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TERMOMETRU DIGITAL PENTRU FEREASTRĂ VISTA 
Cod produs: 646244 

 

Carateristici: 

• Afişarea temperaturii exterioare 

• Afişarea valorilor minime şi maxime cu revenire automată la afişare normală 

• Uşor de fixat, poate fi demontat atunci când se curăţă geamul 

• Se poate utiliza şi în încăpere 

• Rezistent la condiţiile meteo 

 

Date tehnice: 
Domeniul de măsurare temperatură exterioară   -25ºC...+70ºC 

Domeniul de temperatură interioară     0ºC...+40ºC 

Precizie        exterior: ±1,5ºC  

         interior: ±1ºC 

Gradaţie        0,1ºC 

Baterie         LR44, 1,5 V 

 

Montaj: 
Ca termometru pentru exterior: 

Cu ajutorul foliei autocolante fixaţi suportul pe sticla ferestrei. Înainte de fixare curăţaţi 

geamul (fără detergent!). 

Ca termometru pentru interior: 

Cu ajutorul foliei autocolante fixaţi suportul la locul dorit. Aparatul se poate aşeza/scoate 

în/din suport foarte simplu. 

 

Atenţie! 

• A se feri de acţiunea directă a razelor soarelui. În acest caz, termometrul poate 

afişa valori eronate de măsurare, iar la temperaturi foarte mari luminozitatea 

ecranului devine foarte slabă. 
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• Aşezaţi termometrul în locuri unde să fie ferit de umiditate şi precipitaţii. 

• Important: datorită razelui soarelui şi apropierii de fereastră, temperatura afişată 

de termometru poate să fie mai mare decât temperatura măsurată afară, la nivelul 

solului. 

 

Pregătirea termometrului 

• Scoateţi termometrul din suport şi îndepărtaţi capacul transparent de pe ecran. 

Scoateţi cu grijă modulul LC din carcasă. Atenţie! Nu atingeţi ecranul! 

Introduceţi bateria cu semnul „+” în sus. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe ecran. 

• În partea de sus a ecranului este afişată temperatura actuală, iar în partea de jos 

valorile minime şi maxime măsurate. 

• Valorile minime şi maxime sunt modificate zilnic de către termometru după cum 

urmează: temperatura maximă înregistrată la 8 dimineaţa şi temperatura minimă 

înregistrată la ora 20. Pentru ca aceste valori să fie afişate trebuie să reglaţi 

ceasul! 

• Pentru reglarea orei apăsaţi butonul „MODE”. Astfel, veţi intra în modul de 

setare. Reglaţi ora cu butonul „+” (pentru derularea rapidă a orelor ţineţi apăsat 

butonul „+”). Apoi, apăsaţi butonul „MODE” pentru a seta minutele. Apăsaţi din 

nou butonul „MODE” pentru a intra în modul de funcţionare. 

• Cu ajutorul comutatorului OUTDOOR/INDOOR setaţi modul în care doriţi să 

funcţioneze dispozitivul: termometru de exterior sau interior. 

• După efectuarea setărilor introduceţi la loc modulul LC şi puneţi înapoi capacul 

transparent de plastic. 

 

Schimbarea bateriei: 
Bateria LR44 este vizibilă printr-un orificiu pătart. Introduceţi o şurubelniţă mică în 

orificiu, împingeţi cu grijă bateria spre stânga. Scoateţi bateria şi înlocuiţi-o. Bateria nouă  

trebuie introdusă cu semnul „+” în sus. Aveţi grijă ca bateria să fie introdusă complet şi 

să nu deterioraţi placa de cablaj. 
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Întreţinere: 

• Nu spargeţi şi nu trageţi de senzor şi ecran! 

• Bateria trebuie schimbată doar când luminozitatea ecranului este slabă. 

• Nu supuneţi termometrul la temperaturi extreme, trepidaţii sau şocuri. 

• Curăţirea termometrului se efectuează cu o lavetă moale, puţin umedă. Nu folosiţi 

soluţii speciale pentru curăţare sau dizolvanţi. 

• Nu încercaţi să reparaţi termometrul. În caz de defecţiune adresaţi-vă 

distribuitorului. Înainte de a face reclamaţia schimbaţi bateria. 

• În caz de utilizare neadecvată şi/sau nerespectarea instrucţiunilor garanţia va fi 

anulată. 

 

Atenţie! 
În cazul în care doriţi să vă debarasaţi de acest produs şi/sau de bateriile stricate/uzate, nu 

le aruncaţi la gunoiul menajer. Pentru acest lucru folosiţi doar locurile de colectare 

special amenajate.  




