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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMO-HIGROMETRU 
CU INDICATOR CONFORT TERMIC 

Cod produs: 646471 
Versiune 02/10 

 

Domeniu de utilizare 
Acest produs afişează temperatura ambiantă curentă, 
umiditatea curentă, precum şi nivelul confortului termic. În 
plus, valorile maxime şi minime ale temperaturii şi umidităţii 
pot fi afişate, dacă se doreşte acest lucru. 
Temperatura poate fi afişată în °C sau °F. 
 

Alimentarea cu energie este asigurată de două baterii de 1,5 
V, tip AAA. 
Termo/higrometrul cu indicator de confort termic este 
conceput pentru a fi utilizat exclusiv în încăperi uscate. 
 

Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus este 
interzisă deoarece poate provoca deteriorarea produsului, 
ceea ce implică pericole precum scurtcircuit, incendiu, şoc 
electric, etc. Produsul nu trebuie modificat sau transformat. 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă cuprinse 
în acest manual de utilizare. Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare şi să le păstraţi pentru referinţe 
ulterioare. 
 

Explicarea simbolurilor 
Simbolul fulgerului într-un triunghi este utilizat 
pentru a vă avertiza cu privire la potenţialele riscuri 
de vătămare corporală, precum pericolul de şoc 
electric. 

 

Semnul exclamării într-un triunghi atrage atenţia 
asupra unor pericole deosebite care pot apărea în 
timpul manipulării, funcţionării sau utilizării.  
 

Simbolul „mâinii” semnalează prezenţa unor sfaturi 
şi a unor informaţii importante legate de utilizare. 

 

Instrucţiuni de siguranţă 
Garanţia va fi anulată în cazul daunelor provocate 
de nerespectarea acestor instrucţiuni de siguran-
ţă! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru even-
tualele prejudicii! 
De asemenea, nu ne asumăm nicio răspundere în 
cazul pagubelor materiale sau al vătămării corpo-
rale, produse ca urmare a utilizării necorespun-
zătoare ori a nerespectării instrucţiunilor de 
siguranţă. În aceste cazuri, garanţia va fi anulată. 

 

 Produsul nu trebuie modificat sau transformat, deoarece 
acest lucru atrage după sine nu numai anularea omolo-
gării CE, ci şi pierderea garanţiei. 

 În urma schimbărilor bruşte de temperatură, produsul 
necesită o perioadă de timp pentru a se stabiliza şi a se 
adapta la temperatura ambiantă, înainte de a putea fi 
utilizat. Aşteptaţi ca produsul să se adapteze la 
temperatura camerei. Apa de condens care s-ar putea 
forma riscă să distrugă aparatul. 

 Dispozitivele electronice nu sunt jucării şi nu trebuie 
lăsate la îndemâna copiilor! 

 Vă rugăm să vă adresaţi unui specialist dacă aveţi dubii 
cu privire la utilizarea corectă sau securitatea produsului. 

 Niciodată să nu lăsaţi materialele de ambalare la 
întâmplare. Foliile şi pungile din plastic ar putea deveni 
jucării periculoase pentru copii. Există risc de sufocare. 

 Dacă funcţionarea dispozitivului în condiţii de siguranţă 
nu mai este posibilă, scoateţi-l din funcţiune imediat şi 
asiguraţi-vă că nu va putea fi repus în funcţiune în mod 
accidental.  

 Se consideră că funcţionarea în condiţii de siguranţă nu 
mai este posibilă dacă: 
- dispozitivul prezintă deteriorări vizibile, 
- dispozitivul nu mai funcţionează deloc şi 
- dispozitivul a fost depozitat pentru o perioadă îndelun-
gată de timp în condiţii nefavorabile  
sau 
- dispozitivul a fost supus unui stres puternic în timpul 
transportului. 

 În unităţile comerciale, regulamentele de prevenire a 
accidentelor stabilite de către asociaţiile profesionale 
care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice şi al echi-
pamentelor industriale trebuie să fie respectate 
întocmai. 

 Produsul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv în 
încăperi uscate.  

