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Onnittelut, olette tehneet järkevän päätöksen selvittäessänne kotinne sisäilman radonpitoisuuden.
Vuokraamanne radonpitoisuuden mittalaitteen tarkkuus on hyvä ja sen avulla selvitätte helposti radonaltistuksen kodissanne.
Mittauslaite on erittäin toimintavarma, helppokäyttöinen ja selkeä. Vaativat ammattilaisetkin suorittavat näillä mittauksia.
Radonmittaus on suositeltavaa tehdä viileänä/ kylmänä vuodenaikana, jolloin ikkunat ja ovet pidetään suljettuina.
Radioaktiivinen radon aiheuttaa satoja keuhkosyöpätapauksia Suomessa vuosittain, joten radonaltistusta tulisi aina välttää.

Ohjeet radonmittauksen suorittamiseen:
1. Mittauskohteiksi suositellaan makuuhuoneet ja tilat joissa oleskellaan paljon.
2. Radonpitoisuuden mittalaite sijoitetaan pöydälle, tasolle tai ripustetaan seinälle. (EI lattialle!)
3. Mittalaitetta ei tule sijoittaa metriä lähemmäs ovia, ikkunoita, patteria tai ilmanvaihtoventtiiliä.
4. Mittausaikana ei saa tuulettaa. (Vältettävä kosteutta, kuumuutta ja laitteen siirtämistä mittausaikana).
5. Kytkekää musta muuntaja pistorasiaan ja johdon päässä oleva pyöreäliitin laitteen
vasemmalla puolella olevaan reikään. (Mittalaite lähtee päälle ja siihen syttyy merkkivalot).
6. Nollaa mittalaite pitämällä Menu painiketta pohjaan painettuna 20 sekuntia.
(Menu painiketta pidetään niin kauan pohjaan painettuna kunnes näytölle tulee teksti CL)

7. Menu painiketta painamalla valitaan vihreä merkkivalo kohtaan L
8. Radonmittaus on käynnissä kun mittalaitteen näytöllä näkyy kaksi punaista viivaa ( - - )
9. Mittalaite antaa radonpitoisuuden 48 tunnin kuluttua näytölle (arvo virallisessa yksikössä Bq/m³).
10. Kirjaa mittalaitteen näyttämä lukema Suomen radonhallinta Oy:n mittauspöytäkirjaan.
11. Mittauspöytäkirjan tiedot voitte kirjata myös verkkosivuillemme www.suomenradonhallinta.fi
(Tällöin syöttämänne radonmittaustulos on tarkistettavissa mm asuntokaupan yhteydessä).
12. Mittaustuloksen tulkinnat löydätte verkkosivuiltamme www.suomenradonhallinta.fi

Mittauksen ollessa käynnissä näkymä on kuvankaltainen.
(Mitattavan tilan radonpitoisuus näkyy näytöllä 48 tunnin kuluttua)
Radonmittalaite esittää tuloksen selkeällä näytöllä. Esim:

L= Radonmittaus kahdessa vuorokaudessa.
Varmista että merkkivalo palaa kohdassa L

Menu painike
(Menua painamalla vaihdetaan asetus L/S välillä)
S= Viimeisen 7 päivän keskiarvo (ei käytetä 48h mittauksessa)
Mittalaitteen mukana toimitetaan aina mittauspöytäkirja, joten jos ette saaneet sitä tai teillä on muuta kysyttävää.
Ottakaa yhteyttä: 010-3231000 (ark 9.00-16.30)
Käyttöohje palautetaan mittalaitteen palautuksen yhteydessä.

Mikäli mittarin käyttöönotossa ilmenee ongelmia, olettehan viipymättä yhteydessä laitteen vuokraajaan.
Y-tunnus 2554083-9
Pankkiyhteys: Nordea
IBAN: FI50 1400 3000 1203 35
BIC: NDEAFIH
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