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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOHIGROMETRU DIGITAL 
TFA 30.5033.02 

Cod produs: 1268315  

 

 
1. Înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
 Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare. În 

acest fel vă familiarizaţi cu funcţiile şi părţile componente 
ale noului dvs. aparat şi totodată descoperiţi detalii 
importante legate de funcţionarea şi manipularea 
produsului, dar şi de remedierea defecţiunilor.  

 Prin respectarea instrucţiunilor de utilizare protejaţi 
aparatul de eventuale daune şi totodată securizați dreptul 
dvs. la garanţie, ce se poate pierde ca urmare a daunelor 
apărute din cauza manevrării necorespunzătoare a 
aparatului.  

 Nu ne asumăm responsabilitatea nici pentru valorile 
măsurate incorecte şi nici pentru urmările acestora.  

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele cauzate 
de nerespectarea instrucţiunilor de utilizare.  

 Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă.  
 

2. Conţinut colet 
 Termo-higrometru 

 Manual de utilizare  
 

3. Domenii de utilizare şi avantajele produsului  
 Controlul temperaturii interioare şi a umidităţii din aer în 

scopul obţinerii unui climat ambiental sănătos  

 Afişarea valorilor maxime şi minime 

 Ora 

 Alarmă cu funcţia Snooze 

 Semnal ora exactă 

 Afişarea datei  
 

4. Pentru siguranţa dvs.  
 Produsul poate fi folosit exclusiv în domeniul de utilizare 

descris în acest manual. Nu folosiţi produsul decât în 
modul descris în acest manual.  

 Nu sunt permise repararea, reconfigurarea sau 
modificarea arbitrară a aparatului.  

 

Atenţie! Pericol de rănire! 
 

 Depozitaţi aparatul şi bateria în afara razei de acţiune a 
copiilor.  

 Nu aruncaţi bateriile în foc, nu le scurtcircuitaţi, nu le 
dezmembraţi şi nu le reîncărcaţi. Pericol de explozie! 

 Bateriile conţin acizi dăunători sănătăţii. Pentru a evita 
scurgerea acizilor din baterii înlocuiţi cât mai rapid 
bateriile descărcate.  

 Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi baterii din care se scurg acizi.  

 

Informaţii importante privind siguranţa produsului! 
 

 Feriţi aparatul de temperaturi extreme, vibraţii şi şocuri.  

 Feriţi aparatul de umiditate.  
 

5. Părţile componente 

 
a. Display: 
A1: temperatura interioară, MAX/MIN 
A2: ora/data/alarma 
A3: simboluri alarmă + alarmă oră 
A4: umiditatea interioară, MAX/MIN 

 
b. Taste:  

 
B1: tasta SNOOZE 
B2: tasta MODE 
B3: tasta UP 
B4: tasta MEM 
B5: tasta °C/˘F 
B6: buton RESET  
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c. Carcasă  
C1: suport cu compartiment baterii  

 
 

6. Funcţionarea 
 Deschideţi compartimentul baterii şi instalaţi o baterie AA 

1,5 V respectând polaritatea corectă +/-.  

 Reînchideţi compartimentul baterii.  

 Se aprind scurt toate segmentele ecranului LCD.  

 Aparatul este acum pregătit de funcţionare.  

 Pe display apar temperatura interioară actuală şi 
umiditatea.  

 Deasupra orei (presetare: 12;00) apare AM.  

 Pentru a opri aparatul scoateţi bateria din compartiment.  
 

7. Manevrarea  
 În modul setări menţineţi apăsată tasta UP; valorile se 

modifică mai rapid.  

 Aparatul iese automat din modul setări dacă nu apăsaţi 
nicio tastă mai mult de 60 de secunde.  

 
7.1 Setarea orei şi calendarului  

 Menţineţi apăsată tasta MODE.  

 Clipesc minutele.  

 Setaţi minutele cu tasta UP. 

 Apăsaţi din nou tasta MODE; acum puteţi seta 
următoarele valori una după alta cu tasta UP: ora, 
formatul de afişare al orei 24h/12h (după ora 12 pe ecran 
apare AM sau PM), luna şi ziua 

 Confirmaţi setările cu tasta MODE. 

 Pe display apare ora setată.  
 
7.2 Setarea alarmei  

 În modul normal de afişare apăsaţi tasta MODE pentru a 
intra în modul alarmă.  

 Pe display apare 0:00 (presetarea) sau ultima alarmă 
setată.  

 Menţineţi apăsată tasta MODE. 

 Pe display apare simbolul alarmă ; clipesc minutele 
alarmei.  

 Setaţi minutele cu tasta UP. 

 Confirmaţi setarea cu tasta MODE şi setaţi ora.  

