Digital termometer og hygrometer
HN 10101
Brugervejledning:
1. Specifikation
Kun til indendørs brug.
Temperaturområde: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Luftfugtighedsområde: 20% ~ 99% RH (når luftfugtigheden er < 20% RH, viser displayet 10% RH)
Strømforsyning: 1 stk. 1,5V AAA batteri (inkl.)
Til placering på bord eller ophængning med magnet.
2. Funktioner
• Viser ur og indendørs temperatur og luftfugtighed
• Temperaturen kan vises i enten °C eller °F
• Hukommelse for MAX/MIN værdier for temperatur, samt visning af tidspunktet for værdien
• Ur og alarmfunktion
2 indstillinger for tid: 12t/24t
• Visning af behagelighedsgrad:
En glad smiley vises ved følgende temperaturer: 18°C ~ 25 °C (64°F ~ 77°F), og luftfugtighed: 40% ~
65% RH
En sur smiley vises ved anden temperatur og luftfugtighed end nævnt ovenfor
3. Betjening
• Åbn batteridækslet, fjern batterispærringen, sæt batteridækslet på igen. Nu virker produktet.
• Knap-funktioner:
MAX/MIN: Viser MAX og MIN værdier for temperatur gemt i hukommelsen.
MODE: Indstil tiden og visning af 12t eller 24t ur.
ADJ: Juster værdien af det, som indstilles.
°C/°F (på bagsiden): Skift temperaturskala mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F) med en spids
genstand.
• Indstilling af tiden: Når displayet er i normal-visning, trykkes på MODE-knappen i 2 sekunder for at
komme til indstilling af tiden. Tryk på ADJ-knappen for at vælge mellem 12 eller 24 timers ur. Tryk
på MODE-knappen én gang for at komme til indstilling af tiden (time/min.). Tryk på ADJ-knappen
for at vælge time. Tryk på MODE-knappen. Tryk på ADJ-knappen for at vælge minutter. Tryk på
MODE-knappen for at afslutte.
• Indstilling af alarm: Under ur-indstilling, vil ':' mellem værdierne for time og minutter blinke, efter
at der er trykket på MODE-knappen for at bekræfte indstillede minutter. Tryk på MODE-knappen
igen for at komme til alarm-indstilling. ':' stopper med at blinke. Alarmen ( ) kan nu aktiveres og
deaktiveres ved tryk på ADJ-knappen. Hold herefter MODE-knappen nede i 2 sekunder for at

•
•

komme til indstilling af alarmtiden. MODE-knappen skifter mellem timer og minutter, mens
værdierne indstilles med ADJ-knappen. Der trykkes på MODE-knappen, indtil displayet er i
normalvisning igen.
Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 15 sekunder under indstilling, gemmes det valgte, og
displayet vender tilbage til normal-visning.
Tryk på MAX/MIN-knappen for at vise MAX/MIN værdierne for temperatur og tidspunktet for den
målte værdi. Værdi og tidspunkt blinker i displayet. Tryk på MAX/MIN-knappen for at skifte mellem
værdierne.

4. Bemærk
• Hvis displayet ser underligt ud, tages batteriet ud og sættes i igen efter 2 sekunder. Herefter vil
displayet starte med normal-visning.
• Når batteriet er udtjent, bør det bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig måde.
• Der forbeholdes ret til at ændre produktet uden forudgående varsel.

I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal
afleveres på en genbrugsstation.
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