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Kültéri érzékelő a levegő minőségének mérésére
Modell: GARNI 080Q
Útmutató

GARNI 080Q

SZIMBÓLUMOK
Ez után a szimbólum után fontos figyelmeztetés következik.
Ez után a szimbólum után megjegyzés következik.
A biztonságos használat érdekében mindig tartsa be az ebben a dokumentációban
foglalt útmutatásokat.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Figyelem

- Ennek az útmutatónak az áttanulmányozása és megőrzése nyomatékosan javasolt. A termék

helytelen használatából következő helytelen mérésért, adatvesztésért vagy egyéb esetleges
következményekért a gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséggel nem tartozik.
- Ennek a használati útmutatónak a képei eltérhetnek a valós megjelenéstől.
- A gyártó hozzájárulása nélkül tilos lemásolni ezt a használati útmutatót vagy annak bármely
részét.
- A gyártó fenntartja a jogát a műszaki specifikáció, valamint az útmutató tartalmának előzetes
bejelentés nélküli módosítására.
- Ezt a terméket csak háztartási használatra tervezték, nem orvosi célokra vagy a nyilvánosság
tájékoztatására szolgál.
- A termékre na pakoljon semmit.
- Ne használja a terméket gázkészülékek, fűtőberendezések vagy kandallók közelében.
- Kizárólag új elemeket használjon. Ne vegyítse össze az új elemeket a régiekkel.
- Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat / pótalkatrészeket használjon.
Figyelmeztetés

- Semmilyen tárggyal (újsággal, függönnyel stb.) ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne nyúljon a készülék belső alkatrészeihez, mert elveszíti a garanciát.
- A termék elhelyezése némely típusú fa felületre, károsíthatja a felületet, amiért a gyártó nem
-

viseli a felelősséget. További információt a bútorgyártó kezelési útmutatójában talál.
Ez a termék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
Ügyeljen arra, hogy ez a termék a jellegének megfelelő módon kerülhessen ártalmatlanításra.
Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.
A lemerült elemeket kizárólag az arra szolgáló helyeken adja le, ne dobja azokat a nem
szelektált háztartási hulladékba.
Veszély

- Ne tegye ki a terméket nyers erő, szálló por, magas hőmérséklet, illetve túl magas

páratartalomnak.

- Soha ne merítse ezt a terméket vízbe. Ha folyadék kerül rá, azonnal szárítsa meg puha

törlővel, amely nem szöszöl.

- A termék tisztításához ne használjon csiszoló hatású, illetve rozsdásodást okozó anyagokat.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, például rovarirtó szereket vagy illatanyagokat a

készülék körül.

- FIGYELEM! Nem megfelelő típusú elem robbanást okozhat.
- Az elem a használat, tárolás és szállítás során, nem lehet kitéve extrémen magas vagy

alacsony hőmérsékletnek és alacsony nyomásnak a tengerszint feletti magasságban.
Robbanást okozhat vagy a folyadék és a gáz szivárgását.
- Az elem közvetlen tűzzel való érintkezése, mechanikus vagy más sérülés az elem robbanását
okozhatja.
- Az elemet ne egye meg, a belső szervek kémiai égését okozhatja.
2

LEÍRÁS

1. Napelem
2. Elemház fedele
3. Adatátvitelt jelző piros LED dióda

4. A töltést jelző kék LED dióda
5. USB bemenet
6. Elemház

ÜZEMBE HELYEZÉS
Mivel a termék kijelzővel rendelkezik, önmagában nem használható. Az érzékelő és a főegység
párosításához helyezze be az elemeket az elemtartóba. Ha nem érkezik jel az érzékelőből, a
főegység egy óra múlva újraindítja a jelkeresést. Ellenkező esetben újraindítja a fő egységet.
MEGJEGYZÉS:
Javasoljuk, hogy a vezeték nélküli érzékelő és a fő egység legyenek egymás közelében, hogy
könnyedén tesztelhesse a funkciókat. A tesztelés után az érzékelőt a kívánt helyre helyezheti.
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Elemek behelyezése
1. Távolítsa el főegység alján található elemház fedelét.
2. Vegye figyelembe a helyes polaritást (+/-), amikor az elemeket az érzékelőbe helyezi. Ha a
vezeték nélküli érzékelőt a alján oldaláról balról jobbra nézi (ha az érzékelő függőleges),
helyezze be a bal elemet + pólusával lefelé, a másik elemet + pólusával felfelé.
3. Helyezzen be 2 x AA 1,2 V Ni-MH újratölthető elemet (mellékelve) az érzékelő elemtartó
rekeszébe.

