
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie wskazuje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu. Idealnie sprawdza się w domu i
biurze.

Termo-higrometr:

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Zaczep do zawieszenia

Pokrywa kieszeni na baterie

Rozkładana podstawka

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny:
Wyświetlacz LCD termo-higrometru podzielony jest na dwie strefy: strefę wyświetlania temperatury w
pomieszczeniu i strefę wyświetlania wilgotności powietrza w pomieszczeniu

Temperatura w pomieszczeniu
w stopniach Celsjusza (°C)

Wilgotność powietrza
w pomieszczeni w RH%

WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE TERMO-HIGROMETRU
• Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu w stopniach Celsjusza (°C)

• Wyświetlanie względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu w RH%

• Możliwość postawienia na stole lub montażu ściennego

PODSTAWOWA NASTAWA
Termo-higrometr zasilany jest za pomocą dwóch baterii 1,5 V typu Micro AAA, IEC LR3. Aby wstawić
lub wymienić baterie prosimy wykonać następujące czynności:
1. Palcem lub innym niełamliwym przedmiotem sięgnąć w szczelinę pośrodku dolnej części kieszeni

na baterie, podważyć pokrywę kieszeni i zdjąć ją.
2. Wstawić baterie, uwzględniając właściwą biegunowość (patrz oznakowanie).
3. Wstawić pokrywę kieszeni na baterie.

Natychmiast po wstawieniu baterii zaświecą na krótko wszystkie segmenty wyświetlacza LCD.
Następnie wyświetlane będą wartości z pomiarów temperatury i wilgotności powietrza. Jeśli w ciągu
kilku sekund nie zostanie wyświetlona temperatura w pomieszczeniu, to należy wyjąć baterie na co
najmniej 30 sekund i ponownie je wstawić.

WYMIANA BATERII
Zaleca się wymianę wszystkich baterii raz na rok, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie wszystkich
podzespołów.
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USTAWIENIE TERMO-HIGROMETRU
Urządzenie dostarczane jest z dającą się zdejmować podstawką do ustawienia na stole lub biurku.
Możliwy jest też montaż ścienny, jak następuje:
1. Zamocować śrubę (nie jest objęta dostawą) w wybranej ścianie, tak by łeb śruby wystawał na

odległość ok. 5 mm od ściany.
2. Ostrożnie zawiesić urządzenie na śrubie za umieszczony w tylnej części zaczep do zawieszenia.

Wskazówka: Dopilnować, by przed wypuszczeniem z rąk termo-higrometr zaskoczył bezpiecznie na
śrubę.

UŻY
• Unikać narażania urządzenia na oddziaływanie skrajnych temperatur, wibracji i wstrząsów, gdyż

może to skutkować uszkodzeniem.

• Nie narażać urządzenia na nagłe wahania temperatury, jak bezpośrednie  nasłonecznienie czy silny
mróz oraz na pracę w wilgotnym czy wręcz mokrym otoczeniu. Prowadzi to do zmniejszenia
dokładności wskazań.

• Do czyszczenia wyświetlacza i obudowy używać miękkiej lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać
środków czyszczących w zawartością rozpuszczalników ani substancji szorujących. Nie zanurzać w
wodzie.

• Zużyte baterie wyjmować natychmiast, aby zapobiec ich wyciekaniu skutkującemu uszkodzeniem
urządzenia.

• Nie podejmować prób napraw na własną rękę. W razie konieczności naprawy zanieść do punktu
serwisowego. Otwieranie obudowy jest niedozwolone.

DANE TECHNICZNE

Cykl pomiarów temperatury i wilgotności powietrza:
Zasilanie:
Żywotność baterii:
Wymiary:

(poza tym zakresem wyświetlanie „ - -„
co 10 sekund (odbiór przez termo-higrometr)
2 x bateria 1,5 V typ Micro AAA, IEC LR3
ok. 12 miesięcy (zalecane baterie alkaliczne)
117,9 x 17 x 108,2 mm

TKOWANIE I KONSERWACJA

Zakres pomiarów wzgl. wilgotności powietrza
(poza tym zakresem wyświetlanie „OF.L°C”)

0-50°C przy rozdzielczości 0,1°C oraz dokładności +/-1°CZakres pomiaru temperatury powietrza

20-90%Rh rozdzielczość 0,1%Rh oraz dokładność +/-5%Rh
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