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Elektron hőmérséklet- és légnedvesség mérő
Rendelési szám: 646304
A "Hygro-Therm" készülékkel egy elektronikus precíziós készüléket szerzett be a
hőmérséklet és légnedvesség, valamint a mindenkori legmagasabb és legalacsonyabb
értékek (MAX-MIN) mérésére és kijelzésére.
Mérési tartomány: Hőmérséklet
-10°C... +60°C
Légnedvesség
10 % ... 99% rel.nedv.
Max. mérési hiba:
±1°C -10°C... + 50°C között
± 5% rel. légnedvesség 25 % -75 % relatív
légnedvesség és 0°C ...+ 50°C esetén
Elem:
LR44 vagy AG 13
Figyelem:
Használt elemek
a veszélyes hulladékba teendők.
Kezelés:
1.
Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartó rekeszt, úgy, hogy a fedelét
lefelé (a nyíl irányába) tolja. Távolítsa el az elemet védő csíkot, és húzza le a védőfóliát
a kijelzőről. A készülék most üzemkész.
2.
A baloldali kijelző mutatja a hőmérsékletet °C -ban, a jobboldali kijelző a
légnedvességet %-ban.
3.
A legmagasabb - legalacsonyabb értékek előhívása.
a)
Nyomja a MAX/MIN gombot, ekkor a legutóbbi visszaállítás óta elért
legmagasabb értékek jelennek meg. (Így pl. megállapíthatja a napi legmagasabb
hőméréskletet az irodájában; -1°C hőmérséklet csökkenés kb. 6 % fűtési költséget
takarít meg - vagy leolvashatja utólag a maximális légnedvesség értéket a
fürdőszobában).
b)
A MAX/MIN gomb újbóli nyomásával megkapja a legutóbbi visszaállítás óta
nyert legalacsonyabb értékeket. (Így pl. a fűtés éjszakai csökkenését ellenőrizheti,
vagy a levegő páratartalmát a lakó- és hálószobában megnézheti, ami éppen a fűtési
időszakban gyakran túl alacsony, és így légúti megbetegedésekhez és levertséghez
vezethet.)
c)
Az aktuális kijelzéshez való visszatérésre nyomja meg újból a MAX/MIN
gombot.
4.
A MAX/MIN tároló visszaállítása az aktuális értékekre:
Nyomja a CLEAR gombot, ekkor a MAX/MIN érték tároló visszaáll az aktuális kijelzés
értékeire.
Hibaforrás: reklamáció előtt cserélje ki az elemet. Fehlerquelle; Vor Reklamation
Batterie austauschen Be! Szakszerűtlen kezelés ill. a készülék kinyitása esetén nem
vállalunk garanciát.

