
BT THM 3R

Recursos

Dados Técnicos

 Mede e mostra a temperatura interna e externa

 Automaticamente memoriza os valores de  
temperatura e umidade máximos e mínimos

 Mudança entre °C /°F

 Função relógio

 Modo de vizualização 12h/24h

 Modo de recuparação para valores Máx/Min

Modo de Uso

Máx/Min: Pressione este botão quando o display mostrar    
a temperatura interna como temperatura Máx, e depois 
pressione novamente e irá mostrar temperatura Min, 
continue pressionando por 2 segundos para apagar a 
memória

Mode (modo): Common mode (modo normal): mude de 
tempo para alarme
common mode (modo normal): continue pressionando por 
3 segundos para entrar no modo ajustes, a sequencia de 
operação é: hora, minutos e confirma

ADJ: set mode (modo ajuste): adicionar valor
common mode (modo comum): display do relógio muda de 
12/24h

Clear (limpar): o número máximo e mínimo (Max/Min) da 
memória

Reset (Resetar): Função Reset: ao pressionar este botão 
os parâmetros de fábrica serão restaurados

C/F: Mudança entre °C e °F

Mudança do relógio: pressione o botão mode (modo) por 3 
segundos e quando mostrar clock (relógio), vai entrar no 
modo de ajuste do modo, quando o "Minute Value" (valor 
dos minutos) piscar, pressione o botão ADJ para aumentar 
o valor dos minutos, e depois pressione novamente o 
botão mode, quando a "hour" (hora) piscar, pressione ADJ 
para aumentar o valor das horas

Os indicadores de conforto vão mostrar os níveis como 
confortável, úmido ou seco, como mostrado na tabela 
abaixo:

Temperatura interna: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Temperatura externa: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)

Capacidade do medidor de umidade: 20% ~ 99% 
(umidade relativa)

Resolução: Temperatura: 0.1°C; Umidade: 1%RH

Alimentação: Uma bateria alcalina

Ambiente de operação: Temperatura: 0°C ~ 50°C

Umidade: 5% ~ 85%RH

Descrição

Termo-higrômetro digital que mede e exibe a 
temperatura interna (indoor) ou externa (outdoor) do 
ambiente e também a umidade interna do ambiente.
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