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Manual de utilizare

terMO-HiGrOMetru eXteCH alert
Cod produs: 122138

introducere

Vă felicităm pentru achiziţionarea termo-higrometrului Extech. 
Acest aparat de măsură declanşează alarma atunci când umidi-
tatea relativă (% UR) depăşeşte în sus sau în jos valorile limită 
maxime/minime setate. Pentru a realiza măsurătorile sonda 
poate fi instalată simplu pe aparat sau poate fi extinsă pentru 
măsurători în gurile de ventilaţie sau alte locaţii îndepărtate. 
Aparatul de măsură oferă şi posibilitatea de a seta/ajusta umidi-
tatea şi temperatura. Produsul poate fi montat pe perete sau 
poate fi amplasat pe o suprafaţă plană folosind piciorul rabatabil. 
Un aparat de măsură de înaltă calitate care este capabil să ofere 
fiabilitate şi randament bun o perioadă lungă de timp dacă este 
utilizat în mod corespunzător. 

Descrierea aparatului de măsură

 1. Senzor temperatură – umiditate
 2. Afişare %UR – umiditatea relativă în %
 3. Afişare punct de rouă
 4. Afişare temperatură 
 5. Indicator luminos alarmă %UR 
 6. Tasta MAX/MIN
 7. Tasta Reset
 8. Compartiment cablu senzor
 9. Picior rabatabil
 10. Ajustare calibrare umiditate
 11. Setare unitatea de temperatură (°F/°C)
 12. Ajustare calibrare temperatură
 13. Orificiu pentru agăţarea pe perete
 14. Compartiment baterii
 15. Comutator alarmă acustică ON/OFF

Atenţie

•   Acest aparat nu este o jucărie şi de aceea trebuie ţinut departe 
de mâinile copiilor. El include componente periculoase, precum şi 
mici părţi componente, ce pot fi înghiţite de către copii. Dacă se 
întâmplă aşa ceva consultaţi imediat un medic.
•   Bateriile şi materialele folosite la ambalare nu pot fi lăsate la 
întâmplare, căci pot deveni periculoase pentru copii.
•   Dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp scoateţi 
bateriile pentru a evita scurgerea acestora.
•   Bateriile defecte sau care curg pot produce arsuri în urma contac-
tului cu pielea. În acest caz folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
•   Bateriile nu au voie să fie scurtcircuitate. Nu aruncaţi bateriile în foc. 
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul la reproducere în to-
talitate sau parţial. www.extech.com 

Manevrarea

Înainte de prima punere în funcţiune 
Pentru a deschide compartimentul baterii apăsaţi în jos capa-
cul urmând direcţia indicată de săgeată.
Scoateţi benzile de izolare ale bateriei, precum şi folia de pe LCD. 
Unităţile de măsură ale temperaturii
Pentru a selecta unitatea de temperatură °C sau °F folosiţi se-
lectorul de pe spatele aparatului.

Alarma acustică
Pe selectorul din spatele aparatului alegeţi poziţia  sau pentru 
a activa sau dezactiva alarma. 

Afişarea valorii maxime/minime
1. Apăsaţi tasta MAX/MIN. Se afişează cea mai mare valoare 
măsurată de la ultima acţionare a tastei Reset. 
2. Apăsaţi din nou tasta MAX/MIN pentru afişarea celei mai 
mici valori măsurate de la ultima acţionare a tastei Reset.
3. Pentru a reveni la afişarea normală a displayului apăsaţi din 
nou tasta MAX/MIN. 

Resetarea (ştergerea) memoriei MAX/MIN
1. Pentru a intra în modul MAX/MIN apăsaţi tasta MAX/MIN. 
2. Pentru a şterge memoria şi a stabili noi valori MAX/MIN 
ţineţi apăsată tasta RESET timp de o secundă. 

