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TERMO-HIGROMETRU DIGITAL STYLE 
Cod produs: 393283 
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Funcţii 
 Design modern 

 Destinat verificării temperaturii interioare şi umidităţii pentru a avea un climat sănătos în cameră 

 Cu nivel de confort, valori minime şi maxime şi ora 
 

Introducere 
Termo-higrometrul electronic Style este un instrument de măsură ideal pentru a verifica condiţiile ambientale de mediu. 
Umiditatea excesivă a aerului poate dăuna sănătăţii dvs. şi duce la umezeală sau mucegai. 
De asemenea, uscăciunea excesivă a încăperii poate afecta mediul ambiant şi sănătatea. Pielea, mucoasele membranelor pot fi 
afectate negativ de  curenţii de aer. De asemenea şi animale, plante, suprafeţele de lemn sau mobila antică pot avea de suferit. 
Verificaţi temperatura interioară şi umiditatea pentru a avea un climat sănătos şi pentru a avea costuri reduse la încălzire. 

 

Elemente 

 
Butoane 
A: Buton SET 
B: Buton SWITCH 
C: Buton MAX/MIN 

Carcasa 
D: Orificiu de montare pe zid 
E: Stativ (care se poate detaşa) 
F: Compartimentul bateriilor

Pornirea 
 Detaşaţi cu atenţie stativul trăgând de el cu grijă în jos. 

 Deschideţi capacul compartimentului bateriei învârtind de buton contrar acelor de ceasornic. Îndepărtaţi banda de izolare. 

 Închideţi capacul compartimentului bateriei la loc, 

 Toate segmentele ecranului LCD vor lumina pentru câteva secunde. 

 Aparatul este gata de utilizare acum. 
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 Partea de sus a display-ului afişează nivelul de confort, partea de mijloc afişează temperatura curentă şi partea de jos a 
display-ului umiditatea relativă.  

 

Fixarea ceasului  
 După introducerea bateriei apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru 3 secunde butonul SET şi veţi intra în modul de setări. 

 Digiţii pentru oră încep să pâlpâie.  

 Apăsaţi pe butonul SWITCH pentru a fixa ora. 

 Apăsaţi butonul SET din nou şi fixaţi minutele în acelaşi mod.  

 Ţineţi apăsat butonul pentru o setare rapidă. 

 Apăsaţi butonul SET pentru confirmare.  
 

Afişarea temperaturii 
 Apăsaţi butonul SET pentru a schimba afişarea temperaturii în °C sau °F. 

 Dacă alegeţi afişarea în grade Fahrenheit, ceasul trece automat pe sistemul de afişare a orei 12 ore (PM apare pentru 
afişarea orei după-amiaza). 

 

Valorile MAX/MIN 
 Apăsaţi pe butonul MIAX/MIN 

 MAX apare pe ecran. Valorile maxime şi minime ale temperaturii şi umidităţii sunt afişate. Temperatura maximă şi 
umiditatea sunt afişate. 

 Apăsaţi din nou pe buton. 

 Min apare pe display. Temperatura şi umiditatea sunt afişate. 

 Apăsaţi pe butonul MAX/MIN din nou pentru a vă întoarce în modul normal.  

 Ţineţi apăsat butonul SET în modul respectiv pentru a şterge valorile înregistrate MAX/MIN. 

 --.-°C şi --.-% apar pe ecran. 
 

Zona de confort 
 Pe display apare un simbol cu o faţă zâmbitoare pentru a indica nivelul de confort (umiditatea 40% ... 60%). 

 

Display 
 Folosind butonul SWITCH, puteţi alege între afişarea pe scară mare sau în modul normal a temperaturii şi umidităţii. 

 

Poziţionarea şi montarea 
 Cu ajutorul stativului, aparatul poate fi aşezat pe o suprafaţă stabilă sau montat pe zid în locul dorit cu ajutorul orificiului de 

montare de pe spatele aparatului. 
 

Înlocuirea bateriei 
Schimbaţi bateria tip buton CR 2032 când simbolul bateriei goale apare pe ecran. 
Respectaţi polaritatea corectă (polul pozitiv mai întâi). 
Bateriile slabe pot fi schimbate evitând scurgerile. Bateriile pot conţine acizi periculoşi. Purtaţi mănuşi de protecţie când înlocuiţi 
bateriile.  
Nu aruncaţi bateriile la gunoiul menajer. Protejaţi mediul înconjurător şi duceţi bateriile la magazinul de unde le-aţi cumpărat 
sau aruncaţi-le în locuri special amenajate. 
 

Întreţinerea 
Păstraţi aparatul într-un loc uscat. 
Nu expuneţi aparatul la temperaturi extreme, vibraţii sau şocuri. 
Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu folosiţi solvenţi au substanţe chimice.  
Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, schimbaţi bateria.  
 

Utilizarea, pierderea garanţiei, instrucţiuni de siguranţă 
 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 

 Produsul nu este realizat în scopuri medicale sau pentru a fi folosit în spaţii publice.  

 Specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără avertizare prealabilă. 

 Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără acordul TFA. 

 Utilizarea neadecvată sau deschiderea neautorizată a aparatului poate duce la pierderea garanţiei. 
 

Specificaţii 
Domeniu măsurare temperatură:  -20 °C … 40 °C (-4 la 122 °F) 
Precizie:    0 °C … +40 °C +/-1 °C 
Rezoluţie:    0,1 °C 
Aria de măsurarea a umidităţii:  20 % ... 99 % 
Acurateţe:    35 % ... 75 % +/-4 % 
„LO”:     când temperatura este mai mică de -20°C 
Bateria:     tip buton CR2032 


