
 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Aanzetten: houd de Mode-knop ingedrukt totdat de 

meter een signaal geeft.  

 

1. De meter start zichzelf op. Dit duurt ongeveer 30 

seconden.  

 

2. Druk op de Y-knop als de MiniRAE vraagt om een 
Fresh Air Cal. Zorg ervoor dat u zich in frisse lucht 

bevindt. Als u zich niet in frisse lucht bevindt, druk dan 

op de N-knop. Het kan zijn dat deze functie afwezig is, 

dit hangt af van uw instellingen. Als u zich niet in frisse 

lucht bevindt kunt u ook een VOC Zeroing kit 

gebruiken.  

 

3. Na de frisse lucht kalibratie is de meter klaar voor 

gebruik. 
 

LET OP: de pompbeveiliging is tijdens het opstarten 

niet actief. Wacht eerst de volledige 

opstartprocedure af. Voorzie de probe altijd van een 

(waterstop) filter. Het filter dient vervangen te worden 

bij zichtbare vervuiling of wanneer het filter nat is 

geworden. Na het opstarten zal de pompbeveiliging 

actief worden. U kunt dit controleren door met uw 

vinger op de ingang van het filter te drukken. Het 

pompalarm kan gestopt worden door op de Y-knop te 
drukken.  

 

4. De MiniRAE 3000 kan in alarm komen bij een 

voormeting (voordat u de besloten ruimte betreedt). 

Ga de ruimte in geen geval binnen zonder de 

nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.  

 

5. De MiniRAE 3000 heeft een FlashLight voor donkere 

ruimtes. Druk op de Flash-knop om de lamp te 
activeren. Als u nogmaals op de Flash-knop drukt gaat 

de lamp uit.  

 

6. OPM: een PID-meter is niet specifiek. De PID-meter 

meet vluchtige organische gassen (VOC’s) 

 

7. U kunt de Peak waarden resetten door een aantal 

keren op de Mode-knop te drukken. Doe dit tot er 

‘peak’ in beeld staat. Druk vervolgens op de Y-knop. De 
MiniRAE zal vragen: ‘Reset peak’?. Druk nogmaals de 

Y-knop in. U kunt nu opnieuw metingen uitvoeren. De 

nieuwe Peak waarden zijn weer uitleeswaar. Als u de 

MiniRAE uitzet gaan deze gegevens verloren.  

8. Als u een meting in een besloten ruimte 

verricht en de meter gaat in alarm, zorg dan 
dat u de ruimte onmiddellijk verlaat.  

Controleer de overschreden waarde in frisse 

lucht. 

 

9. Een opgeladen accu gaat minimaal 10 uur 

mee. 

 

Uitzetten: houd de Mode-knop ingedrukt 

totdat u ‘Off’ op het display ziet verschijnen.  

 
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. 
  
 

 
 
 
 
 
 


