Felhasználói kézikönyv

817A
Digitális Szélsebességmérő

1. Funkciók
1-1 Szélsebesség és hőmérséklet mérés.
1-2 Fagypont kijelzés.
1-3 Hőmérséklet kijelzés (°C).
1-4 Szélsebesség mértékegység váltás.
1-5 Szélsebesség mérés: Aktuális/Átlagos/Max.
1-6 Gyenge elemszint jelzés.
1-7 LCD háttérvilágítás.
1-8 Automatikus/kézi kikapcsolás.

2. Működési leírás
2-1 Helyezze be az elemeket az elemtartóba. A kijelzőn 1 másodpercig minden ikon megjelenik.
2-2 Tegye vissza az elemtartó fedelét, majd nyomja meg a "MODE" gombot a készülék bekapcsolásához. A
kijelzőn a szélsebesség, hőmérséklet, és az elem ikon jelenik meg. A kijelző háttérvilágítás funkció 5
másodpercig működik.
2-3 Különböző szél mérési módok beállítása: tartsa lenyomva a "MODE" gombot 3 másodpercig, ekkor az „m/s” ikon
villog a kijelzőn, majd a "SET" gombbal válassza ki a kívánt mértékegységet vagy mérési módot.
2-4 Ikonok jelentése:
2-4-1 „m/s”: méter/másodperc.
2-4-2 „km/h”: kilométer/óra.
2-4-3 „ft/min”: láb/perc.
2-4-4 „knot”: tengeri mérföld/óra.
2-4-5 „mph”: mérföld/óra.
2-4-6 „Cu”: aktuális szélsebesség.
2-4-7 „MAX”: maximális szélsebesség.
2-4-8 „AVG” átlagos szélsebesség.
2-5 Bármely gomb megnyomása bekapcsolja a háttérvilágítást 5 másodpercre.
2-6 Mérés: ha a lapátkerék forog, akkor a készülék automatikusan mér és az LCD kijelzőn megjelenik az aktuális
szélsebesség és hőmérséklet értéke. Ha a hőmérséklet 0°C alá esik, akkor a kijelzőn megjelenik a "CHILL" ikon.
2-8 Alapállapotban a "SET" gomb hosszú nyomvatartásával kapcsolhatja ki a készüléket.

3. Műszaki jellemzők
Szélsebesség tartomány
Tartomány Felbontás Küszöb Pontosság
0~35
0,1
0,1
0~5860
19
39
0~55
0,2
0,1
±5%
0~90
0,3
0,3
0~65
0,2
0,2
Hőmérséklet tartomány
Egység
Tartomány
Felbontás
Pontosság
°C
-10°C~45°C
0,2
±2°C
Tápfeszültség
CR2023 3,0V elem
Hőérzékelő
NTC hőmérő
Működési hőmérséklet
-10°C~45°C (14°F~113°F)
Működési páratartalom
max. 90% relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet
-40°C~60°C (-40°F~140°F)
Áramfelvétel
3mA
Tömeg
53 g (elemmel, csuklópánttal)
Egység
m/s
ft/min
knot
km/h
mph

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.

