
 Kasutusjuhend 

Tehnilised andmed 

 Mõõdetav temperatuurivahemik:  -20℃～50℃ (-4℉~122℉)                       

 Täpsus: ±1℃ ±2℉); resolutsioon: 0.1℃ 0.2℉  

 Veekindluse tase IPX3 

 Max/Min temperatuuriväärtuste kuva ekraanil 

 Paigaldus lauale või seinale 

 Tööpinge: 3V, CR2032 patarei 1tk 

Kasutamine 

 Sisselülitamine : vajutage sisse ja välja lülitamiseks nuppu. 

◆  ℃/℉: Vajutage valikuks C/F nuppu: °C / °F . 

◆  CLR: Vajutage MIN/MAX lugemi kustutamiseks CLR nuppu.  

Patarei 

Asendage patarei kui temperatuurinäit muutub ebatäpseks või ekraanil kuvatavad 

näidud tuhmuvad. Patareipesa asub seadme tagaosas. Patarei: CR2032.  
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