met meten. 
 
4. Tijdens het opstarten van de meter loopt de 
pomp, maar de pompbeveiliging tegen 
opzuigen van (vloei-) stof is niet actief. Wacht 
eerst de volledige opstartprocedure af. Na het 
opstarten is de pompbeveiliging actief. U kunt 
deze functie controleren door met uw vinder op 
de ingang van het filter te drukken. U kunt het 
pompalarm met de Y-knop opheffen. De 
fabrieksinstellingen staan automatisch op 
‘dutycycle’. Dit houdt in dat de pomp ongeveer 
acht seconden pompt en na ongeveer acht 
seconden stopt. 
 
5. Bij een voormeting kunt u de pomp van de 
meter continu laten draaien. U doet dit door 
gelijktijdig op de Y- en N-knop te drukken. 
 
Tijdens de voormeting kan de meter in alarm 
gaan. Ga dan in geen geval de ruimte binnen 
zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te 
nemen!  
 

6. De max- en minimumwaarden kunt u 
resetten door langdurig op de Mode-knop te 
drukken. U houdt de knop ingedrukt totdat er 
‘max’ op het display staat. Druk vervolgens op 
de Y-knop. De meter zal vragen om ‘reset 
min?’ (en max.). Druk op de Y-knop. De meter 
bevestigt met ‘reset min’ (en max.). Er kan nu 
weer een nieuwe meting verricht worden. De 
nieuwe max- en minimumwaarden zijn weer 
uit te lezen voor de actuele meting.  
 
 
 

LET OP 

Altijd doen: gebruik een filter. Controleer het filter op vervuiling en vervang zo nodig. 
Nooit doen: zonder filter meten en gasdetectoren testen met een aansteker. 

7. Als u zich in een besloten ruimte bevindt 
en de meter gaat in alarm, verlaat dan deze 
ruimte onmiddellijk. Controleer in frisse lucht 
welke waarde over- of onderschreden zijn. 
 
Uitzetten 
Druk langgedrukt op de Aan/Uit-knop, totdat 
de meter uitgaat.  
 
Laden 
Als de meter niet gebruikt wordt, sluit hem 
dan aan op de lader en laat hem aangesloten 
totdat u hem weer wilt gebruiken. Langdurig 
opladen zal de batterij niet schaden. Met een 
volle accu kunt u de meter zestien uur 
gebruiken. Met alkaline batterijen kunt u de 
meter 12 uur gebruiken. Laad en vervang de 

accu alleen in een schone, veilige ruimte. 


