
Digitální teplo-vlhkoměr 
Dalap THM – velký a chytrý LCD teploměr s vysokou přesností má široké využití v různých prostorech 
– kanceláře, domácnosti, laboratoře, dílny atd. Zdravý život začíná právě teď! S teploměrem Dalap 
THM můžete vždy sledovat teplotu a vlhkost a snadno si užívat života. 

 
Specifikace: 

Teplotní rozsah -10–50°C (14–122℉) 
Rozsah vlhkosti 10–99% 
Přesnost teploty ±1℃ 
Přesnost vlhkosti ±3℃ (25°C, 40~80%); Ostatní ±5% 
Frekvence měření Teplota: 1°C; Vlhkost: 1% RH 
Velikost produktu 103x85x39 mm 
Velikost obrazovky 90x66 mm 
Váha 70 g 
Doba měření 10 s 
Napájení 3V (1xCR2016 baterie) 

 
Vlastnosti: 
1. 5 mm tenký digitální teplo-vlhkoměr s módním a elegantním vzhledem, velký LCD displej 
zobrazující teplotu, vlhkost, čas a předpověď počasí. 
2. Ukazatel slabé baterie: ikona baterie bliká, když je napětí nižší než 2,4 V. 
3. Nastavitelný časový režim 12/24 hodin. 
4. Funkce předpovědi počasí, předpověď počasí na základě změn teploty a vlhkosti v reálném čase. 
5. Funkce přepínání teploty °C/℉, zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita lze zvolit podle 
zvyklostí různých zákazníků. 
6. Nízká spotřeba energie, vysoká přesnost a vysoká stabilita. 
 
Provozní instrukce: 
Otevřete schránku baterie a vyjměte pojistku pro vložení baterie. Zařízení začne pracovat a 
zobrazovat aktuální teplotu, vlhkost a simulovanou předpověď počasí před jakýmkoli stiskem tlačítka; 
čas je ve výchozím stavu. 
 
Nastavení času 
Ve výchozím stavu stiskněte tlačítko „SET“ na 3 vteřiny, abyste se dostali do stavu nastavení, hodiny 
na displeji začnou blikat, poté stiskněte tlačítko „ADJ“ pro nastavení hodin směrem nahoru, podržte 
jej pro rychlé nastavení, opětovným stisknutím tlačítka „SET“ přejdete na nastavení minut, stiskněte 
tlačítko „ADJ“ pro nastavení minut směrem nahoru, podržte jej pro rychlé nastavení. Potřetí stiskněte 
„SET“, stisknutím „ADJ“ vyberete 12 nebo 24hodinový režim a stisknutím „SET“ potvrdíte. 



 
Přepínání „°C / ℉“ 
Stisknutím tlačítka °C/℉ vyberete zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. 
„RESET“ funkce 
Stisknutím otvoru „RESET“ zařízení restartujete. 

 
 
*Poznámky: 
1. Když displej slábne, znamená to, že je baterie vybitá a je třeba ji vyměnit za novou. 
2. Při výměně baterie dojde k vynulování času. 


