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1 Pornit/Oprit 
2 Conectare stativ 1/4“ 
3 Roat  cu palete
4 A  aj LV cu lumin
5 Func ie

6 Men inere / temperatur  punct de rou  / 
sfer  umiditate

7 Iluminare a  aj / transfer USB
8 Unitate de m sur
9 Indicator MIN/MAX

1 Temperatur  punct de rou /sfer  umiditate
2 Temperatur  mediu înconjur tor °C / °F
3 Umiditate relativ  aer %rH
4 Func ie Auto Off (auto oprire)
5 Nivel de înc rcare a bateriei redus
6 Transmitere date USB
7 Unit i suprafa
8 Factor valoare m surat  x10
9 Unit i vitez  vânt
10 Unit i debit de curent
11 MIN/MAX
12 Men inere valoare m surat
13 Func ii

Func ie / Utilizare
Anemometrul serve te la m surarea curen ilor de aer, debitului de curent i 
vitezei vântului.  Senzorii integra i determin  temperatura mediului, umiditatea 
relativa a aerului i calculeaz  temperatura punctului de rou . Interfa a USB 
permite suplimentar protocolarea duratei reale la un PC.   

Citi i integral instruc iunile de exploatare i caietul înso itor „Indica ii 
privind garan ia i indica ii suplimentare“. Urma i indica iile din cuprins. 
P stra i aceste documente cu stricte e.!
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6LR61 9V

 ON/OFF2 3
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m/s  

 VEL 

DP
WB

m/s  

 VEL 
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În stare pornit  temperatura mediului i umidi-
tatea relativ  a aerului sunt vizibile permanent pe 
afi aj. În locul temperaturii mediului se poate regla 
i temperatura punctului de rou  resp. a sferei de 

umiditate.  La o ap sare prelungit  a tastei „DP/
WP“ se poate comuta între mai multe valori. 

Unit ile°C/°F se pot regla prin ap sarea 
prelungit  a tastei „UNIT“. 

 Clim  înc pere

 AUTO-Off (20 Min.)

dezactivatactivat

Se deschide compartimentul 
de baterii i se introduce bate-
ria conform simbolurilor de 
instalare. Se va acorda aten ie 
polarit ii corecte.

 Introducerea bateriilor
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5

m/s  

Curent de
aer

Cu func ia „HOLD“ activat  se dezactiveaz  func iile „MODE“, „UNIT“ 
i „MIN/MAX“. La o nou  ap sare a tastei „HOLD“ sunt disponibile din 

nou toate func iile. !

Dup  pornire se apas  tasta „MODE“ i se 
activeaz  func ia „VEL“. La o ap sare repetat  
a tastei „UNIT“ se modi  c  unit ile: m/s (metri 
pe secund ), km/h (kilometri pe or ), mil/h (mile 
pe or ), ft/m (picioare pe minut), ft/s (picioare 
pe secund ), knots (noduri).

La ap sarea tastei „MAX/MIN“ este a  at  pe 
display valoarea cea mai ridicat  resp. cea mai 
mic  în timpul unei m sur ri. Cu tasta „HOLD“, 
valoarea m surat  actual  poate   men inut . 

 Viteza vântului

V  rug m s  respecta i urm toarele indica ii de utilizare la 
determinarea vitezei vântului resp. a  debitului curentului :
–  Pozi iona i aparatul paralel fa  de sursa de curent
–  Pozi iona i aparatul cât se poate de aproape de sursa de curent
–  Cu func ia MAX se determin  locul în care curentul de aer este cel mai 

puternic
–  Evita i radia ia direct  a soarelui în timpul m sur torii
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Pentru determinarea debitului de curent trebuie 
de  nit  la început suprafa a de emisie a sursei 
de curent. 

Dup  pornire prin ap sarea tastei „MODE“ se 
activeaz  func ia pentru m surarea debitului 
de curent pân  când pe a  aj apare „AREA“ . 
Prima cifr  începe s  se aprind  intermitent. Cu 
ajutorul tastelor „ “ (+) i „SET“ (modi  care 
decimal ), se seteaz  suprafa a determinat . 
Suprafa a setat  poate   introdus  ori în metri 
p tra i (m2) precum i în picioare la p trat 
(ft2). Un piuit dublu semnalizeaz   nalizarea 
introducerii. 

