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Figyelem! A tönkrement készüléket és a kimerült elemeket ne 
dobja a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás 
érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a 
megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek 
megfelelően.  
   
Jellemzők: 
• A helyiségklíma ellenőrzésére szolgál 
• Beltéri hőmérséklet és relatív légnedvesség kijelzés 
• A napi maximum- és minimum-értékek állandó 
kijelzése automatikus visszaállítással 
• Kiegészítő max.-min. értéktároló kézi visszaállítással 
• Felállítható vagy falra akasztható. 
• Elemmel 
 
Műszaki adatok: 
 
Mérési tartomány: 
Hőmérséklet: -50°C ... +70°C (-58°F ... +158°F) 
Légnedvesség: 20 - 99% relatív légnedvesség 
Pontosság: 
Hőmérséklet:  ±1°C (±1,8°F) 
Légnedvesség:  ± 4%-tól 35 - 75%-ig, egyébként     ± 5% rel. 
légnedvesség.   Elem: 1,5 V-os mikroelem 
 
Elhelyezés: 
A hő- és légnedvesség mérő műszert az  akasztójával egy 
szögre vagy egy csavarra lehet akasztani, vagy a kihajtható 
támasszal felállítani.  
Kerülje fűtőtestek közelségét és a közvetlen napsütést. 
 
Kezelés: 
• Nyissa ki az elemtartót, és vegye ki az elem 
megszakító szalagot, vagy rakja be az elemet. Húzza le a 
védőfóliát a kijelzőről. 
• A napi maximum- és minimum-érték automatikusan 
kinullázódik egy adott időpontban. Ehhez be kell állítani az 
aktuális pontos időt.   Az elem berakása után azonnal, vagy a 
Mode gomb 3 másodperces nyomása után a beállító módba 
lép.  Az óra kijelzése a kijelző felső részén villog („curr.  time“).  
Állítsa be a   + - gombbal a kívánt órát. Nyomja meg még 
egyszer a MODE gombot, és ugyanúgy állítsa be a kívánt 
percet. Az R-gomb megnyomásával visszajut a normál 
üzemmódba. 
• A felső kijelző a hőmérsékletet mutatja a napi 
maximum- és minimum-értékkel együtt, míg az alsó kijelző a 
relatív légnedvességet a napi maximum- és minimum-értékkel 
együtt. 
• A „°C/°F” gombbal választhat a hőmérséklet-kijelzés 
°C és °F mértékegysége között. 
 
Max./min. tároló napi automatikus visszaállítással: 
• Az előzetes beállítás a napi maximum- és minimum 
értékek visszaállítására 0 óra. Ha meg akarja változtatni ezt az 
időpontot, nyomja meg röviden a Mode-gombot. Az óra kijelzett 
számjegye elkezd villogni az alsó kijelzőn  („auto Reset“). 
Állítsa be a + - gombbal a kívánt órát. Nyomja meg még 
egyszer a MODE gombot, és ugyanúgy állítsa be a kívánt 
percet. Az R-gomb megnyomásával visszajut a normál 
üzemmódba. 
 
 

 
 
 
Max./min. tároló kézi visszaállítással: 
• Nyomja normál üzemmódban röviden az R gombot, 
ekkor 5 másodpercre megjelennek a maximum- és minimum 
értékek a kézi memóriából.  
• A pillanatnyi értékekre való visszaállításhoz tartsa az 
R gombot 5 másodpercig nyomva. A kijelzőn "M" jelenik meg.  
 
Karbantartás: 
• Cserélje ki az elemet, ha csökkenni kezd a kijelző 
kontrasztja. 
• Ne dobja az elhasználódott készüléket és a kimerült 
elemeket a háztartási hulladék közé.  A környezetkímélő 
eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, 
vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek 
megfelelően.  
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges 
hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak. 
• A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel 
tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert. 
• Ne próbálja meg maga javítani a készüléket. 
Reklamációjával forduljon a kereskedőjéhez. A reklamáció előtt 
kérjük, cserélje ki az elemet.  A készülék felnyitása vagy 
szakszerűtlen kezelése esetén megszűnik a garancia. 
 
 
 
        
 
 


