
Ställ in larm för fuktighetsnivå

1. Välj visningsläget fuktighet genom att trycka på 
MODE. 

2. Håll knappen SET nertryckt tills displayen börjar  
blinka. Nu visas några streck och texten HI% som 
representerar det högsta tillåtna värdet.

3. Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror. 

4. Ställ in det högsta tillåtna fuktighetsnivån  
genom att trycka upprepade gånger på CLEAR och 
tryck sedan på SET för att bekräfta ditt val. 

5. Återigen blinkar några streck och texten LO% visas. 
Upprepa steg 2-3 för att ställa in larm för lägsta  
tillåtna värde.

Ställ in larm för temperaturnivå

1. Välj visningsläget temperatur genom att trycka på 
MODE. 

2. Håll knappen SET nertryckt tills displayen börjar  
blinka. Nu visas några streck och texten HI°C som 
representerar det högsta tillåtna värdet.

3. Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror. 

4. Ställ in den högsta tillåtna temperaturen genom att 
trycka upprepade gånger på CLEAR och tryck sedan 
på SET för att bekräfta ditt val. 

5. Återigen blinkar några streck och texten LO°C visas. 
Upprepa steg 2-3 för att ställa in larm för lägsta  
tillåtna värde.

Visning i Celsius eller Fahrenheit. 

Välj visningsläge med knappen på baksidan av hygroter-
mometern. 

Byta batterier

Dra batteriluckan på baksidan nedåt tills den lossnar. Sätt 
i två st AAA-batterier enligt symbolerna i batterifacket.

Specifikationer

Stänga av larmfunktionen

Hygrotermometern larmar tills det inställda värdet än-
dras. Håll ner knappen SET tills larmet tystnar och ställ 
sedan in nya larmvärden. 

Nollställa värdena MAX och MIN

1. Välj visningsläget temperatur eller fuktighetsnivå. 

2. Tryck på knappen CLEAR för att nollställa. 

Som tecken på att värdena har nollställts kommer ett 
antal streck att visas i displayen innan den aktuella  
temperaturen och fuktighetsnivån visas. 

Wood’s digitala hygrotermometer SS-7002 används för 
att mäta temperatur och fuktighetsnivå i ett utrymme. 
Den 2,5 m långa sladden gör det enkelt att kontrollera 
temperatur och fukt, även i svårtillgängliga utrymmen. 
Sladden leds in i utrymmet och själva enheten placeras 
i ett rum i dess närhet. Med hjälp av larmet vet du när 
temperatur eller fuktighetsnivå över- eller understiger 
dina tillåtna nivåer. 

Hygrotermometers visar aktuell temperatur eller 
fuktighetsnivå samt de högsta och lägsta värden som 
uppmätts sedan enheten sist nollställdes.
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Mätområde fuktighet 10% till 99% 

Felmarginal ± 5%

Mätområde temperatur -50°C till +70°C

Felmarginal ± 1°C

SS-7002 Digital hygrotermometer
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Set alarm for humidity

1. Select humidity by pressing the MODE button.  

2. Press and hold the SET button until the display starts 
flashing. A few dashes are shown in the display along 
with the text HI%, representing the highest allowed 
value. 

3. Press MODE again to change the dashes to numbers. 

4. Set the highest allowed humidity level by repeatedly 
pressing CLEAR. Press SET to confirm.  

5. A few dashes are again shown in the display along 
with the text LO%. Repeat steps 2-3 to set the alarm 
for the lowest allowed value. 

Set alarm for temperature

1. Select temperature by pressing the MODE button.  

2. Press and hold the SET button until the display starts 
flashing. A few dashes are shown in the display along 
with the text HI°C, representing the highest allowed 
value. 

3. Press MODE again to change the dashes to numbers. 

4. Set the highest allowed humidity level by repeatedly 
pressing CLEAR. Press SET to confirm.  

5. A dew dashes are again shown in the display along 
with the text LO°C. Repeat steps 2-3 to set the alarm 
for the lowest allowed value.  

Shutting of the alarm 

The hygro-thermometer will alarm until the set value is 
changed. Press and hold the SET button until the alarm 
stops and then set new values.  

Reset MAX and MIN values

1. Select humidity or temperature. 

2. Press the CLEAR button to reset.  

When reset, a few dashes are shown in the display before 
new values are shown. 

Select Celsius or Fahrenheit. 

Press the button on the back of the unit to switch between 

Celsius and Fahrenheit. 

Replace the batteries

Slide the battery latch downwards until it comes off.  
Insert two AAA- batteries according to the markings. 

Specifications

Wood’s digital hygro-thermometer SS-7002 is used to 
measure temperature and humidity in a room. The 2,5 
m long cord makes it easy to monitor temperature and 
humidity, even i rooms that are inaccessible. The cord 
is lead to the space and the unit placed in a room in its 
proximity. By using the alarm function you’ll know when 
temperature and humidity exceeds your set values. 

The display shows current temperature and humidity as 
well as the highest and lowest values measured since 
the unit was last reset. 
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Range humidity 10% till 99% 

Accuracy ± 5%

Range temperature -50°C till +70°C

Accuracy ± 1°C


