
ClimaPilot

14

17

20

23

26

41

44

47

50

53

DE 02

GB 05

NL 08

DK   11

FR

ES

IT

PL

FI

PT 29

SE 32

NO   35

TR 38

RU

UA

CZ

EE

LV

LT 56

RO 59

BG 62

GR 65



ClimaPilot

65

C
li
m

a
P

il
o

t

M
O

D
E

M
IN

/M
A

X

MAX MIN °F °C RH

%

MAX MIN °F°C RH

%

a b c d

e

2 3

Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garanti-

oplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem.  

Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter  

omhyggeligt.

!

Funktion / anvendelse

Apparatet bruges til måling af relativ luftfugtighed, omgivelses-
temperatur samt til visning af det beregnede dugpunkt. Luft-
og temperaturmålingen udføres af hurtige sensorer i følerspidsen.
Pga. det lave strømforbrug kan apparatet også anvendes til lang-
tidsmålinger. Den integrerede Min/Max-funktion gør det muligt
at vise de mindste og de største måleværdier.

1 2 3 4

1 Sensor

2 LC-display

3 Skift af måleenhed °C / °F

Omskiftning temperatur- /  
dugpunktvisning

4 Aktivér MAX-/MIN-værdier

5 Tænd/Sluk-kontakt (bagside)

6 Batterirum (bagside)

f

a Visning af MAX-værdier  

b Visning af MIN-værdier  c 

Måleenhed °F

d. Måleenhed °C

e. Relativ luftfugtighed i %rH

f. Rumtemperatur /  
Dugpunktvisning

1 Isætning af batteri

Åbn batterihuset og læg batteriet i. Vær opmærksom på de angivne  

poler.

1 1x LR44 knapcelle



OFFON

Når der veksles mellem målesteder med store forskelle  

i temperatur og luftfugtighed, kræver apparatet, at  

man giver det en smule tid til at tilpasse sig!
!

Når man slukker apparatet, slettes MIN/MAX-værdierne.!

2 ON / OFF

Til at stille kontakten (5) på ON. Apparatet  

viser omgivelsestemperaturen og den  

relative luftfugtighed.

! Ved måleværdier uden for måleområdet vises „HI“ „LO“ på  

displayet.

3 Dugpunktvisning

Når man trykker kortvarigt på knappen „MODE“, vises det målte  

dugpunkt.

4 MAX / MIN

Man bestemmer de maksimale eller minimale måleværdier under en  

måling ved at trykke på knappen „MAX / MIN“, indtil „MAX“ el.

„MIN“ vises på displayet. Den normale målemodus er indstillet,  

når der ikke blinker nogen funktion på displayet.

5 °C / °F

Man indstiller den ønskede temperaturenhed ved at holde  

knappen „MODE“ inde i 2 sekunder, indtil det ønskede  

symbol vises på displayet.

Bemærk

– Produktet er et præcisionsinstrument, der skal behandles med

omhu. Undgå stød og rystelser samt eksponering for ekstrem

varme eller kulde.

– Undgå direkte kontakt med væsker.

– Benyt en let fugtet, blød klud til rengøring.
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Tekniske data

Omgivelsestemperatur

Måleområde / Nøjagtighed -10 °C ... 50 °C / ± 1°C

Relativ luftfugtighed

Måleområde / Nøjagtighed

20%rH ... 90%rH /

± 5%rH (25%rH ... 85%rH)

Dugpunkttemperatur

Måleområde / Nøjagtighed -28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2°C

Arbejdstemperatur -10 °C ... 50 °C

Opbevaringstemperatur -10 °C ... 60 °C

Strømforsyning 1x LR44 knapcelle

Mål (B x H x D) 138 x 27 x 19 mm

Vægt (inkl. batteri) 38 g

Ret til ændringer forbeholdt. 01.14

EU-bestemmelser og bortskaffelse  

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder  

for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles

og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet

for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:

www.laserliner.com/info

http://www.laserliner.com/info
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SERVICE

Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG  

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com
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