4.
5.

Az elemek behelyezése után 4 másodpercig világít a piros LED dióda. Ezután a LED dióda
10 percenként egyszer villog, amikor az adatok átkerülnek a fő egységbe.
Helyezze vissza az elemház fedelét.

Elemek töltése
Csatlakoztassa az USB kábelt egy szabványos USB hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a
másik végét a vezeték nélküli érzékelő alján található akkumulátorfedél alatt fekvő USB-porthoz.
Amint a kék LED kialszik, az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve.
Az elemeket a napelem tölti, ha elegendő a napfény.
Kevés napfény esetén az akkumulátor akár 20 napig (kb. 500 óráig) kitart a napelem
támogatása nélkül. Ha az elemek lemerültek, megjelenik a megfelelő ikon a főegység kijelzőjén.
Töltse fel az akkumulátort a megfelelő működés érdekében.
Csatorna beállítások
A GARNI 3055 Arcus főegységhez egyszerre legfeljebb 4 kültéri levegőminőség-érzékelő
csatlakoztatható. A csatornaszám automatikusan az érzékelők bekapcsolási sorrendjének
megfelelően kerül kiosztásra. Például, az az érzékelő, amelyikbe az elemeket először helyezték
be, az 1-es csatornát kapja. A hozzárendelt csatorna megváltoztatása a főegység beállításaiban
végezhető el, lásd a GARNI 3055 Arcus időjárás-állomás kézikönyvének "Érzékelő ID" című
alfejezetét.
Vezeték nélküli érzékelő kalibrálása
A kalibrálási információkat az időjárási állomás kezelési útmutatójában találja.
Vezeték nélküli érzékelő telepítése és elhelyezése
Helyezze a vezeték nélküli érzékelőt egy sima felületre, elegendő levegőellátással. Rögzítse a
vezeték nélküli érzékelő alját négy csavarral egy lapos felülethez.
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MEGJEGYZÉS:
A vezeték nélküli jel erősségét befolyásolja a távolság, az interferencia (más időjárás-állomások,
vezeték nélküli telefonok, vezeték nélküli útválasztók, televíziók és számítógép-monitorok) és az
átviteli akadályok, például a falak. Általánosságban a vezeték nélküli jelek nem hatolnak be
szilárd fémbe és talajba (pl. domb).
•

Elektromágneses interferencia (EMI): Helyezze a fő egységet legalább egy méterre
a számítógép-monitoroktól és a televízióktól.

•

Rádiófrekvenciás interferencia (RFI): Ha más eszközei ugyanazon a
frekvenciasávon működnek, mint a beltéri és / vagy kültéri érzékelők, és szakaszos
kommunikáció van az érzékelők és a főegység között, akkor próbálja meg kikapcsolni
hibaelhárítási célból ezeket az eszközöket. Előfordulhat, hogy át kell helyeznie a
vezeték nélküli érzékelőket vagy a fő egységet, hogy elkerülje az interferenciát és
megbízható kommunikációt létesítsen az egyes egységek között. Az érzékelő által
használt frekvencia 868 MHz.

•

Jel hatótávolsága: Ennek a készüléknek a látótávolsága 100 méter (ideális
körülmények között: nincs interferencia, akadályok vagy falak), de valós üzemben, ahol
a jel egy vagy két falon áthaladhat, a jel hatótávolsága nagyjából 50 méter.

•

Fém gátlók: A rádiójel nem halad át fém akadályokon, például alumínium burkolaton
vagy fém falvázon. Ha ilyen akadályok lépnek fel a fő egység és a vezeték nélküli
érzékelők között, és problémák merülnek fel a vezeték nélküli kommunikáció között,
módosítsa azok helyét.
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LEVEGŐMINŐSÉG SZINTEK
AQI*

0–50

51–100

101-150

151-200

201-300

Minőség
levegőminőség

Jó

Enyhe
szennyezés

Káros az
érzékeny
emberek
csoportjára

Káros

Nagyon káros

( ug/m3**,
átlagosan
24 óra alatt )

Egészségügyi
hatások
A levegő minősége
kielégítőnek
tekinthető, és a
légszennyezés kevés
vagy egyáltalán nem
jelent kockázatot
A levegő minősége
elfogadható: nagyon
kevés ember
számára, akik
szokatlanul
érzékenyek a
légszennyezésre,
egyes szennyező
anyagok enyhe
egészségügyi
problémákat
okozhatnak.

