
 

KÄYTTÖOHJE 
Painikkeet 

 

 

PÄÄLLE: Paina 1 s 
POIS: Paina 2 s 
VALO: paina lyhyesti kun laite on päällä 

 YLÖS: asetustila START / STOP: kronometritila 

 ALAS: asetustila LAP / RESET: kronometritila 

 ASETA / KALIBROI: asetustila 

 RESETOI: paina 3 sekuntia 
 

Siirry asetustilaan painamalla  painiketta. Uudelleen painaminen vahvistaa mahdolliset asetusmuutokset, 

muuten se siirtyy seuraavaan asetuksen. Muokkaa asetuksia painamalla  ja painikkeita.  

Tuulen mittayksiköt (eole + meteos) 

Valittavat yksiköt ovat: solmut, km / h, m / s, fps ja bft. Kun yksikkö on asetettu se näkyy ylhäällä oikealla. 

Oletus on Beaufort. 

Lämpöyksiköt (meteos) 

Valittavissa olevat yksiköt ovat: ° F, ° C, ° F  ja ° C .  ( =huomioidaan tuulen vaikutus) 

Keskituulen mittausajan asettaminen (eole + meteos) 

 Valittavat ajat: --- (painotus), 3 '', 6 '', 12 '', 30 '', 1 ', 6', 30 ', 1:00', 6:00 ', 12:00' , 24:00 'tai ajastin . 

Ajastintila mahdollistaa keskiarvon mittauksen aloituksen (paina ) ja pysäytyksen (paina ) välillä. Tämä 

aika näkyy alemmilla viivoilla. Tämä ajastin mahdollistaa LapTime-toiminnon käytön (paina , symboli 

vilkkuu). Painikkeen avulla myös ajastin nollautuu. Tämä toimii samalla tavoin kuin tavallinen kronometri. 

 Tuuli- ja lämpötilanäytöt (meteos) 

 Valittavissa olevat näytöt ovat: ---, MIN, AV, MAX. Jos AV on valittu, lämpötilan ja tuulen keskiarvo 

näytetään . Keskiarvojen näyttö tehdään aina samanaikaisesti tuulelle (keskellä) ja lämpötilalle (alhaalla). 

Muut tilat (---, MIN, MAX) koskevat vain lämpötilaa. Näytön säätö ei ole mahdollista, jos valitut yksiköt ovat 

° F  tai ° C . 

Tuulen mittaus 

Tärkeää: Suojakorkki on irrotettava. Juoksupyörällä on suurin herkkyys pystysuorassa asennossa (sen 

magneettisen levitation takia) ja optimaalinen tarkkuus, kun sen pyörimisakseli on kohtisuorassa tuulen 

suuntaan.  

  



Hetkellinen tuulen nopeus (ylhäällä) 

Maksimituulennopeus (keskellä) 

Maksimituulennopeus keskituulen mittausajan aikanana näytetään keskellä. Arvo nollautuu nollaan muistin 

RESETOINNIN aikana. Keskimääräinen arvo näkyy kolmannella rivillä ja keskiarvo lasketaan ennalta valitulla 

ajalla. Tämä koskee vain Eolea. 

 

 Lämpötilan mittaus (meteos) 

Hetkellinen lämpötila 

Tärkeää: Instrumentin terminen inertia vaikuttaa suoraan mittauksen vakautumisaikaan. Mitä suurempi 

lämpötilaero on, sitä pidempi tämä aika on. Tämä aika on lyhyempi, jos tuulen nopeus on korkeampi.  

 

Tuulenvaikutus (wind-chill) 

Altistuminen matalille lämpötiloille on mahdollisesti vaarallista ihmiskeholle. Mutta 

tiesitkö, että tuuli on merkittävä osa siitä, miten kehosi todella tuntee lämpötilat? 

Esimerkiksi jos ympäristön lämpötila on 0 ° C ja tuuli 30 km/h se vasta -13 °C lämpötilaa!  

 

Min ja max lämpötila 

Nämä kaksi tilaa osoittavat keskiarvon aikana mitatut minimi- tai maksimiarvot. Arvo 

nollataan RESET-painikkeella. Nämä arvot eivät ole kehon tuntemia lämpötiloja.  

 

Takuu 

Laitteellasi on yksi vuosi takuu materiaali- tai valmistusvirheistä alkaen JDC ELECTRONIC SA: sta 

ostopäivästä alkaen. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutuvaa vahinkoa. Tuulenmittausperiaate 

perustuu juoksupyörän tuottaman pyörivän magneettikentän havaitsemiseen. Jos laitteeseen kohdistuu 

voimakas magneettikenttä, jonka muuntaja tai moottori tuottaa, voi tapahtua, että laitteella on ei-

toivottuja arvoja ilman rotaatiota juoksupyörältä. 


