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SYMBOLEN 
Na dit symbool volgt een belangrijke waarschuwing. 

Na dit symbool volgt een opmerking. 
 
Volg voor een veilig gebruik altijd de instructies in deze handleiding. 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
 
Waarschuwingen 

- Het is sterk aanbevolen om deze handleiding door te lezen en te bewaren. De fabrikant en 
leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste metingen, gegevensverlies of andere mogelijke 
problemen veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.  

- De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke weergave. 
- Het kopiëren van (delen van) deze handleiding is zonder toestemming van de fabrikant niet 

toegestaan. 
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties en de inhoud van de 

handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
- Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor 

geneeskundige doelstellingen noch voor gebruik t.b.v. publieke informatievoorziening. 
- Leg niets op het product. 
- Gebruik het product niet in de nabijheid van gastoestellen, verwarmingsinstallaties of haarden. 
- Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk. 
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires / vervangende onderdelen. 

 
Waarschuwing 

- Dek de ventilatieopeningen niet af met voorwerpen (kranten, vitrages enz.). 
- Sleutel niet aan de binnencomponenten van het product; dit leidt tot verlies van de garantie. 
- Plaatsing van dit product op bepaalde houtsoorten kan beschadiging van de 

oppervlakteafwerking tot gevolg hebben, waar de fabrikant niet voor aansprakelijk is. Meer 
informatie vindt u in de aanwijzingen t.a.v. de zorg voor het product. 

- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. 
- Houd bij de verwijdering van het product rekening met de aard ervan. 
- Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. 
- Verwijder batterijen niet bij het huishoudelijk restafval, maar op een daartoe bestemde plaats. 

 
Gevaar 

- Stel het product niet bloot aan forcerende krachten, schokken, stof in de lucht, hoge 
temperaturen of overmatige vochtigheid. 

- Dompel het product nooit onder in water. Neem het product als het nat is geworden direct af 
met een zachte doek die geen vezels afgeeft.  

- Gebruik voor het reinigen van het product geen ruwe of bijtende materialen. 
- Spuit in de nabijheid van het product niet met brandbare materialen, zoals insecticiden of 

luchtverfrissers. 
- LET OP! Als u de batterijen vervangt door een onjuist type, bestaat er explosiegevaar. 
- Batterijen mogen tijdens gebruik, opslag of vervoer niet worden blootgesteld aan hoge of 

extreem lage temperaturen en een lage luchtdruk op grote hoogte. Dit kan leiden tot explosie 
of lekkage van vloeistof of gas. 

- Blootstelling van batterijen aan open vuur, mechanische of andere schade kan leiden tot 
ontploffing van de batterijen. 

- Slik batterijen niet in; gevaar voor chemische brandwonden aan inwendige organen. 
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BESCHRIJVING 

 
 

 
1. Zonnepaneel 4. Het blauwe ledlampje geeft aan dat er wordt 

opgeladen 
2. Afdekplaatje van de batterijenruimte 5. USB-ingang 
3. Het rode ledlampje geeft aan dat er 

gegevens worden overgedragen 
6. Batterijvak 

 
INGEBRUIKNAME 
 
Omdat dit product niet over een display beschikt, kan het niet zelfstandig gebruikt worden. Om 
de sensor aan de hoofdunit te koppelen moet u de batterijen in de batterijenruimte plaatsen. Als 
er geen signaal vanuit de sensor wordt ontvangen, zal de hoofdunit het zoeken naar een signaal 
na een uur opnieuw opstarten. Zo niet, herstart dan de hoofdunit. 

 
         OPMERKING: 
We adviseren de draadloze sensor en de hoofdunit dicht bij elkaar te houden om eenvoudig te 
kunnen testen of ze functioneren. Na de test kunt u de sensor op de gewenste locatie plaatsen. 
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Batterijen plaatsen 
1. Verwijder de batterijklep aan de onderzijde van de sensor. 
2. Let bij het plaatsen van de batterijen op dat ze de juiste polariteit hebben (+ / -). Als u de 

draadloze sensor aan de onderkant van links naar rechts bekijkt (als de sensor zich in 
verticale positie bevindt) moet de linker batterij zodanig geplaats worden dat de +pool naar 
beneden gericht is, en de tweede batterij zodanig dat de +pool naar boven gericht is. 

3. Plaats in de batterijen ruimte van de sensor oplaadbatterijen, 2 x AA 1,2V Ni-MH 
(meegeleverd). 

 
4. Nadat de batterijen geplaatst zijn zal het rode ledlampje 4 seconden branden. Vervolgens 

knippert het ledlampje één keer per 10 minuten, als er gegevens worden overgedragen aan 
de hoofdunit.  

