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Kat. Nr. 30.5000 / Kat. Nr. 30.5002 

Digital Termohygrometer 

 
 
Tack för att du valde detta instrument från TFA.  
Innan du börjar använda det: 
Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.   
Bruksanvisningen medföljer enheten eller kan laddas ner på  
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals  
 
Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner. 
Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och 
förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.  
 
Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen! 
Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens. 
 
 

 För din säkerhet 

• Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan.  Den bör endast 
användas enligt beskrivningen i denna instruktion.  

• Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna. 

 

 Varning! Risk för skada: 

• Batteriet kan inte och får inte bytas ut eller tas bort av dig.  Det finns risk för explosion om batteriet byts 
ut felaktigt. Vid behov kan en kvalificerad person få instruktioner om hur man demonterar det 
permanent installerade batteriet från info@tfa-dostmann.de , om detta är nödvändigt för att reparera 
eller återvinna produkten. 

• Skydda batteriet från höga temperaturer. Kasta inte i elden, kortslut eller ta isär.  

 

 
3. Komma igång 
• Ta bort skyddsfilmen från displayen.  
• Öppna batterifacket och ta bort batterisäkerhetsremsan (se märkning). Stäng batterifacket.  Stäng 

batterifacket igen. 
• Alla Segment tänds i några sekunder.  
• Enheten är klar för användning. 
• Den övre displayen visar inomhustemperaturen. 
• Den nedre displayen visar luftfuktigheten inomhus. 
• Ta bort batteriet för att stänga av instrumentet. 
 
 
4. Temperaturindikering  
Skjut °C/°F-omkopplaren baksidan för att växla mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som 

temperaturenhet.  
 
 
5. MAX/MIN värden 
• Tryck på MAX/MIN knappen. 
• MAX visas på displayen. 
• Den högsta inomhustemperaturen och luftfuktigheten visas sedan den senaste återställningen. 
• Tryck på knappen igen. 
• MIN visas på displayen. 
• Den lägsta inomhustemperaturen och luftfuktigheten visas sedan den senaste återställningen. 
• Tryck på knappen en gång till för att gå tillbaka till det aktuella värdet.  Instrumentet avslutar 

automatiskt MAX/MIN-läget om ingen knapp trycks. 
• Tryck på RESET-knappen medan de högsta och lägsta värdena visas för att rensa de sparade maximala 

och minsta avläsningarna.  
• --.- °C und --.- % visas på displayen.  
 
 
6.  Fastsättning 
• Placera termometern med en spik eller en skruv på en vägg med det inbyggda hänget eller fäll ut 

bordsstativet.   
• Undvik radiatorer och direkt solsken. 
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7. Skötsel och underhåll  
• Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. 
• Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa.  Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. 
• Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en längre tid. 
• Förvara instrumentet på en torr plats. 
 
7.1 Batteribyte 
Byt batterierna när batterisymbolen visas på displayen.  
 
 
8. Felsökning 
 

Problem Lösning 
Ingen display Se till att batteripolariteten är 

korrekt  
Byt batteri  

Felaktig indikation Byt batteri  
 
Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.  

 

Avfallshantering 

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan 
återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.  
 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har upprättats. 

Kassering av den elektriska apparaten 

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och 
kassera dem separat. 
 
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).  
 

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter 
till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa 
miljökompatibelt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk! 
 

Kassering av batterierna  
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De 
innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och 
människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en 
lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. 
Returtjänsten är kostnadsfri.  
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

 
 

Specifikationer 

Mätområde: 
Inomhustemperatur:  -10 °C… +60 °C,   (+14 °F…+140 °F) 
Noggrannhet:  ±1°C (±1,8°F),   bei -10°C…+50°C,  (+14 °F…+122 °F) 
Luftfuktighet10 … 99 %rF 
Noggrannhet:  ±5 % bei 25 …75 %rF  bei 0°C...+50°C   (+32 °F …+122 °F) 
Strömförbrukning   Batterier 1 x 1,5 V AAA (Batterier ingår) 
Dimension 
30.5000 70 x 20 (70) x 110 mm 
30.5002  102 x 21 (50) x 110 mm 
Vikt: 
30.5000  74 g  (endast enheten) 
30.5002  122 g  (endast enheten) 
 

 

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de 

skrivs ut och kan ändras utan föregående meddelande. 

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i 

sökrutan. 

 

www.tfa-dostmann.de 

E-post: info@tfa-dostmann.de 

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland 

 


