
Betjeningsvejledning Termometer-Hygrometer nr. 66540 og 66541 
 

Beskrivelse: 
 
Dette digitale termo-hygrometer er ideel til måling af indeklima, instrumentet kan med 
forholdsvis stor præcision angive et rums luftfugtighed og temperatur. 
 
Visning af temperatur eller luftfugtighed kan angives med store eller små ciffre. 
( temperatur eller luftfugtighed kan vises i midten af displayet ) 
 
1:  Der findes 3 trykknapper for enkel betjening 
A: SET taste 
B: Switch ( omskifter ) 
C: Max/Min taste 
 
2: Displayets konstruktion 
D: kan hænge på en væg ( ophængshul ) 
E: aftagelig bordstøtte 
F: på bagsiden findes dæksel til batterihus. 
 
3: Start  
Fjern forsigtigt isolerings tapen ved batterihuset. Brug en mønt til at åbne  
Luk igen – og batteriet er nu tilsluttet 
Alle segmenter lyser kortvarigt op 
Instrumentet er nu klar til brug. 
Øverst på displayet vises tid og comfortsymbol 
midtersektionen viser  aktuel temperatur og nederst vises relativ luftfugtighed. 
 
 
4: indstil UR 
Tryk og hold SET tasten i 3 sekunder 
nu blinker ciffre for timer – indstil med switch tasten 
Tryk endnu en gang på SET tasten – nu blinker ciffre for minutter 
Indstil med switch tasten til korrekt minuttal.  
evt. tryk og hold tasten nede for hurtig indstilling 
Tryk på SET tasten for at afslutte indstillingen. 
 
 
5: display af temperatur 
A:  tryk SET tasten kortvarigt for at skifte imellem celsius og fahrenheit. 
B:  vises temperatur i fahrenheit – vil displayet automatisk skifte til  
    12 timers visning AM/PM  ellers vises 24 timer. 
 
 
6: Maximum og minimum værdier. 
A: tryk MAX/MIN tasten -  MAX vises på displayet og maximumværdier for 
Temperatur og luftfugtighed siden sidste nulstilling vises. 
B: tryk endnu engang MAX/MIN tasten – MIN vises på displayet og minimumsværdier 
for temperatur og luftfugtighed siden sidste nulstilling vises. 
C: tryk igen MAX/MIN visning for at vende tilbage til normal visning 
D: for at nulstille til aktuel temperatur og luftfugtighed – tryk SET tasten når værdierne vises 
og derved nulstilles værdien til aktuel værdi.  - - , -  og - - , -  vises kortvarigt på displayet  
til nye målinger er registreret. 



7: comfort symbol 
På displayet vises en ”glad smiley” når betingelserne for et behageligt indeklima er tilstede 
i tilfældet her,  er det ensbetydende med at luftfugtigheden ligger i intervallet 40% til 60%. 
 
8: Displayvisning 
Ved at benytte switch tasten, kan man skifte imellem stor visning af hhv luftfugtighed og 
Temperatur. ( skifter plads ) 
 
9: montering 
Displayet kan monteres på en væg ( mest optimalt for korrekt måling er en indervæg ) 
en ydervæg er også anvendelig – afhængig af god/dårlig isolering. – men i moderne 
byggeri er der normalt ingen problemer med at vælge placering på en ydervæg. 
Instrument kan også stå frit på et bord, ved montering af den medfølgende bordstøtte. 
 
10: vedligeholdelse 
Displayet kan aftørres med en let fugtig klud – brug ikke rengøringsmidler 
Udskift batteriet regelmæssigt – således lækage fra batteriet undgås. 
Når instrumentet manglere strøm – vises et batteriikon på displayet. 
Batteritypen er CR 2032 knapcell batteri 
 
11: specifikationer 
 
Måleområde temperatur:    – 20 til + 50 grader 
Nøjagtighed område:          0 til 40 grader + / - 1 grad 
Udenfor dette område er nøjagtigheden + / - 1½ grad 
 
Måleområde luftfugtighed  20% til 99% rH ( relativ luftfugtighed ) 
Nøjagtighed område:  35% til 75%  +/- 4% 
 
”LO” vises på displayet – temperatur under – 20 grader 
 
Batteritype:  1 stk knap cell batteri nr. CR 2032 
 
MÅL:  105 x 14 x 105 mm 
 
Vægt:  95 gram uden batteri 
 
Importør: Agimex – 8600  Silkeborg 
 
Trykt: Marts 2018 

 


