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Käyttöohjetta koskevia tietoja

Symbolit

Varoitus sähköjännitteestä
Tämä symboli viittaa sähköjännitteestä aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus räjähtävistä aineista
Tämä symboli viittaa räjähtävistä aineista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus lasersäteestä
Tämä symboli viittaa lasersäteistä aiheutuviin
terveysvaaroihin.

Varoitus
Signaalisana kuvaa keskimääräistä riskitasoa, jos siltä
ei vältytä. voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Huomio
Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltä ei
vältytä, voi seurauksena olla vähäinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

Huomautus
Signaalisana viittaa tärkeisiin tietoihin 
(esim. esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa
Tällä symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan työt nopeasti ja turvallisesti.

Noudata ohjetta
Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
että käyttöohjetta on noudatettava.

Käyttöohjeen uusimman version ja EU-vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen voit ladata seuraavan linkin kautta:

BQ20

http://hub.trotec.com/?id=39665
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Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa/käyttöä ja säilytä se aina laitteen
välittömässä läheisyydessä!
• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa.

• Älä käytä laitetta syövyttävässä ilmastossa.

• Älä upota laitetta veden alle. Älä päästä nesteitä laitteen
sisään.

• Laitetta saa käyttää vain kuivissa ympäristöissä, 
ei missään tapauksessa sateessa tai kun suhteellinen
ilmankosteus ylittää käyttöolosuhteet.

• Suojaa laite jatkuvalta, suoralta auringonsäteilyltä.

• Älä irrota laitteen turvamerkintöjä, tarroja tai etikettejä.
Pidä kaikki turvamerkinnät, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

• Älä avaa laitetta työkaluilla.

• Käytä laitetta vain, kun ympäristön riittävät turvatoimet on
taattu (esim. mittauksissa yleisillä teillä, rakennustyömailla
jne). Älä muussa tapauksessa käytä laitetta.

• Noudata varastointi- ja käyttöohjeita (katso luku Tekniset
tiedot).

Määräystenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu ilmassa olevien hiukkasten koon ja määrän
sekä massapitoisuuden laskemiseen.

Määräystenvastainen käyttö
Älä käytä laitetta nesteiden mittaamiseen.

Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristöissä, kosteissa
olosuhteissa tai korkeassa ilmankosteudessa.

Laitteeseen tehtävät luvattomat muutokset, lisäykset ja
muunnokset ovat kiellettyjä.

Henkilöstön pätevyys
Laitetta käyttävien henkilöiden on:
• luettava ja ymmärrettävä käyttöohje, erityisesti kappale

Turvallisuus.

Muut vaarat

Varoitus räjähtävistä aineista
Älä altista akkua yli 45 °C:n lämpötilalle! Varmista, 
että akku ei joudu kosketuksiin veden tai tulen kanssa!
Vältä suoraa auringonvaloa ja kosteutta.
Räjähdysvaara!

Varoitus lasersäteestä
Laserluokka 1
Laserin rakenne on kapselimainen.
Älä avaa laitetta välttääksesi suoraa kosketusta laseriin
ja sen säteeseen!

Varoitus
Tukehtumisvaara!
Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eikä sitä saa jättää lasten
ulottuville.

Varoitus
Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä
käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään
määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön
pätevyys!

Huomio
Säilytä riittävä etäisyys lämmönlähteisiin.

Huomautus
Välttääksesi laitteen vaurioitumisen älä altista sitä
äärimmäisille lämpötiloille, ilmankosteudelle tai
märkyydelle.

Huomautus
Älä käytä laitteen puhdistukseen syövyttäviä
puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.
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Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus
Hiukkaslaskuria käytetään ilmassa olevien hiukkasten määrän ja
koon sekä massapitoisuuden mittaamiseen. Mitattuja tietoja
voidaan käyttää puhdastilojen analysointiin tai hienopölyn
aiheuttaman ympäristön saastumisen osoittamiseen.

Hiukkaslaskuri määrittää tiedot imemällä ilmaa määrätyn ajan ja
ilmoittaa ilmassa olevien hiukkasten määrän ja koon sekä
massapitoisuuden.

Laskuri analysoi hiukkaset, joiden koot ovat 2,5 μm ja 10,0 μm.

