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H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DIGITÁLIS BELTÉRI PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRŐ

MODEL 1756

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt, és kívánjuk, 
hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel 
használja.

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen 
olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi 
használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati 
utasítást a készüléket használó más személyek is 
elolvassák!

A 1756 modell számú készülék egy olyan digitális 
páratartalom és hőmérsékletmérő, mely nem csak 
hőmérsékletet és páratartalmat mér, hanem eltárolja a 
mért  minimum és maximum értékeket is. 

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

• Az elem behelyezésekor és cseréjekor ügyeljen a 

helyes polaritásra.

• A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra 

használja, a használati utasításban leírtak szerint.

• Tisztítás, szerelés vagy a fedelek levétele előtt a 

készüléket kapcsolja ki, és távolítsa el az elemet.

• A készüléket durva szemcséjű, karcoló vagy maró 

hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos!

• Amennyiben a készülék nem mükődik megfelelően, 

leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor a 

készüléket ne kapcsolja be. Vigye márkaszervízbe 

javításra vagy ellenőrzésre.

• A készülék csak háztartásban használható, 

kereskedelmi célokra nem.

• A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl: radiátor, 

kályha, tűzhely stb.). 

• A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.

• A páratartalom mérő törékeny mérőműszer. Védje a 

leeséstől és ütésektől!

• Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék 

javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

Tartomány Pontosság

1 x 1.5 V AAA

10% ~ 99%

-10°C ~ 60°C 
(14°F ~ 140°F)

±1.0°C tartományon belül 
-10°C~50°C
(±1.8°F tartományon belül 
14°F~122°F)
± 2°C tartományon belül 
50°C~60°C
(± 3.6°F tartományon belül 
122°F~ 140°F)

±5% tartományon belül 
0°C~50°C 
(32°F~122°F) és 25%~75%

Hőmérséklet

Páratartalom

Tápellátás

Falra akasztható vagy asztalra állítható funkcióval

HASZNÁLAT:
1. Nyissa ki az elemtartót a műszer hátsó oldalán található fedél 

eltolásával, és vegyei ki az elembiztosító szallagot illetve 
vegye le a védőfóliát az LCD kijelzőről.A műszer használatra 
kész.

2. A hőmérséklet egysége váltható °C és °F között a műszer 
hátoldalán található kapcsolóval.

3. Bekapcsolás után, a kijelző a jelenlegi hőmérsékletet és 
páratartalmat mutatja. A felső kijelző a hőmérsékletet, az alsó 
kijelző pedig a páratartalmat mutatja.

4. A minimális és a maximális értékek:
- nyomja meg a Max/Min gombot, a kijelzőn a RESET 

gomb megnyomása utáni maximális mért érték lesz 
látható

- nyomja meg még egyszer a Max/Min gombot ahhoz, 
hogy a kijelzőn a RESET gomb megnyomása utáni 
minimális mért érték legyen látható

- nyomja meg még egyszer a Max/Min gombot ahhoz, 
hogy visszatérjen a jelenlegi hőmérséklet és pára 
kimutatásához.

5. A Max/Min memória törlése:
Nyomja meg a RESET gombot amíg a Max/Min értékeket 

nézi, ez törölni fogja a korábban mért és  rögzített minimális és 
maximális értékeket

Figyelem!
1. Amikor a kijelző halványodni kezd, cserélje ki az elemet.
2. Az elhasznált elemeket ne dobja ki, hanem adja le újra 

feldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, 

tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert 

azok felsérthetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy 

vízbe mártani TILOS!

SZERVÍZ:
Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a 
készülék megbontásával járnak - csak szakszervíz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:
• A csomagoló anyagokat és a régi háztartási 
gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
• A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő 
konténerbe dobja ki.
• A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok 
hulladékgyűjtő konténerébe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:
Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy 
annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos 
háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált 

háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását 
biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek 
szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az 
előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. 
Az elektromos háztartási  c ikkek előírások szer int i  
megsemmisítéséről, és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó 
hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, 
vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМНАТНОГО 
ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Позаботьтесь о том, 
чтобы руководство по использованию прибора было 
прочитано и другими, пользующимися им лицами!

В случае если прибор должным образом не функционирует, 
упал, повредился или упал в воду, не включайте его. С целью 
проверки или ремонта отнесите его в специализированный 
сервисный центр.

Повредившийся термометр не пытайтесь ремонтировать. 
Отнесите прибор в специализированный или фирменный 
сервис.

