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VISTA digitális ablakhőmérő 

 
Rend. sz.: 64 62 44 

 
Jellemzők:  
• A külső hőmérséklet leolvasása belső helyiségből  
• Maximális és minimális értékek kijelzése, automatikus 

visszaállítással 
• Könnyen rögzíthető, ablaktisztításkor levehető 
• Beltéri használatra is alkalmas 
• Időjárásálló 
 
Műszaki adatok:  
 
Külső hőmérséklet mérési 
tartomány 

-25oC…+70oC   

Beltéri hőmérséklet mérési 
tartomány 

0oC … +40oC  

Pontosság: kívül: +/-1,5oC 
belül: +/-1oC  

Felbontás 0,1oC  
Elem LR44, 1,5V 
 
Felszerelés: 
Ablakhőmérőként:  
Rögzítse a tartót a mellékelt öntapadó fóliával kívülről az 
ablaküvegen. Az ablaküveget előbb tisztítsa meg 
(tisztítószer nélkül!). 
Belső hőmérőként:  
Rögzítse a tartót a mellékelt öntapadó fóliával a kívánt 
helyen. A készülék a tartóba egyszerűen betehető ill. 
kivehető.  
 
Figyelem! 
• Ne tegye a hőmérőt olyan helyre, ahol közvetlen 

napsugárzás éri. A sugárzás meghamisíthatja a mérési 
eredményeket, sőt, különösen magas hőmérsékleteknél a 
kijelzőt is elhalványíthatja.  

• Válasszon a hőmérő elhelyezésére olyan helyet, ahol 
védve van tartós nedvességtől, csapadéktól.  

• Fontos megjegyzés: a napugárzástól (a szigeteléstől 
függően) és az ablak védett helyéből következően a 
hőmérőn kijelzett hőmérséklet magasabb lehet, mint a 
szabadban a talajhoz közel mért hőmérséklet.  

 
A készülék előkészítése üzemelésre 
• Vegye le a tartót a készülékről. Húzza le a kijelzőről az 

átlátszó védőborítót. Húzza ki az LC-modult óvatosan a 
házból, úgy, hogy a házat kétoldalt erősen megfogja. 
Figyelem! Ne fogja meg közvetlenül a kijelzőt! 
Távolítsa el az elemvédő csíkot, ill. csere esetén tegye be 
az elemet (a "+" oldal legyen felül). Húzza le a védőfóliát 
a kijelzőről. A készülék most üzemkész.  

• A kijelző felső részén az aktuális hőmérséklet, az alsó 
részén a mért legmagasabb (MAX) és legalacsonyabb 
(MIN) hőmérséklet van kijelezve.  

• A maximális és minimális értékeket a készülék naponta 
frissíti: a maximális hőmérsékletet reggel 8 órakor, a 
minimális hőmérsékletet este 20 órakor. Ehhez a pontos 
időt be kell állítani.  

• Az óraidő beállításhoz nyomja a MODE gombot: ezzel a 
beállító üzemmódba lép. A "+" gombbal állítsa be az 
aktuális órát. A számok gyorsabb "futásához" tartsa 
nyomva a gombot. A MODE gomb újbóli nyomásával 

állítsa be a perceket. A beállítást nyugtázza a MODE 
gombbal, így visszatér a normál módba.  

• A kis tolókapcsolóval állítsa be, hogy külső 
ablakhőmérőként (OUT DOOR), vagy belső hőmérőként 
(IN DOOR) kívánja-e használni a hőmérőt.  

• A beállítások után tegye vissza az LC-modult a házba, és 
tegye ismét fel az átlátszó műanyag borítót.  

 
Elemcsere:  
A gombelem egy négyszögletes kis nyíláson keresztül 
látható. Dugjon be egy kis csavarhúzót a nyílásba, tolja az 
elemet óvatosan balra, vegye ki, és cserélje le. Az új elem 
"+" oldala felfelé mutasson (a "+" jel látható a nyílás mellett). 
Ügyeljen, hogy az elemet teljesen tolja be, és közben ne 
sértse meg a nyomtatott lapot a hátoldalon.  
 
Karbantartás:  
• Ne törje meg és ne húzza a szenzort és a kijelzőt.  
• Az elemet akkor kell cserélni, ha a kijelzés elhalványul.  
• Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletnek, 

rezgésnek vagy rázkódásnak.  
• A tisztítást puha, enyhén nedves ruhával végezze. Ne 

használjon súroló- vagy oldószert.  
• Ne próbálja a készüléket javítani. Reklamációval forduljon 

a forgalmazóhoz. Reklamáció előtt cserélje ki az elemet. 
Szakszerűtlen kezelés esetén a garancia érvényét veszti.  

 
Figyelem! 
Ha a készülék használhatatlan, vagy az elem kimerül, ne 
dobja a háztartási szemétbe, hanem adja le a 
környezetvédelem érdekében az elektromos készülékek 
gyűjtőhelyére a helyi előírásoknak megfelelően.  


