Felhasználói kézikönyv

883A
Digitális Nedvességmérő

1. Bevezetés
Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A
kézikönyvből megtudhatja, hogyan használhatja és tarthatja karban nedvességmérő készülékét. A készülékkel fa,
bambusz, gyapjú, dohány és sok más anyag nedvesség tartalmát lehet megmérni.

2. Termékjellemzők
2-1 Digitális, nagyméretű LCD kijelző.
2-2 Mérési tartomány: 5%~40%.
2-3 Felbontás: 1%.
2-4 Pontosság: ±1%.
2-5 Nagy felbontás és rövid válaszidő.
2-6 Adattartás funkció.
2-7 Az ikon és mértékegység kijelzésnek köszönhetően a mérési eredmény leolvasása kényelmes és gyors.
2-8 Alacsony elemfeszültség kijelzés: „ ” ikon.
2-9 Tápfeszültség: 1db 9V-os elem.
2-10 Méretek: 150 mm x 67 mm x 32 mm.
2-11 Tömeg: kb. 140 g (elemmel együtt).
2-12 Működési hőmérséklet: 1°C~40°C (32°F~104°F).
2-13 Relatív páratartalom: max. 70%.

3. Előlap és kezelőszervek
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① Mérőtüskék.
② LCD kijelző.
③ „LIGHT” gomb: Háttérvilágítás gomb.
④ „HOLD” gomb: Adattartás gomb.
⑤ „POWER” gomb: Bekapcsoló gomb.
4. Működési leírás
4-1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kijelzőn 00% jelenik meg.
4-2 Távolítsa el a mérőtüske védőkupakot, majd érintse hozzá egyik ujját a két mérőtüske oldalához. Ha a
megjelenített érték 30% körül van, akkor a készülék helyesen mér és készen áll a használatra.
4-3 Szúrja bele a mérőtüskéket a mérni kívánt anyagba, nagyjából 5 mm mélyen.
4-4 Nyomja meg a „HOLD” gombot, az adat kijelzőn tartásához. A kijelzőn megjelenik egy „H” ikon. A funkció
kikapcsolásához, nyomja meg ismételten a „HOLD” gombot.
4-5 A mérés befejeztével nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot, helyezze vissza a védőkupakot a mérőtüskékre.

Megjegyzések:
- A mérőtüskék nagyon hegyesek, így ne hagyja, hogy a készülékkel gyermek játszhasson.
- Ne tartsa másik ember vagy állat felé a mérőtüskéket használat közben.
- A készüléknek nagy az ellenállása és jó a szigetelése. Tartsa tisztán és szárazon, hogy megőrizze a mérési
pontosságot.
- Ha az elem merül és a kijelzőn, az „ ” ikon jelenik meg, cserélje ki azt egy másik 9V-os elemre.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet.

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A
fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék
változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