 Alimentarea cu energie este asigurată prin intermediul a 
două baterii micro de 1,5 V (tip: AAA). 

 Niciodată să nu vărsaţi lichide peste dispozitivele 
electrice. 

 Operaţiunile de întreţinere sau ajustare, precum şi 
reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician 
calificat sau un atelier specializat.  

 În cazul în care aveţi întrebări la care nu găsiţi răspuns în 
acest manual de utilizare, vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau altor specialişti.  

 
Indicaţii referitoare la baterii 

 Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. 

 Vă rugăm să respectaţi polaritatea corectă (pozitiv/+ şi 
negativ/-) atunci când inseraţi bateriile. 

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare; există riscul ca acestea 
să fie înghiţite de către copii sau animalele de casă. În 
cazul în care se întâmplă acest lucru, contactaţi imediat 
medicul.  

 Bateriile deteriorate sau care prezintă scurgeri de 
substanţe pot cauza arsuri severe în contact cu pielea. 
Utilizaţi, aşadar, mănuşi de protecţie adecvate. 

 Asiguraţi-vă ca bateriile să nu fie scurtcircuitate, 
demontate sau aruncate în foc. Există risc de explozie!  

 Nu reîncărcaţi baterii normale (nereîncărcabile). Există 
risc de explozie! Nu încărcaţi decât baterii reîncărcabile 
care sunt concepute în acest scop şi nu utilizaţi decât 
încărcătoare de baterii adecvate. 

 În cazul în care dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă 
îndelungată de timp (de exemplu, în cazul depozitării), 
scoateţi bateriile. Bateriile vechi pot prezenta scurgeri de 
substanţe, riscând să deterioreze produsul, ceea ce va 
duce la pierderea garanţiei. 

 Pentru o eliminare a bateriilor şi bateriilor reîncărcabile 
conformă cu normele de protecţie a mediului înconju-
rător, vă rugăm să citiţi secţiunea „Eliminarea deşeu-
rilor”. 
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Elemente de afişare şi operare 

 
1) Ecran  
2) Tastă „TEMP/MAX/MIN” 
3) Tastă „CLEAR” 
4) Tastă „HUMIDITY/MAX/MIN” 
 

 
5) Picior pliabil    
6) Tastă „°C/°F” 
7) Tastă „RESET”  
8) Compartiment pentru baterii  
 

Introducerea/înlocuirea bateriilor 
Înlocuirea bateriilor este necesară atunci când 
afişajul de pe ecranul LCD este dificil de citit. 

 

 Scoateţi capacul „compartimentului pentru baterii” (8). 

 Scoateţi bateriile uzate din compartimentul bateriilor. 

 Introduceţi două baterii de 1,5 V, tip AAA în comparti-
mentul pentru baterii, respectând polaritatea corectă. 

 Puneţi la loc capacul compartimentului pentru baterii (8).  

 Aparatul afişează scurt toate segmentele ecranului. 

 De acum, produsul este gata de utilizare. 
 

Afişarea temperaturii în °C sau °F 
Apăsaţi tasta „°C/°F” (6) pentru a alege între °C şi °F ca 
unitate de măsură a temperaturii. Pe ecran, temperatura va 
fi afişată fie în °C, fie în °F, în funcţie de unitatea de măsură 
care a fost selectată. 
 

Termometru 
Pentru afişarea temperaturii ma-
xime măsurate până în prezent, 
apăsaţi o dată tasta „TEMP/ 
MAX/MIN” (2). Ecranul afişează 
literele MAX lângă valoarea 
temperaturii. 

Temperatură MAX 

Pentru afişarea temperaturii 
minime măsurate până în pre-
zent, apăsaţi încă o dată tasta 
„TEMP/MAX/MIN” (2). Ecranul 
afişează literele MIN lângă 
valoarea temperaturii. 
 

Temperatură MIN 
 
Apăsaţi încă o dată tasta „TEMP/MAX/MIN” (2) pentru 
afişarea temperaturii ambiante curente.  
 

 În timp ce ecranul afişează MAX sau MIN, puteţi 
reseta valoarea MAX sau MIN apăsând tasta 
„CLEAR” (3). 

