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TERMO-HIGROMETRU DIGITAL 

Manual de instrucțiuni 
Cat. Nr. 30.5019 

 
Vă mulțumim că ați ales acest instrument de la TFA.  
 
Înainte de utilizare: 
Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.  
Urmând manualul de instrucțiuni de utilizare se va preveni deteriorarea dispozitivului și pierderea 
drepturilor dvs. legale asupra defecțiunilor datorită utilizării incorecte. Nu vom fi răspunzători pentru 
eventualele daune apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni. 
Vă rugăm să țineți cont, în special, de recomandările de siguranță! 
Consultați acest manual pentru referințe ulterioare. 
 
SUNT INCLUSE: 

• Termo-higrometru  

• Baterie 1 x AAA, IEC LR3, 1.5V  

• Manual de instrucțiuni 
 
DOMENIUL DE FUNCȚIONARE ȘI TOATE AVANTAJELE NOULUI DVS. INSTRUMENT: 

• Afișare temperatură interioară în °C / °F cu înregistrări MIN / MAX 

• Afișare umiditate interioară în RH% cu înregistrări MIN / MAX 

• Toate înregistrările MIN / MAX pot fi resetate 

• Indicator de confort intern 

• Indicator baterie descărcată 

• Montarea pe perete sau staționarea pe masă 
 
PENTRU SIGURANȚA DVS.: 

• Produsul este destinat exclusiv domeniului de utilizare descris mai sus. Produsul trebuie utilizat 
numai cum este descris în aceste instrucțiuni. 

• Sunt interzise reparațiile și modificările neautorizate ale produsului. 

• Produsul nu trebuie utilizat în scopuri medicale sau pentru informații publice, ci este destinat 
uzului casnic. 

 
Atenţie! 
Risc de accidentare: 
 

• Nu lăsați aparatul sau bateriile la îndemâna copiilor. 

• Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate, dezmembrate sau reîncărcate. Risc de 
explozie! 

• Bateriile conțin acizi dăunători. Bateriile descărcate trebuie schimbate cât mai curând posibil 
pentru a preveni scurgerea lor. 

• Purtați mănuși și ochelari de protecție rezistente la substanțe chimice atunci când umblați cu 
baterii scurse. 

 
Informații importante privind siguranța produsului: 

• Nu plasați produsul în apropierea temperaturilor extreme, vibrațiilor si nu il expuneți la șocuri. 

• Protejați-l de umiditate. 
 
NOȚIUNI DE BAZĂ: 
Introduceți 1 baterie  AAA, IEC LR3, 1,5 V în compartimentul bateriei. Toate segmentele LCD se vor 
aprinde scurt. Temperatura interioară, datele privind umiditatea și indicatorul nivelului de confort vor fi 
afișate. 
 
TASTELE: 
MIN/MAX:  Apăsați pentru a vizualiza înregistrările de temperatură și umiditate interioară MIN 

/ MAX 
 Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta toate înregistrările de temperaturi 
ºC/ºF:  Comutați între grade ºC și ºF 
 
INDICATORUL NIVELULUI DE CONFORT: 
Indicatorul arată nivelul de confort al mediului înconjurător pe baza datelor de umiditate. O săgeată 
marchează umiditatea actuală pe ecranul colorat de la "uscat" la "umed": 

ROȘU USCAT <  34% 

GALBEN  35 - 40% 

VERDE CONFORT 41 - 55% 

TURCOAZ  56 - 64% 

ALBASTRU UMED > 65% 

 
Notă: săgeata indicatorului de confort nu va fi afișată dacă temperatura este în afara ariei de măsurare 
("OF.L"). 
 
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE: 

• Curățați dispozitivul cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare. 

• Scoateți bateriile dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.    
 
ÎNLOCUIREA BATERIEI: 

• Înlocuiți bateria atunci când simbolul bateriei apare pe ecran. 
 
DEPANAREA: 

Probleme Soluții 

Nicio afișare  Asigurați-vă că polaritatea bateriei este 
corectă  
Schimbați bateria 

Afișare incorectă Schimbați bateria 

  
ELIMINAREA DEȘEURILOR: 
Acest produs a fost fabricat folosind materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și 
reutilizate. 

 
Nu aruncați niciodată bateriile și bateriile reîncărcabile în deșeurile menajere. În calitate 
de consumator, sunteți obligat în mod legal să le duceți în magazine sau într-un loc de 
colectare adecvat, în funcție de reglementările naționale sau locale, pentru a proteja 
mediul.  Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb 

= plumb. 
 

Acest instrument este etichetat în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (WEEE). Nu aruncați acest instrument în deșeurile 
menajere. Utilizatorul este obligat să ducă dispozitivele scoase din uz la un punct de 
colectare pentru colectarea echipamentelor electrice și electronice, asigurând eliminarea 
compatibilă cu mediul. 

 
 
 
SPECIFICAȚII:   
Temperatura interioară: 
Interval de măsurare: între 0ºC și 50ºC cu o rezoluție de 0.1ºC ; 
Între 32ºF și 122ºF cu o rezoluție de 0,2ºF  
(OF.L afișat în afara acestui interval) 
Umiditate: Domeniu de măsurare: între 20% și 95%  
(“—“este afișat pentru umiditate dacă temperatura interioară este în afara intervalului de măsurare 
temperatură; "19%" va fi afișat dacă valoarea este mai mică de 20%; "96%" va fi afișat dacă valoarea este 
mai mare de 95%) 
Intervalul de verificare a temperaturii și umidității: la fiecare 20 de secunde (sau la fiecare 2 minute dacă 
este afișată pictograma bateriei descărcate) 
Consumul bateriei: 1 x AAA, IEC LR3, 1.5V 
Dimensiuni (Ø x W): Ø103.5 x 19.5mm (fără suport) 
 
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - 97877 Wertheim 
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără acordul scris al TFA Dostmann. Datele tehnice 
sunt corecte în momentul imprimării și pot fi modificate fără notificare prealabilă. 
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