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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOHIGROMETRU WIRELESS 8 CANALE RENKFORCE TF0073 
Cod produs: 1380336 

 
 

1. Introducere 
 

Stimate clientă, stimate client 
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. 
Pentru a păstra intactă funcționalitatea aparatului și pentru a putea folosi produsul în siguranță respectați întocmai instrucțiunile 
prezentate în acest manual! 

Acest manual de utilizare aparține acestui produs. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune 
și operarea produsului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 

Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

2. Explicații simboluri 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

3. Domenii de utilizare 
 

Aparatul măsoară și afișează temperatura și umiditatea.  
Cei trei senzori externi incluși în colet transferă wireless datele măsurate spre stația de bază. Puteți achiziționa încă 5 senzori 
externi suplimentari, astfel încât vor fi afișate datele măsurate de la 8 senzori externi.  
Stația de bază funcționează cu 4 baterii tip AAA, iar senzorii externi cu 2 baterii AAA.  
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de utilizare și de 
siguranță! Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție 
produsul.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. Toate denumirile de companii și produse incluse 
în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

4. Conținut colet 
 

 Stația de bază 

 3x senzori externi 

 3x ventuze pentru montarea senzorilor externi 

 Manual de utilizare  
 

5. Instrucțiuni de siguranță 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau nerespectării instrucțiunilor de siguranță din manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. Nu 
deschideți/dezmembrați aparatul (cu excepția operațiilor descrise în acest manual pentru instalarea/schimbarea bateriilor).  

 Nu folosiți produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot distorsiona 
echipamentele medicale folosite în susținerea vieții. Observația este valabilă și pentru alte domenii. 

 Producătorul nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru afișările incorecte sau pentru urmările rezultate din cauza 
acestor afișări incorecte. 

 Produsul poate fi utilizat numai în aplicații private, iar nu în scopuri medicale sau pentru informarea publică.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părți componente, sticlă (display) 
și baterii. Țineți departe aparatul de mâinile copiilor. 

 Stația de bază este adecvată numai pentru spații interioare închise și uscate. Feriți stația de bază de acțiunea directă a razelor 
de soare, căldură sau frig extrem, umiditate sau umezeală, căci în caz contrar se va defecta.  

 Senzorii externi pot fi utilizați numai în spații exterioare protejate. Nu este permisă funcționarea lor pe sau sub apă; în caz 
contrar se vor distruge.  
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 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase 
pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 

6. Instrucțiuni privind bateriile/acumulatoarele 
 

 Țineți bateriile/acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Înlocuiți la timp bateriile/acumulatoare descărcate, deoarece din bateriile/acumulatoare descărcate se pot scurge acizi.  

 Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii/acumulatoare.  

 Substanțele chimice scurse din baterii/acumulatoare sunt foarte agresive. De aceea obiectele și suprafețele care vin în contact 
aceste substanțe chimice pot fi distruse în mod semnificativ. Drept urmare depozitați bateriile/acumulatoarele într-un loc 
adecvat.  

 Bateriile/acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de explozie!  

 Schimbați toate bateriile/acumulatoarele deodată. Dacă amestecați bateriile/acumulatoarele vechi cu cele noi acest lucru 
poate dăuna aparatului.  

 Nu amestecați baterii/acumulatoare cu nivel diferit de încărcare (de ex. baterii încărcate și baterii semi-descărcate).  

 Atunci când instalați bateriile/acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  
Aparatul poate funcționa și cu acumulatoare. Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) durata 
de funcționare a aparatului este mai mică, la fel ca și rata de contrast a displayului. 
De aceea vă recomandăm să folosiți preferențial baterii alcaline pentru a obține o durată de funcționare cât mai mare 
pentru aparatul dvs. 