Setarea valorii limită pentru alarma %UR
1. Apăsaţi şi MENŢINEŢI apăsate tastele MAX/MIN şi RESET 
până ce simbolul HI şi valoarea salvată HI%UR clipesc pe ecran.
2. Pentru a stabili limita HI %UR apăsaţi tasta RESET. Pentru 
schimbarea rapidă a valorilor menţineţi tasta apăsată. 
3. Apăsaţi tasta MAX/MIN; pe ecran clipesc simbolul LO şi 
valoarea salvată LO%UR. 
4. Pentru a stabili limita LO%UR apăsaţi tasta RESET.
5. Pentru a activa sau dezactiva alarma apăsaţi tasta MAX/
MIN. Pe display apare simbolul alarmă  dacă alar-
ma este activată. 
6. Pentru a salva setările şi a ieşi din acest mod apăsaţi şi 
menţineţi apăsată tasta RESET. 

alarma 
Dacă valoarea %UR depăşeşte limita HI sau scade sub nivelul 
LO se activează alarma. Alarma este compusă din două sim-
boluri clipitoare ALARM în partea superioară a displayului, o 
lumină roşie clipitoare (timp de 60 sec.) şi un buzzer (timp de 
60 de secunde). 

Observaţie:
Dacă apare fenomenul de descărcare electrostatică atunci 
aparatul de măsură poate prezenta distorsiuni în funcţionare; 
drept urmare s-ar putea să fie nevoie de o resetare pentru re-
venirea la setările din fabricaţie. 

Calibrarea

Calibrare ur
1. Inseraţi sonda aparatului de măsură într-o sticlă cu soluţie 
salină de referinţă sau într-o cameră umedă. Aparatul trebuie 
să afişeze > 70%UR. 
2. Verificaţi afişarea de pe ecran după o oră.
3. Ajustaţi gradual umiditatea relativă în recipientul de calibrare 
prin rotaţii pe jumătate (1/2). Aşteptaţi până când afişarea de 
pe ecran se modifică după fiecare ajustare. Repetaţi procedeul 
până când valoarea se află în intervalul de precizie specificat. 

Calibrarea temperaturii
1. Aşezaţi aparatul de măsură într-un mediu stabil cu o 
temperatură de cca. 21 °C.
2. Verificaţi afişarea de pe ecran după o oră.
3. Ajustaţi gradual temperatura în recipientul de calibrare prin 
rotaţii pe jumătate (1/2). Aşteptaţi până când afişarea pe ec-
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ran se modifică după fiecare ajustare. Repetaţi procedeul până 
când valoarea se află în intervalul de precizie specificat. 

Înlocuirea bateriilor

Pentru a deschide compartimentul baterii apăsaţi în jos 
capacul, urmând direcţia indicată de săgeată. 
Înlocuiţi bateriile AAA de 1,5 V şi reînchideţi capacul. 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze ba-
teriile 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. Sim-
bolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile 
de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Sim-
bolurile chimice pentru respectivele substanţe pericu-
loase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile 
uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din lo-
calitatea dumneavoastră.

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 re-
ciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul 
menajer. 

date tehnice
Afişare Precizie

Temperatură -10 până la 60°C 
14 până la 140°F

± 1.0ºC între -10ºC până la 50ºC 
± 1.8ºF între 14ºF până la 122ºF

umiditate 10% până la 99% ± 4% UR între 25% până la 85% UR şi 
0 până la 50ºC sau 32 până la 122ºF 

Punct de rouă -36 până la 60ºC 
-32,8 până la 140ºF 

+/- 2ºC la 20ºC 
+/- 3,6ºF la 68ºF

Baterie 2 AAA 1,5 V
Greutate 6 oz (169 g)
dimensiuni Ecran: 4,3 x 3,9 x 0,8 inch (109 x 99 x 20 mm) 

Sondă: 0,57 inch (14.4 mm) diametrul: 1,67 inch (42,4mm) 
Lungime cablu: 18 inch (457 mm) 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Producător:  Conrad Electronic SE

Deţinător licenţă:  Conrad Electronic SE

Adresă:   Strada Klaus – Conrad Nr. 1
   D – 92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe proprie răspundere că produsul:

Tip de echipament: TERMO-hIgROMETRU 
Model:    445815
Cod produs:  122138

Este în conformitate cu următoarele norme sau documente:

EN 61000-6-3: 2001 +A1;
EN 55014-2: 1997 +A1;

Hirschau, 02 Iul. 2010
Locul şi data emiterii

Producător/Reprezentant autorizat
numele şi semnătura

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German electronics Srl (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad electronic Se (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.
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