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Correct gebruik  
Deze binnen/buitenthermometer met hygrometer geeft de temperatuur weer, de tijd en 
de relatieve luchtvochtigheid en slaat de hoogste en laagste temperatuur- en lucht-
vochtigheidswaarden op. 
Het apparaat mag enkel via een batterij gevoed worden (zie "Technische gegevens' 
voor het type). De hoofdeenheid mag enkel in gesloten ruimtes, dus niet buiten, gebruikt 
worden. Het contact met vochtigheid, zoals b.v. in de badkamer e.d., moet in ieder geval 
vermeden worden. 
Een ander gebruik dan hier beschreven heeft de beschadiging van het product tot 
gevolg. Dit is bovendien met gevaren verbonden zoals b.v. kortsluitingsgevaar, brand-
gevaar, enz. Het volledige product mag niet aangepast of omgebouwd worden én de 
behuizing mag niet geopend worden! 
U dient te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen! 
 
Veiligheidsaanwijzingen 

Bij beschadigingen ten gevolge van niet-naleving van de gebruiksaanwij-
zing vervalt uw garantie! Voor gevolgschade die uit een schadegeval 
voortvloeit, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! 
Bij materiële schade of persoonlijke ongelukken, die door onoordeel-
kundig gebruik of niet-naleving van de veiligheidsaanwijzingen werden 
veroorzaakt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke 
gevallen vervalt elk recht op garantie. 

- Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of 
veranderen van het apparaat niet toegestaan. 

- U mag het apparaat enkel met een batterij in werking stellen. 
- U mag het apparaat niet blootstellen aan hoge temperaturen, sterke trillingen of hoge 

vochtigheid. 

 



 
Kenmerken 

- Ingebouwde voeler voor de meting van de binnentemperatuur en de luchtvochtig-
heid 

- Voeler met snoer voor de meting van de buitentemperatuur 
- Opslag van de minimum en maximum temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden 
- Klok met 12h of 24h weergave (omschakelbaar) 
- Temperatuurweergave in °C of °F (omschakelbaar) 
- Displayverlichting 

 

Opstellen / montage 
Om te voorkomen dat de weergegeven waarden vervalst worden, moet u 
het apparaat en de buitenvoeler beschermen tegen direct zonlicht en 
verhitting door elektrische apparaten of apparaten die warmte afstralen. 
U kunt het apparaat op een effen oppervlak opstellen of aan een muur 
monteren. 
 

- Voer de kabel (14) van de buitenvoeler naar buiten en maak de voeler vast aan de 
hand van het kleefoppervlak of een geschikte schroef. 

- Wilt u de hoofdeenheid opstellen, dan moet u de standvoet (7) naar buiten klappen. 
- Bij de montage aan een muur moet u de meegeleverde houder met geschikte 

schroeven aan de montageplaats bevestigen en de hoofdeenheid eraan hangen. Let 
bij de montage erop dat de neus van de houder naar boven wijst. 

 
Plaatsen van de batterij 

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. 
Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit. 
Verwijder de batterij als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. 
Let erop dat de batterij niet kortgesloten of in het vuur geworpen wordt. 
De  batterij mag ook niet opgeladen worden. Er bestaat explosiegevaar. 
 

- Haal het deksel van het batterijvak(10) aan de achterkant van het apparaat weg. 
- Plaats een 1.5 V micro batterij (AAA en houd hierbij rekening met de juiste polariteit. 

Deze is aangegeven in het batterijvak! 
- Plaats nu het deksel weer op het batterijvak (10). 
 
Instellen van de tijd en de temperatuureenheid 
- Druk zo lang op de toets TEMP/CLOCK (4) tot in de bovenste regel van het display 

de tijd weergegeven wordt. 
- Zet de schakelaar LOCK/TIME SET (11) aan de achterkant van het apparaat in de 

stand TIME SET. 
- Kies met de schakelaar 12HR/24HR (12) de gewenste tijdsaanduiding. 
- Stel met de toetsen HR (5) en MIN (6) de actuele tijd in. 
- Zet de schakelaar LOCK/TIME SET (11) weer in de stand LOCK. 
- Kies met de schakelaar °C/°F (13) de gewenste temperatuureenheid. 
 

 

 



Bediening 
In de normale modus geeft het apparaat de tijd de buitentemperatuur en de relatieve 
luchtvochtigheid weer of alternatief de binnentemperatuur, de buitentemperatuur en de 
relatieve luchtvochtigheid. 
- Druk op de toets TEMP/ClOCK (4) om de weergave te veranderen. 
- Druk op de toets LIGHT (8) om de displayverlichling in te schakelen. Deze schakelt 

na ca. 3 sec. automatisch weer uit om de batterij te sparen. 

Het apparaat slaat de minimum- en maximumwaarden voor de binnen- en 
buitentemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid op. 
Druk op de toets TEMP MAXIM IN (2) om de minimum. en maximumwaarden voor de 
binnentemperatuur weer te geven. 
Druk opnieuw op de toets TEMP MAX/MIN (2) om de minimum- en maximumwaarden 
voor de buitentemperatuur weer te geven. 
Druk nogmaals op de toets TEMP MAXIM IN (2) en u keert terug naar de gewone 
modus. 
Druk op de toets HUMIDFY MAX/MIN (3) om de maximumwaarde voor de relatieve 
luchtvochtigheid weer te geven. 
Druk opnieuw op de toets HUMIDITY MAXl/MIN (3) om de minimumwaarde voor de 
relatieve luchtvochtigheid weer te geven. 
Druk nogmaals op de toets HUMIDlTY MAX/MIN (3) en u keert terug naar de gewone 
modus. 
Na ca. 8 sec. zal het apparaat bij alle genoemde functies weer automatisch naar de 
gewone modus terugkeren. 
Om de minimum- en maximumwaarden te wissen, moet u de toets CLEAR (9) indrukken 
terwijl de waarden die gewist moeten worden weergegeven worden. 
 
Verwijderen 

Indien het apparaat niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke 
bepalingen voor afvalverwerking inleveren. 
Verwijderen van lege batterijen/accu 's! 
U bent als consument wettelijk verplicht om alle lege batterijen en accu's in te leveren; 
het afvoeren van lege batterijen en accu's via het gewone huisvuil is verboden! 
Batterijen en accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door nevenstaande 
symbolen. Deze symbolen wijzen erop, dat deze batterijen/accu's niet via het huisvuil 
afgevoerd mogen worden. De aanduidingen voor de gebruikte zware metalen zijn: Cd = 
cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Uw lege batterijen en accu's kunt u bij de verzamel-
punten van uw gemeente, in onze vestigingen en op alle plaatsen waar batterijen en 
accu's verkocht worden kosteloos inleveren! 
Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bovendien een steentje bij ter 
bescherming van het milieu! 
 
Technische gegevens 

Werkspanning 1,5VDC  

Batterij 1,5 V micro AAA) 
 

 

Levensduur van de ca. 1 Jaar 1 



batterij 

Aansluitsnoer 
buitenvoeler 

ca.3m J 
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