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Wprowadzenie 

Dziękujemy za wybranie termohigrometru firmy Extech. Urządzenie to wyświetla temperaturę 

wewnętrzną i wilgotność względną oraz jednocześnie temperaturę zewnętrzną. Funkcje zawierają, 

wybór jednostki temperatury, pamięć maksymalnych i minimalnych odczytów, opcję montażu 

ściennego oraz na podstawce. 

Ten profesjonalny miernik, traktowany z należytą starannością, zapewni lata niezawodnej pracy. 

Odwiedź stronę internetową www.extech.com w celu sprawdzenia najnowszej wersji instrukcji 

obsługi, wsparcia oraz informacji na temat produktów. 

Działanie 

1. Otwórz komorę baterii, przesuwając pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia w dół, zgodnie ze 

wskazaniami oznaczonymi przez strzałki. Usuń pasek zabezpieczający baterię i zamknij komorę 

baterii. Zdejmij folię ochronną z ekranu LCD, licznik jest teraz gotowy do użycia. 

2. Jednostki temperatury (° F / ° C) są wybierane za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu 

urządzenia. 

3. Górny wyświetlacz wskazuje wewnętrzną wilgotność oraz temperaturę. Dolny wyświetlacz 

wskazuje zewnętrzną temperaturę (zewnętrzna sonda). 

4. Wyświetlanie wartości minimalnych i maksymalnych: 

a) Naciśnij przycisk MAX/MIN. Najwyższe wartości (MAX) mierzone od ostatniego resetu pojawią się 

na wyświetlaczu. 

b) Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN aby wyświetlić najniższe wartości (MIN) mierzone od 

ostatniego resetu. 

C) Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN aby powrócić do trybu normalnej pracy. 

5. Resetowanie (kasowanie) pamięci wartości MAX/MIN: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 

jedną sekundę w trybie wyświetlania wartości MAX/MIN aby wyczyścić pamięć i rozpocząć 

nagrywanie nowych wartości MAX/MIN. 

6. Urządzenie można zamontować na ścianie lub umieścić na płaskiej powierzchni za pomocą 

rozkładanej podstawki. 

7. Gdy segmenty wyświetlacza staną się słabe, należy wymienić baterie na nowe. Zobacz rozdział 

wymiany baterii poniżej. 

Wymiana baterii  

Otwórz komorę baterii przesuwając pokrywę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia w dół,  w 

kierunku wskazanym przez strzałkę. Wymień baterię typu  1,5V "AAA" i załóż pokrywę komory 

baterii. 

 

 

http://www.extech.com/
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Specyfikacja techniczna 

Wewnętrzny czujnik temperatury  

Zasięg………………………………………………………………………………………………………..…….32 do 122OF, 0 do 50OC 

Dokładność…………………………………………………………………………………………………..………………± 1.8OF (1,0OC) 

Zdalny czujnik temperatury  

Zasięg…………………………………………………………………………………………………………..58 do 158OF, -50 do 70OC 

Dokładność……………………………………………………………………..………± 1,8OF (-4O do 122OF)  poza tym 2,7OF 

                                                                                                               ± 1,0OC (-20O do 50OC)  poza tym 1,5OC 

Względna wilgotność…………………………………………………….…………………………………………………20% do 99% 

Baterie…………………………………………………………………………………………………………………………1 x 1,5V  `AAA` 

Sonda…………………………………………………………………………………….. Średnica formy 0,3 x 1,8 "(7,5 x 46mm) 

                                                                                                           Średnica metaliczna 0,2 x 0,8 "(5 x 20mm) 

                                                                                                        Sonda ma budowę powlekanego mosiądzu 

Długość kabla………………………………………………………………………………………….…………………………..118`` (3m) 


