
TERMOMETRU INTERIOR-EXTERIOR 

Cod produs: 646382 

 

 

Domeniu de utilizare 

Acest termometru măsoară temperatura interioară în intervalul -10°C şi +50°C şi 

temperatura exterioară în intervalul -50°C şi +70°C. Produsul dispune de un ecran mare 

care afişează temperatura în grade Celsius sau Fahrenheit (°C/°F). Senzorul extern este 

rezistent la apă, lungimea cablului fiind de 3 metri. Termometrul este alimentat cu o 

baterie tip AAA şi poate fi aşezat pe o suprafaţă plană sau montat pe perete. 

 

Din motive de securitate şi conformitate (CE), orice reasamblare şi/sau modificare 

neautorizată a produsului este strict interzisă. Orice altă utilizare decât cea descrisă în 

acest manual ar putea provoca deteriorarea aparatului şi implică riscul de scurtcircuit, 

incendiu, şocuri electrice, etc. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi 

să le păstraţi pentru referinţe ulterioare. 

 

Conţinutul pachetului 

 Termometru de interior/exterior 

 1 baterie tip AAA 

 Instrucţiuni de utilizare 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

Orice daune produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de 

utilizare vor avea drept consecinţă anularea garanţiei! Nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru eventualele prejudicii! 

Totodată, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul daunelor materiale 

sau al vătămării corporale provocate de utilizarea necorespunzătoare a 

produsului sau nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă! În 

aceste cazuri, garanţia va fi anulată. 

 

Siguranţa personală 

 Acest produs nu este o jucărie şi prin urmare nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 

 



Siguranţa produsului 

 Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă şi utilizare. 

 Produsul nu trebuie supus unor solicitări mecanice puternice. 

 Nu expuneţi niciodată dispozitivul la lumina directă a soarelui, la temperaturi 

extreme, vibraţii intense sau umiditate. 

 

Siguranţa bateriilor 

 Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă în momentul inserării bateriei. 

 În cazul în care nu utilizaţi termometrul o perioadă îndelungată de timp, scoateţi 

bateria pentru a evita eventualele daune provocate de scurgerile de substanţe. Bateriile 

deteriorate sau care prezintă scurgeri de substanţe pot provoca arsuri grave în contact 

cu pielea. Utilizaţi mănuşi de protecţie adecvate atunci când lucraţi cu astfel de baterii. 

 Nu depozitaţi bateriile în locuri accesibile copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, 

deoarece există riscul să fie înghiţite accidental de copii sau animalele de casă. 

 Bateriile nu trebuie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu încercaţi 

niciodată să reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Există risc de explozie! 

 

Diverse 

 Operaţiunile de întreţinere şi reparaţii pot fi efectuate doar de personal calificat sau 

în ateliere de reparaţii specializate. 

 Dacă aveţi întrebări la care nu găsiţi răspuns în acest manual de utilizare, vă rugăm 

să vă adresaţi unui specialist. 

 

Inserarea/schimbarea bateriei 

 Deschideţi compartimentul bateriei situat în spatele termometrului. 

 Introduceţi o baterie tip AAA, având grijă să respectaţi polaritatea corectă. 

 Puneţi la loc capacul de la compartimentul bateriei şi asiguraţi-vă că acesta este 

închis ferm. 

 După inserarea bateriei, termometrul va indica temperatura interioară şi exterioară. 

 

Mod de utilizare 

 Deschideţi suportul situat în spatele carcasei, dacă doriţi să amplasaţi termometrul pe 

o suprafaţă plană. Termometrul poate fi montat şi pe perete. 

 Apăsaţi tasta „°C/°F” pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii. 



 Apăsaţi tasta „MAX/MIN” pentru a afişa temperatura maximă înregistrată de la 

ultima resetare. Apăsaţi încă o dată tasta „MAX/MIN” pentru a afişa temperatura 

minimă înregistrată de la ultima resetare. 

 Apăsaţi tasta „RESET” pentru a şterge toate valorile maxime/minime înregistrate de 

termometru. 

 

 

Evacuarea 

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 laolaltă 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, în mod 

gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dumneavoastră, la 

filialele noastre sau oriunde se comercializează baterii sau baterii 

reîncărcabile. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului 

înconjurător! 

 

 



Caracteristici tehnice 

Tensiune de alimentare    1,5 V, o baterie tip AAA 

Domeniul de măsurare: 

Temperatură interioară    -10°C ... +50°C 

Temperatură exterioară    -50°C ... +70°C 

Precizie      ± 1°C, între 0°C şi +40°C 

       ± 2°C, sub 0°C şi peste +40°C 

Lungime cablu senzor    3 m  

Dimensiuni     84 x 74 x 15 mm 

Greutate      81,8 grame 
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