
HIGROMETR TERMOMETR Z SONDĄ  
MODEL: AG195B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektroniczny higrometr z termometrem i dużym wyświetlaczem LCD oraz sondą na 
długim kablu. Sonda (czujnik) może zostać umieszczona w zasadzie w dowolnym 
miejscu, np. akwarium, terrarium, lodówce, zamrażarce, szklarni itd. Wszędzie tam, 
gdzie potrzebujemy dokładnego pomiaru temperatury w granicach od -50 do 70 stopni 
Celsjusza!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Sonda może zostać umieszczona w zasadzie w dowolnym miejscu, np. akwarium, 

terrarium, lodówce czy zamrażarce! 
• Urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru oraz szybkością reakcji! 
• Wystarczy położyć je na otwartej dłoni i niemal od razu widać reakcję przyrządu. 
• Urządzenie jest wyposażone w łapki, które utrzymują je w otworze o wymiarach od 26 

do 45 mm, tak więc higrometr można wygodnie umieścić np. w pokrywie od akwarium. 

Zastosowania: 

• Pomiar wilgotności w futerałach drewnianych instrumentów muzycznych (skrzypce, 
gitary itp.) 

• Terraria dla zwierząt egzotycznych 
• Humidory na cygara 
• Pomiar wilgotności i temperatury w pomieszczeniach 
• Pomiar wilgotności i temperatury w samochodach 
• Praktyczna ozdoba opakowań na przedmioty wrażliwe na wysoką wilgotność 

Specyfikacja: 

• Długość przewodu z sondą: 82 cm 
• Zakres pomiaru wilgotności (RH): od 10% do 99% 
• Zakres pomiaru temperatury: od -50 do +70 stopni Celsjusza 
• Wskazania wyświetlacza: 0,1 C oraz 1% RH 
• Dokładność pomiaru temperatury: do 0,1 stopnia C 

• Dokładność pomiaru wilgotności: do około 5% RH 
• Wyświetlacz LCD o wymiarach 36 mm x 17 mm 
• Szybkość odświeżania (częstotliwość pomiaru): 1 sekunda 
• Wymiary obudowy: 48 mm x 28 mm x 15,1 mm 
• Zasilanie: 2x bateria LR44 1,5V 
• Waga: 19 g (bez kabla) 
• Kolor obudowy: biały

3. Instalacja baterii

• Przesuń pokrywę baterii znajdującą się z tyłu przedmiotu, zgodnie z narysowaną 
strzałką. Następnie unieś ją pewnym ruchem,

• Ostrożnie włóż 2 baterie LR44 1,5V we wskazanym miejscu, pamiętając o odpowiedniej
polaryzacji (+ -) - w tym przypadku biegunem dodatnim do góry.

• Zamknij pokrywę baterii. Urządzenie powinno się uruchomić samoczynnie po 
umieszczeniu w nim baterii.

4. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie wysokie temperatury.
• Nie narażaj przedmiotu na uszkodzenia mechaniczne.
• Montując termometr uważaj aby nie uszkodzić przewodu ani sondy.
• Zwróć uwagę aby w sposób odpowiedni włożyć baterie.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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