Kaikkien aktivoitujen hiukkaskokojen mitatut arvot näytetään
samanaikaisesti värinäytöllä. Lisäksi ilman saastuminen
näytetään värillisellä asteikolla. Kun hiukkasmäärä ei ole enää
asteikon vihreällä alueella, laite hälyttää (katso taulukko
Hiukkaspitoisuuksien hälytysrajat).

Laitteessa on sisäänrakennettu mittaussolu, jossa on laser
(laserluokka 3R, 780 nm, 1,5-3 mW). Manipulaatiolta suojatun
kapseloinnin ansiosta laite luokitellaan TROS-lasersäteilyn
mukaisesti (Valtion työsuojelu- ja työterveysviraston tekninen
määräys keinotekoiselle optiselle säteilylle) laserluokkaan 1 
(DIN EN 60825-1). Korjaustoimia ja huoltotöitä saa suorittaa vain
koulutettu henkilökunta laissa annettujen määräyksien
mukaisesti.

Hiukkaspitoisuuksien hälytysrajat1)

Kanava Vihreä Keltainen Oranssi Punainen Violetti Ruskea

2,5 μm 0 - 545 546 -
1235

1236 -
2470

2471 -
3300

3301 -
4950

> 4950

10 μm 0 - 68 69 - 170 171 - 340 341 - 454 455 - 680 > 680

Hiukkaspitoisuuksien hälytysrajat1)

Ilmanlaatu Arvo μg/m3 Indikaattoriasteikko

Erinomainen 0 - 10 μg/m3 Vihreä

Hyvä 10 - 35 μg/m3 Keltainen

Vähäinen kuormitus 35 - 75 μg/m3 Oranssi

Keskimääräinen
kuormitus

75 - 150 μg/m3 Punainen

Voimakas kuormitus 150 - 250 μg/m3 Violetti

Erittäin voimakas
kuormitus

> 250 μg/m3 Ruskea

1)Tässä ilmoitetut hälytysrajat viittaavat hiukkaspitoisuuden
PM2.5 keskiarvoon yli 24 tunnin aikana, ja ne perustuvat WHO:n
(World Health Organization, Maailman terveysjärjestö) antamiin
ilmanlaatua koskeviin maailmanlaajuisiin suuntaviivoihin. 
Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia ja ovat vain viitteellisiä.

Laitekuvaus

1

2

3
4

5

6

9

8

7

10

Nro Nimike

1 Mittasuppilo

2 USB-liitäntä

3 Statiivin kierre

4 Painike ESC / 

5 Painike MEM
6 Painike START / ENTER
7 Virtapainike

8 Painike SET / 

9 Värinäyttö

10 Suojus
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Näyttö

AT 33.4 °C RH 45.2 %

2019-09-19   10:20

Counting wait5

ug/m³size

2.5 um 0

1 0 um 0

11

12

13

14

1516

17

18

19

Nro Nimike

11 Pariston tilan näyttö

12 Käynnistysviive
Mittauksen kesto
Mittausintervalli

13 Yksikkö (määrä tai µg/m3)

14 Hiukkaspäästöjen indikaattoriasteikko

15 Suhteellinen ilmankosteus

16 Ympäristön lämpötila

17 Hiukkasten koko ja määrä tai massapitoisuus

18 Mittauksen tila

19 Päiväys ja kellonaika

Tekniset tiedot

Parametri Arvo

Malli BQ20

Mitat (pituus x leveys x korkeus) 188 mm x 52 mm x 35 mm

Paino 175 g

Liitännät Laturin USB-liitäntä

Statiivin kierre 1/4 tuumaa – 20 UNC

Käyttöedellytykset 0 °C - +40 °C kun suht. kost. 20 - 80%

Säilytysehdot -10 °C - +50 °C kun suht. kost. 10 - 90 %

Näyttö 2 tuuman värillinen LCD-näyttö, 
jossa taustavalo

Toiminnot Hälytystoiminto, °C-°F-vaihto

Tietojen tallennus 5 000 tietuetta sisäiseen muistiin

Teholähde

Akku Li-ion

Nimellisjännite 3,7 V 

Kapasiteetti 1500 mAh

Akun kesto n. 5 tuntia jatkuvassa käytössä

Latausaika n. 3,5 tuntia AC-adapterilla

Automaattinen sammutus 3 min, 15 min tai 30 min

Lämpötilan mittaus

Lämpötila-alue 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)

Lämpötilan tarkkuus ±1 °C (2 °F)

Kosteuden mittaus

Ilmankosteuden mittausalue 0 % suht. kost. - 100 % suht. kost.