 

7. Elementele de control 
 

 
1 Zona de afișare a senzorului intern (IN) și a senzorilor externi cu canal 4 – 8 
2 Zona de afișare a senzorului extern cu canal 3 
3 Zona de afișare a senzorului extern cu canal 2 
4 Simbol MIN și MAX 
5 Simbol săgeată pentru marcarea canalului selectat momentan 
6 Zona de afișare pentru senzorul extern cu canal 1 
7 Simbol pentru recepția wireless 
8 Simbol „Baterie descărcată” 
9 Temperatura 
10 Simboluri săgeată pentru tendința temperaturii (în creștere, constant, în scădere) 
11 Simboluri pentru alarma temperatură (HI AL și LO AL) 
12 Simboluri indicator de confort  
13 Umiditate 
14 Simboluri alarmă umiditate (HI AL și LO AL) 
15 Tasta MIN/MAX/- 
16 Tasta ALARM/ADJUST 
17 Tasta CHANNEL/+ 
18 Orificiu pentru montarea pe perete 
19 Compartiment baterii 
20 Picior de suport rabatabil  
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21 Temperatura exterioară 
22 Umiditatea exterioară 
23 Led (clipește scurt atunci când se transmite un pachet de date) 
24 Număr canal 
25 Orificiu pentru montarea pe perete 
26 Comutator DIP pentru setarea numărului de canal și a unității de temperatură °C/°F 
27 Compartiment baterii  

 

8. Punerea în funcțiune 
 

Stația de bază și senzorii externi pot funcționa și cu acumulatori. Dar din cauza tensiunii mai mici (baterie = 1,5 V, 
acumulator = 1,2 V) scade durata de funcționare și rata contrastului displayului. În plus, acumulatorii sunt sensibili la frig 
și de aceea scade semnificativ durata de funcționare a senzorilor externi pe timpul iernii.  
De aceea vă recomandăm să folosiți numai baterii alcaline, atât pentru stația de bază, cât și pentru acumulatori. Astfel vă 
putem garanta o durată de funcționare lungă și sigură.  
 

a. Setarea canalelor de emisie și a unității de măsură temperatură pentru senzorii externi 

 Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară a senzorilor externi. În acest sens desfaceți șurubul capacului 
compartimentului baterii și apoi demontați capacul.  

 Cu cele patru comutatoare DIP puteți seta canalul de emisie (1 - 8) și unitatea de măsură a temperaturii (°C sau °F) ce va fi 
afișată pe displayul senzorului extern.  

Setați fiecare senzor extern pe un alt canal. Nu folosiți niciodată o setare pentru mai mult de un senzor extern, căci vor 
apărea probleme de recepție pentru stația de bază.  
Setați canalul de emisie și unitatea de măsură a temperaturii înainte de a instala bateriile!  

 

 Comutator DIP 1 Comutator DIP 2 Comutator DIP 3 Comutator DIP 4 

Canal de emisie 1 Jos Jos Jos  

Canal de emisie 2 Jos Jos Sus  

Canal de emisie 3 Jos Sus Jos  

Canal de emisie 4 Jos Sus Sus  

Canal de emisie 5 Sus Jos Jos  

Canal de emisie 6 Sus Jos sus  

Canal de emisie 7 Sus Sus Jos   

Canal de emisie 8 Sus Sus Sus   

    Sus 

    Jos  

 
b. Instalarea bateriilor în senzorii externi 

Deschideți compartimentul baterii și setați canalul de emisie și unitatea de măsură a temperaturii pentru afișarea pe 
display folosind comutatorul DIP – vezi tabelul.  

 Instalați în fiecare senzor extern 2 baterii tip AAA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 Imediat după instalarea bateriilor se aprind scurt toate segmentele displayului senzorului extern. Dacă pe display apar semne  
ciudate scoateți bateriile din compartiment câteva secunde și apoi reinstalați-le.  

 Reînchideți compartimentul baterii. Instalați capacul și apoi înșurubați-l,  

 Pe display apare numărul de canal (24). Acesta este folosit pentru alocarea senzorilor externi.  
De fiecare dată când senzorul extern expediază date (transferul valorilor măsurate) ledul roșu (23) din partea frontală a 
senzorului extern clipește scurt. 

 
c. Instalarea bateriilor în stația de bază 

 Deschideți compartimentul baterii (19) din partea posterioară a stației de bază. 

