
Wstęp 
Gratulujemy zakupu precyzyjnego hydro-termometru. Jednostka dokonuje pomiaru wilgotności, temperatury 
powietrza, temperatury punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru. Urządzenie posiada również 
zaawansowane cechy: wstrzymanie odczytywanych danych (funkcja HOLD), automatyczne wyłączanie się 
jednostki, oraz odczyty MIN/MAX. Ostrożne korzystanie z miernika zapewni wieloletnie, bezawaryjne działanie 
urządzenia.  
SPECYFIKACJA 

Funkcja Zakres i rozdzielczośd Dokładnośd 

Wilgotnośd 0.0 do 100.0% wilgotności względnej ±2% RH (wilgotności względnej) 
(40% do 60%) 
±3 RH (20 do 40% i 60 do 80%) 
±4RH (0 do 20% i 80 do 100%) 

Temperatura -4.0 do 140.0 
o
F (-20.0 do 60.0

 o
C) ±0.9 

o
F (±0.5 

o
C) 

 -22.0 do –3.9
 o

F i 140.1 do 212.0 
o
F (-

30.0 do –19.9 
o
C i 60.1 do 100.0

 o
C) 

±1.8 
o
F (±1.0 

o
C) 

 
Wyświetlacz:   podwójny wyświetlacz LCD 
Czas reakcji:   <15 sek. (90% koocowej wartości w poruszającym się powietrzu) 
Typ czujnika:   Wilgotnośd: precyzyjna kapacytancja 
    Temperatura: termistor 
Wilgotnośd bezwzględna: 0 do 500 g/m

3
, 0 do 218.5 gr/stóp

3
 (obliczone z wilgotności względnej i 

pomiarów temperatury powietrza) 
Temperatura wilgotnego  
termometru: 32 do 176 

o
F (0 do 80

 o
C) (obliczone z wilgotności względnej i pomiarów 

temperatury powietrza) 
Punkt rosy: -22 do 212 

o
F (-30 do 100

 o
C) (obliczone z wilgotności względnej i pomiarów 

temperatury powietrza) 
Warunki pracy: 32 do 122 

o
F (0 do 50

 o
C) <80% wilgotności względnej nie skraplającej się 

Warunki przechowywania: -40 do 185 
o
F (-40 do 85

 o
C) <99% wilgotności względnej nie skraplającej się 

Żywotnośd baterii: około 48 godz. 
Wymiary/waga: 220 x 63 x28 (mm); 400 g. 
 
OPIS MIERNIKA 

1. Czujnik wilgotności i temperatury 
2. Wyświetlacz LCD 
3. Przycisk zasilania (ON/OFF) 
4. Przycisk wilgotności względnej i wilgotności bezwzględnej 
5. Przycisk podświetlenia 
6. Przycisk 

o
C/

 o
F/ temperatury termometru wilgotnego/ punktu rosy. 

7. Przycisk wstrzymania danych (HOLD) 
8. Przycisk MIN/MAX 

 
UWAGA: Komora baterii znajduje się w tylnej części instrumentu.  
 
OPIS WYŚWIETLACZA 

1. Wilgotnośd względna % 
2. Wilgotnośd bezwzględna. Gram na metr sześcienny 
3. Wilgotnośd bezwzględna. Gran na stopy sześcienne 
4. Wyświetlanie wilgotności. 
5.

o
C 

6.
o
F 

7. Punkt rosy 
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8. Temperatura wilgotnego termometru 
9. Wstrzymanie wyświetlanych danych (HOLD)  
10. Minimum 
11. Maksimum 
12. Słabe baterie 
13. Automatyczne wyłączenie urządzenia 
14. Wyświetlanie temperatury/WB/DP(dry point – koocowa temperatura destylacji) 
15. Bezwzględna wilgotnośd. 

 
FUNKCJONOWANIE URZĄDZENIA 
Zasilanie 

Wciśnij przycisk  aby włączyd lub wyłączyd zasilanie. 
 
Wykonywanie pomiarów 

1. Przytrzymaj sondę w obszarze w którym zamierzasz dokonywad pomiarów 
2. Odczekaj chwilę aby pomiary mogły się ustabilizowad. 
3. Wciskając przycisk MODE przewijasz w górnej części wyświetlacza 

RH%, g/m
3 

i gran/stopy
3. 