Ilmankosteuden tarkkuus ±3,5 % suht. kost. 
kun 20 % - 80 % suht. kost.
±5 % suht. kost. kun 0 % - 20 % 
ja 80 % - 100 % suht. kost.

Parametri Arvo

Hiukkaslaskuri

Kanavat (havaittavat hiukkaskoot) 2,5 μm, 10,0 μm

Virtausnopeus 0,9 l/m sisäinen pumppuohjaus

Laskuritila Pitoisuus

Laskentatarkkuus 100 % hiukkaskoossa > 0,45 µm 
(ISO 21501)

Nollalukema 1 lukema/5 minuuttia (JIS B9921)

Käynnistysviive 5 sekuntia

Näytteenottotulo isokineettinen anturi

Kalibrointi monodispersisten lateksihiukkasten
avulla (PSL-hiukkaset; NIST:n
mukaan)

Mittaussolun valolähde Laserluokka 1 (kapseloitu ja
manipulaatiolta suojattu laserluokka
3R, 780 nm, 1,5-3 mW, luokitellaan
DIN EN 60285-1 ja TROS-lasersäteilyn
mukaisesti)

Massapitoisuudet

Kanavat PM 2.5 / PM 10

Mittausalue 0 - 2000 μg/m³

Erottelukyky 1 μg/m³
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Toimituksen sisältö
• 1 x hiukkaslaskuri BQ20

• 1 x USB-liitäntäjohto

• 1 x laturi

• 1 x jalka ja ruuvi

• 1 x pikaopas

Kuljetus ja säilytys

Huomautus
Laite voi vahingoittua, jos säilytät tai kuljetat sitä
asiaankuulumattomasti.
Tutustu laitteen kuljetusta ja säilytystä koskeviin
tietoihin.

Kuljetus
Käytä laitteen kuljettamiseen siihen soveltuvaa laukkua laitteen
suojaamiseksi ulkoisilta vaikutuksilta.

Laitteen Li-ion-akut täyttävät lakisääteiset vaarallisten
materiaalien vaatimukset.

Ota huomioon seuraavat ohjeet Li-ion-akkujen kuljetuksesta ja
lähettämisestä:
• Akkuja voi kuljettaa huoletta kadulla.

• Kun lähetyksestä huolehtii kolmas osapuoli (esim.
lentokuljetus tai huolintaliike), on noudatettava pakkausta
ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetystä
valmisteltaessa on kysyttävä neuvoa vaarallisten
materiaalien asiantuntijalta.

– Lähetä akkuja vain, kun kotelo on ehjä.
– Liimaa avonaisten kontaktien päälle suoja ja pakkaa

akku niin, ettei se pääse liikkumaan pakkauksessa.
– Noudata lisäksi mahdollisia kansallisia lisämääräyksiä.

Säilytys
Kun laitetta ei käytetä, noudata seuraavia säilytysolosuhteita:
• kuivassa ja jäätymiseltä ja kuumuudelta suojattuna

• pölyltä ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa

• tarvittaessa peitteellä pölyltä suojattuna

• säilytyslämpötilan on oltava kappaleessa Tekniset tiedot
annettujen arvojen mukainen

• poista paristot kaukosäätimestä

Käyttö

Akun lataaminen
Toimituksessa akku on osittain ladattu, jotta estetään
mahdollisesta syväpurkauksesta aiheutuva vahingoittuminen.

Varoitus sähköjännitteestä
Tarkista laturi ja virtajohto ennen jokaista käyttöä
vaurioiden varalta. Jos havaitset niissä vaurioita, 
älä käytä enää akkulaturia ja virtajohtoa!

Huomautus
Akku voi vahingoittua asiaankuulumattomasta
latauksesta.
Vedä pistoke isrti laturista aina ennen kui laitat akun
laturiin tai poistat sen siitä.
Älä koskaan lataa akkua, jos ympäristölämpötila on alle
10 °C tai yli 40 °C.

Akku on ladattava ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja heikon
tehon vuoksi (pariston näyttö (11) vilkkuu). Toimi seuraavasti:
1. Liitä laturi määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.

2. Yhdistä laturi laitteen USB-liitäntään.

ð Näyttöön ilmestyy lataussymboli.
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Jalan asentaminen (lisävaruste)
Voit tarvittaessa kiinnittää toimitukseen sisältyvän jalan statiivin
kierteeseen ruuvilla.

