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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMO-HIGROMETRU 
WIRELESS TFA BEL-AIR 

Cod produs: 672636 

 
 
 
Vă mulţumim că aţi ales termo-higrometrul TFA. 
 

 
Înainte de utilizare 
Ţineţi cont de toate informaţiile din acest manual de 
utilizare. 
Informaţiile vă vor ajuta să vă familiarizaţi cu noul dispozitiv, 
să-i învăţaţi toate părţile componente şi funcţiile şi să aflaţi 
detalii importante despre funcţionarea lui şi sfaturi în caz de 
defecţiuni. 
Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru a preveni 
deteriorarea aparatului sau pierderea garanţiei din cauza 
utilizării sale inadecvate. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune care rezultă 
din utilizarea incorectă a aparatului şi nerespectarea 
acestor instrucţiuni. 
Ţineţi cont de informaţiile de siguranţă! 
Păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare. 
 

Conţinutul pachetului 
 Senzor termo-higrometric (unitatea de bază) 

 Senzor extern 

 Manual de utilizare 
 

Câmpul de utilizare 
Senzorul termo-higrometric BEL-AIR verifică temperatura 
ambientală şi condiţiile externe şi în acelaşi timp oferă 
recomandări despre necesitatea aerisirii încăperii, 
închiderea sau deschiderea geamurilor pentru a avea un 
climat interior potrivit.  
Umiditatea excesivă poate afecta sănătatea şi formarea 
umezelii poate duce la apariţia mucegaiului.  
Însă uscarea excesivă a aerului poate afecta de asemenea 
starea şi sănătatea umană. Pielea, mucoasele, membranele 
şi aerul pot fi afectate negativ, la fel şi plantele, animalele, 
mobilierul din lemn pot avea de suferit în condiţii 
nefavorabile. 
Verificaţi temperatura interioară şi umiditatea şi aerisiţi 
corespunzător şi veţi avea un ambient confortabil şi 
sănătos. 
Dacă aerul din încăpere este prea umed, pe timpul iernii 
aerisitul poate părea fără sens când afară este frig şi umed.  
Aerul rece însă poate absorbi umezeala. Când aerul intră în 
încăperi, poate deveni mai cald. Atunci aerul poate absorbi 
mai mulţi vapori. Această interdependenţă a temperaturii de 
umiditatea relativă este considerată şi calculată de senzorul 
termo-higrometric. 
 

Toate avantajele aparatului la o primă privire 
 Indicator de confort interior (DRY - uscat, CONFORT - 

confortabil sau WET – umed) 

 Simboluri pentru modificările ambientale (MORE WET 
– mai umed, NO CHANGE – fără schimbare; MORE DRY 
– mai uscat). 

 Deschideţi uşa sau fereastra în poziţia indicată.  

 Afişarea temperaturii interne şi externe în grade C sau 
grade F cu înregistrarea valorilor MIN/MAX. 

 Afişarea umidităţii interne şi externe în RH% cu 
înregistrarea valorilor MIN/MAX. 

 Toate valorile MIN/MAX pot fi resetate 

 Indicator de baterie goală 

 Suport de montare pe zid sau suport de aşezare pe 
masă 
 

Pentru siguranţa dvs.: 
 Produsul este destinat exclusiv câmpului de aplicaţii 

descrise alăturat. Produsul trebuie utilizat numai 
conform instrucţiunilor din acest manual de utilizare. 

 Reparaţiile neautorizate, modificările sau schimbările 
aduse produsului sunt strict interzise.  

 Nu folosiţi produsul în scopuri medicale sau pentru 
informarea publică, ci doar pentru uz casnic.  

 Respectaţi instrucţiunile când deschideţi fereastra. 
Aveţi grijă să nu intre apa. 

 

Atenţionări! 
 

Pericol de accidente! 
 Nu lăsaţi aparatul şi bateriile la îndemâna copiilor. 

 Nu aruncaţi bateriile în foc, nu le scurtcircuitaţi şi nu 
încercaţi să le încărcaţi. Risc de explozie! 

