
Digitálny teplo-vlhkomer 
Dalap THM – veľký a šikovný LCD teplomer s vysokou presnosťou má široké využitie v rôznych 
priestoroch – kancelárie, domácnosti, laboratóriá, dielne atď. Zdravý život začína práve teraz! S 
teplomerom Dalap THM môžete vždy sledovať teplotu a vlhkosť a ľahko si užívať život. 

 
Špecifikácia: 

Teplotný rozsah -10 – 50 °C (14 – 122 ℉ ) 
Rozsah vlhkosti 10 – 99% 
Presnosť teploty ±1 ℃ 
Presnosť vlhkosti ±3 ℃ ( 25 ° C , 40~80%); Ostatné ± 5% 
Frekvencia meraní Teplota: 1°C ; Vlhkosť: 1% RH 
Veľkosť produktu 103x85x39 mm 
Veľkosť obrazovky 90x66 mm 
Váha 70 g 
Čas merania 10 s 
Napájanie 3V (1xCR2016 batéria) 

 
Vlastnosti: 
1. 5 mm tenký digitálny teplo-vlhkomer s módnym a elegantným vzhľadom, veľký LCD displej 
zobrazujúci teplotu, vlhkosť, čas a predpoveď počasia. 
2. Ukazovateľ slabej batérie: ikona batérie bliká, keď je napätie nižšie ako 2,4 V. 
3. Nastaviteľný časový režim 12/24 hodín. 
4. Funkcia predpovede počasia, predpoveď počasia na základe zmien teploty a vlhkosti v reálnom 
čase. 
5. Funkcia prepínania teploty °C/ ℉ , zobrazenie v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita je možné zvoliť 
podľa zvyklostí rôznych zákazníkov. 
6. Nízka spotreba energie, vysoká presnosť a vysoká stabilita. 
 
Prevádzkové inštrukcie: 
Otvorte kryt batérie a vyberte poistku pre vloženie batérie. Zariadenie začne pracovať a zobrazovať 
aktuálnu teplotu, vlhkosť a simulovanú predpoveď počasia pred akýmkoľvek stlačením tlačidla; čas je 
v predvolenom stave. 
 
Nastavenie času 
V predvolenom stave stlačte tlačidlo „SET“ na 3 sekundy, aby ste sa dostali do stavu nastavenia, 
hodiny na displeji začnú blikať, potom stlačte tlačidlo „ADJ“ pre nastavenie hodín smerom hore, 
podržte ho pre rýchle nastavenie, opätovným stlačením tlačidla „SET“ prejdete na nastavenie minút, 
stlačte tlačidlo „ADJ“ pre nastavenie minút smerom hore, podržte ho pre rýchle nastavenie. Po 



tretíkrát stlačte „SET“, stlačením „ADJ“ vyberiete 12 alebo 24-hodinový režim a stlačením „SET“ 
potvrdíte. 
 
Prepínanie „°C / ℉ “ 
Stlačením tlačidla °C/ ℉ vyberiete zobrazenie v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita. 
„RESET“ funkcie 
Stlačením otvoru „RESET“ zariadenie reštartujete. 

 
 
*Poznámky: 
1. Keď displej slabne, znamená to, že je batéria vybitá a je potrebné ju vymeniť za novú. 
2. Pri výmene batérie dôjde k vynulovaniu času. 


