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 Dijital Termometre & Nem Ölçer 

1. Teknik Özellikler 
Sıcaklık Aralığı: 

Kapalı Alan: -10°C ~ +50°C (+14°F~+122°F) 

Açık Alan : +50°C~+70°C (-58°F~+158°F) 

(Eğer ölçüm cihazının açık alan ısı sensörü varsa.) 

Nem Aralığı: Kapalı alan %20~%99 RH 

(Nem oranı <%20RH olduğunda, direk  %10RH olarak gösterir.) 

Güç Kaynağı: 1.5V (AAA boy) x 1 

2. Özellikler 

o Kapalı/Açık alan sıcaklığıgösterme, kapalı alan nem oranını gösterme 
o Sıcaklık birimi olarak °C/°F değişebilirliği 
o Sıcaklık& Nem oranının MAX/MĠN değerlerini kaydetme 
o Zamanı iki şekilde gösterme: 12s/24s 
o Saat& tarih gösterme özelliği, saat ve zaman arasında 5 dakikada bir 

otomatik değişim 
o Saat başı alarm özelliği 
o Gün başı alarm özelliği 
o Açık alan ısı sensörü, alternatif olarak 5 dakikada bir açık alan ve kapalı 

ana sıcaklığını gösterme (sadece genel kullanımdaki modellerde) 



                               

3.  Kullanım 

o 3-1 pil bölmesinin kapağını açın, pili yerine takın, kapağı kapatın, daha 

sonra cihaz çalışmaya başlar. 

o 3-2 DÜĞMELERĠN işlevleri: 

[MODE] :  Saat ve alarm modunun gösterimini değiştirir, zamanı, alarmı 

ve 12s/24s ayarlarını yapar.                                                                                

     

[ADJ] :Yapılan ayarları uyarlar.  

[°C/°F]: Celcius (°C) ve Fahrenheit (°F) sıcaklık birimleri arasındaki    

değişimi yapar.                   

[RESET]: Ayarlalan bütün ayarları ve hafızayı siler. Bütün ayarlar 

orjinalindeki haline döner. 

[MEMORY]: Kaydedilen MAX ve MĠN sıcaklık ve nem değerlerini 

gösterir 

o 3-3 Cihaz orjinal ayarlarındayken [MODE] tuşuna basın ve 2 saniye 

boyunca basılı tutun, dakika göstergesi yanıp söner, dakikayı 

ayarlamak için [ADJ] tuşuna basın, bir yandan [MODE] tuşuna basılı 

tutmaya devam edin, sırasıyla saati,12s/24s seçimini, tarihi(D), ayı(M) 

ayarlayın. 

o 3-4 CLOCK(saat) modundayken, saat ve dakika arasında yer alan ‘:’  

her saniyede bir yanıp söner, [MODE] tuşuna bir kez basın 

CLOCK(saat) modundan ALARM moduna geçin, bu durumda ‘:’ yanıp 

sönmez, şimdi [ADJ] tuşuna basın, ON/OFF ALARM işlevini ve 

HOURLY (saatlik) alarm işlevini açın. ALARM saatini ayarlamak için 

[MODE] tuşuna basın ve basılı tutun. 

o 3-5 ALARM modu etkinken, hiçbir işlem yapılmadığında cihaz 

dakikada bir CLOCK(saat) moduna döner. [MODE] tuşuna bir kez 

basarsanız ekranda tarih görünür ve cihaz otomatik olarak 3 saniye 

içinde CLOCK(saat) moduna geçer. 

o 3-6 Sıcaklık ve nem oranının MAX/MĠN değerlerini görebilmek için 

[MEMORY] tuşuna basın. [MEMORY] tuşuna 2 saniye boyunca basılı 

tutarsanız MAX/MĠN değerler silinir ve cihaz yeni MAX/MĠN değerleri 

ölçmeye başlar. 

 

 

 



                               

4. DİKKAT 

o 4-1 Cihaz ilk kullanıldığında veya pili değiştirdiğinizde bir kez [RESET] 

tuşuna basın. 

o 4-2 Ekranda normal dışı bir görüntü ortaya çıkarsa bir kez [RESET] 

tuşuna basın. 

o 4-3 Kullanılmış pilleri hükümet tarafından belirlenen yerlere atın. 

o 4-4 Bu cihaza herhangi bir teknik değişim uygulandığı takdirde garanti 

kapsamına girmez. 

 

 


