
Cyfrowy termometr i czujnik wilgoci 
Dalap THM – duży i inteligentny termometr LCD z czujnikiem wilgotności o wysokiej dokładności 
można zastosować w różnych miejscach - biurach, domach, laboratoriach, warsztatach i innych. 
Zdrowe życie zaczyna się już teraz! Z termometrem Dalap THM możesz zawsze monitorować 
temperaturę i wilgotność i po prostu cieszyć się życiem. 

 
Specyfikacja: 

Zakres temperatur -10 – 50°C (14–122℉) 
Zakres poziomu wilgotności 10 – 99% 
Dokładność pomiaru temperatury ±1℃ 
Dokładność pomiaru poziomu wilgotności ±3℃ (25°C, 40~80%); w innych warunkach ± 5% 
Czułość pomiaru Temperatura: 1°C; Wilgotność: 1% RH 
Wielkość produktu 103x85x39 mm 
Wielkość wyświetlacza 90x66 mm 
Waga 70 g 
Czas pomiaru 10 s 
Zasilanie 3V (1xCR2016 bateria) 

 
Właściwości produktu: 
1 Ultra cienki 5 mm cyfrowy termometr i czujnik wilgotności o nowoczesnym i eleganckim wyglądzie, 
z dużym wyświetlaczem LCD , pokazującym temperaturę, wilgotność czas oraz uproszczoną prognozę 
pogody. 
2. Wskaźnik wyczerpanej baterii: pulsująca ikonka baterii, gdy napięcie spadnie poniżej 2,4V. 
3. Dwa tryby zegara: 12/24 h. 
4. Funkcja prognozy pogody na podstawie zmian temperatury oraz poziomu wilgotności w realnym 
czasie. 
5. Funkcje zmiany jednostek temperatury °C/℉, wskazania w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, tak 
aby spełnić oczekiwania wszystkich klientów. 
6. Niskie zużycie energii, duża dokładność i stabilność pracy. 
 
Instrukcja obsługi: 
Otwarcie klapki maskującej i usunięcie blokady baterii uruchomi urządzenie. Czujnik zacznie 
wskazywać bieżącą temperaturę, poziom wilgotności oraz uproszczoną prognozę pogody, przed 
naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku czas wskazywany jest w wartości startowej. 
 
Ustawienie czasu 
Przy pierwszym użyciu należy przytrzymać przycisk „SET“ na 3 sekundy, aby uruchomić tryb zmiany 
ustawień, zegar na wyświetlaczu zacznie migać, następnie należy nacisnąć przycisk „ADJ“, aby 



ustawić czas zegarka ( odliczanie w górę). Dla szybszego odliczania należy przytrzymać przycisk, 
kolejne wciśnięte przycisku „SET“ powoduje przejście do nastawienia minut, naciśnięcie przycisku 
„ADJ“ ustawia wartości minut (odliczanie w górę), dla przyspieszenia odliczania można przytrzymać 
przycisk. Naciśnięcie po raz trzeci przycisku „SET“ i następnie „ADJ“ daje możliwość wyboru zegara 12 
lub 24 godzinnego, ponowne naciśnięcie przycisku „SET“ zatwierdza ustawienia. 
 
Zmiana jednostek °C / ℉“ 
Przycisk °C/℉  zmienia ustawienia jednostek pomiaru temperatury – stopnie Celsjusza lub 
Fahrenheita. 
Funkcja „RESET“  
Użycie przycisku „RESET“ resetuje urządzenie. 

 
 
*Uwagi: 
1. Jeśli wyświetlacz stał się niewyraźny, znaczy to, że bateria jest na wyczerpaniu i należy wymienić ją 
na nową. 
2. Podczas wymiany baterii nastąpi reset ustawień urządzenia. 


