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TERMO/HIGROMETRU DIGITAL 

Cod produs: 646304 

 

Achiziţionând acest termo/higrometru, aţi optat pentru un instrument electronic de 

precizie care măsoară temperatura şi umiditatea aerului ambiental, precum şi valorile 

lor maxime şi minime (funcţia MAX./MIN.). 

 

Domeniu de măsurare:              Temperatura de la -10 °C până la +60 °C 

                                                    Umiditatea de la 10% până la 99% (umiditate relativă   

                                                   a aerului) 

Eroare maximă de măsurare:     ±1 °C de la -10 °C la +50 °C 

                                                   ±5% de la 25% la 75% şi 0 °C la 50 °C  

Baterie:                                      LR44 sau AG13 

                                                  Atenţie: bateriile uzate trebuie depuse la centrele 

        de colectare a deşeurilor speciale! 

Utilizare:             

1. Deschideţi compartimentul bateriei situat pe partea posterioară a aparatului 

împingând capacul şi trăgându-l în jos (în direcţia săgeţii). Îndepărtaţi banda 

de siguranţă cu care este prevăzută bateria şi folia de protecţie de pe ecran. 

Dispozitivul este acum gata de utilizare.  

2. Partea stângă a ecranului afişează acum temperatura în °C, partea dreaptă 

indică umiditatea relativă în %. 

3. Afişarea valorilor maxime/minime. 

a. Prin apăsarea butonului MAX./MIN. puteţi vizualiza valorile maxime 

atinse de la ultima resetare a aparatului (puteţi astfel să aflaţi, de 

exemplu, temperatura maximă a zilei în biroul dumneavoastră – o 

temperatură mai mică cu 1 °C ajută la economisirea a până la 6% din 

costurile de încălzire – sau puteţi afla umiditatea maximă a aerului din 

baia dumneavoastră). 

b. Apăsând încă o dată butonul MAX./MIN., obţineţi valorile minime 

măsurate de la ultima resetare a aparatului (astfel puteţi verifica 

temperatura minimă din timpul nopţii sau umiditatea aerului din 

camera de zi şi dormitor, care în perioada de încălzire este adesea prea 
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scăzută şi poate provoca din acest motiv boli ale organelor respiratorii 

şi oboseală). 

c. Pentru a reveni la afişajul curent, apăsaţi din nou butonul MAX./MIN.  

4. Resetarea memoriei MAX./MIN. la valorile actuale: prin apăsarea butonului 

CLEAR în modul MAX./MIN. valorile înregistrate în memoria MAX./MIN. 

vor fi înlocuite de valorile actuale. 

 

Surse de eroare: Înainte de a face orice reclamaţie, asiguraţi-vă că aţi înlocuit 

bateria. 

Modificarea neautorizată a aparatului, precum şi manipularea necorespunzătoare a 

acestuia determină anularea garanţiei!  




