
NÁVOD - Digitální teploměr s
vlhkoměrem HTC-2 

Specifikace:
Teplotní rozsah
Uvnitř: -10°C - +50°C
Venku:-50°C - +70°C ( jestliže přístroj má teplotní venkovní senzor)
Vlhkost 20% - 99%RH ( pokud je vlhkost menší než 20% na displeji se zobrazí 10% RH)
Napájení: 1,5V (AAA velikost) 1x

Funkce:
• Měření venkovní a vnitřní teploty a vnitřní vlhkosti
• Volba jednotek °C/F
• Paměť pro Max a min teplotu a vlhkost
• Volba 12/24h
• Hodiny a datum zobrazeny na displeji, automatické změna na displeji v 5 sekundách při 

zobrazení času a data.
• Funkce hodinového alarmu a každodenního alarmu

Obsluha:
• Otevřete kryt baterie a vložte baterii
• Tlačítko MODE – mění zobrazení na displeji z času na alarm, Nastavení alarmu, nastavení 

času a data.
• Tlačítko ADJ – nastavení konkrétní hodnoty v menu setting
• Tlačítko °C/F nastavení jednotek ( toto tlačítko je v krytu baterie)
• Tlačítko RESET – vymaže všechny hodnoty v paměti, vrací tovární nastavení ( toto tlačítko 

je v krytu baterie)
• MEMORY – zobrazuje max a Min teplotu a vlhkost uloženou v paměti

Nastavení:

Nastavení času a datumu: Podržte tlačítko MODE na 2 sekundy, ukazatel minut začne blikat, 
tlačítkem ADJ nastavte hodnotu, stiskněte znovu krátce MODE a nastavte stejně hodiny, datum atd.

Nastavení alarmu: Když je na displeji zobrazen čas, stikněte MODE 1x, na displeji přestane blikat 
indikátor vedle ukazatele času, nyní tlačítkem ADJ můžete zapnout vypnou alarm ON/OF a zapnout
hodinový alarm. Podržte tlačítko MODE 2 sekundy a nastavte čas alarmu.
Po krátkém zmáčknutí tlačítka MODE v menu alarm se displej změní na datum a poté ve 3 
sekundách naskočí opět mód času. Pokud v módu alarmu neproběhne žádná operace po dobu 1 
minuty, displej se opět vrátí do módu času.

Max/ Min teplota a vlhkost: Stiskněte 1x tlačítko MEMORY a zobrazí se Vám Max/min teplota a 
vlhkost. Podržte tlačítko MEMORY 2 sekundy a  Max/Min teplota a vlhkost se vymaže, poté 
přístroj znovu uloží do paměti nově nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty.

Upozornění:
• Stiskněte jedenkrát RESET tlačítko pokud je přístroj užíván poprvé nebo byla měněna 

baterie.
• Stiskněte jedenkrát RESET tlačítko pokud jsou na displeji abnormální hodnoty




