
AirMonitor PURE

ET

RO

BG

EL

SL

HU

SK

HR

02

07

12

17

22

27

32

37

FI

PT

SV

NO

TR

RU

UK

CS

DE

EN

NL

DA

FR

ES

IT

PL

     1% ...
     99% rH

PM 10 
STATUS



27

AirMonitor PURE

Общие указания по технике безопасности
–  Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, 

указанных в спецификации. 
– Внесение изменений в конструкцию прибора не допускается.
–  Не подвергать прибор действию механических нагрузок, повышенных 

температур или мощных вибраций.
–  Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций строго 

запрещена.  
–  Данное устройство предназначено для использования только внутри 

помещений, поэтому его нельзя подвергать воздействию влаги или дождя, 
т. к. в противном случае существует опасность поражения электрическим 
током.

–  Использовать только оригинальные комплектующие принадлежности.  
В случае использования не оригинальных комплектующих принадлежностей 
гарантия аннулируется.

 –  Не допускается использование вместе с зарядным устройством 
удлинителей или аналогичных аксессуаров, которые не были одобренные 
производителем для использования, так как это может привести к 
возгоранию, поражению электрическим током или травме.

Назначение / Применение
Этот измерительный прибор определяет концентрацию взвешенных в 
воздухе мелких твердых частиц по двум категориям. Измеренное значение 
классифицируется в три этапа на основе нормативных предельных и целевых 
значений. Цветовая и цифровая индикация служат для оповещения и 
предупреждения пользователя о наличии в воздухе помещения вредной 
для здоровья концентрации мелких твердых частиц. Прибор оснащен 
дополнительными функциями измерения уровня влажности, температуры и 
отображения текущего времени.

RU

Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый 
проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения“, а также 
последнюю информацию и указания, которые можно найти по ссылке на 
сайт, приведенной в конце этой инструкции. Соблюдать содержащиеся 
в этих документах указания. Этот документ следует хранить и при 
передаче прибора другим пользователям передавать вместе с ним.

!
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1 Индикация концентрации 
мелких твердых частиц на 
дисплее PM 2.5

2 Индикация концентрации 
мелких твердых частиц на 
дисплее PM 10

3 Индикация значений  
PM 2.5

4 Индикация значений  
PM 10

5 Акустический сигнал ВЫКЛ

6 Отображение реального 
времени в режиме  
12/24 ч

7 Индикация температура  
в °C

8 Индикация уровня 
влажности воздуха

–  Измерительный прибор соответствует требованиям и нормам 
безопасности и электромагнитной совместимости согласно директиве ЕС 
по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, а также директиве ЕС по 
электромагнитной совместимости 2014/30/EU.

–  Компания Umarex GmbH & Co KG настоящим заявляет, что электрический 
прибор AirMonitor PURE соответствует требованиям и другим положениям 
Европейской директивы по низковольтному оборудованию 2014/35 / EU 
(LVD) и директивы по электромагнитной совместимости 2014/30 / EU. 

–  С полным текстом ЕС-декларации соответствия можно ознакомиться по 
следующей далее ссылке: http://laserliner.com/info?an=ALA

Работа от сетевого блока питания
Прибор работает от блока питания, 
который входит в комплект поставки.

Правила техники безопасности
Обращение с электромагнитным излучением

RU
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a b c

Что такое PM 2.5 или PM 10?
Мелкие твердые частицы диаметром 2.5 и 10 микрометров относятся к числу 
наиболее опасных загрязнителей воздуха. Взвешенные в воздухе мелкие 
твердые частицы PM 10 представляют собой пыльцу и аллергены растений 
и цветов. Мелкие твердые частицы PM 2.5 — это промышленные выбросы, 
которые из-за своего небольшого размера особенно глубоко проникают в 
дыхательные пути и вызывают серьезное повреждение легких.

Установка времени
1)  «Кнопку часов» (a) удерживать нажатой в 

течение 3 секунд. Индикация значений  
часов мигает.

2)  Чтобы перейти к настройке значений  
минут, нажать «кнопку часов» (a).

3)   Установка значений часов или минут с 
помощью кнопок «ночной режим» (b)  
и «»предупредительный сигнал» (c).

a Кнопка часов для установки 
времени

b Кнопка ночного режима для 
затемнения дисплея в ночное 
время

c Кнопка звукового сигнала 
ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка часового режима 
12/24 ч

d Разъем для подключения 
блока питания

1 Индикация концентрации 
мелких твердых частиц на 
дисплее PM 2.5

2 Индикация концентрации 
мелких твердых частиц на 
дисплее PM 10

3 Индикация значений  
PM 2.5

4 Индикация значений  
PM 10

5 Акустический сигнал ВЫКЛ

6 Отображение реального 
времени в режиме  
12/24 ч

7 Индикация температура  
в °C

8 Индикация уровня 
влажности воздуха

RU
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Индикация концентрации мелких твердых частиц на дисплее

Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения  
по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах,  
в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с 
кардиостимуляторами.В таких условиях существует возможность 
опасного воздействия или возникновения помех от и для электронных 
приборов. 