 Bateriile conţin acizi periculoşi. Bateriile goale trebuie 
schimbate imediat, altfel pot provoca scurgeri. Nu 
folosiţi baterii noi în combinaţie cu cele vechi sau 
baterii de tipuri şi producători diferiţi.  

 Când manevraţi bateriile care prezintă scurgeri, folosiţi 
mănuşi de protecţie. 

 

Informaţii importante referitoare la siguranţa 
produsului 

 Nu expuneţi aparatul la temperaturi extreme, vibraţii 
sau şocuri. 

 Protejaţi aparatul de umezeală. 

 Senzorul extern este protejat contra stropirii cu apă, 
dar nu este rezistent la apă. Alegeţi un loc umbrit şi 
uscat pentru senzor. 

 

Elemente 
 

Termo-higrometrul wireless 
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Senzorul termo – higrometric 
 Transmisia prin unde radio pe frecvenţa de 

868 MHz a informaţiilor la senzorul extern 
de temperatură şi umiditate 

 Afişarea alternativă a temperaturii 
exterioare şi umidităţii pe ecranul LCD 

 Suport de montare pe perete 
 

Instalarea şi înlocuirea bateriilor în emiţătorul 
termo-higrometric 

Emiţătorul termo-higrometric este alimentat 
cu 2 baterii AAA, IEC LR3, de 1,5V. Pentru a 
instala sau înlocui bateriile, urmaţi paşii: 

1. Scoateţi capacul compartimentului bate-
riilor apăsând în sus pe buton.  

2. Introduceţi bateriile, respectând polari-
tatea corectă (indicată în compartimen-
tul bateriilor). 

3. Puneţi capacul compartimentului bate-
riilor la loc. 

 

Instalarea şi înlocuirea bateriilor în termo-
higrometru 
Senzorul termo-higrometric este alimentat cu 2 baterii AAA, 
IEC LR3, de 1,5V. Pentru a instala sau înlocui bateriile, urmaţi 
paşii: 

1. Scoateţi capacul comparti-
mentului bateriilor apăsând în 
sus pe buton.  

2. Introduceţi bateriile, respec-
tând polaritatea corectă (indi-
cată în compartimentul bater-
iilor). 

3. Puneţi capacul compartimen-
tului bateriilor la loc. 

 

Înlocuirea bateriilor 
 Înlocuiţi bateriile când simbolul de baterie goală apare 

pe ecranul senzorului termo-higrometric lângă 
umiditatea interioară. 

 Când bateriile din emiţător sunt goale, simbolul de 
baterie goală apare afişat lângă umiditatea exterioară. 

Notă: 
În cazul înlocuirii bateriilor în oricare dintre unităţi, toate 
acestea trebuie resetate urmând procedura. Aceasta 
datorită codului de securitate atribuit emiţătorului de la 
pornire. Acest cod trebuie recepţionat şi memorat de către 
senzor în primele 3 minute ale alimentării emiţătorului. 
 

Setarea 
1. Mai întâi, introduceţi bateriile în emiţător (vezi cap. 

„Instalarea sau înlocuirea bateriilor în emiţătorul 
termo-higrometric”). 

2. După 2 minute de la alimentarea emiţătorului, 
introduceţi 2 baterii în senzorul wireless (vezi cap. 
„Instalarea sau înlocuirea bateriilor în senzorul termo-
higrometric”). Odată bateriile introduse, toate 
segmentele ecranului LCD vor lumina. Valorile pentru 
temperatura interioară şi exterioară vor fi afişate. Dacă 
aceste informaţii nu sunt afişate după 60 de secunde, 
scoateţi bateriile şi aşteptaţi cel puţin 60 de secunde 

până să le reintroduceţi. Odată afişate informaţiile 
interioare, utilizatorul poate trece la pasul următor. 

