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Ingebruikname 
Verwijder de beschermkap aan de bovenzijde 
van het instrument door deze eenvoudig naar 
boven te trekken.  
Schakel het toestel in door ON/OFF in te 
drukken. voor een juiste meetwaarde dient met 
de sensor, ten minste 1 min., bloot te stellen 
aan de omgevingscondities. Zorg voor een 
zekere luchtstroming langs de sensor. 

HOLD 
HOLD-schakelaar indrukken totdat de indicatie 
HOLD verschijnt, vervolgens loslaten. Het 
toestel houdt nu de voorstaande meetwaarden 
vast. Om deze toestand op te heffen drukt men 
opnieuw op de HOLD-schakelaar. 

MAX/MIN 
Met de schakelaar MAX/MIN kan men, 
achtereenvolgend, de minimum en maximum 
meetwaarde opvragen welke tijdens de meting 
in het geheugen is opgeslagen. Aan de einde 
van de cyclus keert het toestel terug naar de 
normale bedrijfstoestand. 
Om de minimum en maximum meetwaarde uit 
het geheugen te wissen, houdt men de 
MAX/MIN-schakelaar 3 sec. ingedrukt tot het 
display meldt ‘rst’. 
N.B. Indien niet gewist, blijven de maximum en minimum waarden 
opgeslagen in het geheugen, ook als het toestel wordt 
uitgeschakeld.

 
 
MODE  
MODE-schakelaar indrukken om de aanwijzing 
te doen veranderen in °C, %RV of dauwpunt. 
N.B. Alle metingen/berekeningen worden door het toestel per 
seconde uitgevoerd. 

AUTO OFF  
Ongeveer 10 minuten nadat het instrument in 
gebruik is genomen, zal het vanzelf 
uitschakelen. Als het toestel onbeperkt aan 
moet blijven, houdt men de HOLD-schakelaar 
ingedrukt terwijl men het toestel aan zet. 
N.B. als het toestel wordt uitgeschakeld, wordt ook deze instelling 
uitgeschakeld. Opnieuw inschakelen betekend dat de AUTO OFF 
10 min. opnieuw als voorkeur instelling is ingeschakeld. 

°C/°F  
MODE-schakelaar 3 sec. indrukken om de 
eenheid te veranderen van °C naar °F. 

Foutmelding  
Het display meldt ‘Err’ als; 
 er geen sensor aanwezig is of de verkeerde 

sensor is aangesloten (type 6100) 
 er geen verbinding is met de sensor 
 de sensor is vervuild of zichtbaar nat is 
 het toestel defect is 

Sensor  
RV sensor zorgvuldig behandelen. Als de 
sensor vuil opneemt beïnvloed dit de 
nauwkeurigheid. De sensor niet onderdompelen 
in water of enige ander vloeistof. 

Het installeren of vervangen van de 
batterijen 
De indicatie 'LO BAT' op het display, geeft aan 
dat de batterij spoedig moet worden vervangen. 
Open het  batterijvak aan de achterzijde van de 
meter. Verwijder de uitgeputte batterij en plaats 
drie nieuwe 1,5 V batterijen in de batterijhouder. 
Batterij type LR03 of AAA. 
Let hierbij op dat de aanduiding van plus(+) en 
min(-) pool overeenkomen met de afbeelding in 
het batterijvak. 
.

 


