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7. Manutenção

Limpe a super�cie do aparelho com um pano úmido. 
Não u�lize nenhum �po de líquidos corrosivos no aparelho.
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1. Segurança

1.1 Por favor, leia atentamente este manual de instruções 
antes de colocar o instrumento em uso.  Mantenha esse manual 
para consultas posteriores 
1.2  Esse aparelho deve ser usado para fazer medições dentro 
do seu alcance. Não o u�lize para outros �pos de aplicações que 
não foram especificadas.
1.3 Não u�lize o aparelho em ambientes excessivamente 
empoeirados nem o guarde em lugares com substâncias ácidas 
ou corrosivas.
1.4 Não armazene ou transporte esse aparelho em lugares 
onde a temperatura é maior do que as especificadas abaixo.
1.5 Somente abra o aparelho seguindo as instruções desse 
Manual.
O aparelho tem garan�a de um ano após a data da compra. No 
entanto, a garan�a não inclui subs�tuição de bateria ou danos 
por acidente, negligência, mau uso, alteração, contaminação e 
condições anormais de operação.

6. Subs�tuição da Bateria

Para manter a exa�dão das medições, por favor, subs�tua a bateria 
quando o símbolo de bateria baixa        aparecer na tela.
Como trocar a bateria:
a. Tire a capa protetora cuidadosamente.
b. Desparafuse a capa da bateria atrás do aparelho.
c. Subs�tua por uma bateria 9V. 6F22 nova, mantenha os polos 
posi�vo e nega�vo  nos lugares corretos.
d. Coloque de volta a capa da bateria e a capa protetora

Atenção: Se o aparelho for ficar sem uso por um longo tempo, por favor, 
re�re a bateria, para não ocorrer o risco de vazamento que pode estragar 
o aparelho.

Leve a bateria usada a um centro de coleta. 
Mande as baterias inu�lizáveis de volta para o fabricante ou descarte-as 
de uma maneira ecologicamente correta.
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2. Parâmetros

Este aparelho é usado para medir a temperatura, umidade, 
ponto de orvalho e temperatura de bulbo úmido. Equipado com 
um sensor de grande capacidade de precisão, o aparelho opera 
de forma estável e precisa. Ele é à prova de poeira e 
an�está�co, geralmente u�lizado em escritórios, depósitos e 
estufas para medir a temperatura e a umidade.

Sensor: Sensor de umidade alta capacidade e precisão / Sensor 
de temperatura NTC
Alcance: - 10 ~ 50 ºC, 14 ~ +122 ºF / 1 ~ +99% UR
Resolução: 0.1 ºC, 0.1 ºF / 0.1% UR
Precisão: ± 0.5 ºC, ± 0.9 ºF / ± 2.5% UR (10 ~ 90% UR)
Taxa de amostragem: 5.0s
Estabilidade a longo prazo: 0.5% UR/ano
Fonte de alimentação: bateria 1 x 9V, 6F22
Duração da bateria: 120 horas, com a luz de fundo apagada
Temperatura de operação: 0 ~ +50 ºC
Umidade de operação: 10 ~90 % UR (Umidade Rela�va)
Temperatura de armazenamento: -10 ~ +60 ºC
Umidade de armazenamento: 10 ~75% UR (Umidade Rela�va)
Tamanho: 73*155*36mm
Peso: 230g (bateria inclusa)
Acessórios básicos: Bolsa de transporte, manual do usuário

Por favor, note que não haverá mais avisos para modificações 
das especificações.

5. Guia de operação

Coloque a bateria, pressione o botão         escolha a unidade de 
temperatura e observe as leituras na tela.
Atenção: Para evitar erros de medição, adapte o disposi�vo ao 
ambiente por um tempo antes de começar as medições. Por 
favor, ignore as duas primeiras medições também.
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3. Descrição

Estrutura:

Tela:

a. Sensor
b. Tela
c. Capa protetora
d. Botões
e. Compar�mento de bateria

a. Umidade
b. Temperatura
c. Valores Max/Min
d. Temperatura de bulbo úmido
e. Ponto de orvalho
f. Manter a leitura atual
i. Indicador de bateria

4. Botões

                      Liga e desliga o aparelho
           Ligar: Coloque a bateria, pressione o botão. Rapidamente 
o  aparelho estará pronto para ser usado. Desligar: O aparelho 
se desliga automa�camente após 10 minutos de ina�vidade. Se 
preferir, pressione o botão para desligar.

                      Luz de fundo: Liga ou desliga a luz de fundo.                       
Pressione o botão para ligar ou desligar a luz de fundo. A 

luz se apaga automa�camente após 10 segundos de 
ina�vidade. Quanto menos usar a luz, mais a bateria vai durar.

             Mantém a leitura atual. Pressione esse botão 
para congelar a leitura atual na tela.

              Mede o ponto de orvalho e a temperatura de 
bulbo úmido.

              Escolha entre ºC ou ºF.
              Mostra os valores Mínimo e Máximo.
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