
 
 

 

Használati útmutató 
Hő és páratartalom mérő 6510 Alumínium 

R.szám: 1299497 

Rendeltetésszerű használat: 

A termék a beltéri környezeti hőmárséklet °C-ban való 

megjelenítésére valamint a relatív páratartalom (%R.H.) 

kijelzésére szolgál.  

Kérjük a biztonsági tudnivalók betartását. 

Ez a termék megfelel az alkalmazandó nemzeti és európai 

irányelveknek,  a márkanév és a védjegyek a cég tulajdonát 

képetik. Minden jog fenntartva. 

Csomag tartralma: 

• Thermo/hygrométer 

• Tartó 

• Használati útmutató 

Biztonsági tudnivalók: 
A használati útmutató elõírásainak be nem 
tartásából eredõ károk esetén érvényét veszíti a 
szavatosság/garancia! A következményes 
károkért nem vállalunk felelõsséget! 
A szakszerûtlen kezelésbõl, vagy a biztonsági 
elõírások figyelmen kívül hagyásából eredõ tárgyi 
vagy személyi károkért nem vállalunk 
felelõsséget.  Ilyen esetekben érvényét veszti a 
szavatosság/garancia. 
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék 
önkényes átalakítása  és/vagy módosítása nem 
megengedett.  

• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. 
• A termék csak beltéri használatra alkalmas, ne 
használja kültéren. 

• A termék kizárólag otthoni használatra jelzi a hő és 
páratartalom adatokat, pontos mérésre nem alkalmas. 

• A termék nem használható egészségügyi célokra . 
• Amennyiben a terméken sérülések észlelhetõk, ne 
használja tovább, hanem távolítsa el környezetbarát 
módon.  

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, 
ezek  gyerekek számára veszélyes játékszerré 
válhatnak.  

 

Beüzemelés 
Válasszon egy megfelelő helyet a termék részére, 

lehetőleg kerülje a direkt napfényes helyeket, 

amelyek módosíthatják a tényleges értékeket. Ne 

helyezze radiátor közelébe sem. 

A termék használható asztali készülékként állítva vagy 

falra is akasztható. 

A tartó behelyezése: 
Helyezze a tartó villáját a thermo/higrométer 

hátulján található nyíllal megjelölt helyre . 

Falra helyezés 

Csavarjon egy megfelelő méretű csavart a falba úgy, 

hogy  a csavar feje néhány milliméterre lógjon ki a fal 

síkjából. 

Ezután a készülék hátulján levő felakasztó lyuk 

segítségével helyezze el az egységet a falon. 

Mérési típusok: 
A thermo/higrométer a hőmérsékletet  °C-ban 

mutatja. 

A thermo/higrométer a levegő nedvességtartalmát  is 

mutatja  (%R.H). Az érték relatív, mely függ a 

környezet hőmérsékletétől. 

Életkörnyezet: 
Ha a levegő a szobában túl meleg vagy túl száraz , az 

káros az egészségre, a bőrre és a légzőszervekre. A 

megfelelő hőmérséklet és nedvességtartalom  fontos 

a növényeknek, a fa padlózatnak, az antik 

bútoroknak, zeneszerszámoknak, könyveknek, stb. 

A levegő kontrollásával  komfortosabban érezhetjük 

magunkat és fűtési költséget is megtakaríthatunk. 

A megfelelő hőmérséklet és páratartalom eltérő a 

különböző helyiségekben. 

A köv. adatok ajánlottak: 

Lépcsőház 15°C  40-60%  páratartalom 

Hálószoba 16-18°C  50-70%  páratartalom 

konyha  18°C  50-70%  páratartalom 

Nappali  20° C 40-60%  páratartalom 

Fürdő  23°C  50-70%  páratartalom 

 

Kezelés 
Hagyja, hogy a készülék felvegye a környezet 

hőmérsékletét. Ez néhány órát is igénybe vehet. 

A házat ne nyissa fel. 

Kerülje az alábbi környezeti hatásokat a készülék 

körül: 

-Szennyező vagy éghető gázok, vegyianyagok, 

oldószerek. 

- erős vibráció 

Erős mágneses mező, pl hangfalak közelében. 

Műszaki adatok: 
 

 

Kijelzési hőmérséklettartomány: .......... -30 to +50 °C 

Pontosság............................ 2 °C 

Tűrés............................. ±2 °C (0 - +30 °C) / ±4 °C 

Légnedvesség tartomány kijelzés:....... 20 to 100%R.H. 

Pontosság............................ 2%R.H. 

Tűrés............................. ±8%R.H. (40 -  70%R.H.) / 

±12%R.H.  

Méret:.......................... 88 x 27 mm 

Súly.................................. 60 g 

 

 

 


