
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ẨM AMT105 

Đặc tính: 

 Cài đặt báo hiệu nhiệt độ ngoài trời cao/thấp. 

 Bộ nhớ nhiệt độ tối đa/tối thiểu. 

 Chuyển đổi nhiệt độ °C và °F. 

 Đồng hồ kỹ thuật số to hiển thị rõ. 

 Bộ phận cảm biến ngoài trời không thấm nước. 

 Có bộ phận cảm ứng từ. 

 Băng khóa Velcro từ tính cố định. 

Thông số kỹ thuật 

 
Phạm vi đo 

     -20~ 70 °C/ -4 ~ 122 °F ( Nhiệt đô phòng). 

     -50 ~ 70 °C/ -58 ~158 °F (Nhiệt độ ngoài trời). 
 

Độ chính xác       ± 1 °C/ ±1.8 °F  

Độ phân giải       0.1 

Thời gian cập nhật hiển thị      10s 

Pin       1.5V. kích cỡ AAA  

Kích thước màn hình       47(rộng) x 21(cao) mm 

Tuổi thọ pin       1 năm 

Chiều dài dây cảm biến ngoài trời        2m 

Kích thước sản phẩm        63 x 63 x 15 mm 

Phụ kiện 1) Pin : 1  
2) Giá đỡ cảm biến: 1 
3) Băng kháo Velcro từ: 1 

 

Lắp đặt 

1. Mở nắp pin. 



2. Đặt pin vào đúng vị trí điểm cực. 

3. Đóng nắp pin lại. 

4. Kéo dài dây cảm ứng và và gắn kết các cảm biến ngoài trời với nhau. 

5. Tránh đặt máy trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời và nước mưa và tiếp 

xúc trực tiếp với nhiệt độ cao. 

6.  Sử dụng băng dán Velcro để đặt nhiệt kế vào khoảng trống hoặc  trực 

tiếp lên sắt. 

7. Bóc tấm bảo vệ hiển thị. 

 Hoạt động 

1) Chuyển đổi °C/ °F 

Ấn [ °C/ °F] để chon cài đặt đơn vị nhiệt độ. 

2) Đọc bộ nhớ tối đa/ tối thiểu 

a. Ấn nút [Max/ Min] để hiển thị giá trị đo tối đa (MAX), ấn nút 1 lần nữa 

để chọn giá trị đo tối thiểu, ấn thêm 1 lần nữa để chuyển về chế độ 

đo thường. 

b. Ấn và giữ [Max/ Min]  khoảng 2 giây để thiết lập lại bộ nhớ hiện tại. 

3) Hiển thị cảm ứng nhiệt độ ngoài trời 

a) Ấn [ IN/ OUT ] để  hiển thị cảm biến ngoài trời. 

b) Nhấn lại một lần nữa để cài đặt chế độ bình thường. 

4) Cài đặt báo hiệu nhiệt độ ( đối với cảm biến ngoài trời) 

a. Ấn và giữ [  ] khoảng 2 giây thì biểu tượng HIGH và OUT sẽ sáng 

lên. 

b. Ấn  [ °C/ °F ] để cài đặt lại giới hạn báo hiệu 



c. Ấn lại [  ] thì biểu tượng HIGH và OUT sẽ sang 

d. Ấn [  ] để thiết lập giới hạn báo động thấp  

e. Ấn [  ] thêm một lần nữa để thiết lập cài đặt và hiển thị ở chế độ 

bình thường. 

Trong suốt quá trình cài đặt, giữ [ °C/ °F ] để tự động cài đặt nâng 

cao. 

Nếu bộ phận đọc cảm biến ngoài trời không được cài đặt thì chuông 

báo sẽ kêu. 

5) Tắt/ bật báo hiệu 

a. Ấn [  ] để tắt báo hiệu. 

b. Ấn lại [  ] để bật báo hiệu. 

 




