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PROJEKTOROS IDŐJÁRÁSÁLLOMÁS  

Model: DS-8190  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

 

A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI  

- Mérhető hőmérséklet-tartomány: -10°C - +60°C 

(14,2°F - +140°F) 

- Átkapcsolható hőmérséklet-mérés °C –ba és 

Fahrenheit-fokba 

- Óra (átkapcsolható 12-/24-órás formátumban) 

ébresztőórás és visszaszámláló funkcióval 

- Páratartalom mérő funkció  

- Eltárolja a max. hőmérsékleti - és páratartalom 

adatokat  

- Dátum kijelző funkció  

 

BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK  

Ahhoz, hogy elindíthassa a készülék működését, be kell tennie az elemet az elemfészekbe.  

● A készülék hátoldalán nyissa ki az elemfészek fedelét és tegye be az elemfészekbe a működéshez 

szükséges elemet. Minden esetben ügyeljen a megfelelő polaritás illeszkedésére! Csukja be az 

elemfészek fedelét.  

● Az elemek behelyezése után minden szimbólum megjelenik a kijelzőn.  

● Minden esetben ügyeljen a megfelelő polaritás illeszkedésére! Az elem behelyezése után 

ellenőrizze a működőképességet. 

A NAPI IDŐMÉRÉS BEÁLLÍTÁSA  

1. Állítsa a léptető gombot időmérés módba (az óra és perc közötti kettőspont villog) a <MODE> 

gombbal, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig. A tovább lépéshez nyomja meg a <MODE> gombot.  

2. Az óra beállítása: tartsa lenyomva 2 másodpercig a <MODE> gombot; az <UP> és <DOWN> 

gombokkal az óra számok fel és le változnak; rögzítse a választott óraszámot <MODE> a gomb 

megnyomásával.  

3. A perc beállítása: az <UP> és <DOWN> megnyomásával a perc számok fel és le változnak rögzítse a 

beállított időt a <MODE> gomb megnyomásával. Ha vissza akar térni a normál beállítási módba, 

nyomja meg a <MODE> gombot. 

AZ ÉBRESZTŐ MÓD BEÁLLÍTÁSA  

1. Válassza ki az ébresztő módot a <MODE> gomb többszöri megnyomásával (az óra és a perc közötti 

kettőspont nem villog), a léptető gombot <MODE> tartsa lenyomva 2 másodpercig. Először az 

óraszámot állítsa be az <UP> és <DOWN> gombok segítségével; rögzítse a választott óraszámot a 

<MODE> gomb egyszeri megnyomásával.  

2. A perc beállítása: az <MODE> gomb megnyomásával a perc számokra vált; az <UP> és <DOWN> 

gombokkal állítsa be a kívánt percet; rögzítse a beállított időt a gomb megnyomásával.  

 

NAPTÁR-BEÁLLÍTÁS  

1. Válassza ki a naptár módot, majd a léptető gombot <MODE> tartsa lenyomva 2 másodpercig.  

2. Az év beállítása: az <UP> és <DOWN> gombok megnyomásával állítsa be a <MODE> megfelelő 

évet; rögzítse a választott évszámot a <MODE> gomb egyszeri megnyomásával.  
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3. A hónap beállítása: az <UP> és <DOWN> gombok megnyomásával állítsa be a megfelelő hónapot; 

rögzítse a választott hónapszámot a <MODE> gomb egyszeri megnyomásával.  

4. A nap beállítása: az <UP> és <DOWN> gombok megnyomásával állítsa be a megfelelő napot; 

rögzítse a választott napszámot a <MODE> gomb egyszeri megnyomásával.  

A HŐMÉRSÉKLET- ÉS PÁRATARTALOM-KIJELZÉS FUNKCIÓI  

1. Nyomja meg a <DOWN> gombot és állítsa be a °C vagy °F mérési állapotot.  

2. A <MAX/MIN> gombbal válthat a mért legmagasabb/legalacsonyabb/pillanatnyi mérési állapot 

között. 

AZ IDŐKIJELZÉS FUNKCIÓI  

1. Az időkijelzési módban az <UP> gombot 3 másodpercig nyomva tartva változtathat a 12/24 órás 

kijelzésen. 

 

ÉBRESZTÉS BE - ÉS KIKAPCSOLÁSA  

1. Az <UP> gomb megnyomásával ki – és bekapcsolhatja az ébresztést. 

 

EGYÉB FUNKCIÓK  

1. Ha az ébresztő (Alarm) funkció aktiválásakor, megnyomja a <SNOOZE> kis gombot, az ébresztő 

jelzőhang négyszer fog ismétlődni.  

2. A <SNOOZE> gomb megnyomásával kapcsolódik be az eszköz kijelzőjének háttérvilágítása, 

valamint a projektoros időkivetítés. 
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