Käynnistäminen
1. Paina painiketta Päälle/pois   niin kauan, kunnes

värinäyttö käynnistyy.

ð Kuuluu akustinen ääni.
ð Laite on käyttövalmis, kun aloitusnäyttö tulee näkyviin.

AT 33.4 °C RH 42.8 %

2016-09-19   10:22

Stopped

ug/m³size

2.5 um 0

1 0 um 0

Mittauksen suorittaminen

Tietoa
Huomaa, että siirtyminen kylmästä lämpimään saattaa
aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen piirilevyihin.
Tämä fysikaalinen ilmiö, jota ei voi välttää, saattaa
vääristää mittaustuloksia. Tässä tapauksessa näyttö
näyttää tyhjää tai vääriä lukemia. Odota muutama
minuutti, kunnes laite on sopeutunut muuttuneisiin
olosuhteisiin.

1. Poista suojus (10) mittasuppilosta (1).

2. Suuntaa laite kohti mitattavaa aluetta.

3. Paina painiketta START (6).

ð Laite laskee n. 5 sekuntia käynnistyksen alkuun.
ð Mittaus suoritetaan asetetun mittausjakson aikana.
ð Mittaustulokset näytetään näytössä mittauskanavaa

kohti.
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Järjestelmäasetukset
1. Paina painiketta SET (8) n. 2 s päästäksesi

järjestelmäasetuksiin.

ð Näkyviin tulee seuraava valikko:

2019-09-19   10:20

Date/Time

Alarm Set

Sample Time

Unit(°C/°F)

Memory View

Mass/Particle

Auto Power off

System Set

2. Paina painiketta SET /    (8) tai ESC /  (4) valitaksesi
alavalikon.

3. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

4. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) halutun alavalikon
asetusten valitsemista varten.

5. Paina lopuksi painiketta ESC (4) n. 2 s ajan poistuaksesi
alavalikosta tai järjestelmäasetusten valikosta.

Päävalikosta pääset seuraaviin alavalikoihin, joissa on lisää
säätömahdollisuuksia:

Alavalikko Toiminto

Date/Time Päiväyksen ja ajan asetus

Alarm Set Hälytyksen käynnistys/sammutus

Sample Time Mittauksen keston asetus

Unit (°C / °F) Lämpötilayksikön valinta

Memory View Muistin tilan näyttö

Mass/Particle Mittaustilan valinta
Hiukkanen (Particle) tai massapitoisuus (Mass)

Auto Power Off Automaattisen sammutuksen asetus

Päiväyksen ja ajan asetus
Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan ja valita, näytetäänkö
kellonaika muodossa 24 h vai 12 h.

2019-09-19   10:20

Date   2016-09-19

24 Hour  16:24

Date Set

Aseta päivämäärä ja kellonaika seuraavalla tavalla:
1. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) asettaaksesi vuoden.

2. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

3. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) asettaaksesi kuukauden.

4. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

5. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) asettaaksesi päivän.

6. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

7. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) valitaksesi 24h-muodon
tai A.M./P.M.

8. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

9. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) asettaaksesi tunnit.

10. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

11. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) asettaaksesi minuutit.

12. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

13. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s ajan palataksesi
järjestelmäasetusten valikkoon.

ð Päivämäärän ja kellonajan asetukset on tallennettu.
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Hälytyksen käynnistys/sammutus

2019-09-19   10:20

ON

OFF

Alarm Set

Käynnistä tai sammuta hälytys seuraavalla tavalla:
1. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) valitaksesi ON (Hälytys

päällä) tai OFF (Hälytys pois).

2. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s ajan palataksesi
järjestelmäasetusten valikkoon.

Mittauksen keston asetus
Voit valita kestääkö mittaus 30 s, 1 min, 2 min vai 5 min.

2019-09-19   10:20

30 S

1 Min.

2 Min.

5 Min.

Sample Time

Aseta mittauksen kesto seuraavalla tavalla:
1. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) valitaksesi haluamasi

mittauksen keston.

2. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s ajan palataksesi
järjestelmäasetusten valikkoon.

Lämpötilayksikön valinta
Voit valita näytetäänkö lämpötila yksikkönä °C vai °F.

2019-09-19   10:20

°C

°F

Unit Set

Vaihda lämpötilayksikkö seuraavasti:
1. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) valitaksesi 

yksikön °C tai °F.

2. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s ajan palataksesi
järjestelmäasetusten valikkoon.
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Muistin tilan näyttö
Laitteen sisäiseen muistiin voidaan tallentaa enintään 
5000 tietuetta.

2019-09-19   10:35

2016-09-19 10:20

2016-09-19 10:23

2016-09-19 10:25

2016-09-19 10:30

2016-09-19 10:31

2016-09-19 10:32

2016-09-19 10:33

00001
Memory View

Näytä muistin tila seuraavasti:
1. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) valitaksesi haluamasi

mittauksen.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää pikavalintaa mittausnäytön
painikkeella MEM (5).

2. Paina painiketta START (6) valinnan vahvistamiseksi.

ð Mittauksen arvot näytetään näytössä (9).
ð Vaihtoehtoisesti voit valita tässä näkymässä painikkeilla

SET (8) ja ESC (4) eri mittauksia. Näytön vasemmassa
yläkulmassa näytetään mittaukseen kuuluva numero.

3. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s palataksesi mittausten
näkymään.

4. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s ajan palataksesi
järjestelmäasetusten valikkoon.

Tietoa
Voit poistaa muistin painamalla mittausnäytössä ensin
painiketta ESC (4) ja sitten samanaikaisesti painiketta
MEM (5) kunnes kuuluu pitkä akustinen merkkiääni.

Mittaustilan valinta
Voit valita, lasketaanko hiukkaset (Particle) vai näytetäänkö
hiukkasten massapitoisuus (Mass).

2019-09-19   10:35

Mass

Particle

Mass/particle

Valitse mittaustila seuraavalla tavalla:
1. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) valitaksesi mittaustilan

hiukkanen (Particle) tai massapitoisuus (Mass).

2. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s ajan palataksesi
järjestelmäasetusten valikkoon.
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Automaattisen sammutuksen asetus
Voit valita, sammutetaanko laite automaattisesti 3, 10 vai 
30 minuutin kuluttua. Voit myös poistaa automaattisen
sammutuksen käytöstä (Disable).

2019-09-19   10:20

Disable

3 MIN

10 MIN

30 MIN

Auto Pow off

Aseta automaattinen sammutus seuraavalla tavalla:
1. Paina painiketta SET (8) tai ESC (4) valitaksesi haluamasi

sammutusajan.

2. Paina painiketta ESC (4) n. 2 s ajan palataksesi
järjestelmäasetusten valikkoon.

Sammuttaminen
1. Paina painiketta Päälle/Pois  niin kauan, kunnes

värinäyttö sammuu.

ð Kuuluu akustinen ääni.
ð Laite kytkeytyy pois päältä.

2. Aseta suojus (10) mittasuppiloon (1).
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Huolto ja korjaus

Varoitus lasersäteestä
Laserluokka 1
Laserin rakenne on kapselimainen.
Älä avaa laitetta välttääksesi suoraa kosketusta laseriin
ja sen säteeseen!

Puhdistus
Puhdista laite kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla
pyyhkeellä. Varmista, että laitteen sisään ei pääse nestettä. 
Älä käytä suihkeita, liuotusaineita, alkoholipitoisia
puhdistusaineita tai hankausaineita, vaan kostuta liina pelkällä
vedellä.

Korjaus
Älä tee laitteeseen muutoksia tai asenna siihen lisäosia. Käänny
laitteen korjauksen tai tarkistamisen yhteydessä valmistajan
puoleen.

Hävittäminen

Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sähkö- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitä saa hävittää
sekajätteen mukana sen käyttöiän lopussa. Lähellä sijaitseviin
keräyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinkuntasi
jäteneuvonnasta. Löydät tietoa myös tarjoamistamme muista
palautusmahdollisuuksista verkkosivuiltamme
www.trotec24.com.

Sähkö- ja elektroniikkaromun erillisen keräyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierrätys ja kaikenlainen
uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisältämien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja
ihmisten terveydelle hävittämisen yhteydessä.

Vastaat itse hävitettävien laitteiden mahdollisesti sisältämien
henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Li-Ion

Akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan ne on
Euroopan Unionin alueella hävitettävä asianmukaisella tavalla
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006
paristoista ja akuista antaman direktiivin 2006/66/EY
mukaisesti. Hävitä paristot ja akut paikallisten määräysten
mukaisesti.
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