
Инструкция за ползване на уред за измерване на въздушният поток - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

Основни характеристики:
 Измерване на вятъра в мили в час, км/ч., м/с, възли
 Графика със скала за буфорти
 Дисплей за охлаждане от вятъра
 Измерване на температурата по Фаренхайт и Целзий
 Осветяване на LCD дисплея
 Автоматично изключване
 Включена каишка за врата
 Ветромерът е устойчив на дъжд

Функционални клавиши:
Бутон MODE

 За превключване между скорост на вятъра и охлаждане от вятъра
 Включване и и зключване
 За влизане в настройките на ветромера
 За включване на осветлението на дисплея

Бутон +
 Променя режима на работа
 Променя параметрите в режим на настройка
 Включва осветлението на дисплея

Избиране на режим на работа:
Има 2 режима на работа – единият е скорост на вятъра, другият е температура. Чрез натискане на бутон MODE се сменят двата режима.

Режим за измерване на вятъра:
3 различни режима на измерване на вятъра могат да бъдат избирани по всяко време – моментна стойност на вятъра, максимална скорост на вятъра от включването на ветромера и 
средна стойност на вятъра откакто е включен ветромерът. За да превключвате между трите режима използвайте бутона +.

Режим на измерване на температура:
Има 2 режима на работа, които могат да се сменят с бутона+: Измерване на охлаждането от вятъра и измерване на температурата на въздуха по Целзий или Фаренхайт.

Забележка:
Когато външната температура варира между -29.9C до +59C няма измерване на охлаждането от вятъра!

Охлаждане от вятъра:
Ветромерът изчислява автоматично охлаждането от вятъра. Осигурява индикация за това колко е студено на човек като смята комбинирания ефект от реалната температура на 
вятъра и и скоростта на вятъра.

Включване и изключване:
Натиснете и задръжте бутон MODE за 4 секунди, за да се включи когато е изключен и да се изключи, когато е включен. 

Ръчна настройка:
Преди да влезете в ръчната настройка изключете ветромера.
Натиснете и задръжте MODE бутон за около 6 секунди докато започне да мига индикацията за мерна единица на вятъра. 

Настройка на скалата за измерване:
1. След като влезете в режим на ръчна настройка, натиснете бутон +, за да изберете скала на измерване (мили в час, км/ч., м/с, възли)
2. Натиснете бутон MODE, за да потвърдите и влизате в настойка  за Целзий или Фаренхайт.

Настройка Целзий и Фаренхайт:
1. След като сте потвърдили скалата за измерване, започва да мига F. С бутон + може да изберете между Целзий и Фаренхайт (C  и F).
2. След като сте избрали единица за температурата, натискате бутон MODE, за да потвърдите и да влезете в „Настройка за измерване на средно време за текущо 

измерване на вятъра“ 

Настройка за измерване на средно време за текущо измерване на вятъра:
Текущата скорост на вятъра може да бъде измервана в интервал между 2 и 10 секунди.
След като сте потвърдили  единица за температурата влизате в  Настройка за измерване на средно време за текущо измерване на вятъра. С бутон + избирате средното време за 
измерване между 2 и 10 секунди.

Осветление на дисплея:
Осветлението на диплея се включва автоматично при натискане и задържане за около 2 секунди на на двата бутона МОDE и +. Вижда се на тъмно.
Осветлението свети за около 8 секунди и автоматично се изключва. 

Батерия:
Препоръчително е всяка година да се сменя батерията, за по-голяма точност на измерванията. 

Поддръжка:
 Избягвайте да поставяте ветромера на площи, склонни към вибрация или сътресение, тъй като това може да повреди ветромера или да започне да показва грешни 

данни. 
 Избягвайте излагането на ветромери на внезапни и резки температурни разлики и излагане на ветромера на пряка слънчева светлина, изключителен студ и влажни 

условия. 
 Използвайте само суха, мека кърпа за почистване. Не използвайте течности за почистване, тъй като могат да повредят дисплея.

 Препоръчителна температура за работа: -29.9C do +59C

 Знак – се изобразява при работа извън тези градуси.
 Температурата на въздуха се измерва през 10 секунди
 Обхват на скалата за измерване на вятъра:
 Минимум 0.4 мили в час (0.2м/с)
 Максимум 67 мили в час (30м/с
 Батерия 1бр. 3V lithium cell (CR2032)
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