
GX-3R- / GX-3R Pro -pikaopas 

Huomautus: Katso lisätietoja käyttöoppaasta. 

1. Virran kytkeminen
Pidä [POWER/MODE] -painiketta painettuna, kunnes summeri piippaa kerran. 
Näkyviin tulee erilaisia asetuksia. Noin 40 sekunnin kuluttua summeri piippaa kaksi kertaa sen 
merkiksi, että mittaustila on valmis. 

2. Tarkistukset ennen käyttöä
2-1. Pariston varauksen tarkistaminen
Kun pääyksikkö on siirtynyt mittausnäyttöön, tarkista pariston varauskuvake. 
Jos pariston varauskuvakkeessa on yksi palkki tai se vilkkuu, lataa pääyksikkö tai vaihda 
kuivaparistot*. 

: riittävä 
: matala 
: lataa paristo. 

Pariston varauskuvake vilkkuu, jos pariston varaus tippuu lisää. 
* Katso kohta "5. Litiumionipariston lataaminen / kuivaparistojen

vaihtaminen".

2-2. Suodattimen tarkistaminen
Varmista, että tuotteen alareunassa oleviin antureihin kiinnitetty 
suodatin ei ole kontaminoitunut tai tukkeutunut. 
Vaihda suodatin, jos havaitset kontaminoitumista tai 
tukkeutumista. 
*Lisätietoja suodattimen vaihtamisesta on käyttöoppaassa.

Varoitus: jos suodatin on kontaminoitunut tai tukkeutunut, tarkka tunnistus ei välttämättä 
ole mahdollista. 

PT0fi-1730 

Käyttöohjeet 

① Näyttää kaasupitoisuuden ja muita
tietoja.

② Kytkee ja katkaisee virran.
③ Suorittaa ilman kalibroinnin.
④ Valot vilkkuvat punaisina

hälytystilanteessa.
⑤ Käyttö- ja hälytysäänet.
*Asettelu on sama kuin mallissa GX-3R Pro.

Anturit 

Osien nimet 

① LCD-näyttö

② POWER/
MODE
-painike

③ AIR -painike

④ Hälytysten
merkkivalot

④ Hälytysten
merkkivalot

⑤ Summerin aukko

40 sekunnin kuluttua 

GX-3R- ja GX-3R Pro -malleja käytetään samalla tavalla. Tämän 
asiakirjan kuvauksissa viitataan malliin GX-3R. 

Pariston varauskuvake 
Kuvake näkyy GX-3R Pro 
-mallin oikeassa
yläkulmassa.
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Käyttöohjeet 
3. Ilman kalibrointitoimenpide 
Pidä [AIR] -painiketta painettuna mittausnäytössä ja vapauta painike, kun summeri piippaa kaksi 
kertaa ja LCD-näytön alareunaan tulee teksti "RELEASE". Kaasupitoisuus muuttuu nollaksi (happi 
20,9 %). 
Normaali tunnistus on mahdollista vasta, kun tämä toiminto on tehty ja näyttö on siirtynyt 
mittausnäkymään. 
 
 
 
 
 
Varoitus: jos toiminto suoritetaan ympäristössä, jossa ei ole raitista ilmaa, kalibrointi ei ole 

kelvollinen ja johtaa vaaratilanteisiin kaasuvuotojen yhteydessä. 
 
4. Virran katkaiseminen 
Pidä [POWER/MODE] -painiketta painettuna, kunnes summeri piippaa neljä kertaa. 
Virta on katkaistu, kun LCD-näyttö sammuu. 
 
 
 
 
 
5. Litiumionipariston lataaminen / kuivaparistojen vaihtaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varoitus: lataa litiumioniparisto tai vaihda kuivaparistot turvallisessa paikassa. 

[Kuivaparistojen lataaminen] 
Avaa paristokotelon kansi. Aseta uudet 
paristot paikalleen oikein päin. Sulje 
paristokotelon kansi ja lukitse se. 

[Litiumionipariston lataaminen] 
Tarkista LCD-näytössä oleva pariston 
varauskuvake. Lataa paristo, jos pariston 
varaus on matala. Kytke AC-adapteri 
pääyksikön taustapuolella olevaan pariston 
latausliitäntään. Varmista, että pääyksikön 
yläosassa oleva latauksen merkkivalo palaa 
oranssina. Latauksen merkkivalo on vihreä, 
kun lataus on valmis. Kun lataus on valmis, 
irrota AC-adapteri. 

Paristokotelon kansi 
AC-adapteri 

Latauksen 
merkkivalo 

Pariston 
latausliitäntä 


