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Bedankt voor je aankoop van de Duux 
Hygro+Thermometer! Dit apparaat is ontworpen en 
ontwikkeld om de temperatuur en vochtigheid 
nauwkeurig weer te geven. Lees de 
gebruiksaanwijzing aandachtig door om het 
apparaat te leren kennen voordat u het gebruikt. 1x 
CR2032 batterij (incl.) is vereist voor installatie.

1. Temperatuur weergave in ⁰C/⁰F
2. Temperatuur bereik(-40-60⁰C)
3. Luchtvochtigheid bereik (10-99%)
4. Comfortniveau-indicator
5. Uitklap standaard, ophang-gat of magneetbevestiging

Verwijder voor gebruik het plastic lipje onder de 
batterijklepje. Het LCD-scherm toont alle cijfers en 
pictogrammen gedurende 3 seconden, gevolgd door 
de standaard weergave.

1. Na het inschakelen wordt de luchtvochtigheid
    automatisch weergegeven. De meting wordt elke
    10 secondenbijgewerkt.
2. Luchtvochtigheidsweergavebereik: 10-99%
3. Nauwkeurigheid: binnen het bereik van 10-99% is de
    nauwkeurigheid 3%. Buiten dit bereik is de
    nauwkeurigheid 7%. 

    Comfortabel - Temperatuur tussen 18-26⁰C
    en/of luchtvochtigheid tussen 40-60%.

    Oncomfortabel - Temperature tussen 10-
    17,9⁰C of 26,1-30⁰C en/of luchtvochtigheid tusssen
    30-39% of 61-70%

    Zeer oncomfortabel - Temperatuur lager dam
    10⁰C of hoger dan 30⁰C, luchtvochtigheid lager
    dan 30% of hoger dan 70%.

1. Na het inschakelen wordt de temperatuur
    automatisch weergegeven. De meting wordt elke
    10 seconden bijgewerkt.
2. Druk op de knop aan de voorkant om te wisselen
    tussen Celsius en Fahrenheit.
3. Temperatuurweergavebereik: -40-60⁰C
4. Nauwkeurigheid: binnen het bereik van
    -40-60⁰C is de nauwkeurigheid ±1,5°C.
    Buiten dit bereik is de nauwkeurigheid is 5°C.
    Temperatuurnauwkeurigheid: 0,1°C.

Kies temperatuur weergave 
tussen Fahrenheit

and Celsius.

GEFELICITEERD! FUNCTIES LUCHTVOCHTIGHEID

COMFORTNIVEAU-INDICATOR

INSTALLATIE

TEMPERATUUR

OVERZICHT

•   Reinig geen enkel deel van het product met
    benzeen, verdunner of andere
    oplosmiddelchemicaliën. Reinig deze indien nodig
    met een zachte of vochtige doek.
•   Dompel het product nooit onder in water. Dit zal
    het product beschadigen.
•   Stel het product niet bloot aan extreme krachten,
    schokken of grote schommelingen in temperatuur
    of vochtigheid.
•   Het apparaat niet openen en/of reparaties
    proberen uit te voeren door niemand anders dan
    een gekwalificeerd elektricien.
•   Controleer zorgvuldig het batterijtype voordat u
    deze vervangt. Niet-ondersteunde batterijen
    kunnen het apparaat beschadigen.
•   Gebruik geen alkaline, standaard- of oplaadbare
    batterijen in dit product.
•   Verwijder de batterijen wanneer u dit product
    voor langere tijd opbergt.
•   Gooi dit product niet weg als ongesorteerd
    huishoudelijk afval. Gelieve gescheiden in te
    zamelen als elektronisch/chemisch afval.

WAARSCHUWINGEN

Duux biedt een beperkte garantie van 1 jaar op dit 
product tegen fabricagefouten in materialen en 
vakmanschap.

Garantieservice kan alleen worden verleend door 
een geautoriseerde verkoper. Het originele 
aankoopbewijs moet op verzoek aan de verkoper 
worden overgelegd als bewijs van aankoop.

De garantie dekt alle materiaal- en fabricagefouten 
met de volgende uitzonderingen:

1. Schade veroorzaakt door ongeval, onredelijk
    gebruik of verwaarlozing (inclusief het ontbreken
    of redelijk en noodzakelijk onderhoud);
2. Schade ontstaan tijdens de verzending (er moet
    een klacht worden ingediend bij de vervoerder);
3. Beschadiging of verkleuring van een
    decoratief oppervlak.
4. Schade als gevolg van het niet opvolgen van de
    instructies in deze gebruikershandleiding.

Deze garantie dekt uitsluitend feitelijke gebreken 
aan het product zelf en dekt niet de kosten van 
installatie, reparatie of aanpassingen en claims op 
basis van verkeerd verstrekte informatie van de 
verkoper of prestatievariaties als gevolg van 
installatiegerelateerde omstandigheden.

Om aanspraak te maken op garantie dient de koper 
contact opnemen met de Duux reseller voor het 
vaststellen van de producten en de 
serviceprocedure.

GARANTIE

WWW.DUUX.COM