 Instalați în compartiment 4 baterii tip AAA la polaritatea corectă (respectați plus/+ și minus/-). Reînchideți compartimentul 
baterii.  
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 Imediat după instalarea bateriilor se aprind scurt toate segmentele displayului și se aude un semnal. Dacă pe display apar 
semne ciudate scoateți bateriile timp de câteva secunde și apoi reinstalați-le.  

 Stația de bază începe să caute semnalul wireless emis de senzorii externi; în dreapta lângă numărul de canal 1, 2 sau 3 apare 
simbolul recepție (7). Căutarea senzorilor poate dura câteva minute.  

Nu apăsați nicio tastă, nu mișcați stația de bază și nici senzorii externi.  
Dacă stația de bază nu afișează datele măsurate de senzorii externi nici după câteva minute, atunci scoateți bateriile din 
stația de bază și senzorii externi și apoi reinstalați-le.  
Verificați neapărat setarea canalelor de emisie pentru senzorii externi. Fiecare senzor extern trebuie să fie setat pe un alt 
canal. 
Vă recomandăm să setați cei 3 senzori externi incluși în colet pe canalul de emisie 1, 2 și 3 (iar nu 4 - 8).  
Puteți căuta și manual senzorii externi disponibili. Vezi capitolul „Căutarea manuală a senzorilor externi”.  

 
d. Montarea senzorilor externi 
Senzorii externi pot fi montați pe un perete folosind orificiul (25) din partea lor posterioară și un cui sau cârlig. Senzorii pot fi 
montați și pe un panou de sticlă folosind ventuzele.  
Senzorii externi pot funcționa în spații exterioare protejate. Instalați senzorii externi astfel încât să fie feriți de acțiunea directă a 
razelor de soare, căci altfel valorile măsurate de temperatură vor fi eronate. Măsurătorile vor fi eronate și dacă cad precipitații pe 
senzorii externi, deoarece se răcește carcasa.  
Observația este valabilă și pentru măsurarea umidității.  
De aceea vă recomandăm să alegeți cu grijă locul de instalare, astfel încât senzorii externi să poată măsura corect temperatura și 
umiditatea.  

Nu scufundați niciodată senzorii externi în apă, căci se vor distruge!  
 

e. Montarea sau amplasarea stației de bază 
Stația de bază poate fi montată pe un perete folosind orificiul (18) din partea posterioară și un cui sau cârlig.  
Folosind piciorul de suport rabatabil (20) stația de bază poate fi amplasată pe o suprafață plană și stabilă. Protejați suprafața 
mobilierului valoros de zgârieturi folosind o bază de suport adecvată.  

 

9. Căutarea manuală a senzorilor externi 
 

Căutarea senzorilor externi individuali 
Funcția poate fi folosită atunci când un senzor extern disponibil nu mai poate fi găsit după înlocuirea bateriilor.  

 Apăsați tasta CHANNEL/+ (17) scurt și de mai multe ori până când sub numărul de canal 1, 2 sau 3 apare simbolul săgeată (5).  
Dacă ați înregistrat la stația de bază mai mult de 3 senzori externi, atunci apare numărul de canal corespunzător (4,5,6,7 
sau 8) dacă apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+. 

 Mențineți apăsată tasta CHANNEL/+ (17) timp de 3 secunde până când în dreapta lângă numărul de canal apare simbolul 
pentru recepția wireless (7). În următoarele minute stația de bază va căuta senzorul extern.  

 Nu apăsați nicio tastă în această perioadă.  

 Dacă apar probleme de recepție micșorați distanța dintre senzorul extern și stația de bază sau alegeți un alt loc de instalare.  
 
