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Short manual testo 410-12

Pikaohje testo 410-1
1 Suojakansi:

käyttöasento
2 Siipipyörä
3 Lämpötilasensori
4 Näyttö
5 Toimintonäppäimet
6 Paristokotelo (laitteen

takana)

PPeerruussaasseettuukksseett    

Laite sammutettuna > paina ja pidä painettuna 2s > 
valitse ( ), Vahvista valinta ( ):
Lämpötilayksikkö: °°CC, °°FF > Nopeuden yksikkö: mm//ss, kkmm//hh, ffppmm,
mmpphh, kkttss, BBeeaauu  > Auto off-toiminto: OOFFFF, OONN

LLaaiitttteeeenn  kkääyynnnniissttäämmiinneenn  

Paina .

NNääyyttöönn  vvaallaaiissttuuss  ((1100ss))  

Laite päällä > paina .

VVaalliittssee  nnääyytteettttäävvää  yykkssiikkkköö  

Laite päällä > valitse näppäimellä:
Virtausnopeus, Virtauksen lämpötila ( )

VVaalliittssee  nnääyyttöönn  ttiillaa  

Laite päällä > valitse näppäimellä:
mittaustila > HHoolldd: arvot pidossa > MMaaxx: korkeimmat arvot > MMiinn:
matalimmat arvot > HHoolldd AAvvgg: Ajallinen keskiarvon laskenta,
katso ohje alta.

VViirrttaauukksseenn  aajjaalllliinneenn  kkeesskkiiaarrvvoo  mmiittttaauuss

Painele painiketta kunnes HHoolldd  ja AAvvgg tulevat näytölle > Pidä
näppäintä painettuna, -- -- -- -- tulee näytölle > painikkeen

vapauttaminen käynnistää keskiarvomittauksen, mittausarvot
näkyvät näytöllä > Lopeta mittaus: paina , keskiarvo tulee
näytölle.

LLaaiitttteeeenn  ssaammmmuuttttaammiinneenn::  

Laite päällä >paina ja pidä painettuna 2s.
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Turvallisuus ja 
ympäristö
Käyttöohjeesta

- Lue käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan
ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää
tarvetta varten. Anna käyttöohje myös muille laitteen
käyttäjille.

- Huomaa erityisesti seuraavasti merkityt kohdat:
Tärkeää.

Henkilö ja laitevahinkojen välttäminen

- Käytä laitetta huolellisesti, vain sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen, teknisissä tiedoissa ilmoitetuissa
olosuhteissa. Älä käytä voimaa.

- Älä säilytä laitetta samassa paikassa liuottimien kanssa tai
käytä kuivattavia aineita.

- Suorita vain ohjeissa neuvottuja huoltotoimenpiteitä toimien
ohjeiden mukaan. Käytä vain alkuperäisiä Testo varaosia.

Ympäristön suojeleminen

- Toimita käytetyt akut tai paristot kierrätyspisteeseen.

- Toimita laite käyttöiän päätyttyä kierrätykseen,
maahantuojalle tai laitteen valmistajalle, jotka käsittelevät
laitteen ympäristöä suojelevalla tavalla.
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Tuotetiedot
Testo 410-1 on virtaus ja lämpömittari, joka on tarkoitettu
virtausnopeuksien mittaukseen esimerkiksi venttiileistä,
laitteella voidaan mitata samanaikaisesti myös virtauksen
lämpötilaa.

Tekniset tiedot

MMiittttaauussoommiinnaaiissuuuuddeett

· Sensorit: 
Muovinen siipipyörä, 
NTC lämpötilasensori

· Yksiköt: 
m/s, km/h, fpm, mph, kts,
Beaufort, 
°C, °F, wind chill

· Mittausalueet: 
0.4...20 m/s, 80... 4000 fpm,
-10...50 °C, 14...122 °F  

· Resoluutiot: 
0.1 m/s, 1 fpm, 0.1 °C, 0.1 °F

· Tarkkuudet (Näennäis-
lämpötila 22 °C, ±1 yksikkö: 
±(0.2 m/s +2 % mit.arvosta), 
±(40 fpm +2 % mit.arvosta), 
±0.5 °C, ±0.9 °F

· Mittausväli: 
0.5 s 

MMiittttaarriinn  ttiieeddoott

· Suojausluokka: IP10
· Toimintalämpötila: 

-10...50 °C, 14...122 °F
· Säilytyslämpötila: 

-40...70 °C, -40...158 °F
· Virtalähde: 

2x 1.5 V type AAA
· Pariston kesto: 

100 h (Ilman näytö valoa)
· Mitat: 

133x46x25 mm ( sis.
suojakannen)

· Paino 110 g (sis. paristot ja
suojakannen)

DDiirreekkttiiiivviitt,,  ssttaannddaarrddiitt  jjaa  tteessttiitt

· EC Direktiivi: 89/336/EEC

TTaakkuuuu

· Kesto: 2 vuotta
· Takuuehdot: katso erillinen

takuukortti
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Tuotekuvaus

Mittauslaite
1 Suojakansi:

käyttöasento
2 Siipipyörä
3 Lämpötilasensori
4 Näyttö
5 Toimintonäppäimet
6 Paristokotelo (laitteen

takana)

Käyttöönotto
- PPaarriissttoojjeenn  aasseennttaammiinneenn::

