
MG780 Digitális hőmérő, páratartalommérő és óra használati útmutató  
 

Az MG780 beltéri, elektronikus meteorológiai állomás beépített hőmérséklet-érzékelővel és páratartalommérővel - 
rendkívül hasznos minden otthonban. Nagy, könnyen leolvasható LCD-kijelzővel van felszerelve, amely az összes 
legfontosabb mérést mutatja és komfortjelző funkcióval is rendelkezik. A kényelmes funkciógombok megkönnyítik a 
készülék kezelését. Falra akasztható, de kitámasztólábának segítségével asztalra is helyezhető. 

Műszaki leírás: • Anyaga: műanyag (ABS) • Tápellátás: 1 x CR2032 elem (tartozék) • Hőmérsékletmérés két 
mértékegységben (°C vagy °F) • Levegő hőmérséklet mérés: -20 °C és 570 °C között • A levegő páratartalmának mérése: 
10% és 99% közötti relatív páratartalom • Nedvességmérés felbontása: 1% • Hőmérsékletmérés felbontása: 0,1 °C / 0,2 
°F • Az állomás méretei: 8,2 cm x 7,2 cm • Fehér szín 

Használata: 
→ Használat előtt helyezzen 1 db CR2032 elemet a hátsó fedél alá (a készlet tartalmazza), ügyelve a helyes polaritásra + - 
(vagy távolítsa el a fedelet az elem alól). 
→ Akassza fel a készüléket a falra a mellékelt tartóval, vagy helyezze sima felületre a rögzített láb segítségével. 
→ A készülék az elemek behelyezése után automatikusan elindul. A kijelzőn a hőmérséklet Celsius-fokban, a levegő 
páratartalma százalékos relatív páratartalomban, valamint a komfortjelző (ikon) jelenik meg alapfelszereltségként. 
→ Nyomja meg a C / F gombot a hőmérséklet mértékegységének Celsiusról Fahrenheitre (és fordítva) váltásához. 
→ A páratartalom és a hőmérséklet automatikusan leolvasható. 
→ A kényelemjelző (mosolygós arc) akkor jelenik meg, ha a páratartalom százalékos relatív páratartalomban 40 és 70% 
között van. 
IDŐ BEÁLLÍTÁS: 
→ Az idő beállításához tartsa lenyomva a SET gombot körülbelül 2 másodpercig 
→ A percek villogni kezdenek a kijelzőn, amit az ADJ gomb ismételt megnyomásával lehet beállítani. 
→ Az időérték alapértelmezés szerint megjelenik a kezdőképernyőn. Az idő naptárra váltásához nyomja meg az ADJ 
gombot egyesével. 

Figyelmeztetések és óvintézkedések 
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, nedvességnek, pornak és nagy hőmérséklet-ingadozásoknak. 
• Ha nem lehet megadni az állomás beállításait, vagy megszakad a kommunikáció az érzékelővel, indítsa újra a készüléket 
az elemek eltávolításával és behelyezésével. 
• A tisztításhoz csak enyhén nedves ruhát használjon, ne használjon agresszív tisztítószereket. 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 

www.metroman.hu 
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https://www.metroman.hu/termekek/Homero-Idojaras-allomas-ora/
http://www.metroman.hu/