4. Wciskając przycisk 
o
C/

 o
F przewijamy w dolnej części wyświetlacza pomiędzy temperaturą (

o
F), 

temperaturą  (
o
C), punktem rosy (

o
C), punktem rosy (

o
F), temperaturą wilgotnego termometru (

o
C), 

temperaturą wilgotnego termometru (
o
F) 

 
Pomiary wilgotności bezwzględnej 

1. Aby wybrad pomiary wilgotności bezwzględnej wciśnij przycisk MODE aż na  
       wyświetlaczu pojawią się jednostki g/m

3 
lub ge/ft

3
 (gran/stopy

3
) i „abs” 

2. Wówczas na wyświetlaczu pojawiają się odczyty wilgotności bezwzględnej. 
 
Pomiary punktu rosy 

1. Aby wybrad pomiar punktu rosy, wciśnij przycisk 
o
C/

 o
F aż  

w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi DP (
o
C lub 

o
F ). 

2. Na wyświetlaczu pojawiają się odczyty pomiaru punktu rosy. 
 
 
Pomiary temperatury wilgotnego termometru 

1. Aby wybrad pomiar wilgotnego termometru, wciśnij przycisk 
o
C/

 o
F  

aż na wyświetlaczu pojawi WB (
o
C lub 

o
F )w prawym dolnym rogu. 

2. Na wyświetlaczu pojawiają się odczyty pomiaru wilgotnego termometru. 
 
 
 
Pomiary temperatury  

1. Aby wybrad pomiar termometru, wciśnij przycisk 
o
C/

 o
F  

aż na wyświetlaczu pojawi 
o
C lub 

o
F w prawym dolnym rogu. 

2. Na wyświetlaczu pojawiają się odczyty pomiaru temperatury. 
 
 
 
Wstrzymanie wyświetlanych danych 
Wciśnij przez chwilę przycisk HOLD aby zatrzymad wyświetlane na LCD dane. 
W prawym dolnym rogu pojawi się ikona HOLD. Wciśnij ponownie przycisk  
HOLD aby powrócid do normalnego funkcjonowania urządzenia. 
 
 
Funkcja MIN (minimum) MAX (maksimum) 
Funkcja Min/MAX pozwala użytkownikowi przejrzed tylko najniższe (MIN) 
lub najwyższe (MAX) odczyty. 

 

 

 

 

 

 

 



Wciśnij raz przycisk MIN/MAX i na wyświetlaczu pojawi się ikona MIN.  
Na wyświetlaczu są wówczas wyświetlane tylko odczyty minimalne wybranego parametru. 
Dane na wyświetlaczu nie zmienią się, aż do momentu gdy nie będą odnotowane niższe wartości 
 
Wciśnij ponownie przycisk MIN/MAX i na wyświetlaczu pojawi się ikona MAX.  
Na wyświetlaczu są wówczas wyświetlane tylko odczyty maksymalne wybranego parametru. 
Dane na wyświetlaczu nie zmienią się, aż do momentu gdy nie będą odnotowane wyższe wartości. 
Wciśnij ponownie przycisk MIN/MAX aby wyjśd z trybu MIN/MAX. Ikony MIN i MAX znikną z wyświetlacza. 
Uwaga: Po podłączeniu urządzenia do zasilania, restartuje on rejestrowanie maksymalnych i minimalnych 
danych. Zapisy nie zatrzymują się aż do chwili gdy wyłączymy miernik. 
 
Podświetlenie 

Wciśnij przycisk aby włączyd lub wyłączyd podświetlenie. 
 
Automatyczne wyłączenie zasilania. 
Miernik ma domyślnie ustawioną funkcję, która wyłącza urządzenie po 10 minutach. 
(wskazane przez symbol na wyświetlaczu). Ta funkcja, mająca na celu przedłużenie żywotności 
baterii, może byd wyłączona. Aby wyłączyd funkcję należy wcisnąd i przytrzymad przycisk  
HOLD podczas włączania. Symbol nie pojawi się, jeżeli funkcja automatycznego wyłączania   
została dezaktywowana.  Gdy wyłączamy miernik powraca on do domyślnych ustawieo trybu  
automatycznego wyłączania. 
 
KONSERWACJA URZĄDZENIA 
Czyszczenie i przechowywanie 

1. Miernik powinien byd czyszczony przy pomocy wilgotnej ściereczki i jeżeli to potrzebne delikatnego 
detergentu. Nie wolno używad ani rozpuszczalników ani substancji ściernych. 

2. Miernik powinien byd przechowywany w otoczeniu o umiarkowanej temperaturze i wilgotności (patrz 
tabela specyfikacji – warunki przechowywania) 

 
Wymiana baterii 
Gdy baterie są słabe na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii. Wymieo 3 baterie 1.5 V. Odkręd pokrywę 
baterii znajdującą się z tyłu urządzenia, wymieo baterie. Po wymianie baterii umieśd z powrotem pokrywę 
komory baterii. Upewnij się, że jest dobrze zamocowana.  
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