
Användarinstruktioner  
Tack för att du valt denna produkt. 
För bästa prestanda och av 
säkerhetsskäl, bör dessa instruktioner 
följas noggrant. 
 
Användningsområde 
Denna enhet är endast avsedd för 
mätningar av vindstyrka. 
 
Allmänna försiktighetsåtgärder 
 
Enheten bör kontrolleras före varje 
användning. Om det finns synliga 
skador på enheten får den inte längre 
användas. Kontakta din återförsäljare 
för eventuella reparationer. 
 
Denna enhet får inte användas i 
närheten av lättantändliga eller 
explosiva gaser, ångor eller damm. 
 
Försök att demontera enheten får ej 
göras. 
 
Enheten får ej rengöras med 
kemikalier, bensen eller andra 
lösningsmedel. 
 
Plötsliga temperaturförändringar bör 
undvikas eftersom det kan leda till 
skadlig kondensering inuti enheten. 
 
Enheten får inte placeras under 
vatten. 
 
Enheten får inte utsättas för 
utmattningspåkänning. 

 Undvik starka magnetfält som kan finnas i 
närheten av elektrisk och elektronisk 
utrustning. Eftersom Windmaster är 
känslig för magnetiska fält kan detta 
orsaka felaktiga värden på enhetens 
display. 
 
Använd Windmaster-enheten endast inom 
de angivna användningsområdena. 
 
Undvik starka vibrationer och mekanisk 
påfrestning. 
 
Observera 
 
Batteritypen som används är inte 
återuppladdningsbar. Hantering av 
använda batterier ska ske i enlighet med 
lokala avfalls- och miljöföreskrifter. 
 
Ansvarsfriskrivning 
 
Skador och följdskador till följd av att 
dessa instruktioner inte följs täcks inte av 
garantin. 
 
Specifikationer kan ändras utan föregående 
meddelande. 
 
Windmaster är ett registrerat varumärke 
som tillhör Kaindl Electronic. 
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På- och avstängningsknappen slår 
automatiskt ifrån efter ca 8 dagar. 
 
Mätenhetsknapp: Val av mätenhet. 
Den senast angivna mätenheten 
sparas. 
 
Visar mätenhet: KMH 
(kilometer/timmen), KTS (knop), MS 
(meter/sekund), MPH (engelsk 
mil/timme). 
 
Visar aktuell vindstyrka 
 
Visar högsta vindstyrkan sedan 
senaste start. 
 
Visar ett medelvärde på vindstyrkan 
sedan senaste start. 
 
MX = HÖGSTA 
AV = MEDELVÄRDE 
Blinkande: Sätt i nytt batteri. 
 
Visar aktuell vindstyrka i Beaufort-
skala (stapeldiagram). 
 
Batterilucka. Batterityp: Lithium 
CR2032, pluspolen uppåt 
 
Stativgänga (UNC 6,35x1,27). 
Vrid inte åt för hårt! 
Maximal skruvlängd: 5, 5mm! 
 
Mätningsanvisningar: 
 
Välj ett öppet fält vid mätningar och 
håll Windmaster-enheten uppåtriktad. 
Det är inte nödvändigt att hålla 
enheten i riktning direkt mot vinden. 

 Tekniska specifikationer: 
 
Display: 
-aktuell vindstyrka 
-genomsnittlig vindstyrka 
-högsta vindstyrka 
-Beaufort-stapeldiagram 
  (* högst 8 dagars lagring av data). 
 
Mätenheter för vindstyrka (justerbara) 
-KM/H (kilometer/timmen) 
-KTS (knop) 
-M/S (meter/sekund) 
-MPH (engelska mil per timme) 
 
Mätområde: 
-2.5 … 150 km/h, 1,3 … 81 knop 
-0.7 … 42 m/s, 1.5 … 93 mph 
Upplösning: 0.1(0...19.9), 1(20…150) 
Noggrannhet: typ. +/- 4%, +/- 1 siffra 
Drifttemperatur: -20 … +50 C° 
Förvaringstemperatur: -25 … +70 C° 
Automatisk avstängning: efter ca 8 dagar. 
Stativgänga: UNC 6.35x1.27mm. 
Batterityp: CR232, utbytbart. 
Batteriets livslängd: Upp till 10 år. 
Dimensioner: 127x55x28 (39) mm. 
Vikt: ca 95 g. 
Väderbeständig. 
Garanti: 2 år (gäller inte batteri). 

 