5. Plaats de batterijklep terug. 
 
Batterijen opladen 
Sluit de USB-kabel aan op een standaard USB-oplaadadapter. Sluit het tweede uiteinde aan op 
de USB-port onder de batterijklep aan de onderzijde van de draadloze sensor. Zodra het blauwe 
ledlampje dooft, zijn de batterijen helemaal opgeladen. 
 
Als er voldoende zonneschijn is, worden de batterijen opgeladen m.b.v. een zonnepaneel. 
 
Als er onvoldoende zonneschijn is, functioneren de batterijen zonder ondersteuning van het 
zonnepaneel tot maximaal 20 dagen (ongeveer 500 uur). Als de batterijen bijna leeg zijn, 
verschijnt het betreffende icoontje op de display van de hoofdunit. Laad de batterijen op om 
ervoor te zorgen dat de sensor op de juiste wijze functioneert. 
 
Kanaal instellingen 
Er kunnen maximaal 4 buitenluchtkwaliteitssensoren tegelijkertijd worden aangesloten op de 
GARNI 3055 Arcus hoofdunit. Het kanaalnummer wordt automatisch toegewezen op basis van 
de volgorde waarin de sensoren zijn ingeschakeld. Bijvoorbeeld, de sensor waarin de batterijen 
het eerst werden geplaatst, krijgt kanaal 1 toegewezen. De wijziging van het toegewezen kanaal 
kan worden uitgevoerd in de instellingen van het hoofdtoestel, zie de subsectie in de 
handleiding van het GARNI 3055 Arcus weerstation "ID van de sensoren". 
 
Kalibratie van de draadloze sensor 
Informatie over de kalibratie vindt u in de gebruikshandleiding van uw weerstation. 
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Montage en plaatsing van de draadloze sensor 
Plaats de draadloze sensor op een vlak oppervlak met voldoende luchttoevoer. Bevestig de 
basis van de draadloze sensor m.b.v. vier schroeven op het vlakke oppervlak. 

 
 

OPMERKING: 
De ontvangst van het signaal vanuit de draadloze sensor kan beïnvloed worden door de 
afstand, door storingen (door andere weerstations, draadloze telefoons, draadloze routers, 
televisies en/of beeldschermen van computers) en door afscherming door bijvoorbeeld een 
gewapend betonnen wand. Draadloze signalen worden in het algemeen tegengehouden door 
massief metalen objecten en door aarde (bijv. een heuvel) 
 

• Elektromagnetische interferentie (EMI): Plaats de hoofdunit op een afstand van ten 
minste één meter van beeldschermen van computers en televisies. 

 

• Interferentie door radiofrequente straling (RFI): Als u over andere apparatuur 
beschikt, die in dezelfde frequentieband functioneert als de binnen- en/of buitensensor, 
en als dit tot storing van de communicatie tussen de sensoren en de hoofdunit leidt, 
probeer dan t.b.v. het oplossen van het probleem deze andere apparatuur uit te 
schakelen. Misschien is het noodzakelijk de draadloze sensor of de hoofdunit te 
verplaatsen om de storingen te voorkomen en een betrouwbare verbinding tussen 
deze twee units te bewerkstelligen. De door deze sensor gebruikte frequentie is 868 
MHz. 

 

• Signaalbereik van de sensor: Dit apparaat heeft een bereik van 100 meter bij direct 
zicht (onder ideale omstandigheden: geen storingen, barrières of muren), maar in de 
dagelijkse praktijk, waar het signaal vaak door één of twee muren gaat, is een 
signaaloverdracht over een afstand van ongeveer 50 meter reëel. 

 

• Metalen barrières: Radiosignalen dringen niet door metalen barrières heen, zoals 
bijvoorbeeld aluminium muurbekledingen of metalen regelwerken op muren. Wanneer 
zich tussen de hoofdunit en de draadloze sensor dergelijke obstakels voordoen en dit 
tot problemen bij de draadloze communicatie tussen deze apparaten leidt, verander 
dan hun locatie. 
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LUCHTKWALITEITSNIVEAUS 
 

AQI* Lucht 
kwaliteit 

(ug/m3**, 
gemiddeld 

per  
24 uur) 

Gevolgen voor de  
gezondheid 

Waarschuwingsmeldingen 
(voor PM2.5) 

0–50 Goed 0.0-12.0 

De luchtkwaliteit wordt als 
bevredigend beschouwd en 
de luchtvervuiling stelt geen 

of slechts een klein risico 
voor. 

