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Aeg
Välisanduri mõõdetud maksimaalne 
temperatuuriväärtus (ainult A12T) 
Välisanduri mõõdetud temperatuuriühik 
(ainult A12T)
Välisanduri mõõdetud temperatuuriväärtus 
(ainult A12T) 
Välisanduri mõõdetud temperatuuri sümbol 
(ainult A12T)
Välisanduri mõõdetud minimaalne 
temperatuuriväärtus (ainult A12T)
Niiskuse sümbol
Niiskusühik
Mõõdetud niiskusväärtus
Mõõdetud minimaalne niiskusväärtus 
Mõõdetud maksimaalne niiskusväärtus

Temperatuuri- ja niiskusmõõturi kasutusjuhend 
I Toote funktsioonid ja omadused
1. Põhifunktsioonid

Siseruumide temperatuuri ja niiskuse mõõtmine
Välistemperatuuri mõõtmine (ainult A12T) 
Temperatuuri ja niiskuse maksimaalse/minimaalse 
väärtuse registreerimine
Kellaaja funktsioon: 12- või 24-tunnine vorming 
Äratuse funktsioon: äratuse kestus kuni 60 sekundit

2. Tehniline kirjeldus
(1). Tehnilised näitajad 
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(2). Mugavustaseme sümbol
Kuva puudub: temperatuur <20 °C või temperatuur 
>26 °C, niiskus 50~70% RH;
Mugavus: temperatuur 20~26 °C, niiskus 50~70% RH
Niiske: mis tahes temperatuur, niiskus >70% RH 
Kuiv: mis tahes temperatuur, niiskus <50% RH

(3). Teised spetsifikatsioonid
Patarei: 1,5V (AAA)
Ladustamistemperatuur: -20~60 °C
Niiskuse tase ladustamisel: 20~80% RH

Eraldus-
võime

II Toote kirjeldus
1. Ehituse kirjeldus

Patareisahtli kaas

Režiimi klahv

Reguleerimise klahv

QR-kood

Alus

Maks/min väärtuse klahv
Välise aparatuuri pesa 
(ainult mudelil A12T) 
Seinale riputamise aas

2. Ekraani kirjeldus

Äratuse sümbol
Temperatuuri ühik (°C)
Temperatuuri sümbol
Siseanduri mõõdetud maks. temperatuuriväärtus
Siseanduri mõõdetud temperatuuriväärtus
Siseanduri mõõdetud min. temperatuuriväärtus
Siseanduri mõõdetud temperatuuri sümbol
Mugavustaseme sümbol
AM/PM

III Käitamisjuhend
1. Patarei paigaldamise juhend

Vastavalt toote tagaküljel asuvale juhendile 
avage patareisahtli kaas, eemaldage 
patareieraldaja, seejärel sulgege patareisahtli
kaas ja toode on kasutamiseks valmis.

2. Klahvide kasutamise juhend
REŽIIMI klahv:
Väljaspool seadistamise režiimi vajutage
lühidalt, et liikuda kellaaja näidu ja äratuskella
näidu vahel;
•  Kellaaja näit: Vajutage pikalt kellaaja Minuti
-> Tunni seadistamiseks ja kinnitage oma 
valik;
•  Äratuskella näit: Vajutage pikalt äratuse aja
Minuti ->Tunni seadistamiseks ja kinnitage 
oma valik.
MAKS/MIN klahv:
Vajutage lühidalt temperatuuri ja niiskuse 
maksimaalse, minimaalse ja reaalajas 
mõõdetud väärtuse vahel liikumiseks. 
Vajutage 2 sekundi vältel selle mälu 
kustutamiseks ja MAKS/MIN väärtuse uuesti 
registreerimiseks.
▲
▼ klahv:
Seadistamise režiimis: seadistuste 
reguleerimiseks (vajutage lühidalt aeglaseks 
reguleerimiseks; vajutage pikalt kiireks 
reguleerimiseks).
Väljaspool seadistamise režiimi:
•  Kellaaja režiimis: vajutage lühidalt 12/24-
tunnise vormingu vahel liikumiseks.
•  Äratuskella režiimis: vajutage lühidalt
äratuskella funktsiooni SISSE/VÄLJA 
lülitamiseks.

3. Käitamisjuhend
A Kellaaja režiim
":" sümbol Tunni ja Minuti vahel vilgub iga 
sekundi järel.
Kui äratuskella funktsioon on aktiveeritud, 
kuvatakse kellukese sümbol. Vajutage lühidalt 
Režiimi klahvi äratuskella funktsiooni 
aktiveerimiseks.
Vajutage pikalt Režiimi klahvi kellaaja _Minuti 
seadistamiseks, mida saab reguleerida ▲klahvi 
abil.                                                        ▼ 
Vajutage uuesti Režiimi klahvi kellaaja _Tunni 
seadistamiseks, mida saab reguleerida▲klahvi 
abil.                                                       ▼ 
Seadistuse kinnitamiseks vajutage taas Režiimi 
klahvi. Seejärel saate 12/24-tunnise vormingu
▲klahvi abil valida.
▼



B Äratuskella režiim
":" sümbol kuvatakseTunni ja Minuti vahel, kuid see 
ei vilgu.
Kui äratuskella funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse 
kellukese sümbol, mis vilgub iga sekundi järel. 
Kellaaja režiimile üle minemiseks vajutage lühidalt 
Režiimi klahvi.
Vajutage pikalt Režiimi klahvi äratuskella _Minuti 
seadistamiseks, mida saab reguleerida ▲klahvi abil.

▼    
Vajutage uuesti Režiimi klahvi äratuskella _Tunni 
seadistamiseks, mida saab reguleerida▲klahvi abil.
                                                              ▼ 
Seadistuse kinnitamiseks vajutage Režiimi klahvi. 
 ratuskella funktsiooni saate SISSE/V LJA l¿litada 
▲klahvi abil. 
▼ 

IV Märkused
1. Esmakordselt patareid kasutades või seda

vahetades kell lähtestub.
2. Patarei tühjaks saamisel viige see, palun,

ettenähtud jäätmekogumispunkti.




