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MANUAL DE UTILIZARE 

MINI TERMO-HIGROMETRU ETH 5500 
Cod produs: 393246 

Versiune 02/13 

 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
Termo-higrometrul este un aparat conceput pentru a afișa 
valorile de temperatură și umiditate pentru locul în care este 
instalat.  
Alimentarea aparatului se face de la o baterie (v. cap. ”Date 
tehnice”). Nu folosiți nicio altă sursă de energie.  
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce 
la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare etc.  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm 
citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi 
produsul.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. 
Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest 
manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate dreptu-
rile rezervate.  
 

CONȚINUT COLET 
Termo-higrometru 
Manual de utilizare  
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării in-
strucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
Simbolul „mână” indică sfaturi sau indicaţii 
importante în manevrare.  

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul. 

 Produsul poate fi folosit numai în spații interioare uscate; 
aparatul nu are voie să devină umed sau ud. 

 Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă nici un fel de 
responsabilitate pentru afişările incorecte sau pentru 
urmările rezultate din cauza acestor afişări incorecte. 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. Utilizați și amplasați acest aparat în așa 
fel încât să se afle în afara razei de acțiune a copiilor; 
produsul include o baterie și părți componente de mici 
dimensiuni, care pot fi înghițite. 

 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 
electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 

INSTRUCȚIUNI DESPRE BATERII/ACUMULATORI 
 Ţineţi bateriile/acumulatoarele departe de mâinile 

copiilor.  

 Nu lăsaţi bateriile/acumulatoarele la întâmplare, există 
pericolul să fie înghiţite de către copii sau animale 
domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeţi imediat 
la medic. 

 Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot provoca 
arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie 
atunci când manevraţi aceste baterii.  

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

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de 
explozie! Nu reîncărcaţi decât bateriile reîncărcabile; 
folosiţi încărcătoare potrivite. 

 Atunci când instalaţi bateriile/acumulatorii în aparat 
aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ 
și minus/-).  

 

DESCRIEREA FUNCȚIILOR APARATULUI 
 Afișarea simultană a valorilor de temperatură și 

umiditate 

 Memorare valori min./max. pentru temperatură și 
umiditate 

 Afișare grad de confort  
 

AMPLASAREA APARATULUI 
 Instalați aparatul pe o suprafață plană, netedă și stabilă. 

 Protejați suprafața obiectelor de mobilier valoroase 
folosind o bază de suport adecvată pentru aparat; în caz 
contrar suprafața se poate zgâria. 

 În apropierea locului de instalare al aparatului nu trebuie 
să existe surse de căldură, căci acestea pot falsifica 
valorile măsurate. Din același motiv evitați razele directe 
ale soarelui în locul de instalare al aparatului. 

 

INSTALAREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR 
Deschideți compartimentul baterii din partea posterioară a 
aparatului și instalați o baterie tip AAA la polaritatea 
corectă. Respectați marcajele din interiorul compartimentu-
lui baterii. 
După instalarea bateriei aparatul este pregătit de 
funcționare. 
Închideți compartimentul bateriilor. 
Bateria trebuie să fie înlocuită dacă slăbește contrastul 
displayului sau pe displayul aparatului nu se mai afișează 
nimic.  

Aparatul poate funcţiona şi cu acumulatori.  
Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; 
baterie = 1,5 V) şi a capacităţii mai reduse a 
acumulatorilor, durata de funcţionare a aparatului 
este mai mică. 
După înlocuirea bateriei se șterg toate datele maxime 
și minime stocate în memoria termo-higrometrului.  
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MANEVRAREA APARATULUI 
Senzorii pentru termometru și higrometru se află în 
interiorul carcasei și de aceea indică și valorile 
pentru interiorul carcasei aparatului. Pentru a 
obține valori măsurate cât mai precise nu țineți 
aparatul în mână și nu-l instalați în apropierea unei 
surse de căldură. 
Afișarea valorilor măsurate are nevoie de cca. 15 – 
30 minute pentru a se stabiliza și a afișa valori mai 
precise.  

 

 În modul normal de funcționare displayul afișează 
valorile momentane pentru temperatură și umiditate.  

 Apăsați scurt și de mai multe ori tasta MAX/MIN RESET 
pentru afișarea succesivă a valorilor minime și maxime 
de temperatură și umiditate.  

 Pentru a șterge memoria cu valorile măsurate și a 
reporni înregistrarea valorilor apăsați prelungit tasta 
MAX/MIN RESET în timp ce sunt afișate valorile care 
trebuie să fie șterse.  

 Între afișarea pentru umiditate și temperatură apare o 
histogramă, care oferă informații despre gradul actual de 
confort. Cu cât histograma conține mai multe coloane, cu 
atât mai mare este gradul de confort perceput de corpul 
uman în relație cu valorile ambientale actuale.  

 Apăsați tasta °C/°F pentru a comuta între unitățile de 
măsură pentru temperatură.  

 

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 
Produsul nu are nevoie de operaţii de întreţinere, cu 
excepția înlocuirii bateriilor; nu-l deschideţi/dezmembraţi 
niciodată. 
Pentru curățare folosiți o cârpă curată, moale și uscată. Nu 
folosiţi în nici un caz soluţii chimice, căci acestea pot dăuna 
carcasei sau chiar funcţionalităţii produsului. 
 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 
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 
împreună 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, 
gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. 
 

DATE TEHNICE 
Tensiune de funcționare:  1,5 V/DC (baterie tip AAA) 
Durată de funcționare: …. cca. 2 ani 
Termometru: ................... Măsurare    -10 la +50 °C 
    Rezoluție     0,1 °C 
    Precizie        +/-1 °C (0 la 40 °C) 
                             +/-2 °C (în rest) 
Higrometru: ..................... Măsurare  30 - 90 % umid. relativă 
    Rezoluție   1 % umid. relativă  
    Precizie      +/-5 % (50 la 80 %) 
                        +/-8 % (alte intervale) 
Dimensiuni: ...................... 56 x 55 x 21 mm 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Mini termo-higrometru ETH 5500 
  Mini termo-higrometru ETH 5000 
  Mini termo-higrometru ETH 5200 
 
Cod produs: 393246 
  393248 
  393249 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61000-6-3: 2007 +A1: 2011; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 

Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
Hirschau, 15 mai 2013 
Loc şi dată 
 
 
 

Producător/Nume şi semnătură 
reprezentant autorizat 

 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă 61 A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea 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. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


