
 Beschrijving

Lang drukken: Power on/Power off knop
Kort drukken: Wissel Celsius naar Fahrenheit

2 Display

3 Type-c oplaad-interface

1

Display instructies

Maintenance
Opbergen
U kunt het toestel laten staan of u kunt het ook opbergen in de doos. Op een koele, droge plaats.

Schoonmaken
Veeg stof af met een vochtige doek, gebruik nooit vloeistoffen of schuurmiddelen om schoon te 
maken. Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de 
gebruiker om dit toestel te bedienen ongeldig maken.

Garantie en klantenondersteuning
Voor verdere vragen, hulp of ondersteuning, aarzel niet ons te contacteren.

Als u bij een andere verkoper hebt gekocht, neem dan rechtstreeks contact met hen op voor 
service of garantie.

 Air Quality Monitor

 1x Air Quality Monitor 
1x USB oplaadkabel
 1x Handleiding

Product afbeelding

(vooraanzicht) (achter aanzicht)

Air quality monitor

1200mA

5V --1000mA
_

100mm*69mm*35mm

136g

Technische specificaties

Batterij level

    data monitoring
.

CO2

A) GOOD------Lucht kwaliteit is uitstekend. B) OK------Lucht CO2 is normaal.
C) POOR------Het huidige CO2 level in de omgeving is heel hoog

TVOC data monitoring
A) GOOD------Lucht kwaliteit is uitstekend. B)  OK------Lucht TVOC is normaal.

C) POOR------Het huidige TVOC level in de omgeving is heel hoog

HCHO data monitoring
A) GOOD------Lucht kwaliteit is uitstekend. B) OK------ Lucht HCHO is normaal.

C) POOR------Het huidige HCHO level in de omgeving is heel hoog

Temperatuur en luchtvochtigheid
A) Lucht temperatuur monitoring
B) Luchtvochtigheid monitoring

Imported by:
SANUTAL
Herentalsesteenweg 85
2280 Grobbendonk
Tel. +32 (0)3 355 21 00

1. Druk min. 5 seconden op de opstart knop en wacht tot het toestel 2 x het "biep" 
geluid maakt. Het toestel zal vervolgens 2 minuten kalibreren. Nadien start het toestel met meten.

2. Start interface display : Batterij, CO2, TVOC, HCHO, temperatuur en luchtvochtigheid level.
3. Luchtkwaliteit levels: "GOOD": huidige luchtkwaliteit is uitstekend - "OK": huidige luchtkwaliteit is in 

het normale bereik - "POOR": huidige luchtkwaliteit overschrijdt de normale luchtkwaliteit.
4. Wanneer de luchtkwaliteit "OK" is, zal het toestel tweemaal BB biepen om u te herinneren aan de 

huidige luchtkwaliteit. Wanneer de luchtkwaliteit "POOR" is, zal het toestel tweemaal BBB biepen om 
u  eraan te herinneren dat de luchtkwaliteit de normale grens overschrijdt.

5. Door kort te drukken op de start knop, kan je wisselen tussen Celsius en Fahrenheit

Intro
Dank u voor het kopen van de luchtkwaliteit monitor van Sanutal, lees deze gebruikershandleiding 
zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als u om het even welke 
hulp nodig heeft betreffende dit toestel, aarzel niet ons ondersteuningsteam te contacteren en uw 
productmodel door te geven.

Dit product laat u de luchtkwaliteit in uw omgeving meten. Zo worden de temperatuur, 
luchtvochtigheid, kooldioxide, vluchtige organische stoffen en formaldehyde inhoud opgemeten.
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