 Confirmaţi setarea cu tasta MODE.  

 Pe display apar alarma setată şi simbolul alarmă. Alarma 
este activată.  

 Apăsaţi din nou tasta MODE pentru a reveni la ora actuală.  

 Alarma se declanşează la ora setată.  

 Pentru a opri sunetul alarmei apăsaţi orice tastă.  

 Dacă nu opriţi alarma, atunci sunetul acesteia se opreşte 
automat după câteva minute; alarma se reactivează din 
nou la ora setată.  

 Simbolul alarmă rămâne pe display.  

 Pentru a activa funcţia Snooze apăsaţi tasta SNOOZE 
atunci când sună alarma.  

 Alarma se opreşte timp de 8 minute.  
   
7.3 Activarea şi dezactivarea alarmei şi a semnalului ora 
exactă  

 În modul normal de afişare apăsaţi tasta MODE pentru a 
intra în modul alarmă.  

 Apare ora setată pentru alarmă.  

 Apăsaţi o dată tasta UP pentru a activa alarma. Pe display 

apare simbolul . 

 Apăsaţi de două ori tasta UP pentru a activa semnalul 

alarmei la ora exactă. Pe display apare simbolul .  

 Apăsaţi de trei ori tasta UP pentru a activa alarma şi 

semnalul pentru ora exactă. Pe display apare simbolul 

şi .  

 Apăsaţi de patru ori tasta UP pentru a dezactiva alarma şi 
semnalul pentru ora exactă. Simbolurile dispar de pe 
ecran.  

 Apăsaţi tasta MODE pentru a reveni la modul normal de 
afişare.  

 
7.4 Afişarea datei  

 În modul normal de afişare apăsaţi tasta UP pentru 
afişarea datei.  

 
7.5 Afişarea temperaturii  

 În modul normal de afişare apăsaţi tasta °C/°F pentru a 
comuta între unităţile de măsură °C (Celsius) şi °F 
(Fahrenheit).  

 
7.6 Valori maxime şi minime  

 Apăsaţi tasta MEM.  

 Pe display apare MAX.  

 Se afişează valorile maxime pentru temperatura 
interioară şi umiditatea de la ultima resetare a aparatului.  

 Apăsaţi din nou tasta MEM. 

 Pe display apare MIN. 

 Se afişează valorile minime pentru temperatura interioară 
şi umiditatea de la ultima resetare a aparatului.  

 Pentru a reveni la afişarea valorilor actuale apăsaţi din 
nou tasta MEM.  

 Aparatul iese automat din modul MAX/MIN dacă apăsaţi 
tasta MEM.  

 Atunci când sunt afişate valorile maxime sau minime 
menţineţi apăsată tasta MEM; se şterg valorile respective.  

 

8. Întreţinerea şi curăţarea  
 Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale, uşor umezită. Nu 

folosiţi soluţii abrazive sau solvenţi! 

 Scoateţi bateria din compartiment dacă nu folosiţi 
produsul o perioadă mai lungă de timp.  

 Depozitaţi aparatul într-un loc uscat.  
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8.1 Înlocuirea bateriei  

 Înlocuiţi bateria dacă scade rata de contrast a displayului 
sau sunetul alarmei devine slab.  

 Deschideţi compartimentul baterii şi instalaţi aici o 
baterie nouă AA 1,5 V la polaritatea corectă +/-.  

 Reînchideţi compartimentul baterii.  
 

9. Remedierea defecţiunilor  
Problemă   Soluţie 
Nicio afişare pe ecran Instalaţi bateria la polaritatea 

corectă 
Apăsaţi butonul RESET cu ajutorul 
unui obiect ascuţit  
Înlocuiţi bateria 

Afişare incorectă   Înlocuiţi bateria 
 

Dacă în ciuda acestor măsuri aparatul tot nu funcţionează în 
mod corect vă rugăm să vă adresaţi distribuitorului.  
 

10. Eliminarea deşeurilor  
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din localita-
tea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu 
laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 
privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile 
menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care 
conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 

 

11. Date tehnice  
Alimentare: baterie 1x 1,5 V AA 
Domeniu de măsură temperatură: 0°C…+50°C (+32°F … 
+122°F) °C/°F 
Domeniu de măsură umiditate: 20...90 % rF 
Afişare LL/HH: valoarea măsurată se află în afara domeniului 
de măsurare  
Dimensiuni carcasă: 94 x 37 x 94 mm 
Greutate: 95 g (numai aparatul) 

 
 
 
 

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 TFA. Retipărirea, chiar şi parţială, este 
interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică fără o înştiinţare prealabilă. Pentru cele mai 
noi date tehnice şi informaţii legate de acest produs 
introduceţi codul articolului pe pagina noastră web.  
 