La ap sarea tastei „MODE“ se activeaz  
func ia „FLOW“. Dup  selectarea unit ii 
corespunz toare – CMM (metri cubi pe minut), 
CFM (picior cubic pe minut) i CMS (metri cubi 
pe secund ) – se determin  cu ajutorul tastei 
„UNIT“, debitul de curent pentru suprafa a 
setat . 

La ap sarea tastei „MAX/MIN“ este a  at  pe 
display valoarea cea mai ridicat  resp. cea mai 
mic  în timpul unei m sur ri. Cu tasta „HOLD“, 
valoarea m surat  actual  poate   men inut . 

 Debit de curent

Cu func ia „HOLD“ activat  se dezactiveaz  func iile „MODE“, „UNIT“ 
i „MIN/MAX“. La o nou  ap sare a tastei „HOLD“ sunt disponibile din 

nou toate func iile. !
RO
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 MIN/MAX / HOLD7

8

1.

2. 3.

Cu ajutorul interfe ei USB se pot transfera 
valorile m surate în timp real pe PC si se pot 
memora i documenta cu ajutorul software-
ului livrat. Instala i prima dat  software-ul i 
driverii corespunz tori de pe CD pe unitatea 
Dvs. Urma i instruc iunile din timpul rutinei 
de instalare. Conecta i aparatul de m surare 
la PC dup  instalare i realiza i o leg tur  prin 
USB. Porni i software-ul i activa i func ia 
USB prin men inerea ap sat  a tastei „USB“. 
Software-ul reprezint  valorile m surate atât 
în format numeric precum i gra  c. 

Pentru deservirea suplimentar  a software-lui 
accesa i func ia ajutor a aplica iei care con ine 
o descriere detaliat  a func iilor.

 Transmiterea USB

La ap sarea tastei „MAX/MIN“ se activeaz  func ia MAX. Valoarea de 
m surare a  at  în acest moment corespunde valorii cele mai mari m surate. 
La o reap sare a tastei „MAX/MIN“ se activeaz  func ia MIN i este 
reprezentat  cea mai mic  valoare m surat . Pentru dezactivarea „MAX/MIN“ 
se apas  înc  o dat  tasta pân  când indicatorul nu mai apare pe a  aj. 

La ap sarea tastei „HOLD“ valoarea actual  m surat  este men inut  pe a  aj. 
La o reap sare se dezactiveaz  func ia. 
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Prevederile UE i debarasarea 

Aparatul respect  toate normele necesare pentru circula ia liber  a 
m rfii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric i trebuie colectat separat i 
debarasat în conformitate cu normativa european  pentru aparate 
uzate electronice i electrice.

Pentru alte indica ii privind siguran a i indica ii suplimentare 
vizita i: www.laserliner.com/info

Ne rezerv m dreptul s  efectu m modific ri tehnice. 01.12.

Date tehnice
Domeniu de m surare Rezolu ie Exactitate
Viteza vântului
0,80…30,00 m/s 0,01 m/s ± (2,0 % + 50 digits)
1,40…144,0 km/h 0,01 km/h ± (2,0 % + 50 digits)
1,30…98,50 ft/s 0,01 ft/s ± (2,0 % + 50 digits)
0,80…58,30 noduri 0,01 noduri ± (2,0 % + 50 digits)
0,90…67,20 mil/h 0,01 mil/h ± (2,0 % + 5 digits)
78…5900 ft/m 1 ft/m ± (2,0 % + 5 digits)
Temperatur  mediu, punct de rou , sfer  de umiditate
-10 °C…60 °C 0,1 °C ± 1,5 °C
Umiditate relativ  a aerului
20…80 %rH 0,1 %rH ± 3% (25°C)
<20 i >80 %rH 0,1 %rH ± 5% (25°C)
Domeniu de m surare Rezolu ie Suprafa
CMM, CFM, CMS
0…99990 m3/min 1 m3/min 0…9,999 m2
0…99990 ft3/min 1 ft3/min 0…9,999 ft2
0…9999 m3/sec 1 m3/sec 0…9,999 m2

Alimentare tensiune 1 x 6F22 9V
Temperatur  de lucru 0 °C…40 °C
Umiditate relativ  max. a aerului 85 %
Dimensiuni (L x Î x A) 85 x 165 x 38 mm
Greutate 200 g
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SERVICE

Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
www.laserliner.com
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