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Опасно! Мощные магнитные поля
–  Мощные магнитные поля могут оказывать вредное воздействие 

на людей с активными медицинскими имплантатами (например, 
кардиостимуляторами) и электромеханические приборы 
(например, магнитные карты, механические часы, приборы 
точной механики, жесткие диски).

–  В отношении воздействия мощных магнитных полей на людей 
следует соблюдать соответствующие действующие в конкретной 
стране нормы и правила, например, правила отраслевых страховых 
обществ B11 §14 „Электромагнитные поля“ в Германии.

–  Во избежание опасных помех между магнитами и 
соответствующими чувствительными имплантатами и приборами 
всегда соблюдайте безопасное расстояние не менее 30 см.

Правила техники безопасности
Обращение с электромагнитным излучением
–  В измерительном приборе соблюдены нормы и предельные 

значения, установленные применительно к электромагнитной 
совместимости согласно директиве о электромагнитная 
совместимость (EMC) 2014/30/EU. 

–  Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения 
по эксплуатации, например, запрет на использование в 
больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с 
кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность 
опасного воздействия или возникновения помех от и для 
электронных приборов.

Общие указания по технике безопасности
–  Прибор использовать только строго по назначению и в пределах 

условий, указанных в спецификации. 
– Внесение изменений в конструкцию прибора не допускается.
–  Не подвергать прибор действию механических нагрузок, 

повышенных температур или мощных вибраций.

Назначение / Применение
Данный цифровой гигрометр предназначен для измерения 
температуры и относительной влажности воздуха. В приборе есть 
функция сохранения минимальных и максимальных значений 
климатических параметров. В случае регистрации слишком высокого 
значения влажности и сухости воздуха пользователь получает четкий 
предупредительный сигнал. Функция рекомендации проветривания 
позволяет улучшить микроклимат в помещении. Сбалансированный 
микроклимат в помещении положительно влияет на здоровье и 
повышает уровень комфорта. На дисплее отображаются значения 
климатических параметров и точное время. Откидная подставка 
и магнит позволяют использовать прибор в качестве настольного, 
крепить к предметам и фиксировать на металлических поверхностях. 

Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый 
проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения“, 
а также последнюю информацию и указания, которые можно 
найти по ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. 
Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот 
документ следует хранить и при передаче прибора другим 
пользователям передавать вместе с ним.

!
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Время
Индикация MIN/MAX значений
Относительная влажность  
воздуха %rH
Температура окружающей среды 
в °C

a
b
c 

d

Таймер
Система предупреждения 
об изменении уровня 
влажности воздуха
Акустический 
предупредительный сигнал

e
f 
 

g

ЖК дисплей
LED / Система предупреждения 
об изменении уровня 
влажности воздуха
Установить таймер
Выбрать MIN/MAX значения
Откидная подставка
Настенное крепление
Батарейный отсек

1
2 
 

3
4
5
6
7

a

bb

cd

e

gf

1 Индикация MIN/
MAX значений

2 Сбросить MIN/
MAX значения

3 sec

1 sec

1x

1x

Установка батарея
Откройте отделение для батарей и установите 
батарея с соблюдением показанной 
полярности. Не перепутайте полярность. 

RU
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2 sec

1x

+1

+1

1x 1 sec

+101x >1 sec

1x

2 sec1x

1x

1x

2x

2x

2 sec1x
1x

6 Настроить систему предупреждения об изменении 
уровня влажности воздуха

4 Отключить таймер

3 Установить таймер 5 Настройка времени
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Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы, 
регламентирующие свободный товарооборот  
на территории ЕС.
Данное изделие представляет собой 
электрическийприбор, подлежащий сдаче  
в центры сбора отходов и утилизации  
в разобранном виде в соответствии  
с европейской директивой о бывших  
в употреблении электрических и электронных 
приборах.
Другие правила техники безопасности  
и дополнительные инструкции см. по адресу:  
http://laserliner.com/info?an=AKO

Технические характеристики  
(Подлежит техническим изменениямбез предварительного извещения. 21W33)

Влажность воздуха 
Диапазон измерения 
(относительная)
Точность (абсолютная) 
Влажность воздуха 
(относительная)

1% ... 99%
20% … 80% (± 3%) 

<20% und >80% (± 5%)
Температура  
окружающей среды
Диапазон измерения
Точность

-9,9°C ... 50°C
± 1°C

Питающее напряжение 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Срок службы 1 год (типичный, в зависимости 
от применения визуальный/
акустический предупредительный 
сигнал)

Рабочие условия Влажность воздуха макс. 85% rH, без 
образования конденсата, рабочая 
высота не более 2000 м над уровнем 
моря

Условия хранения -10°C … 70°C, влажность воздуха 
макс. 85% rH, без образования 
конденсата

Размеры (Ш x В x Г) 96 x 110 x 18 мм

Вес 148 g (с батарея)

Информация по обслуживанию и уходу
Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не 
использовать чистящие средства, абразивные материалы  
и растворители. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

RU

Прибор оптимизирован для использования в фиксированных 
точках измерения. В случае установки в другой точке измерения 
и наличии существенных отличий микроклиматических 
параметров следует подождать 10 минут.