!

Информация по обслуживанию и уходу
Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать 
чистящие средства, абразивные материалы и растворители.  
Прибор хранить в чистом и сухом месте. Все работы по техническому 
обслуживанию могут выполняться только квалифицированными 
специалистами. В случае любого повреждения прибора необходимо провести 
техническое обслуживание (повреждение силового кабеля или вилки, 
попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
воздействие дождя или влаги, сбои в работе, например, в результате 
падения).

RU

PM 2.5 0… < 10 мкг/м³ > =10…<25 мкг/м³ >=25 мкг/м³

Цвет зеленый желтый красный

Аварийный сигнал – –

PM 10 0… < 25 мкг/м³ > =25…<50 мкг/м³ >=50 мкг/м³

Цвет зеленый желтый красный

Аварийный сигнал – –
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Технические характеристики  
(Подлежит техническим изменениямбез предварительного извещения. Rev21W34)

Измеряемый параметр Концентрация мелких твердых частиц   
PM2.5 / PM10, Температура окружающей 
среды, Влажность воздуха

Температура  
окружающей среды
Диапазон измерения
Точность

-9,9°C ... 50°C
± 1°C

Влажность воздуха 
Диапазон измерения 
(относительная)
Точность (абсолютная) 
Влажность воздуха 
(относительная)

1% … 99%

± 3% (30% ... 70%) 
± 5% (0% … 30%, 70% … 100%)

Мелкие твердые частицы
Диапазон измерения  

Точность

Диапазон диаметров частиц:

PM2.5:  0 … 999 мкг/м³
PM10:  0 … 999 мкг/м³
PM2.5:   0 … 100 мкг/м³ (± 10 мкг/м³),  

 100 … 999 мкг/м³ (± 10%)
PM10:   0 … 100 мкг/м³ (± 25 μg/m³),  

 100 … 999 мкг/м³ (± 25%)
PM2.5:  300 нм … 2.5 мкм
PM10:  300 нм … 10 мкм

Питающее напряжение Сетевой блок питания 5 В/DC / 1 А
Рабочие условия 0°C … 40°C, влажность воздуха макс.  

80% rH, без образования конденсата, рабочая 
высота не более 2000 м над уровнем моря

Условия хранения -10°C … 60°C, влажность воздуха макс.  
80% rH, без образования конденсата

Размеры (Ш x В x Г) 90 x 91 x 33 мм
Вес 150 г

Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы, 
регламентирующие свободный товарооборот  
на территории ЕС.
Данное изделие представляет собой электрическийприбор, 
подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации 
в разобранном виде в соответствии с европейской 
директивой о бывших в употреблении электрических  
и электронных приборах.
Другие правила техники безопасности и дополнительные 
инструкции см. по адресу: 
http://laserliner.com/info?an=ALA

RU
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Загальні вказівки по безпеці
–   Використовуйте прилад виключно за призначеннями  

в межах заявлених технічних характеристик. 
–  Забороняється змінювати конструкцію приладу.
–  Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше 

анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
–  Приладом не можна користуватися в разі відмові однієї чи кількох функцій.  
–  Цей пристрій призначений для використання тільки всередині приміщень, 

тому його не можна піддавати дії вологи або дощу, інакше виникає ризик 
ураження електричним струмом.

–  Використовуйте лише оригінальне комплектуюче приладдя. У разі 
використання неоригінального комплектуючого приладдя гарантія 
анулюється.

 –  В жодному разі не можна використовувати разом із зарядним пристроєм 
подовжувачі або аналогічні аксесуари, які не були схвалені виробником 
для використання, оскільки це може призвести до пожежі, ураження 
електричним струмом або травми.

Функція / Призначення
Цей вимірювальний прилад визначає концентрацію зважених у повітрі 
дрібних твердих часток за двома категоріями. Виміряне значення 
класифікується в три етапи на основі нормативних граничних і цільових 
значень. Колірна та цифрова індикація служить для сповіщення та 
попередження користувача про наявність в приміщенні шкідливого для 
здоров'я вмісту зважених дрібних твердих часток. Прилад оснащений 
додатковими функціями вимірювання рівня вологості, температури та 
відображення поточного часу.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру «Інформація 
про гарантії та додаткові відомості», яка додається, та ознайомтесь з 
актуальними даними та рекомендаціями за посиланням в кінці цієї 
інструкції. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ 
зберігати та докладати до пристрою, віддаючи в інші руки.

!

UK
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1 Індикація концентрації 
дрібних твердих часток  
на дисплеї PM 2.5

2 Індикація концентрації 
дрібних твердих часток  
на дисплеї PM 10

3 Індикація значень PM 2.5

4 Індикація значень PM 10

5 Акустичний сигнал ВИМК

6 Відображення поточного  
часу в режимі 12/24 год

7 Індикація температури  
в °C

8 Індикація рівня вологості 
повітря

–  Вимірювальний прилад відповідає вимогам і нормам щодо безпеки та 
електромагнітної сумісності згідно директиви ЄС щодо низьковольтного 
обладнання 2014/35/EU, а також згідно директиви ЄС щодо 
електромагнітної сумісності 2014/30/EU.

