
Handleiding MKLC19 Hygrometer 

Functiebeschrijving 

Lees de handleiding voor eerste gebruik zorgvuldig door en gebruik het apparaat zoals 

aangegeven in deze handleiding. 

 

 

De MKLC19 Hygrometer is een compacte thermo- hygrometer voor gebruik binnenshuis. De 

MKLC19 ververst de data elke 10 seconden en is daarmee erg zuinig in gebruik. 

 

Gebruik: 

Eerste opstelling 

Verwijder de batterijdeksel. Er zit 1 AAA 1,5V batterij in. Deze is beschermd door een plastic hoesje. 

Haal dit hoesje eruit en plaats de batterij terug. Let er bij het plaatsen op dat de plus en min polen 

op de juiste plaats zitten. Doe de batterijdeksel weer terug en het apparaat zal aangaan. 

De functieknop 

Het apparaat word bedient met slechts één knop. 

Door deze knop kort in te drukken kan er gewisseld worden tussen Graden Celsius en Graden 

Fahrenheit. 

Door de functie knop lang in te drukken kunnen de maximum en minimum temperaturen en 

luchtvochtigheid gereset worden. 

 



 

Weergave op het beeldscherm: 

1. Maximale temperatuur (sinds laatste reset) 

2. Comfort emoji 

3. Batterij indicator 

4. Maximale vochtigheid (sinds laatste reset) 

5. Huidige temperatuur 

6. Minimale temperatuur (sinds laatste reset) 

7. Huidige vochtigheid 

8. Minimale vochtigheid (sinds laatste reset) 

 

Technische data: 

Temperatuur bereik -10°C tot 60°C / 14°F tot 140°F 

Resolutie 0,1°C / 0,1°F 

Nauwkeurigheid ±1,5°C / ±3°F 

 Luchtvochtigheid bereik 10-99% 

Resolutie 1% 

Nauwkeurigheid ±3% 

Batterij 1x 1.5V AAA 

Batterij 1x 1.5V AAA 

Bedrijfstijd op één AAA batterij Ongeveer 180 dagen 

Comfort emoji <30% vocht: de lucht is droog, de emoji kijkt sip. 
30-60% vocht: de luchtvochtigheid is gezond, de emoji kijkt blij. 
>60% vocht: de lucht is vochtig, de emoji kijkt sip. 

Afmetingen 85x68x19mm 

 

De relatieve luchtvochtigheid (RH, %) is de meest gebruikte parameter. Die komt overeen met de 

verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp in de lucht en de maximale hoeveelheid waterdamp 

die de lucht bij die temperatuur kan bevatten. 

 

 

 



Installeer of vervang de batterijen: 

Gebruik alleen een 1,5 volt AAA batterij. 

Installeer de batterije in het daarvoor bestemde compartiment en sluit de batterijkap. 

Wanneer het apparaat voor een lange tijd buiten gebruik zal zijn, dient de batterij verwijderd te 

worden. 

Onderhoud en garantie 

Gebruik een droge, zachte doek om vuil van het instrument te verwijderen. Gebruik geen 

reinigings- of oplosmiddelen. 

Garantie: 

Op de MKLC19 Thermo- Hygrometer van Maka is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing. 

Recycling 

Breng dit product en de batterij aan het einde van de levensduur naar de daarvoor bestemde 

recycle locatie. Gooi het niet weg in de normale afvalbak. Verbrand dit product niet. 

 

 

 

 


