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Meny (Menu)
Du når menyn genom att 
klicka på den övre vänstra 
knappen. Menyn innefattar:

Enhet (unit) .................. μSv/h
Alarm ................... 0.30 μSv/h
Ljud (sound)......... ............. on

Navigera i menyn

Efter att du nått menyn 
manövrerar du nedåt med 
den nedre vänstra knappen. 
När du nått ända ner 
hoppar markören automa-
tiskt upp igen.
För att välja klickar du med 
den övre vänstra knappen.

Gå ur menyn
Klicka på den stora knappen 
för att backa.

Stäng av
Håll inne den stora knappen 
tills displayen är blank. Alla 
inställningar sparas.

Snabbstartsguide

Installera batterier
Öppna batteriluckan på baksidan 
och sätt in en eller två batterier. 
(Två batterier håller dubbelt så 
länge.) Riktningen syns på 
insidan detektorn.

Sätt på detektorn (ON)
Håll inne den stora runda 
knappen tills displayen visar 
“RD1503+”. Enheten påbörjar 
mätningen direkt.

Första resultatet
Mätresultatet uppdateras 
automatiskt var 10 sekund. 
Resultatet varierar. Det är helt 
normalt då sönderfallen sker 
slumpmässigt. Det säkraste 
resultatet får du när alla fyra sidor 
av kvadraten till vänster är iritade (efter 40 
sekunder).

1. LCD-skärm.
2. Menyknappen. Den har tre funktioner: Öppna menyn,

gå in på undermenyer och göra val.
3. Markörknappen. Flyttar markören och byter mellan

mätmetod: REALTIDSVÄRDE och DOS.
4. På och av-knapp. Backar också i menyerna.
5. Batterilhållare.

TIPS: I menyn ser du vad respektive knapp gör om du 
trycker på den. Om du t.ex. ser att det står dos vid den 
nedre vänstra knappen (på displayen) så kan du klicka 
på motsvarande knapp för att se den ackumulerade 
dosen. 
Står det i stället "now" vid knappen så ser du just nu 
dosen men kan klicka på knappen för att få nuvärdet.
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Bakgrund (background)..... off
Vibration.............................off



1. Batteriladdning:
- fullt laddat
- nästan slut
- byt batteri

2. Mätvärde.

3.      Kvantitativ mätning, varje blinkning av den svarta 
rutan innebär att ett strålningskvanta (sönderfall) nått 
sensorn.

4.  - Detektorcykelräknare — Praktiskt sett en timer som 
räknar 10-sekundersintervallen.Varje sida i kvadraten 
motsvarar 10 sekunder mätning.

5.      När bakgrundsmätning (background mode) är 
på visar nedåtpilen att värdet är under 
bakgrundsnivå, därav 0.00.

Söka (scanna) efter 
strålning.
Så snart enheten aktiveras 
börjar mätningarna. Första 
resultatet ges efter 10 sekunder.

      Varje gång en strålningspartikel eller foton når sensorn 
(inklusive den vanliga bakgrundsstrålningen) blinkar en 
svart ruta fram. Antalet blinkningar du ser är proportionellt 
med doshastigheten.

Alltmedan mätningen fortsätter ser du linjer som ritas runt 
denna svarta ruta. Efter 40 sekunder (fyra streck) har du det 
tillförlitligaste resultatet.

- första 10-sekunders cykeln
- andra 10-sekunders cykeln
- tredje 10-sekunders cykeln
- fjärde... nu har du ett snittvärde över 40 sekunder

Medelvärdet slås ut över tid tills du uppnår ett 40-sekunders 
intervall, därefter mäts de sista 40 sekunderna (uppdateras 
med 10 sekunders intervall).

Viktigt: De första cyklerna är endast till för att ge ett 
preliminärt resultat. Eftersom det rör sig som 
slumpvisa sönderfall kan du få både mycket låga och 
mycket höga värden. Det är därför snittet (efter 40 
sekunder) som är intressantast.

μSv/h mikro-sievert per timme

0.10 Ganska lågt, det blir inte mycket lägre än så

0.21 Ganska normalt, beror på den lokala geologin

0.42 Händer då och då, ingen anledning till oro, 
men håll ett öga på utvecklingen.

0.83

1.25 Realistisk risk för cancer om utsatt under ett år.

4.17 Realistisk risk för cancer om utsatt under 90 dygn.

20,000 μSv: Årsgräns för kärnkraftverksarbetare. 

100,000 μSv: Årsgräns för Fukushima-arbetare.

Sievert-beräkningar baserade på isotopen Cesium-137.

6.  Klicka för meny (visar vad den övre vänstra knappen 
    gör.

7. Byt mellan "nuvärde" och "ackumulerad dos":

8. Bakgrundsstrålning (om bakgrund är i funktion).

9. OFF — stäng av genom att hålla inne i några 
sekunder.

10. — Vibrationsalarm på.

11.  — Ljudalarm på.

12. Alarm - tröskelvärde — det värde där varningssignal 
(ljud eller vibration) ljuder. 0,10 - 0,9 i  μSv/h. Eller 10 to 
90 i μRem/h.

- 0.30 är förinställd nivå för μSv/h
- 30 är förinställd nivå för μRem/h

13. Units:

- mikro Sievert per timme (modern enhet)
- mikro Röntgen per timme (äldre enhet)
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TIPS: Normalt rekommenderar vi att du använder 
bakgrund-läget. I detta läget tas ett snitt under fem cykler 
(c:a 50 sekunder). Denna baslinje gör att detektorn kan 
signalera så snart en ökning av strålningen  uppstår.

Hur mycket är farligt?

Strålning av olika slag påverkar oss olika. Därför har 
enheten Siverts skapats. Den jämför skadeverkan av de 
olika strålningsformerna. En Sievert är väldigt mycket och 
skapar omedelbart strålningssjuka. Därför används 
tusendels Sievert (millisievert) samt miliondels Sievert 
(mikrosievert) för att kunna motsvara vad vi i vardagen 
utsätts för.

1 mSv/h, 1 millisivert/timme = 1/1 000 Sievert/timme
1 μSv/h, 1 mikrosievert/timme = 1/1 000 000 Sievert/timme

VARNING - ingen anledning till panik, men 
håll reda på utvecklingen, undvik att vistas i 
regn samt onödiga resor.