 
Geen 

51–
100 

Lichte 
vervuiling 12.1-35.4 

De luchtkwaliteit is 
aanvaardbaar: bij slechts 
heel weinig personen, die 

bijzonder gevoelig zijn voor 
luchtvervuiling, kunnen 
bepaalde vervuilende 

stoffen lichte 
gezondheidsproblemen 

veroorzaken. 

Kinderen en volwassenen 
met 

ademhalingsproblemen, 
zoals bijv. astma, kunnen 

langdurige belasting buiten 
beter beperken. 

101-
150 

Schadelijk 
voor 

bepaalde 
groepen 

gevoelige 
personen 

35.5-55.4 

Gevoelige personen kunnen 
gezondheidsproblemen 

ervaren. Het is 
onwaarschijnlijk dat dit 

consequenties heeft voor 
het grote publiek. 

Kinderen en volwassenen 
met 

ademhalingsproblemen, 
zoals bijv. astma, kunnen 

langdurige belasting buiten 
beter beperken. 

151-
200 Schadelijk 55.5-150.4 

Iedereen kan effecten op 
zijn gezondheid beginnen te 
voelen. Gevoelige personen 
kunnen ernstigere effecten 
op hun gezondheid voelen. 

Kinderen en volwassenen 
met 

ademhalingsproblemen, 
zoals bijv. astma, zouden 
langdurige inspanningen 
buiten moeten mijden. De 

overige mensen, met name 
kinderen, kunnen 

langdurige inspanningen 
buiten beter beperken. 

201-
300 

Zeer 
schadelijk 

150.5-
250.4 

Gezondheidswaarschuwing 
i.v.m. buitengewone 

omstandigheden. Het is 
waarschijnlijk dat de 

volledige populatie de 
gevolgen ervaart. 

Kinderen en volwassenen 
met 

ademhalingsproblemen, 
zoals bijv. astma, zouden 
alle inspanningen buiten 

moeten mijden. De overige 
mensen, met name 
kinderen, zouden 

inspanningen buiten moeten 
beperken. 

300+ Gevaarlijk 250.5+ 

Gezondheidswaarschuwing: 
er kunnen ernstige 
gevolgen voor uw 

gezondheid optreden. 

Iedereen zou alle 
inspanningen buiten moeten 

mijden. 

 * Luchtkwaliteitsindex / ** Microgram per kubieke meter lucht 
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TECHNISCHE PARAMETERS 
 

Afmetingen (b x h x d) 102 x 68 x 68 mm 
Gewicht 183 g (zonder batterijen) 
Voeding 2 x AA 1.2V Ni-MH oplaadbatterij (meegeleverd) 
Gemeten gegeven Luchtkwaliteit – PM2.5 (vaste deeltjes) 
Eenheden ug/m3 (Microgram per kubieke meter lucht) 
Getoond bereik 0~999 ug/m3 
Differentie 1 ug/m3 

 
Nauwkeurigheid van de 
luchtkwaliteitsmetingen 

>100 ug/m3, ± 10 % 
< 100 ug/m3, 
 ± 10 ug/m3 
(bij een temperatuur van 25 °C ± 5 °C) 

Type van de gebruikte sensoren SENSIRION 
Overdrachtsfrequentie 868 MHz 
Maximaal 
radiofrequentievermogen 5 dBm (2.5 mW) 

Signaalbereik 100 meter 
Interval gegevensoverdracht 10 minuten 
Aantal kanalen 4 
Bedrijfstemperatuur -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) 

 
VERWERKING VAN ELEKTRONISCH AFVAL 

 

Verwerk dit product overeenkomstig de voorschriften op het gebied van afvalverwerking. 
Elektronische apparatuur mag niet verwerkt worden als restafval, maar moet verwerkt 
worden in hiertoe bestemde ruimten, d.w.z. afgegeven worden inzamelplaatsen of -punten. 
 
 
 
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
 
Bij deze verklaart het bedrijf GARNI technology a.s., dat dit type radio-installatie - Buitensensor 
voor het meten van de luchtkwaliteit, model: GARNI 080Q – in overeenstemming is met Richtlijn 
2014/53/EU. De volledige tekst EU van de verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de 
website: www.garni-meteo.cz 
 
De handleiding is vertaald, aangepast en verwerkt door:   
Het kopiëren van (delen van) deze handleiding is zonder toestemming van de auteur niet 
toegestaan. 

www.garnitechnology.com 
www.garnitechnology.cz 

www.garni-meteo.cz 
07G21 
Meer informatie over sensoren en ons complete aanbod vindt u op de websites 
www.garnitechnology.com en www.garni-meteo.cz

 

http://www.garnitechnology.com/
http://www.garnitechnology.cz/
http://www.garni-meteo.cz/
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