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1. Κουµπί ανάκλησης µνήµης 
Πιέστε διαδοχικά το κουµπί για να 
εµφανιστεί η µέγιστη, η ελάχιστη και η 
τρέχουσα µέτρηση. 
 
2. ∆ιακόπτης 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
ενεργοποιείτε και να  απενεργοποιείτε τη 
συσκευή καθώς και για να επιλέγετε το 
είδος µέτρησης που θα γίνει. Υπάρχουν 
τρείς τρόποι λειτουργίας: µέτρηση 
θερµοκρασίας σε βαθµούς C, µέτρηση σε 
βαθµούς  F  και µέτρηση υγρασίας  %RH. 
Οι θέσεις του διακόπτη είναι F, C , OFF και 
%RH. 
 
3. Αισθητήρας µέτρησης 
 
4. Οθόνη 
 
5. Κουµπί συγκράτησης µέτρησης 
(HOLD) 
Σε λειτουργία κανονικής µέτρησης πιέστε 
το (HOLD) για να παραµείνει η τρέχουσα 
ρύθµιση στην οθόνη. Η ένδειξη HOLD θα 
εµφανίζεται στην οθόνη. 
Για να επανέλθει η συσκευή σε κανονική 
λειτουργία πιέστε ξανά το κουµπί. 
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
µέγιστης ή ελάχιστης µέτρησης πιέζοντας 
το κουµπί HOLD µηδενίζεται αυτές τις 
τιµές και η συσκευή είνι έτοιµη να 
καταχωρήσει νέα ελάχιστη και µέγιστη 
τιµή. 
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Ενδείξεις της οθόνης 

 
 

 Ένδειξη «χαµηλής» µπαταρίας 
Απεικονίζεται η µέγιστη µέτρηση 
Απεικονίζεται η ελάχιστη µέτρηση 
Η λειτουργία συγκράτησης 
τρέχουσας µέτρησης είναι ενεργή 
Οι µετρήσεις στον τρέχοντα τρόπο 
λειτουργίας διαγράφονται 
Η συσκευή ξεκινά να καταγράφει 
νέες ελάχιστες και µέγιστες τιµές 
Απεικόνιση σχετική υγρασίας 
Απεικόνιση θερµοκρασίας σε 
βαθµούς Κελσίου 
Απεικόνιση θερµοκρασίας σε 
βαθµούς Φαρενάιτ 
Αρνητική τιµή 

 
Οδηγίες λειτουργίας 
Πλησιάστε τον αισθητήρα της συσκευή 
κοντά στο σηµείο µέτρησης, επιλέξτε τον 
επιθυµητό τρόπο λειτουργίας. Περιµένετε 
εωσότου σταθεροποιηθεί η ένδειξη, αυτή 
είναι η τρέχουσα µέτρηση. Πιέστε το 
κουµπί MEMORY για να δείτε την µέγιστη 
και ελάχιστη τιµή της µέτρησης. 
 
Όλες οι µετρήσεις µηδενίζονται µόλις 
σβήσετε την συσκευή. 
 
Για να σβήσετε τις µετρήσεις που έχουν 
αποθηκευτεί στη µνήµη: 
Βεβαιωθείτε πως ο  διακόπτης επιλογής 
τρόπου λειτουργίας είναι στην σωστή 
θέση. Πιέστε το κουµπί MEMORY για να 
επιλέξετε την µέγιστη ή ελάχιστη ένδειξη. 
Πιέστε το κουµπί HOLD στην οθόνη θα 
εµφανιστεί η ένδειξη SET και η µέτρηση θα 
διαγραφεί από την µνήµη, µετά από 1 
δευτερόλεπτο θα εµφανιστεί η ένδειξη ΟΚ.  
 
Σηµείωση: 
1. Μετρήσεις σε βαθµούς Κελσίου και 
Φαρενάιτ µηδενίζονται ταυτόχρονα. Ο 
µηδενισµός των µετρήσεων υγρασίας δεν 
µηδενίζει και τις µετρήσεις θερµοκρασίας. 
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε 
περιβάλλον µε χηµικά ή άλλους ρυπαντές 

µπορεί να καταστραφεί ο αισθητήρας 
υγρασίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε 
εφαρµογές όπου τυχόν λανθασµένη 
ένδειξη µπορεί να προκαλέσει σαν 
επακόλουθο, έµµεσο ή άµεσο  
αποτέλεσµα, τραυµατισµό ή καταστροφή 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
Συντήρηση 
Περιοδικά να σκουπίζετε την συσκευή µε 
ένα µαλακό πανί. Μην χρησιµοποιείτε 
χηµικά ή διαλυτικά για τον καθαρισµό του 
περιβλήµατος. Μην επιτρέπετε την είσοδο 
νερού ή άλλων υγρών στο χώρο του 
αισθητήρα υγρασίας. 
Αφαιρέστε τις µπαταρίες αν πρόκειται να 
µην χρησιµοποιήσετε για µεγάλο διάστηµα 
(περισσότερο από 2 εβδοµάδες) την 
συσκευή.  
 
Αντικατάσταση µπαταριών 
Όταν εµφανιστεί η ένδειξη χαµηλής 

µπαταρίας  πρέπει να αλλάξετε άµεσα 
τις µπαταρίες, σε διαφορετική περίπτωση 
οι µετρήσεις δεν θα είναι ακριβείς. 
Αφαιρέστε τις µπαταρίες από την υποδοχή 
τους και αντικαταστήστε τις µε καινούριες, 
ποτέ µην ανακατεύετε µεταχειρισµένες και 
καινούριες µπαταρίες. Μετά την 
αντικατάσταση τοποθετήστε το καπάκι και 
την βίδα που το ασφαλίζει. 
 
Πίνακας ακρίβειας και ανάλυσης 
µετρήσεων 
 

 


