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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOHIGROMETRU DIGITAL 
30.5027.01 

Cod produs: 672759 

 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs TFA.  
 

1. Înainte de a începe să folosiți aparatul 
 Vă rugăm să citiți în întregime și cu atenție manualul de 

utilizare.  

 Respectând instrucțiunile din manualul de utilizare evitați 
defectarea aparatului și totodată vă mențineți dreptul la 
garanție, care se poate pierde din cauza manevrării 
incorecte a produsului. Nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor 
instrucțiuni de utilizare.  

 Respectați în special instrucțiunile de siguranță! 

 Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
 

2. Domenii de utilizare 
 Pentru controlul temperaturii interioare și a umidității, în 

scopul obținerii unei clime ambientale sănătoase.  

 Cu zone de confort, temperaturi maxime și minime.  
 

3. Pentru siguranța dvs.  
 Produsul nu poate fi folosit decât exclusiv în domeniile de 

utilizare descrise mai sus. Nu folosiți produsul în alt mod 
decât cel descris în manualul de utilizare.  

 Nu este permisă repararea, reconfigurarea sau modifica-
rea arbitrară a produsului.  

 Acest aparat nu poate fi folosit în scopuri medicinale sau 
pentru informarea publică. El poate fi folosit numai în 
scopuri private.  

 

Atenție! 
Pericol de accidentare! 

 Depozitați aparatul și bateriile în afara razei de acțiune a 
copiilor.  

 Nu aruncați bateriile în foc, nu le scurtcircuitați, nu le 
dezmembrați și nu le reîncărcați. Pericol de explozie! 

 În caz de înghițire bateriile pot fi periculoase pentru 
sănătatea umană. Dacă a fost înghițită o baterie consultați 
imediat un medic.  

 Bateriile includ acizi dăunători sănătății. Pentru a evita 
scurgerea acizilor din baterii înlocuiți cât mai rapid 
bateriile descărcate.  

 Purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când 
manevrați bateriile din care se scurg acizi.  

 
Informații importante privind siguranța produsului! 

 Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații și șocuri.  

 Feriți aparatul de umiditate!  
 

4. Punerea în funcțiune  
 Scoateți folia de protecție de pe display.  

 Scoateți afară compartimentul baterii (vezi marcajul) și 
îndepărtați benzile de protecție baterie. Reinstalați 
compartimentul baterii în carcasa aparatului. 
Compartimentul baterii a intrat la locul său în carcasă dacă 
se aude un clic.  

 Se aprind scurt toate segmentele displayului.  

 Aparatul este acum pregătit de funcționare.  

 Displayul superior afișează temperatura interioară.  

 Displayul inferior afișează umiditatea și treapta de 
confort.  

 Pentru a opri aparatul scoateți bateria din carcasă.  
 

5. Valori maxime și minime 
 Apăsați tasta MAX/MIN. 

 Pe display apare MAX. 

 Se afișează valorile maxime de temperatură interioară și 
umiditate valabile de la ultima resetare a aparatului.  

 Apăsați din nou tasta.  

 Pe display apare MIN: 

 Se afișează valorile minime de temperatură interioară și 
umiditate valabile de la ultima resetare a aparatului.  

 Pentru ca aparatul să afișeze din nou valorile actuale 
apăsați din nou tasta. Aparatul iese automat din modul 
MAX/MIN dacă nu apăsați nicio tastă.  

 Valorile maxime și minime sunt resetate automat la 
fiecare 24 ore.  

 

6. Afișarea temperaturii 
 Cu tasta °C/°F puteți selecta °C (Celsius) sau °F (Fahren-

heit) drept unitate de măsură pentru temperatură.  
 

7. Treptele de confort  
 Pe displayul inferior apare simbolul „smiley” care indică 

treapta de confort corespunzătoare climei ambientale.  
 

USCAT   < 40% 
CONFORT  40 – 70% 20 … 25 °C 
UMED   > 70% 
Fără afișare   40 – 70% < 20 °C,   > 25 °C 
 

8. Amplasarea 
 Aparatul poate fi amplasat pe o suprafață plană folosind 

un picior de suport rabatabil.  
 

9. Întreținerea și curățarea  
 Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu 

folosiți soluții de curățare abrazive sau solvenți! 

 Scoateți bateria din compartiment dacă nu folosiți 
aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

 Depozitați aparatul într-un loc uscat.  
 

10. Remedierea defecțiunilor  
Problemă  Soluție 
Fără afișare Instalați bateria la polaritatea 

corectă (polul + în sus) 
  Înlocuiți bateria 

Afișare incorectă  Înlocuiți bateria  
 

11. Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului 
înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării 
resurselor naturale cu prudență și în mod rațional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale. 
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Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare și reciclare a produselor electronice și nu 
laolaltă cu gunoiul menajer.  

Consumatorul final este obligat prin lege să returneze 
bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor 
laolaltă cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile / 
bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt 
marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică 
faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a 
gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la 
protejarea mediului înconjurător! 

  

12. Date tehnice  
Domeniul de măsurători temperatura interioară: 
  0 °C...+50 °C (+32 °F...+122 °F) 
  comutabil °C/°F 
Precizie  ±1°C la 0°C...+40°C, în rest ±2 °C 
Umiditate aer 20... 95 %rH 
Precizie  ±5 % la 40 ...80 %rH, în rest ±8 % 
Afișare LL.L:  valorile sunt prea mici 
Afișare HH.H:  valorile sunt prea mari 
Alimentare:  baterie buton 1 x CR 2025 
Dimensiuni 80 x 100 x 11 mm 
Greutate:  71,4 g (fără baterie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și TFA Dostmann GmbH & Co. KG 
(Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înștiințare prealabilă. 
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