МОДЕЛЬ 1756

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании 
Момерт и желаем, чтобы Вы смогли пользоваться нашим 
прибором долго и были удовлетворены его качеством!
Перед первым использованием прибором внимательно 
ознакомьтесь с правилами пользования им и сохраните эти 
правила для дальнейшего использования! 

Модель 1756 является цифровым прибором, не только 
измеряющим температуру и влажность воздуха, но и 
сохраняющим максимальное и минимальное из измеренных 
значений.  

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
При установки батарейки следите за правильностью полярности.
Пользуйтесь термометром только по назначению и в 
соответствии с руководством по пользованию им.
Перед чисткой или снятием крышек термометра выключите 
прибор и удалите из него батарейку питания.
Чистить прибор зернистыми чистящими порошками или 
химическими веществами запрещается!

Прибор может использоваться исключительно в бытовых целях, 
ни в коем случае ни в коммерческих.
Держите прибор вдали от источников тепла (таких, как батареи 
отопления, печки , кухонные плиты и т.д.). 
Не дотрагивайтесь до прибора мокрыми или влажными руками.
Измеритель влажности воздуха является хрупким измерительным 
прибором и требуют защиты от падения! 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ:
1. Откройте отсек батарейки питания на задней стенке прибора, 
сдвинув его крышку. Удалите ленточку крепления батарейки и 
пленку, защищающую  дисплей LCD. Прибор готов к 
использованию.

 2. Единица измерения температуры °C / °F выбирается 
установкой переключателя, находящегося на задней панели 
прибора.
3. После включения прибора на дисплее высвечивается 
актуальная температура и влажность воздуха. Верхнее значение 
– измеренная температура воздуха, нижнее – измеренное 
значении влажности. 
4. Минимальные и максимальные значения:
- нажмите кнопку  Max/Min, после нажатия кнопки RESET на 
дисплее высвечивается максимальное измеренное значение. 
- нажмите кнопку  Max/Min еще раз для того, чтобы после 
нажатия кнопки RESET высветилось минимальное измеренное 
значение
- для возврата к актуальному значению температуры и 
влажности воздуха снова нажмите кнопку Max/Min 
5. Сброс значений памяти  Max/Min:
Следя за показателями минимальных и максимальных значений 
Max/Min держите кнопку  RESET в нажатом состоянии до тех пор, 
пока зафиксированные в памяти значения не будут удалены. 

Внимание!
1. Если дисплей бледнеет, это говорит о том, что батарейку 
питания следует заменить.
2. Старые батарейки сдайте в место сбора их с целью 
дальнейшей утилизации.

Для чистки пользуйтесь только мягким, влажным текстилем, не 
используйте чистящие, царапающие порошковые вещества, 
которые могут нанести вред поверхности прибора. 
Чистить прибор п проточной воде или окунать в воду 
ЗАПРЕЩЕНО!

СЕРВИCНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Упаковочные материалы и старые бытовые приборы сдайте в 
места, занимающиеся сбором их с целью утилизации.
Картонную коробку прибора выбросите в соответствующий 
контейнер для сбора бумажных отходов.
Полиэтиленовые (PE)  пакетики выбросите в соответствующий 
контейнер для сбора пластмассовых отходов.

Утилизация бытовых приборов после истечения срока их 
службы:

Знак      предупреждает о том, что настоящий прибор и его 
упаковка не должны выбрасываться в обычные контейнеры для 
сбора мусора. Ставший ненужным бытовой прибор должен быть 
сдан в место сбора электронных приборов с целью их утилизации. 
Демонтаж бытового оборудования и выбрасывание их в места 
скопления бытового мусора, а также не соответствующее 
правилам уничтожение их рассматривается, как загрязнение 
окружающей среды. Информация относительно соответствующего 
требованиям уничтожения и утилизации бытового оборудования 
предоставляется соответствующим отделом местной 
администрации или в месте приобретения изделия.  

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

Связанное с открытием прибора значительное обслуживание 
и ремонты должны осуществляться специализированными 
сервисами.

Диапазон
измерения

Точность измерения

 Температура -10°С  ~ 60 °С
(14°F ~140°F)

±1,0°С в диапазоне -10°С  ~50°С
(±1,8°F в диапазоне 14°F ~122°F)
±2,0°С в диапазоне 50°С  ~60°С
(±3,6°F в диапазоне 122°F ~140°F)

 Влажность 10% ~ 99% ±5% в диапазоне  0°С~50°С
(32°F ~122°F) и 25% ~ 75%

 Размер дисплея 4,1 см
 Питание 1х 1,5 VA
 Прибор может быть повешен на стену или установлен на столе
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