Căutarea tuturor senzorilor externi disponibili 

Folosiți această funcție atunci când doriți să înregistrați un nou senzor extern.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17) până când apare simbolul săgeată (5) sub temperatura interioară.  

 Mențineți apăsată tasta CHANNEL/+ (17) timp de 3 secunde până când în dreapta lângă numărul de canal apare simbolul 
pentru recepția wireless (7). În următoarele minute stația de bază va căuta senzorii externi disponibili.  

 Nu apăsați nicio tastă în această perioadă.  

 Dacă apar probleme de recepție micșorați distanța dintre senzorul extern și stația de bază sau alegeți un alt loc de instalare.  
 

10. Afișarea valorilor măsurate pentru mai mult de 3 senzori externi 
 

Dacă ați înregistrat la stația de bază mai mult de 3 senzori externi, atunci puteți afișa manual datele măsurate sau puteți activa 
funcția afișare automată.  

 
a. Afișarea manuală a valorilor măsurate 

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17) până când apare simbolul săgeată (5) sub temperatura interioară.  

 Dacă apăsați din nou tasta CHANNEL/+ (17) scurt și de mai multe ori, atunci dispare simbolul IN, iar dedesubt apare numărul 
de canal (4-8) precum și datele măsurate corespunzătoare, în funcție de numărul de senzori externi înregistrați.  

Acest lucru este posibil numai dacă ați înregistrat și alți senzori externi cu numerele de canal 4-8. În caz contrar simbolul 
IN nu dispare.  

 
b. Comutarea automată a valorilor măsurate  

Funcția este posibilă numai dacă ați înregistrat și alți senzori externi cu numerele de canal 4-8.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17) până când apare simbolul săgeată (5) sub temperatura interioară.  
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 Apăsați din nou scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17); în stânga jos apare simbolul .  
Apoi apar valorile măsurate pentru temperatura/umiditatea interioară, precum și valorile măsurate de senzorii externi 4-
8 (dacă sunt înregistrați) în rândul inferior al displayului.  

 

11. Comutarea unității de măsură pentru temperatură °C/°F 
 

 În timp ce stația de bază afișează valorile măsurate actuale apăsați tasta MIN/MAX/- (15) timp de 3 secunde pentru a comuta 
între unitățile de măsură pentru temperatură °C (grade Celsius) și °F (grade Fahrenheit).  

 Dacă doriți să comutați unitatea de măsură a temperaturii pe display atunci deschideți compartimentul baterii al senzorului 
extern. Scoateți bateriile afară și așteptați câteva secunde până ce displayul se stinge.  

Poziționați comutatorul DIP 4 în funcție de pozițiile din tabelul de la capitolul “Punerea în funcțiune”.  
Reinstalați bateriile și închideți compartimentul baterii. Dacă senzorul extern nu mai poate fi găsit (pe displayul stației de bază 
apar numai liniuțe) atunci trebuie să căutați senzorul extern, vezi mai sus.  

 

12. Tendința temperaturii 
 

În dreapta lângă temperatură apar simbolurile săgeată pentru tendința temperaturii (în creștere, constant, în scădere).  
 

13. Indicator de confort 
 

Între afișarea pentru temperatură și umiditate apar simbolurile pentru indicatorul de confort. Acesta este calculat în funcție de 
umiditate.  

Umiditate <45% (uscat) 

Umiditate >65% (umed) 

Umiditate 45%...65% (optim) 

 

14. Valori maxime/minime 
 

a. Afișarea valorilor 
Apăsați scurt și de mai multe ori tasta MIN/MAX/- (15) pentru a comuta între următoarele afișări: 

 Valorile maxime (simbol MAX în stânga pe display) 

 Valorile minime (simbol MIN în stânga pe display) 

 Valorile actuale 
Dacă timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă apar automat valorile măsurate actuale.  

 
b. Resetarea valorilor  
Valorile maxime/minime pot fi resetate separat pentru fiecare senzor extern.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17) până când apare simbolul săgeată (5) la senzorul extern respectiv (sau 
apare senzorul intern IN). 

