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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOMETRU ELECTRONIC 
PENTRU EXTERIOR 

Cod produs: 672207 
 

Funcții 
 Temperatura curentă, valorile maxime și minime 

 Rezistent la condițiile meteo; pentru uz exterior și 
interior 

 

Butoane 
Clear - ștergere 
Comutare °C/°F 

 
 

Carcasă 
Compartimentul bateriei 
Orificiu de fixare 
 

Utilizare 
 Deschideți capacul compartimentului bateriei cu un 

instrument adecvat și scoateți banda de fixare. Aparatul 
este gata de utilizare acum.  

 Pe linia din mijloc a aparatului este afișată temperatura. 

 Linia de sus afișează temperatura maximă. 

 Linia de jos afișează temperatura minimă. 

 Temperatura poate fi afișată în °C/°F, dacă apăsați pe 
butonul de comutare °C/°F.  

 Pentru a reseta valorile MIN/MAX din memorie la 
valorile actuale, apăsați pe butonul CLEAR.  

 

Instalare 
 Fixați termometrul pe perete, atârnându-l pe un șurub. 

Atenție: 
Dacă instalați termometrul afară, trebuie s-o faceți într-
un loc umbrit și uscat. 
În interior evitați plasarea lui în apropierea caloriferului 
sau direct sub razele de soare. 

 

Înlocuire baterie 
 Înlocuiți bateria când aceasta este goală.  

 Deschideți capacul compartimentului bateriei. 

 Introduceți o baterie de 1,5V AAA, respectând 
polaritatea corectă. 

 Folosiți baterii alcaline. Bateriile goale trebuie scoase 
imediat din aparat pentru a evita scurgerile. Bateriile 
conțin acizi periculoși, de aceea, vă recomandăm la 
înlocuirea bateriilor să purtați mănuși de protecție.  

 

Atenție: 
Vă rugăm eliminați produsul și bateriile numai în 
conformitate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător și săntatea umană și utilizarea resurselor 
naturale în mod prudent și rațional. Un „x” peste un 
tomberon semnifică faptul că aparatul nu poate fi aruncat 
decât în locuri special amenajate și nu la gunoiul menajer. 
 

Întreținere 
 Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, vibrații 

sau șocuri. 

 Curățați termometrul numai cu o cârpă curată. Nu 
folosiți agenți chimic de curățare. 

 Dacă produsul nu mai funcționează corespunzător, 
schimbați bateria. 

 

Domeniu de utilizare, pierderea garanției, 
instrucțiuni de siguranță 
 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna 

copiilor.  

 Nu folosiți produsul în scopuri medicale sau pentru 
informarea publică. Produsul este doar pentru uz 
personal. 

 Specificațiile acestui produs pot fi modificate fără 
avertisment prealabil.  

 Nicio parte a acestor instrucțiuni nu poate fi reprodusă 
fără acordul scris al producătorului. 

 Utilizarea improprie a produsului sau desfacerea 
neautorizată a lui, duce la pierderea garanției.  

 

Specificații tehnice 
Măsurare temperatură:  -20 °C la +70 °C (-4 la +158 °F) 
Acuratețe:   +/-1 °C (+/-1,8 °F) 
Rezoluție:   0,1 °C (0,1 °F) 
Temperatură funcționare: -20 °C la +50 °C (-4 la +122 °F) 
Baterie:    1,5 V AAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și TFA Dostmann GmbH & Co. 
KG (Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, 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 și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 
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