VISÃO GERAL
Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas.
Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe
todas as Advertências e Notas rigorosamente.

VISOR LCD

Pressione a tecla “MODE” para ativar o modo acima
1. HORA
2. TEMPERATURA INTERNA
3. TEMPERATURA EXTERNA
4. DATA
5. MÊS
6. ANO
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CARACTERÍSTICAS
1. Exibição de horário em hora, minuto e segundo.
2. Exibição de data em dia, mês e ano.
3. Horário selecionável em 12 ou 24 horas.
4. Exibição de temperatura interna e externa em °C ou °F.
5. Faixa de Temperatura interna: -9°C ~ +50°C.
6. Faixa de Temperatura externa: -50°C ~ +70°C.
7. Memorização de temperaturas Mín/Máx.
8. Sensor de temperatura externa de 1,5 m.
9. Dimensão: 73 (L) x 123 (A) x 22 (P) mm.
10. Peso: 90g.
11. Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA (Incluídas).
12. Acessórios: Sensor de temperatura externa, 2 pilhas AAA, Manual e
Garantia.
PARA LIGAR O APARELHO
1. Remova a tampa do compartimento de bateria.
2. Insira duas pilhas modelo AAA.
AJUSTE
1. Pressione e segure a tecla “SET” ou “MODE” por 2 segundos para
acessar o ajuste.
2. A informação a ser ajustada começará a piscar.
3. Pressione a tecla “ADJUST” até alterar os dados desejados.
4. A ordem do ajuste é: Formato de hora 12/24h, Hora, Minuto, Ano,
Mês, Data, °C/°F.
5. Pressione novamente a tecla “SET” ou “MODE” para confirmar e sair
do ajuste.
TEMPERATURA
1. A temperatura interna é exibida automaticamente no visor após o
ajuste.
2. A temperatura externa é exibida automaticamente no visor via cabo
de sensor de temperatura.
3. Pressionando a tecla “MIN/MAX” várias vezes, será exibida
temperatura interna e externa com os valores MIN/MAX registradas e as
atuais alternadamente.
4. No modo de temperatura MIN/MAX, pressione e segure a tecla
“MIN/MAX” ou “ADJUST” para apagar todos os registros de temperatura
MIN/MAX.
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MODO DE USO
O termômetro pode ser posicionado de duas formas.
A. Pode ser colocado em uma superfície plana utilizando seu suporte
traseiro.
B. Pode ser colocado na parede utilizando seu encaixe de parede.
GARANTIA DO PRODUTO
1. O prazo de garantia deste produto é de 12 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota
fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período de
garantia, o produto com defeito deve ser encaminhando a rede de
assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas
neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte
técnico da Unicoba pelo telefone (11) 5070-1717.
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de
condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto para Unicoba ou rede autorizada, o
cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida
identificação do número de série do produto.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de
responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Perda de garantia do produto nos seguintes casos:
a. Mau uso, alteração das características originais ou danos causados
por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
8. Esta garantia não abrange pilhas e acessórios.
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