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Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO – návod k použití

Thermometer-Hygrometer Deluxe PRO – návod k použití

Teplota a vlhkost jsou kritickými faktory při chovu terarijních zvířat. Je proto zapotřebí tyto dva faktory
neustále monitorovat. Pro mnoho druhů je také nutné vytvořit různé klimatické zóny uvnitř terárií, tj. chladné i
teplé místa (chladné většinou pro ukrytí na noc, lokální teplé pak pro vyhřívání). Teploměr a vlhkoměr Lucky
Reptile Deluxe PRO nám pomáhá vlhkost a teplotu monitorovat, je proto daleko snazší udržení požadovaných
hodnot vzhledem k nárokům zvířat. Přístroj je vybaven kombinovaným externím (kombo) senzorem pro
snímání aktuální teploty a vlhkosti a také přídavným externím senzorem pro snímání teploty. To nám umožňuje
měřit celkovou teplotu a vlhkost v teráriu, plus lokální teplotu např. pod zdrojem tepla nebo světla. Samotné
zařízení je přitom umístěno vně terária pro snadnou kontrolu (dovnitř terárií umisťujeme pouze externí
senzory). Navíc je přístroj vybaven paměťovou funkcí, ukládá tedy nejnižší a nejvyšší naměřenou vlhkost a
teplotu z obou externích senzorů. Toto je další výhodou, protože můžeme snadno monitorovat např. noční
pokles teploty apod.
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Instalace:

•

•

•
•
•

teplota naměřená druhým externím senzorem (OUT) se zobrazuje na horní části displeje. Teplota
naměřená na kombo senzoru je označena písmeny IN a naměřená vlhkost se zobrazuje na spodní
části displeje.
stisknutím tlačítek MIN/MAX můžete libovolně přepínat mezi zobrazením aktuální, nejnižší a
nejvyšší naměřené teploty a vlhkosti. Displej vždy zobrazí označení MIN nebo MAX pro daný údaj.
Opětovným stiskem tlačítka se znova zobrazí aktuální teplota a vlhkost.
uložené hodnoty mohou být vymazány stiskem tlačítka RESET. Přístroj po stisku tohoto tlačítka
zaznamená a uloží nově naměřené hodnoty.
na zadní straně přístroje můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia nebo
Fahrenheita
pro výměnu baterie nejprve sejměte ochranný kryt na zadní straně přístroje a vyjměte starou
baterii. Ujistěte se, že kladný (+) pól nové baterie je umístěn směrem vzhůru. Zařízení používá
jednu baterii LR44 1,5 V.
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baterii. Ujistěte se, že kladný (+) pól nové baterie je umístěn směrem vzhůru. Zařízení používá jednu
baterii LR44 1,5 V.

Důležité upozornění: Nestříkejte vodu přímo na hlavní přístoj, zařízení se tímto může poškodit! Druhý
externí senzor může sloužit pro měření teploty vody (může být ponořen pod hladinu), kombo senzor naopak
nesmí být ponořen pod vodou!
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Záruka

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl přístroj
používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.
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Technické parametry:

Technické parametry:

Měřené teplotní rozmezí (kombo senzor)…………………..-30°C až +50°C
Měřené teplotní rozmezí (externí senzor)………………….-50°C až +70 °C
Rozlišení……………………………………………………………………..0,1°C, 1%
Měřené rozmezí vzdušné vlhkosti………………………………20% až 99%
Vzorkovací frekvence…………………………………………………10 sec
Baterie……………………………………………………………………….1x LR44 1,5 V
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