–  Компанія Umarex GmbH & Co KG заявляє, що електричний прилад  
AirMonitor PURE відповідає основним вимогам та іншим положенням 
директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EU, а також 
директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU. 

–  З повним текстом декларації відповідності ЄС можна ознайомитися за 
посиланням: http://laserliner.com/info?an=ALA

Режим експлуатації від блоку 
живлення
Прилад працює від блоку живлення, який 
входить до комплекту поставки.

Вказівки з техніки безпеки
Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання

UK
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Що таке PM 2.5 або PM 10?
Дрібні тверді частки діаметром 2.5 і 10 мікрометрів відносяться до числа 
найбільш небезпечних забруднювачів повітря. Зважені в повітрі дрібні тверді 
частинки PM 10 представляють собою пилок і алергени рослин і квітів. Дрібні 
тверді частинки PM 2.5 — це промислові викиди, які через свій невеликий 
розмір особливо глибоко проникають в дихальні шляхи та викликають 
серйозне пошкодження легень.

a b c

Встановлення часу 
1)  «Кнопку годинника» (a) утримувати  

натиснутою протягом 3 секунд. Індикація 
значень годин блимає.

2)  Щоб перейти до налаштування значень  
хвилин, натиснути «кнопку годинника» (a).

3)  Встановлення значень годин або хвилин за 
допомогою кнопок «нічний режим» (b)  
і «попереджувальний сигнал» (c).

a Кнопка годинника для 
встановлення часу

b Кнопка нічного режиму  
для затемнення дисплея в 
нічний час

c Кнопка акустичного  
сигналу ВВІМК/ВИМК

Кнопка часового режиму 
12/24 год

d Роз'єм для підключення 
блоку живлення

UK
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Індикація концентрації дрібних твердих часток на дисплеїa Кнопка годинника для 
встановлення часу

b Кнопка нічного режиму  
для затемнення дисплея в 
нічний час

c Кнопка акустичного  
сигналу ВВІМК/ВИМК

Кнопка часового режиму 
12/24 год

d Роз'єм для підключення 
блоку живлення

Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, 
наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з 
людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного 
впливу або порушення роботи електронних пристроїв / через 
електронні пристрої. 

!

Інструкція з технічного обслуговування та догляду
Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати застосування 
миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Зберігати пристрій у 
чистому, сухому місці.
Всі роботи з технічного обслуговування мають виконувати тільки кваліфіковані 
фахівці. У разі будь-якого пошкодження приладу необхідно провести технічне 
обслуговування (пошкодження силового кабелю або вилки, потрапляння 
всередину приладу сторонніх предметів, речовин, рідин, вплив дощу або 
вологи, збої в роботі, наприклад, внаслідок падіння).

UK

PM 2.5 0… < 10 мкг/м³ > =10…<25 мкг/м³ >=25 мкг/м³

Колір зелений жовтий червоний

Попереджувальний сигнал – –

PM 10 0… < 25 мкг/м³ > =25…<50 мкг/м³ >=50 мкг/м³

Колір зелений жовтий червоний

Попереджувальний сигнал – –
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Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. Rev21W34)

Вимірюваний параметр Концентрація дрібних твердих часток 
PM2.5/ PM10, Температура навколишнього 
середовища, Вологість повітря

Температура 
навколишнього 
середовища
Діапазон вимірювання
Точність

-9,9°C ... 50°C
± 1°C

Вологість повітря 
Діапазон вимірювання 
(відносна)
Точність (абсолютна) 
Вологість повітря (відносна)

1% … 99%

± 3% (30% ... 70%) 
± 5% (0% … 30%, 70% … 100%)

Дрібні тверді частки
Діапазон вимірювання  

Точність

Діапазон діаметрів часток:

PM2.5:  0 … 999 мкг/м³
PM10:  0 … 999 мкг/м³
PM2.5:   0 … 100 мкг/м³ (± 10 мкг/м³),  

 100 … 999 мкг/м³ (± 10%)
PM10:   0 … 100 мкг/м³ (± 25 мкг/м³),  

 100 … 999 мкг/м³ (± 25%)
PM2.5:  300 нм … 2.5 мкм
PM10:  300 нм … 10 мкм

Живлення Блок живлення 5 В/DC / 1 A
Режим роботи 0°C … 40°C, вологість повітря макс. 80% rH, без 

конденсації, робоча висота макс. 2000 м над 
рівнем моря (нормальний нуль)

Умови зберігання -10°C … 60°C, вологість повітря max. 80% rH, 
без конденсації

Розміри (Ш x В x Г) 90 x 91 x 33 мм
Вага 150 г

Нормативні вимоги ЄС й утилізація
Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо 
вільного обігу товарів в межах ЄС.
Згідно з європейською директивою щодо електричних  
і електронних приладів, що відслужили свій термін, 
цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації 
окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація  
на сайті: http://laserliner.com/info?an=ALA

UK
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com

AirMonitor PURE