 

Higrometru 
Pentru afişarea umidităţii maxi-
me măsurate până în prezent, 
apăsaţi o dată tasta „HUMIDITY/ 
MAX/MIN” (4). Ecranul afişează 
literele MAX în dreapta valorii 
umidităţii. 
 

Umiditate MAX 
 
Pentru afişarea umidităţii mini-
me măsurate până în prezent 
apăsaţi încă o dată tasta 
„HUMIDITY/MAX/MIN”(4). Ecra-
nul afişează literele MIN în 
dreapta valorii umidităţii. 
 

Umiditate MIN 
 
Apăsaţi încă o dată tasta „HUMIDITY/MAX/MIN” (4) pentru 
afişarea umidităţii  curente din încăpere.  
 

 În timp ce ecranul afişează MAX sau MIN, puteţi 
reseta valoarea MAX sau MIN apăsând tasta 
„CLEAR” (3).  

 

În afara domeniului de măsurare 
În cazul în care domeniul de măsurare al temperaturii sau 
umidităţii este depăşit (a se vedea specificaţiile tehnice), 
literele „HI” (atunci când valoarea maximă afişabilă este 
depăşită) sau „LO” (atunci când valoarea minimă afişabilă 
este depăşită) sunt afişate pe ecran. 
 

Indicatorul de confort termic 
Reprezentare grafică Domeniu umiditate în % 

TOO DRY (prea uscat) < 30 % 

COMFORT ZONE (confort 
termic) 

între 31 şi 55 % 

IDEAL (ideal) 40 – 50 % 

TOO WET (prea umed) > 56 % 

 

Resetarea valorilor MIN/MAX (RESET) 
În cazul în care termo/higrometrul cu indicator de confort 
termic nu funcţionează corect, poate fi efectuată o resetare 
(RESET). Odată cu acest RESET, toate valorile MIN şi MAX vor 
fi şterse. 
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Pentru a efectua un RESET, apăsaţi tasta „RESET” (7) situată 
pe partea posterioară a produsului. După aceasta, toate 
segmentele ecranului vor fi afişate scurt. 
De acum, termo/higrometrul cu indicator de confort termic 
este gata de utilizare. 
 

Întreţinere şi curăţare 
Cu excepţia înlocuirii bateriilor (conform instrucţiunilor de 
mai sus), dispozitivul nu necesită operaţiuni de întreţinere. 
 

Pentru curăţarea suprafeţei exterioare a produsului, este 
suficient să utilizaţi o cârpă curată, uscată şi moale. Nu 
folosiţi agenţi de curăţare agresivi. 
 

Eliminarea deşeurilor 
a) Generalităţi 

Atunci când doriţi să vă debarasaţi de un produs 
devenit inutilizabil, faceţi acest lucru respectând 
prevederile legale în vigoare. 

 
b) Baterii şi baterii reîncărcabile 
Dumneavoastră, ca şi consumator final, sunteţi obligat prin 
lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să vă 
debarasaţi în mod responsabil de toate bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate; aruncarea lor împreună cu deşeurile 
menajere este interzisă! 

 

Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin 
substanţe periculoase, care indică faptul că 
aruncarea lor în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
principalele metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb.  
 

Vă puteţi debarasa de bateriile sau acumulatorii uzați, în 
mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs 
sau oriunde se comercializează baterii sau acumulatori! 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 

Specificaţii tehnice 
Alimentare cu energie: 2 baterii AAA 1,5 V 
Umiditate aer:  cca. 20% la 90% 
Temperatură:  cca. 0 la +40°C (toleranță +/- 1°C) 
Precizie umiditate aer: +/- 5% (la o umiditate între 40% şi 

70% şi temperatură de 25°C) 
+/- 10% (la o umiditate între 20% 
şi 39% şi între 71% şi 90% şi 
temperatură de 25°C)  

Temperatură depozitare:  -10°C la +60°C  
Dimensiuni:  aprox. 121 x 10 x 136 mm 
Greutate:  cca. 180 grame 
  
 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 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. 
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