 Apăsați scurt tasta MIN/MAX/- (15) pentru afișarea valorilor maxime (MAX). 

 Dacă doriți să resetați valorile maxime apăsați tasta MIN/MAX/-(15) timp de 3 secunde.  

 Apăsați scurt tasta MIN/MAX (15) pentru afișarea valorilor minime (MIN). 

 Dacă doriți să resetați valorile minime apăsați tasta MIN/MAX/- (15) timp de 3 secunde.  

 Apăsați scurt tasta MIN/MAX/- (15) pentru reafișarea valorilor măsurate actuale (alternativ așteptați câteva secunde).  
 

15. Funcția alarmă de temperatură/umiditate 
 

Stația de bază dispune de funcția alarmă în cazul depășirii în sus sau în jos a unei valori limită de temperatură sau umiditate (alarma 
poate fi setată separat pentru temperatura/umiditatea interioară, respectiv temperatura/umiditatea exterioară fiecărui senzor  
extern).  

 
a. Setarea valorilor pentru funcția alarmă, activarea/dezactivarea funcției alarmă 

Dacă timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă atunci stația de bază iese automat din modul setări.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17) până când apare simbolul săgeată (5) sub canalul dorit (senzor extern 
sau intern).  

 Apăsați tasta ALARM/ADJUST (16) timp de 3 secunde.  

 În dreapta pe display lângă temperatură apare HI AL și clipește valoarea setată actual pentru limita superioară de temperatură.  

 Modificați valoarea care clipește cu tasta MIN/MAX/- (15), respectiv CHANNEL/+ (17). Mențineți apăsată tasta respectivă 
pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Dacă doriți să activați sau dezactivați alarma apăsați tasta ALARM/ADJUST (16) timp de 3 secunde. Când alarma este activată 
apare simbolul .  

 Apăsați scurt tasta ALARM/ADJUST (16); în dreapta pe display lângă temperatură apare LO AL și clipește valoarea setată actual 
pentru limita inferioară de temperatură.  
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 Modificați valoarea care clipește cu tasta MIN/MAX/- (15), respectiv CHANNEL/+ (17). Mențineți apăsată tasta respectivă 
pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Dacă doriți să activați sau dezactivați alarma apăsați tasta ALARM/ADJUST (16) timp de 3 secunde. Când alarma este activată 
apare simbolul .  

 Apăsați scurt tasta ALARM/ADJUST (16). În dreapta pe display lângă umiditate apare HI AL și clipește valoarea setată actual 
pentru limita superioară de umiditate.  

 Modificați valoarea care clipește cu tasta MIN/MAX/- (15), respectiv CHANNEL/+ (17). Mențineți apăsată tasta respectivă 
pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Dacă doriți să activați sau dezactivați alarma apăsați tasta ALARM/ADJUST (16) timp de 3 secunde. Când alarma este activată 
apare simbolul .  

 Apăsați scurt tasta ALARM/ADJUST (16). În dreapta pe display lângă umiditate apare LO AL și clipește valoarea setată actual 
pentru limita inferioară de umiditate.  

 Modificați valoarea care clipește cu tasta MIN/MAX/- (15), respectiv CHANNEL/+ (17). Mențineți apăsată tasta respectivă 
pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Dacă doriți să activați sau dezactivați alarma apăsați tasta ALARM/ADJUST (16) timp de 3 secunde. Când alarma este activată 
apare simbolul .  

 Apăsați scurt tasta ALARM/ADJUST (16); se iese din modul setări.  
Repetați pașii de mai sus pentru fiecare senzor extern (respectiv senzorul intern) dacă doriți să setați, activați sau 
dezactivați alte alarme.  

 
b. Afișarea valorilor limită 
Pornind de la afișarea normală apăsați scurt tasta ALARM/ADJUST (16) pentru a comuta între următoarele afișări: 

 Limita superioară (afișare HI AL în dreapta lângă temperatură/umiditate) 

 Limita inferioară (afișare LO AL în dreapta lângă temperatură/umiditate) 

 Valorile măsurate actuale  
Dacă timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă apar automat valorile măsurate actuale.  

 
c. Declanșarea alarmei  
Dacă sunt depășite valorile limită setate clipește simbolul corespunzător și se declanșează alarma. Opriți sunetul alarmei prin 
apăsarea scurtă a oricărei taste.  

