Operação

Guia do Usuário

Primeiros Passos
1.

Abrir o compartimento da bateria deslizando a cobertura do compartimento da bateria na direção da seta (parte traseira do
aparelho). Remover a fita de segurança da bateria. Os displays deverão se ligar. Se os displays não ligarem, troque a bateria.
Recoloque a cobertura do compartimento da bateria.

2.

Remover o decalque transparente de proteção do display do aparelho.

Selecionar os modos de unidades de medição oC/oF e de relógio 12/24
Use o comutador de deslizar oC/oF na parte traseira do aparelho para selecionar a unidade de medição de temperatura desejada.
Quando o instrumento é programado para operação de temperatura oF, o relógio ficará em modo de 12-horas. Quando o instrumento é
programado para operação de temperatura oC, o relógio ficará em modo de 24-horas (hora militar).

Relógio com Higrotermômetro

Registro de MAX-MIN e Operação de Recordar dados

Modelo 445702
Hygro–Thermometer Cloc k

Introdução
Parabéns pela sua compra do Relógio com Higrotermômetro Extech 445702. Este instrumento mostra a Hora (relógio de 12/24
horas), Temperatura (C ou F), e Umidade Relativa % simultaneamente. A caixa pode ser instalada na parede ou colocada sobre uma
mesa usando a base giratória embutida. As funcionalidades incluem exibição de MIN/MAX e relógio despertador programável. O uso
e cuidado adequados irão proporcionar anos de serviço confiável.

Epecificações

1.

Pressione MAX/MIN. A leituras mais altas registradas desde que o botão Reset foi pressionado aparecem no display.

2.

Pressione de novo o botão MAX/MIN para exibir os valores mais baixos desde que o botão Reset foi pressionado da última vez.

3.

Pressione o botão RESET no display de MAX-MIN para limpar a memória e iniciar o registro de novos valores MAX-MIN.

4.

Pressione de novo o botão MAX/MIN para retornar à operação de exibição normal.

Acertar o Relógio
1.

Pressione e segure o botão CLOCK (relógio) até os dígitos das horas começarem piscando.

2.

Use o botão ADVANCE para acertar a hora.

3.

Pressione de novo o botão CLOCK; os dígitos dos minutos começam piscando

4.

Use o botão ADVANCE para acertar os minutos

5.

Pressione o botão CLOCK para sair do modo de acertar hora.

Acertar o Relógio de Alarme

Display

Três exibições de LCD para Hora, Temperatura e Umidade Relativa

Faixas

Temperatura: -10 a 60 oC (14 a 140 oF); Umidade Relativa: 10 a 85 %

1.

Pressione o botão RESET/AL. O ícone CLK ALARM aparece no display LCD inferior e os dígitos das horas irão piscar.

Temperatura: 0,1 oC/F; Humidade: 1 %

2.

Pressione o botão AL/ON OFF na parte traseira do instrumento. O ícone de SINO do alarme irá aparecer no display LCD superior.
Pressione de novo o botão AL/ON OFF se quiser desativar o alarme (o ícone de sino do alarme irá se desligar).

3.

Use o botão ADVANCE para selecionar a hora do alarme.

4.

Pressione de novo o botão RESET/AL; os dígitos dos minutos irão piscar.

5.

Use o botão ADVANCE para selecionar os minutos do alarme.

6.

Pressione o botão RESET/AL para sair. O ícone CHK ALARM será desligado e o ícone de sino ficará ligado.

7.

Quando a hora do relógio ficar igual à hora do alarme, será emitido um alarme sonoro por 1 minuto.

8.

Para silenciar o alarme, pressione qualquer botão no instrumento.

Resolução

Umidade: ± 6 % na faixa de 25 a 80 % & de 0 a 50 oC (32 a 122 oF)

Precisão

Temperatura: ±1 oC de -10 a 50 oC e ±1,8 oF de 14 a 122 oF
Fonte de Alimentação

Uma (1) barteria ‘AAA’ de 1,5 V

Bateria Fraca

O ícone da bateria aparece no LCD inferior quando a bateria precisa ser substituída

Dimensões

109 x 71 x 20 mm (4,3 x 2,8 x 0,8")

Peso

Aprox. 113 g (4 oz.) com bateria

Descrição
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Display do relógio
Display de temperatura
Display de umidade
Sensor de Temp/Umidade
Botão MAX / MIN
Botão de RESET / AL (Alarme)
Botão de CLOCK (Relógio)
Botão ADVANCE (Avançado)
Comutador de ligar/desligar alarme
Alto-falante do alarme
Suporte inclinável
Compartimento da bateria
Comutador de unidades de temperatura
Suporte de parede

Como o usuário final, você está legalmente obrigado, (decreto da bateria) a retornar todas as baterias e
acumuladores usados; o descarte junto com o lixo doméstico é proibido!
Você pode entregar suas baterias / acumuladores usados nos pontos de coleta em sua comunidade ou
onde quer que baterias/acumuladores sejam vendidos!
Descarte: Siga as disposições legais válidas relativamente a eliminação do dispositivo no final de sua vida
útil
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