!
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Відкрити відсік для батарейок  
і вкласти батарея згідно з символами. 
Слідкувати за полярністю. 

Встановити батарея

Небезпека впливу сильного магнітного поля
–  Сильні магнітні поля можуть спричинити шкідливий вплив 

на людей з електронними імплантатами (наприклад, з 
кардіостимуляторами)  
та на електромеханічні пристрої (наприклад, на карти з магнітним 
кодом, механічні годинники, точну механіку, жорсткі диски).

–  Необхідно враховувати і дотримуватися відповідних національних 
норм і положень щодо впливу сильних магнітних полів на людей, 
наприклад, у Федеративній Республіці Німеччині приписи галузевих 
страхових товариств BGV B11 §14 „Електромагнітні поля“.

–  Щоб уникнути перешкод через вплив магнітних полів, магніти 
завжди повинні знаходитися на відстані не менше 30 см від 
імплантатів і пристроїв.

Вказівки з техніки безпеки
Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання
–  Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням 

щодо електромагнітної сумісності згідно з директивою ЄС про 
електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU. 

–  Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, 
наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч 
з людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість 
негативного впливу або порушення роботи електронних  
пристроїв / через електронні пристрої.

Загальні вказівки по безпеці
–   Використовуйте прилад виключно за призначеннями  

в межах заявлених технічних характеристик. 
–  Забороняється змінювати конструкцію приладу.
–  Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше 

анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.

Функція / Призначення
Цей цифровий гігрометр призначений для вимірювання температури  
і відносної вологості повітря. У приладі є функція збереження мінімальних 
і максимальних значень кліматичних параметрів. У разі реєстрації занадто 
високого значення вологості та сухості повітря користувач отримує чіткий 
попереджувальний сигнал. Функція рекомендації провітрювання дозволяє 
поліпшити мікроклімат у приміщенні. Збалансований мікроклімат у
приміщенні позитивно впливає на здоров'я та підвищує рівень комфорту. 
На дисплеї відображаються значення кліматичних параметрів і точний час. 
Відкидна опірна ніжка та магніт дозволяють використовувати прилад в 
якості настільного, кріпити до предметів і фіксувати на металевих поверхнях. 

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру 
«Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка 
додається, та ознайомтесь з актуальними даними та 
рекомендаціями за посиланням в кінці цієї інструкції. 
Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ 
зберігати та докладати до пристрою, віддаючи в інші руки.

!
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3 sec

1 sec

1x

1x

Таймер
Система попередження про 
зміну рівня вологості повітря
Акустичний 
попереджувальний сигнал

e
f 

g

2 Скинути MIN/
MAX значення

1 Індикація MIN/
MAX значень

Час
Індикація MIN/MAX значень
Відносна вологість повітря, %rH
Температура навколишнього 
середовища, °C

a
b
c
d

РК-дисплей
LED / Система попередження 
про зміну рівня вологості 
повітря
Встановити таймер
Вибрати MIN/MAX значення
Відкидна підставка 
Настінний тримач
Батарейний відсік

1
2 
 

3
4
5
6
7

Прилад оптимізований для використання на фіксованих 
точках вимірювання. У разі встановлення в іншій 
точці вимірювання та наявності істотних відмінностей 
мікрокліматичних параметрів слід почекати 10 хвилин.

!
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2 sec

1x

+1

+1

1x 1 sec

+101x >1 sec

1x

2 sec1x

1x

1x

2x

2x

2 sec1x
1x

6 Налаштувати систему попередження про зміну рівня 
вологості повітря

4 Вимкнути таймер

3 Встановити таймер 5 Задання часу

UK
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Нормативні вимоги ЄС й утилізація
Цей пристрій задовольняє всім необхідним  
нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.
Згідно з європейською директивою щодо  
електричних і електронних приладів, що  
відслужили свій термін,цей виріб як  
електроприлад підлягає збору й утилізації  
окремо від інших відходів.
Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова 
інформація на сайті:  
http://laserliner.com/info?an=AKO

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. 21W33)

Вологість повітря 
Діапазон вимірювання 
(відносна)
Точність (абсолютна) 
Вологість повітря (відносна)

1% ... 99%
20% … 80% (± 3%) 
<20% und >80% (± 5%)

Температура 
навколишнього 
середовища
Діапазон вимірювання
Точність

-9,9°C ... 50°C
± 1°C

Живлення 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Тривалість експлуатації 1 рік (типовий, в залежності від 
застосування візуальний / акустичний 
попереджувальний сигнал)

Режим роботи Вологість повітря макс. 85% rH, 
без конденсації, робоча висота 
макс. 2000 м над рівнем моря 
(нормальний нуль)

Умови зберігання -10°C … 70°C, вологість повітря 
макс. 85% rH, без конденсації

Розміри (Ш x В x Г) 96 x 110 x 18 mm

Вага 148 g (з батарея)

Інструкція з технічного обслуговування та догляду
Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати 
застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. 
Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

UK
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