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NHIỆT ẨM KẾ BEURER HM16 
1. NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Bảo vệ nhiệt ẩm kế tránh những va chạm mạnh, tiếp xúc trực tiếp với nước,nhiều bụi, hóa chất. Không để nhiệt ẩm 
kế ở nơi có sự thay đổi lớn về nhiệt độ, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và các vị trí gần nguồn nhiệt lớn (lò 
nướng, máy sưởi). 

- Thiết bị này không phải là một món đồ chơi. Để xa tầm tay trẻ em. 

- Vệ sinh thiết bị với một miếng vải ẩm. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào có khả năng ăn mòn và 
không được ngâm thiết bị trong nước. 

- Sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc tự ý tháo lắp thiết bị sẽ làm mất hiệu lực bảo hành. 

- Trong môi trường bình thường, nhiệt ẩm kế cần khoảng thời gian 15 phút để đưa ra kết quả đo đáng tin cậy 

2. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

- Rút dải nhựa cách điện từ ngăn chứa pin ở mặt dưới của thiết bị (trước nắp pin). 

- Bạn có thể mở giá đỡ được gấp ở mặt sau thiết bị để sử dụng đặt trên bàn như chiếc đồng hồ hoặc có thể gắn nó lên 
tường bằng cách sử dụng móc (ở mặt sau của thiết bị). 

3. HOẠT ĐỘNG

- Để hiển thị nhiệt độ đo tối đa / độ ẩm, nhấn nút MAX / MIN ở mặt sau của thiết bị. 

- Để hiển thị nhiệt độ đo tối thiểu / độ ẩm, nhấn nút MAX / MIN ở mặt sau của thiết bị hai lần. 

- Thiết bị này có thể hiển thị nhiệt độ Celsius (° C) hoặc độ Fahrenheit (° F). Để lựa chọn đơn vị của nhiệt đọ bạn 
cần đo, hãy bấm nút ° C / ° F ở mặt sau của thiết bị. 

4. CÁC BIỂU TƯỢNG

Biểu tượng cười sẽ hiển thị khi nhiệt ẩm kế đo được những thông số dưới đây 

= Nhiệt độ 20-25 ° C, độ ẩm 30-60% (giá trị lý tưởng) 

= Nhiệt độ bất kỳ và độ ẩm dưới 30% 

= Nhiệt độ bất kỳ và độ ẩm trên 60% 

Biểu tượng mặt cười sẽ không xuất hiện trên màn hình nếu độ ẩm giữa 30-60% và nhiệt độ không ở mức 20-25 ° C. 

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Khoảng đo nhiệt độ: 0 - 50 ° C (32 - 122 ° F), độ chính xác 0,1 ° C 

- Khoảng đo độ ẩm: 20% - 95% 

- Thiết bị sử dụng Pin cúc CR2025 
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