
 

 
TERMOHIGROMETRO DIGITAL MODELO DT-250N 

INDOOR/OUTDOOR  
Relógio – Termômetro & Higrômetro   

Especificações   
Função de alarme (relógio) 

Faixa de medição de temperatura: INDOOR  0℃ ~50℃ (32℉～120℉ ) 

      OUTDOOR  -20℃ ～ 70℃ (-4 ℉～ 158 ℉ ) 

Precisão de Temperatura: ±1.0 ℃ (1.8 ℉ ) 

Resolução de Temperatura: 0.1 ℃ (0.1 ℉ ) 

Faixa de medição de Umidade: 20% RH ～ 90% RH 

Precisão de Umidade: ±5%(40% ～ 80%) demais ±8% 

Botão de seleção de unidade de temperatura ℃ e ℉. 

Função MAX&MIN para temperatura e Umidade 
Relógio 12 /24 horas 

  Check automático do sensor, caso a medição esteja acima da faixa de medição um símbolo de 

erro aparecerá :--.- ℃ ou --%. 

Configurações  
1. Funções básicas: MODE:  configure o alarme do relógio. ADJ:  ajusta o valor do item, 

altera 12/24 horas. MEMO: indica os valores MAX/MIN de  temperatura  e umidade.  

℃/℉: altera a escala ℃/℉ de temperatura. RESET: apaga as configurações e valores da 

memória,  retorna ao estado original. 
2.Ajuste de Hora: Pressione MODE por 3 segundos, inicia-se a configuração dos minutos, 

pressionando ADJ você poderá ajustar os minutos ,Pressione MODE  mais uma vez para 
configurar a hora, pressione ADJ para acertar a hora, pressione MODE  para confirmar. 

3. Configuração de alarme (relógio): 
Habilitando o alarme do relógio: Pressione MODE  até ouvir o som de um click. Pressione 
ADJ até aparecer o símbolo de alarme do relógio, pressione MODE  para confirmar. 
Desabilitando o alarme do relógio: Pressione MODE  até ouvir o som de um click. 
Pressione ADJ até desaparecer o símbolo de alarme do relógio, pressione MODE  para 
confirmar. 
Configurando o alarme do relógio: Pressione MODE  até ouvir o som de um click. 
Pressione MODE  por 3 segundos, inicia-se a configuração dos minutos. Pressione ADJ para 
ajustar os minutos, Pressione MODE  mais uma vez para ajustar a hora, pressione ADJ para 
ajustar a hora, pressione MODE  para confirmar. 

4. Mudando a indicação de 12 /24 horas: pressione a tecla ADJ para mudar a indicação de  
12/24 horas. 

Nota 
1. Pressione RESET na primeira vez de uso ou na troca de bateria. 
2. Bateria :AAA 1.5v . Colocada no lugar indicado atrás do equipamento. 

3.Temperatura de uso:0℃~50℃ 

4.Este equipamento é de uso doméstico , não utilize para medições de precisão dentro da 
indústria 