 

16. Calibrarea 
 

Puteți calibra afișarea temperaturii și umidității pe displayul stației de bază. Astfel puteți corecta abaterile de la o valoare de 
referință (de la un aparat de măsură performant) prin adăugarea sau scăderea unei valori în afișare.  

Atenție: 
Nu puteți calibra afișarea de pe displayul senzorilor externi.  
Dacă ați calibrat afișarea pe displayul stației de bază, atunci pe displayul senzorului extern apare o altă valoare.  
 

a. Calibrarea temperaturii 

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17) până când apare simbolul săgeată (5) lângă canalul dorit (dacă sunt 
înregistrați senzorii externi cu numerele de canal 4 -8 selectați numărul corespunzător).  

 Apăsați simultan timp de 5 secunde tastele ALARM/ADJUST (16) și CHANNEL/+ (17). Valoarea de temperatură începe să 
clipească.  

 Modificați valoarea de temperatură cu tasta MIN/MAX/- (15) respectiv CHANNEL/+ (17). Mențineți apăsată tasta respectivă 
pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Dacă doriți să resetați valoarea de temperatură la valoarea necalibrată apăsați scurt tasta ALARM/ADJUST (16).  

 Pentru a salva valoarea calibrată și a ieși din modul setări apăsați timp de 3 secunde tasta ALARM/ADJUST (16).  
Dacă timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă se iese automat din modul setări. Stația de bază preia setările realizate.  

 
b. Calibrarea umidității 

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta CHANNEL/+ (17) până când apare simbolul săgeată (5) lângă canalul dorit (dacă sunt 
înregistrați senzorii externi cu numerele de canal 4 -8 selectați numărul corespunzător).  

 Apăsați simultan timp de 5 secunde tastele ALARM/ADJUST (16) și MIN/MAX/- (15). Valoarea de umiditate începe să clipească.  

 Modificați valoarea de umiditate cu tasta MIN/MAX/- (15) respectiv CHANNEL/+ (17). Mențineți apăsată tasta respectivă 
pentru modificarea mai rapidă a valorilor.  

 Dacă doriți să resetați valoarea de temperatură la valoarea necalibrată apăsați scurt tasta ALARM/ADJUST (16).  

 Pentru a salva valoarea calibrată și a ieși din modul setări apăsați timp de 3 secunde tasta ALARM/ADJUST (16).  
Dacă timp de câteva secunde nu apăsați nicio tastă se iese automat din modul setări. Stația de bază preia setările realizate.  
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17. Raza de acțiune 
 

În condiții optime raza de acțiune pentru transferul wireless al semnalelor între senzorii externi și stația de bază este de maxim 
100 m.  

Această valoare pentru raza de acțiune reprezintă așa-numita „rază de acțiune în câmp deschis” (raza de acțiune la contact 
vizual direct între emițător și receptor, fără factori distorsionanți). 

În practică însă între emițător și receptor se află pereți, tavane etc. De aceea raza de acțiune dintre emițător și receptor este 
diminuată corespunzător. 
Din cauza influenței diferiților factori asupra transferului wireless nu se poate garanta o anumită rază de acțiune.  
În mod normal funcționarea se face fără probleme într-o casă de tip familial.  
Raza de acțiune poate să scadă semnificativ în apropierea cablurilor, firelor de tensiune, conductorilor metalici, aparatelor 
electronice etc, precum și în prezența zidurilor groase, pereților din beton armat, ferestrelor termopan etc.  
Dacă descoperiți că stația de bază nu mai recepționează datele măsurate de la unul sau mai mulți senzori externi, atunci verificați 
nivelul de încărcare al bateriilor în senzorii externi. Apoi modificați locul de instalare al stației de bază, respectiv al senzorilor 
externi. De asemenea puteți căuta manual senzorii externi (vezi cap. „Căutarea manuală a senzorilor externi”).  

