
 
 
 

TERMOMETRU DIGITAL 
INTERIOR/EXTERIOR TFA 30.1027 

Cod produs: 393571 
 
 

Manual de utilizare 
 

 
 

 
Vă mulţumim pentru decizia dvs. de a achiziţiona un aparat marca TFA.  
 
1. Înainte de a începe să folosiţi aparatul. 

 Vă rugăm să citiţi în întregime manualul de utilizare. 

 Prin respectarea instrucţiunilor de utilizare din acest manual evitaţi să aduceţi daune aparatului, 
precum şi pierderea dreptului la garanţie din cauza manevrării necorespunzătoare a produsului. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta ca urmare a nerespectării instrucţiunilor din 
manualul de utilizare. 

 Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 

 Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare!  
 
2. Domenii de utilizare 
Temperatura interioară şi exterioară (prin cablu) 
Valori max/min 
 
3. Pentru siguranţa dvs. 

 Produsul nu poate fi folosit decât în domeniul de utilizare precizat în acest manual. Nu folosiţi acest 
produs decât în modul prezentat în acest manual.  

 Nu sunt premise repararea, modificarea sau reconfigurarea aparatului. 

 Aparatul nu este adecvat pentru scopuri medicinale sau pentru informarea publică, ci numai pentru 
aplicaţii private.  

  Atenţie! Pericol de accidentare: 

 Păstraţi aparatul şi bateriile în afara razei de acţiune a copiilor! 

 Nu aruncaţi bateriile în foc, nu le scurtcircuitaţi, desfaceţi sau încărcaţi. Pericol de explozie! 

 Bateriile conţin acizi dăunători sănătăţii. Pentru a evita scurgerea bateriilor înlocuiţi cât mai repede 
bateriile descărcate.  

 Scoateţi bateria din aparat dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

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

  Informaţie importantă privind siguranţa produsului! 

 Feriţi aparatul de temperaturi extreme, vibraţii şi şocuri.  

 Curăţaţi aparatul şi cablul cu o cârpă moale, uşor umezită. Nu folosiţi solvenţi sau soluţii abrazive! 
Feriţi de umiditate.  



4. Punerea în funcţiune  
Scoateţi folia de protecţie de pe display.  
Rabataţi suportul.  
Deschideţi compartimentul baterii şi instalaţi aici o baterie la polaritatea corectă.  
Aparatul este acum pregătit de funcţionare.  
Pe display apar valorile actuale pentru temperatura interioară (IN) şi temperatura exterioară (OUT).  
Pentru a opri aparatul scoateţi bateria.  
 
4.1 Valori maxime şi minime (OUT) 
Apăsaţi tasta MAX/MIN pentru afişarea temperaturii exterioare max. de la ultima resetare.  
Dacă apăsaţi din nou tasta MAX/MIN se afişează temperatura exterioară min. de la ultima resetare.  
Pentru reafişarea valorilor actuale apăsaţi din nou tasta MAX/MIN.  
În timp ce pe display apar valorile maxime sau minime apăsaţi tasta RESET; valorile sunt şterse şi sunt 
resetate la valorile actuale.  
 
4.2 Valori maxime şi minime (IN) 
Apăsaţi tasta MAX/MIN pentru afişarea temperaturii interioare maxime de la ultima resetare.  
Dacă apăsaţi din nou tasta MAX/MIN se afişează temperatura interioară minimă de la ultima resetare.  
Pentru reafişarea valorilor actuale apăsaţi din nou tasta MAX/MIN.  
În timp ce pe display apar valorile maxime sau minime apăsaţi tasta RESET; valorile sunt şterse şi sunt 
resetate la valorile actuale.  
 
5. Instalarea  
Fixaţi termometrul în apropierea ferestrei folosind dispozitivul de atârnare pe care îl puteţi prinde pe un cui 
sau şurub. Termometrul poate fi amplasat şi cu ajutorul piciorului de suport rabatabil.  
Cu fereastra deschisă conduceţi cablul cu senzorul spre exterior. Cablul se ajustează la forma garniturii 
ferestrei (atenţie la cadrele de fereastră cu margini ascuţite – evitaţi deschiderea şi închiderea frecventă a 
ferestrei).  
Evitaţi să instalaţi termometrul în apropierea caloriferelor sau în locuri în care intră în contact direct cu razele 
soarelui.  
 
6. Remedierea defecţiunilor 
Problemă     Soluţie 
Nu se afişează nimic    Instalaţi bateria la polaritatea corectă. 
      Înlocuiţi bateria. 
Afişare incorectă     Înlocuiţi bateria. 
 
Nu se afişează temperatura exterioară Verificaţi felul în care a fost instalat cablul.  
 
Dacă aparatul tot nu funcţionează în ciuda acestor măsuri adresaţi-vă distribuitorului.  
 
7. 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 localitatea 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! 
 
8. Date tehnice 
Domeniu de măsurare 
Temperatura interioară 
Temperatura exterioară 
La modelul 30.1020: Apăsaţi tasta C/F aflată în partea posterioară a aparatului pentru a comuta între Celsius 
şi Fahrenheit  
Lungime cablu: cca. 3 m 
Alimentare: 1x baterie AA 1,5 V 
 
Reproducerea prin orice mijloace necesită în prealabil aprobarea scrisă a TFA Dostmann. 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.  
 


