
 

 

Vezetékes külső és belső páratartalom mérő és hőmérő ébresztő órával M1310 
Használati útmutató 

Használat: 
1. A készülék hátulján lévő elemtartó fedelét csúsztassa lefelé a jelzésnek megfelelően, helyezze be az elemet, majd 

tegye vissza az elemház fedelét és a hőmérő máris használható. 
2. [MODE] gomb segítségével válthat az óra és az ébresztő kijelzési módok között.  A kezdeti állapotban nyomja meg a 

[MODE] gombot 2 másodpercig, ekkor villogni kezd az aktuális idő, melynek értékét az [ADJ] gomb segítségével 
állíthatja be, majd a [MODE] gomb újbóli rövid megnyomásával tovább léphet a 12/24 órás időbeállítás közti 
választásra (itt szintén az [ADJ] gomb segítségével választhat) és ezek után léphet a naptár menübe, hónap „M” és 
nap „D” beállítására.  

3. Ébresztő üzemmód: Az aktuális óra üzemmódban (az óra és a percek között másodpercenként két pont villog) 
nyomja meg egyszer a [MODE] gombot, kapcsolja át a kijelzőt az ébresztőóra módhoz, nyomja meg az (ADJ) gombot 
a (Riasztás funkció     ) váltáshoz, majd nyomja meg a [MODE] gombot 2 másodpercig, ekkor beállíthatja az 
ébresztési időt. 

4. Ébresztő mód beállítását követően, a készülék automatikusan egy perc elteltével visszatér az aktuális órához. Ha 
aktuális óra üzemmódban megnyomja röviden az [ADJ] gombot a kijelző a naptár kijelzésre vált, majd 3 másodperc 
után automatikusan visszatér az aktuális órához.  

5. A [MEMORY] gombbal a hőmérséklet/páratartalom maximum (MAX) és minimum (MIN) értékei jeleníthetőek meg. 
Ha törölni akarja, nyomja meg és tartsa lenyomva a [MEMORY] gombot több mint 2 másodpercig. 

6. °C/ °F gomb segítségével, mely a készülék hátoldalán, jobb oldalon található hőmérséklet mértékegységei közül °C 
(Celsius fok) vagy °F(Fahrenheit) választhat. 

7. OUT/IN gomb segítségével, mely a készülék hátoldalán bal oldalon található a külső és belső hőmérséklet és 
páratartalom megjelenítése közül választhat. 

Műszaki adatok: 

• Tiszta LCD kijelző, amely mutatja a beltéri vagy a külső hőmérsékletet, az órát/dátumot és a páratartalmat. 

• A hőmérséklet kijelzése C/F fokban. 

• Minimális és maximális mérések memorizálása. 

• Az asztallapra helyezhető állvány és a falra akasztható fogantyúja van. 

• Szonda hossza: 150 cm. 

• Mért hőmérséklet tartomány: 

• Beltéri: 0°C - 50°C (-32°F - 122°F) 

• Kültéri: -50°C - 70°C (-58°F - 158°F) 

• A mért páratartalom tartománya: 10% - 99% relatív páratartalom. 

• A mért hőmérsékletek pontossága +/- 1° C. 

• A mért páratartalom pontossága +/- 5%. 

• Két időkijelzési tartomány: 12 óra vagy 24 óra. 

• Riasztás funkció. 

• Dátum megjelenítési funkció - nap és hónap. 

• Tápellátás: 1 x AAA elem (tartozék). 

• A hőmérő méretei: 10cm x 11cm x 2,2cm. 

• Kijelző mérete: 7,5 cm x 6 cm. 

Figyelmeztetések:  
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, nedvességnek, pornak és nagy hőmérséklet-ingadozásoknak.  
- Ha lehetetlen megadni az állomás beállításait, vagy megszakad a kommunikáció az érzékelővel, állítsa alaphelyzetbe 

a készüléket az elemek eltávolításával és behelyezésével.  
- Tisztításhoz csak enyhén nedves ruhát használjon agresszív mosószerek használata nélkül! 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében 
nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses 
pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

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