3. După introducerea bateriilor, senzorul termo-
higrometric va începe să recepţioneze informaţii de la 
emiţător. Informaţiile despre temperatură şi umiditate 
trebuie să fie afişate pe ecran. Dacă acest lucru nu se 
întâmplă după 2 minute, bateriile trebuie înlocuite din 
ambele unităţi şi acestea trebuie resetate de la pasul 1. 

4. Pentru ca transmisia pe 868 MHz să de realizeze în mod 
corespunzător, distanţa dintre senzor şi emiţător nu 
trebuie să depăşească 100 m (vezi „poziţionarea” şi 
„Recepţia pe 868 MHz”). 

Notă: în cazul în care înlocuiţi bateriile în toate unităţile, 
aveţi grijă ca acestea să nu iasă din contacte. Aşteptaţi 
întotdeauna 1 minut după ce aţi scos bateriile şi până să le 
introduceţi din nou, altfel pornirea aparatului se poate face 
cu probleme. 
 

Butoane de funcţionare: 
Senzor termo-higrometric: 
Senzorul termo-higrometric are 3 butoane de funcţionare: 1 
buton în partea din faţă şi 2 butoane pe partea din spate. 

 
 
Buton MIN/MAX 
Apăsaţi pe butonul MIN/MAX pentru a vedea valorile pentru 
temperatura interioară şi exterioară şi umiditate. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru 3 secunde pentru resetarea 
tuturor valorilor MIN/MAX ale temperaturii şi umidităţii.  
 

Buton grade C:  afişarea temperaturii în grade C 
Buton grade F:  afişarea temperaturii în grade F 
 

Ecranul LCD 
Ecranul LCD este împărţit în patru secţiuni afişând informaţii 
referitoare la indicatorul de confort termic, informaţiile 
interioare, umiditatea şi simbolul pentru fereastra închisă 
sau deschisă şi informaţiile externe. 
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*Când semnalul este recepţionat cu succes de către senzorul 
termo – higrometric, simbolul transmisiei externe va fi 
activat (dacă recepţia nu a avut loc cu succes, simbolul nu 
este afişat pe ecran). Utilizatorul poate vedea cu uşurinţă 
dacă ultima recepţie a avut loc cu succes (simbol afişat) sau 
nu (simbol inexistent). 

 

Indicator nivel de confort umiditate 
Indicatorul de confort arată nivelul de confort exterior din 
împrejurimi bazat pe informaţiile despre umiditate. O 
săgeată arată umiditatea curentă de la „dry” – uscat la „wet” 
– umed.  
 
Dry      < 34% 
Dry/Comfort (Uscat/Confort)  35 - 40% 
Comfort    41 - 55% 
Confort/Wet (Confort/Umed)  56 - 64% 
Wet (Umed)    > 65% 
 
Notă: 
Indicele de confort nu va indica nimic dacă temperatura este 
depăşită („OF.L”). 
 

Temperatura ambientală/Informaţii umiditate 
Informaţiile despre temperatură şi umiditate sunt 
actualizate automat în a doua secţiune a LCD-ului. 
 

 
 

Schimbările ambientale şi deschiderea / închide-
rea geamurilor: 
A treia secţiune afişează umiditatea prognozată şi 
schimbările de umiditate când aerul de afară intră în 
încăpere. 
 
Simboluri pentru schimbările ambientale: 

 
More wet – prea umed 
No change – nicio schimbare 
More dry – prea uscat 
 

Condiţii Simboluri 

Umiditatea prognozată – 
schimbările între +/- 4% 

No change – nicio 
schimbare 

Umiditatea prognozată – 
schimbările de + 5% sau mai mult 

More wet – prea umed 

Umiditatea prognozată – 
schimbările de - 5% sau mai puţin 

More dry – prea uscat 

 

Simbol deschiderea/închiderea ferestrelor  
Aparatul recomandă deschiderea sau 
închiderea ferestrei pe baza informaţiilor 
despre temperatura şi umiditatea 
ambientale. 

 3 opţiuni de acţiuni recomandate: „Open window” – 
deschideţi fereastra, „Close window” – închideţi 
fereastra, „No action” – nicio acţiune. 