11 Avaa paristokotelon kansi työntämällä nuolen suuntaan.

22 Asenna paristot (2x 1.5 V tyyppi AAA). Huomaa
napaisuus!

33 Sulje paristokotelon kansi työntämällä se takaisin
paikalleen.

- PPeerruussaasseettuukksseett  ((aasseettuusstteenn  mmuuuuttoossttiillaassssaa))::

SSääääddeettttäävväätt  ttooiimmiinnnnoott

· Lämpötilayksikkö: °°CC, °°FF
· Nopeuden yksikkö: mm//ss, kkmm//hh, ffppmm, mmpphh, kkttss, BBeeaauu
· Auto off toiminto: OOFFFF, OONN (laite sammuu automaattisesti,

mikäli painikkeisiin ei kosketa 10 minuuttiin)

11 Käynnistäessäsi laitetta, pidä painiketta painettuna
kunnes ja tulevat näytölle (asetustenmuutostila).
- Säädettävä toiminto näkyy näytöllä. Valittu asetus

vilkkuu näytöllä.

22 Hae ( ) painikkeilla haluttu valinta näytölle.

33 Vahvista valinta painamalla ( ).

44 Toista kohdat 22 ja 33 tarvittaessa muille asetuksille.
- Laite siirtyy mittaustilaan.
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Laitteen käyttö
Varmistu mittausten oikeellisuudesta:

· Aseta mittari siten, että virtaus osuu laitteen
takapuolelle.

- LLaaiitttteeeenn  kkääyynnnniissttäämmiinneenn::

- Paina .
- Laite käynnistyy mittaustilassa.

- NNääyyttöönn  vvaallaaiissttuukksseenn  kkyyttkkeemmiinneenn::

- Laite on käynnissä.

- Paina näppäintä.
- Näytön valo sammuu automaattisesti, mikäli jotain

näppäintä ei paineta 10 sekunnin sisällä.

-- MMiittttaauussyykkssiikköönn  vvaaiihhttoo::

Näytön ylemmän rivin näyttämää voidaan vaihtaa, alempi
rivi näyttää aina lämpötilaa.

SSääääddeettttäävväätt  yykkssiikköött

· Virtaus
· Virtauksen lämpötila ( ) (eroaa ympäristön lämpötilasta

vain <10°C ja >1.34m/s olosuhteissa).

- Painele painiketta, kunnes haluttu yksikkö tulee
näytölle.

-- NNääyyttöönn  nnääkkyymmäänn  vvaaiihhttoo::

VVaalliittttaavvaatt  nnääyyttöött

· Mittaustila
· HHoolldd: mittaustulos on pidossa.
· MMaaxx: Korkeimmat mitatut arvot laitteen käynnistyksen tai

nollauksen jälkeen.
· MMiinn: Matalimmat mitatut arvot laitteen käynnistyksen tai

nollauksen jälkeen.
· HHoolldd AAvvgg: Ajastettu keskiarvomittaus, katso alla.

- Painele painiketta kunnes haluttu näkymä tulee
näytölle.

VViirrttaauukksseenn  aajjaasstteettttuu  kkeesskkiiaarrvvoommiittttaauuss::

11 Painele painiketta, kunnes HHoolldd  ja AAvvgg tulevat näytölle.
Viimeisin keskiarvomittaustulos tulee näytölle.

22 Pidä painike painettuna kunnes -- -- -- -- tulee näytölle.
painikkeen vapauttaminen käynnistää

keskiarvomittauksen automaattisesti, mittaus näytöllä.
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33 Lopeta mittaus: paina painiketta. Keskiarvo näytölle. 

44 Jatka keskiarvojen mittausta: Pidä painiketta.

55 Lopeta keskiarvomittaus: paina lyhyesti .

- MMaaxx//MMiinn  aarrvvoojjeenn  nnoollllaauuss::

11 Painele painiketta kunnes nollattava arvo on näytöllä.

22 Paina pidä painike painettuna kunnes -- -- -- -- näytöllä.

33 Toista kohdat 11 ja 22 muiden nollattavien arvojen kohdalla.

- LLaaiitttteeeenn  ssaammmmuuttttaammiinneenn::

- Paina ja pidä painiketta painettuna kunnes laite
sammuu.

Laitteen huolto
- PPaarriissttoojjeenn  vvaaiihhttoo::

11 Avaa paristokotelon kansi työntämällä sitä alas kannessa
olevan nuolen osoittamaan suuntaan.

22 Vaihda paristot (2x 1.5 V tyyppi AAA). Huomaa
napaisuus!

33 Sulje paristokotelon kansi työntämällä se takaisin
paikalleen.

- KKootteelloonn  ppuuhhddiissttuuss::

- Puhdista laite tarvittaessa kostealla rätillä (saippuavesi).
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!
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Ohjeita ja vinkkejä

Kysymyksiä ja vastauksia
KKyyssyymmyyss MMaahhddoolllliinneenn  ssyyyy//rraattkkaaiissuu

HHii tai LLoo · Mittausarvot mittausalueen ulkopuolella
(liian matala tai korkea): Pysy laitteelle
ilmoitetulla mittausalueella..

· Jäljellä <10 min: Vaihda paristot.

Testo jälleenmyyjä, -maahantuoja ja Testo asiakaspalvelu
(www.testo.com) vastaavat mielellään laitteita koskeviin
kysymyksiin.