0.0-12.0

12.1-35.4

Az érzékeny emberek
egészségügyi
problémákat
tapasztalhatnak. Nem
valószínű, hogy
széles körben is
lenne hatása.

35.5-55.4

Bárki elkezdheti
érezni az
egészségére
gyakorolt hatásokat.
Az érzékeny emberek
súlyosabb
egészségügyi
hatásokat
tapasztalhatnak.

55.5-150.4

Egészségügyi
figyelmeztetés sürgős
esetekben. Nagyobb
valószínűséggel
érintett a teljes
lakosság.

150.5-250.4
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Figyelmeztető
nyilatkozat (PM2.5
esetén)

Semmilyen

A légzőszervi
problémákkal küzdő
gyermekeknek és
felnőtteknek, például
asztmának,
csökkentenie kell a
hosszan tartó
szabadtéri terhelést.
A légzőszervi
problémákkal küzdő
gyermekeknek és
felnőtteknek, például
asztmának,
csökkentenie kell a
hosszan tartó
szabadtéri terhelést.
A légzési
problémákkal küzdő
gyermekek és
felnőttek, például
asztma, kerüljék a
hosszan tartó
szabadtéri terhelést.
Másoknak és
különösen a
gyermekeknek
kerülniük kell a
hosszan tartó
szabadtéri
megerőltetést.
A légzési
problémákkal küzdő
gyermekek és
felnőttek, például
asztma, kerüljék a
mindenféle
szabadtéri terhelést.
Másoknak és
különösen a

Egészségügyi
figyelmeztetés:
300+
Veszélyes
250.5+
komolyabb hatása
lehet az egészségre.
* Levegőminőségi index / ** Mikrogramm / köbméter levegő

gyermekeknek
kerülniük kell a
szabadtéri
megerőltetést.
Mindenkinek kerülnie
kell a szabadban
végzett
megerőltetést.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Méretek (Sz x Mag x Mély)

102 x 68 x 68 mm

Tömeg
Tápellátás

183g (elemek nélkül)
2 x AA 1,2 V Ni-MH újratölthető elem (tartozék)

Mért adat
Mértékegységek

Levegőminőség - PM2,5 (szilárd részecskék)
ug/m3 (Mikrogramm / köbméter levegő)

Megjelenített terjedelem
Felbontás

0~999 ug/m3
1ug/m3

A levegőminőség mérésének
pontossága
Alkalmazott érzékelők típusa

>100ug/m3, ±10%
<100ug/m3,
±10ug/m3
(25 °C ±5 °F hőmérsékletnél)
SENSIRION

Átviteli frekvencia
Max. rádiófrekvencia
teljesítmény
Jel hatótávolsága
Adatátviteli intervallum

868 MHz

Csatornák száma
Üzemi hőmérséklet
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-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)

5 dBm (2.5 mW)
100 méter
10 perc

ELEKTROMOS HULLADÉK LIKVIDÁLÁSA
A terméket a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően likvidálja. Az elektromos
berendezéseket nem szabad vegyes hulladékkal együtt likvidálni, hanem a kijelölt
területeken, azaz gyűjtőudvarokon vagy gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A GARNI technology a.s. részvénytársaság ezúton kijelenti, hogy a rádiófrekvenciás eszköz –
Kültéri érzékelő a levegőminőségi modell mérésére: a GARNI 080Q - megfelel a 2014/53/EU
irányelvének. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon elérhető:
www.garni-meteo.cz

A használati útmutatót fordította, módosította és kidolgozta:
Ennek a használati útmutatónak, illetve bármely részének másolása a szerző írásbeli
hozzájárulása nélkül tilos
www.garnitechnology.com
www.garnitechnology.cz
www.garni-meteo.cz
07G21
További információk az érzékelőkről és a teljes ajánlat megtalálható a
www.garnitechnology.com vagy a www.garni-meteo.cz weboldalon.
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