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Digitális páratartalom mérő hőmérő készülék - Trotec BZ 05
Funkciók: páratartalom és hőmérséklet mérés, óra, ébresztőóra, komfortzóna
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a mi kiváló minőségű termékünk megvásárlása mellett döntött.
Hogy a jövőben sok örömét lelje a megvásárolt készülékben, néhány dologra
szeretnénk felhívni a figyelmét:
Esetlegesen felmerülő problémák esetén:
Bízunk benne, hogy termékünk elnyeri az Ön tetszését. A legnagyobb gondosság
mellett is felmerülhetnek kérdései ill. panaszai, ezekkel kérem forduljon bizalommal
hozzánk. Számunkra az Ön elégedettsége a legfontosabb, ezért minden problémát
szeretnénk megoldani.
Az első használat előtt:
A későbbiekben kizárólag ugyanilyen méretű és paraméterekkel rendelkező elemet
használjon. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérem távolítsa el
belőle az elemet. Gyerekek jelenlétében kérem fokozottan ügyeljen a páramérőre! A
készülékbe belenyúlni csak szakembernek szabad! Ügyeljen arra, hogy se a
készülékre, se annak belsejébe ne kerüljön nedvesség! Kérem, hogy bármilyen
probléma esetén kapcsolja ki a páramérőt. Lépjen kapcsolatba egy szakemberrel és
ne próbálja meg a berendezést saját maga megszerelni. Soha ne merítse a
készüléket vízbe. A készülék csak belső terekben való használatra készült. Az
eszközt csak a megadott minimum és maximum értékek között használja, különben
a berendezés tartósan károsodhat. Ne kapcsolja be az eszközt, ha azt hírtelen
hőmérsékletváltozás éri, mert kondenzvíz csapódhat ki benne, ami elektromos
meghibásodást okozhat. Nagy por, gázok, vegyi anyagok, elektromágneses terek
károsíthatják a berendezést.
Az eszköz használata:
Mode – gomb
A beállításokhoz először tartsa röveden nyomva a MODE gombot!
1 x nyomás: perc
2 x nyomás: óra
3 x nyomás: 12/24 h kijelzés
4 x nyomás: hónap
5 x nyomás nap
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Mind a dátumot, mind pedig az időt jelzi a készülék. Az időt folyamatosan mutatja a
kijelző, míg a dátumot az ADJ gomb megnyomásával hívhatja elő 2 másodpercre.
Ha a gombot hosszabb ideig nyomva tartja, akkor addig a dátum is látható lesz.
Az idő és a dátum beállítása: Tartsa röviden nyomva a MODE gombot. Ekkor
elkezd villogni a percmutató. Nyomja az ADJ gombot, hogy változtatni tudja a
perceket. Az ADJ gomb egyszeri megnyomásával percenként lép az idő, ha pedig
folyamatosan nyomva tartja, akkor gyorsabban kezdenek peregni a percek. Nyomja
meg újra MODE gombot, hogy az órához, és a dátumhoz jusson. Miután minden
értéket beállított (perc, óra, nap, hónap) elmentődnek az értékek.
A készülék képes mind 12 órás, mind pedig 24 órás üzemmódban működni. 12 órás
üzemmódban délelőtt az AM, délután a PM jelenik meg.
Ébresztőóra: Nyomja meg egy pillanatra a MODE gombot. A
kijelző felső harmadában az óra helyett az ébreszt óra jelenik
meg. Az óra és a perc közötti kettőspont ekkor nem villog.
Nyomja meg újra a MODE gombot kb 1 másodpercre, ekkor
elkezd villogni a perc. Nyomogassa az ADJ gombot, hogy
percenként tudjon lépni, vagy tartsa folyamatosan nyomva, hogy
pörögjenek a percek. Nyomja meg röviden a MODE gombot,
hogy a percről az óra beállítására léphessen. Itt ugyanúgy az ADJ
gombbal tudja változtatni az időt. Nyomja meg újra a MODE
gombot, hogy eltárolja a beállított értékeket.
Ha az ébresztőóra aktív, akkor a bal felső sarokban egy harang látható.
Az ébresztés kikapcsolása: Nyomja meg bármely gombot, hogy az ébresztést
leállítsa.
Az ébresztőóra deaktiválása: Akárcsak az ébresztő beállításánál nyomja a MODE
gombot, hogy az ébresztő óra jelenjen meg a képernyőn. Ekkor nyomja meg 3 x az
ADJ gombot. Ekkor eltűnik a harang a kijelzőről és deaktiválódik az ébresztőóra.
Maximum és Minimum értékek kijelzése (MEMO): Nyomja meg 1 x a MEMO
gombot, hogy a minimumértéket megtekinthesse, nyomja meg 2 x a MEMO gombot,
hogy a maximumértéket megtekinthesse. Az értékek a legutóbbi Reset óta mért
min. és max. értékek. A harmadik MEMO nyomásra visszaáll a képernyő az eredeti
helyzetbe. Ugyanez történik, ha 10 másodpercen keresztül nem használ egyetlen
gombot sem.
Hőmérséklet C vagy F módban: A készülék hátulján található C/F gomb
segítségével tud váltani.
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Komfortzóna kijelzés: Amennyiben a hőmérséklet 20 – 26 C között van, és a
levegő relatív páratartalma 50-70 %, akkor egy mosolygós arc látható
.
Amennyiben a relatív páratartalom a hőmérséklettől függetlenül több, mint 70 %,
akkor a következő jel látható:
. Amennyiben a relatív páratartalom a
hőmérséklettől függetlenül 50 % alatt van, akkor a következő jel látható a kijelzőn:
.
Túl alacsony páratartalom egyeseknél fejfájást, a nyálkahártya kiszáradását
okozhatja, míg a túl magas páratartalom általában azoknak kellemetlen, akik szív és
érrendszeri problémákkal küzdenek. A magas páratartalom továbbá táptalaja a
penésznek és a gombáknak, ami további egészségi problémákhoz vezetnek.
Reset: A páramérő hátoldalán található Reset gombbal visszaállíthatja a gyári
beállításokat.
Elemcsere: Ha az elemet ki kell cserélni, akkor enyhén nyomja meg a páramérő
hátoldalán található kis fedelet és tolja a nyíl irányába. Cserélje ki az elemet egy
másik 1,5 V AAA elemre. Helyezze vissza az elem fedelét.
Tisztítás:
Száraz antisztatikus kendővel tisztítsa a páramérőt.
A páramérő műszaki adatai:
Felhasználási területek: lakótér, iroda, raktár, korróziót nem okozó területek. Külső
használat nem megengedett.








Hőmérséklet mérés 0 °C -tól +50 °C (32 °F –tól 120 °F-ig)
Hőmérséklet kijelzés finomsága: 0,1 °C
Hőmérő pontossága: ±1 °C (±1,8 °F)
Páramérés tartomány: 10 % rp.. től 90 % rp
Páratartalom kijelzés finomsága: 1 % r.F.
Relatív páratartalom mérés pontossága: max. ±5 % r.p.
Funkciók: Maximális, minimális értékek kijelzése, Óra, Dátum, Komfortzóna
jelzés, Ébresztőóra, Hőmérsékletjelzés °C és °F
 Méretek: 108 x 60 x 15 mm
 Súly: 74 g
A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

3

