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Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de
Windmaster 2 in gebruik neemt.
U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid
en het gebruik.

Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst,

Nederland: 053 - 428 54 80
Ma. - vr.   09.00 : 20.00 uur
of via E-mail: helpdesk@conrad.nl
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Belangrijk! Beslist lezen!
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product.
Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname
en het gebruik. 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die
ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het
recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij
niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
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Gebruik waarvoor het product bedoeld is

Dit apparaat dient uitsluitend voor het meten van de windsnelheid.

Algemene veiligheidsbepalingen

Controleer voor elk gebruik het apparaat op eventuele beschadigingen. Als
er zichtbare beschadigingen aan het apparaat zijn mag deze niet meer
gebruikt worden. Voor een reparatie moet u het apparaat opsturen naar onze
Technische Dienst.

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van licht ontvlambare dampen, 
gassen of stoffen.

Open het apparaat niet met geweld.

Gebruik voor het schoonmaken beslist geen chemicaliën, benzine of
oplosmiddelen.

Vermijd sterke temperatuurwisselingen, anders vormt zich condenswater
binnen in het apparaat en dit kan leiden tot beschadigingen.

Het apparaat nooit dompelen in water.

Het apparaat niet toepassen voor permanentgebruik.

Vermijd sterke magnetische velden, zoals deze kunnen voorkomen in de
buurt van elektrische en elektronische apparatuur. Op grond van de magnetische
gevoeligheid van dit apparaat kunnen magneetvelden leiden tot een foutieve
weergave.

Gebruik het apparaat uitsluitend binnen de toegestane gebruiksparameter.

Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen en vibraties en vermijd een
sterke mechanische belasting.
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Aanwijzing

Oplaadbare batterijen kunnen met dit apparaat niet gebruikt worden. Lege
batterijen zijn chemisch afval en horen niet bij het gewone huisvuil! 
Lege batterijen kunt u zowel bij Conrad Boekelo als bij KCA-depots inleveren.

Uitsluiting van garantie

Schades, die veroorzaakt zijn door het niet opvolgen van deze gebruiks-
aanwijzing en de gevolgschades hiervan zijn uitgesloten van garantie.

Veranderingen van de technische data en uitvoering onder voorbehoud.

WINDMASTER is een geregistreerd handelsmerk van de fa. Kaindl
Electronic.
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Beschrijving van de windmaster

1 Aan/uit-toets; automatische afschakeling na ca. 8
dagen.

2 Mode-toets; keuze voor de meeteenheid, 
de keuze blijft opgeslagen in het geheugen.

3 Aanduiding meeteenheid; KM/H (kilometer/uur),
KTS (knopen), M/S (meter/seconde), MPH
(mijl/uur)

4 Weergave actuele windsnelheid
5 Weergave van de maximale windsnelheid vanaf

inschakeltijdstip
6 Weergave van de gemiddelde windsnelheid vanaf

inschakeltijdstip
7 MX = MAXIMUM (maximale waarde)

AV = AVERAGE (gemiddelde waarde)
Knipperend = A.u.b. nieuwe batterijen plaatsen

8 Weergave actuele windsnelheid volgens
Beaufortschaal (bargraph)

9 Batterijvak; type batterij: lithium CR2032, + pool naar boven!
10 Schroefdraad voor statief (UNC 6.35x1.27)

Schroef niet te vast aandraaien!
Schroeflengte max. 5,5 mm!

Meting:

Kies naar mogelijkheid een vrije plaats voor het meten en richt de 
windmaster naar boven. Het apparaat functioneert onafhankelijk van de
windrichting.
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Technische gegevens

LCD-weergaven:
- actuele windsnelheid
- gemiddelde windsnelheid*
- maximale windsnelheid
- Beaufort-bargraph

(* Geheugen max. 8 dagen)

Meeteenheden:
- KM/H (kilometer/uur), 
- KTS (knopen), 
- M/S (meter/seconde), 
- MPH (mijl/uur)

Meetbereik:
- 2,5 ... 150 KMH, 1,3 ... 81 KTS
- 0,7 ... 42 M/S, 1,5 ... 93 MPH
Resolutie : 0,1 (0 ... 19,9), 1 (20 ... 150)
Nauwkeurigheid : typ. +/- 4%, +/- digit
Gebruikstemperatuur : -20 ... +50°C
Opslagtemperatuur : -25 ... +70°C
Autom. uitschakeling : na ca. 8 dagen
Schroefdraad statief : UNC 6,35 x 1,27 mm
Type batterij : CR2032, verwisselbaar
Levensduur batterij : max. 10 jaar
Afmetingen : 127 x 55 x 28 (39 meetkop) mm
Gewicht : ca. 95 g
Weerbestendig
Garantie : 2 jaar (behalve batterij)
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