 

18. Eliminarea deșeurilor 
 

Reguli generale 
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 în vigoare. 
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.  
 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor) 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! 
 

19. Întreținerea și curățarea 
 

a. Generalități 
Produsul nu are nevoie de operații de întreținere; nu-l deschideți/dezmembrați niciodată (cu excepția operațiilor descrise în acest 
manual pentru instalarea/înlocuirea bateriilor). Operațiile de întreținere și reparațiile nu pot fi efectuate decât de către tehnicieni 
specializați.  
Ștergeți produsul în exterior folosind o cârpă curată, moale și uscată.  
Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea pot dăuna 
carcasei (decolorare) sau chiar funcționalității produsului. Nu apăsați prea tare pe display, căci se pot forma zgârieturi sau displayul 
se poate defecta.  
Praful poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire curate, lungi și a unui aspirator. 
 
b. Înlocuirea bateriilor  
Bateriile trebuie înlocuite atunci când scade semnificativ rata de contrast a displayului stației de bază, respectiv senzorului extern 
sau când pe display apare simbolul baterii.  
Înlocuiți bateriile descărcate/vechi cu altele noi și eliminați-le pe cele descărcate conform capitolului “Eliminarea deșeurilor”.  
 

20. Declarația de conformitate (DOC) 
 

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerințele și directivele relevante ale 
legii 1999/5/EC. 
Declarația de conformitate pentru acest produs o puteți găsi la www.conrad.com  

 

21. Date tehnice 
 

a. Stația de bază 
Alimentare ................................................... 4 baterii tip AAA 
Domeniu de temperatură ....................................... 0 °C până la +60 °C 
Rezoluție ....................................................... 0,1 °C 
Precizie .................................................... ±1 °C 

http://www.conrad.com/
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Domeniu umiditate ....................................... 10% până la 99% umiditate relativă 
Rezoluție ....................................................... 1% umiditate relativă 
Precizie .................................................... ±5% umiditate relativă 
Număr senzori externi......................................... max. 8 (3 bucăți sunt incluse în colet, se mai pot comanda încă 5 senzori externi 
drept accesorii) 
Dimensiuni ......................................................... 115 x 125 x 22,5 mm (l x Î x A) 
Greutate.................................................................... 142,2 g 
 
b. Senzor extern (în colet sunt incluse 3 buc.) 
Alimentare ................................................... 2 baterii tip AAA 
Frecvența de emisie ....................................................... 433 MHz 
Raza de acțiune emisie .................................................... maxim 100 m (vezi cap. „Raza de acțiune“) 
Interval măsurători .......................................................... cca. 1 minut 
Domeniu de măsurători temperatură .......................................40 °C până la +60°C 
Rezoluție ...................................................... 0,1 °C 
Precizie .................................................... ±1 °C 
Domeniu de măsurători umiditate ....................................... 10% până la 99%, umiditate relativă 
Rezoluție....................................................... 1% umiditate relativă 
Precizie ................................................... ±5% umiditate relativă 
Dimensiuni ......................................................... 45 x 110 x 20 mm (l x Î x A) 
Greutate.................................................................... 51,2 g 
 

Declarația de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licență: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: TERMO/HIGROMETRU 8 CANALE RENKFORCE 
Model: FT0073 
Cod: 1380336 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
EN 300 220-2 V2.4.1  
EN 301 489-3 V1.6.1  
EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 62479:2010  
EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Conform reglementărilor 

 
 

Hirschau, 20.09. 2016 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat  
 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a Conrad (Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu 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 manualului de utilizare. Producătorul 
își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă.  


