Higrotermômetro de Dígitos Grandes
Modelo 445703 - Guia do Usuário
Introdução
Parabéns pela sua compra do Higrotermômetro de Dígitos Grandes da Extech. Esse higrotermômetro profissional, com o uso e
cuidado adequados, irá proporcionar anos de serviço confiável.
Operação
1. Abra o compartimento da bateria empurrando para baixo a cobertura na parte traseira do instrumento como indicado pela seta.
Remova a fita de segurança da bateria e a cobertura de proteção do display de LCD. O instrumento está agora pronto para ser
usado.
2. As unidades de temperatura podem ser selecionadas através do comutador localizado na parte traseira do instrumento.
3. O display superior indica a temperatura em graus C ou F. O display inferior indica a umidade relativa em %.
4. Exibição dos valores mínimo e máximo.
a. Pressione o botão de MAX/MIN. O valor mais alto medido desde que o botão Reset foi pressionado pela última vez aparece
no display.
b. Pressione de novo o botão de MAX/MIN para mostrar valor mais baixo medido desde que o botão Reset foi pressionado pela
última vez.
c. Pressione de novo o botão de MAX/MIN a retornar à operação de exibição normal.
5. Reiniciar (limpar) a memória de MAX/MIN.
6. Pressione e segure o botão RESET por 1 segundo em modo de exibição de MAX/MIN para limpar a memória e iniciar a
gravação de novos valores max/min.
7. A unidade pode ser montada na parede ou colocada sobre uma superfície plana usando a base desdobrável.
8. O sinalizador de bateria fraca aparece no display quando a tensão da bateria está baixa. Substitua a bateria quando isso ocorrer.
Especificações
Temperatura
Umidade
Bateria
Tamanho / Peso

-10 a 60°C
±1,0°C em -10°C a 50°C
14 a 140°F
±1,8°F em 14°F a 122°F
10% a 99%
±5% UR em 25% e 85% UR e 0 a 50°C ou 32 a 122°F
Uma (1) bateria de célula 'AAA' de 1,5 V
109 x 99 x 20 mm (4,3 x 3,9 x 0,78”) /169 g (6 oz.)

Substituição da Bateria
Abra o compartimento da bateria deslizando para baixo a cobertura da bateria na parte traseira do instrumento como indicado pela
seta. Substitua a bateria ‘AAA’ de 1,5 V e recoloque a cobertura.
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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