 În funcţie de indicele de confort şi simbolul de 
modificare a condiţiilor More wet – prea umed, No 
change – nicio schimbare, More dry – prea uscat, vor fi 
afişate indicaţiile „Open window” – deschideţi 
fereastra, „Close window” – închideţi fereastra, „No 
action” – nicio acţiune conform tabelului următor: 

 

Indicator de 
confort 

 

Simbol 

 

Simbol 
fereastră 
deschisă 

 

Simbol 
fereastră 
închisă 

 

Confort and 
dry (Confort şi 
uscat) 

Dry/Wet/No 
change 

Nu Nu 

Între Confort 
and dry 
(Confort şi 
uscat) 

Dry/Wet/No 
change 

Nu Nu 

Între Confort 
and wet 
(Confort şi 
umed) 

Dry/Wet/No 
change 

Nu Nu 

Dry - uscat No change Nu Nu 

Dry - uscat More wet Da Nu 

Dry - uscat More dry Nu Da 

Wet - umed No change Nu Nu 

Wet - umed More wet Nu Da 

Wet - umed More dry Da Nu 

 
Notă: 
În următoarele condiţii, simbolul NO va fi afişat: 

 Temperatura interioară şi exterioară este „OFL”. 

 Umiditatea interioară şi exterioară este „- -”. 

 Nu a fost detectată transmisia sau s-a pierdut.  
 
Sfaturi pentru o ventilaţie activă 

 Aerisiţi în orice fel de condiţii meteo când aparatul dvs. 
v-o recomandă. 

 Deschideţi fereastra pentru scurt timp (aerisiţi camera). 
O fereastră parţial deschisă, batantă, nu are acelaşi 
efect, se pierde căldură şi nu previne formarea 
mucegaiului. 

 Câteva minute de aerisire corespunzătoare sunt 
suficiente. 

 

Informaţiile despre temperatura exterioară / 
umiditate 
Ultima secţiune a LCD-ului afişează temperatura exterioară 
şi umiditatea şi indicatorul de recepţie. 

 
 

Schimbarea şi resetarea valorilor MIN/MAX 
Afişarea informaţiilor minime/maxime 
Apăsaţi pe butonul MIN/MAX de mai multe ori pentru a 
vedea valorile MIN/MAX ale temperaturii/umidităţii 
exterioare. 
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Resetarea valorilor minime/maxime 
Apăsaţi şi ţineţi butonul MIN/MAX pentru 3 secunde pentru 
a reseta toate valorile pentru temperatura şi umiditatea 
exterioară/interioară şi trecerea la valorile curente. 

 
Despre emiţătorul termo-higrometric 
Aria de transmitere a emiţătorului termo-higrometric poate 
fi afectată de temperatură. La temperaturi scăzute distanţa 
de transmitere poate descreşte. Ţineţi cont de acest lucru 
când poziţionaţi emiţătorul. De asemenea, capacitatea 
bateriilor poate fi redusă în emiţătorul termo-higrometric. 

 
Verificarea recepţiei pe 868 MHz 
Dacă senzorul pentru temperatura şi umiditatea exterioară 
nu este recepţionat timp de 3 minute (sau dacă senzorul 
afişează „- -.-„ în secţiunea senzorului extern pe parcursul 
funcţionării obişnuite), verificaţi următoarele puncte: 

1. Distanţa dintre senzorul termo-higrometric şi emiţător 
şi orice sursă de interferenţă trebuie să fie de cel puţin 
2 metri. 

2. Evitaţi plasarea emiţătorului în imediata apropiere a 
cadrelor metalice ale ferestrelor.  

3. Utilizând alte produse electrice ca şi căşti sau 
microfoane care funcţionează pe frecvenţa de 868 MHz 
poate împiedica buna recepţie sau transmitere a 
semnalului. Aparatele similare ale vecinilor pot de 
asemenea să producă interferenţe. 

 
Notă: 
Când semnalul pe 868 MHz este recepţionat corect, nu 
redeschideţi capacul compartimentului bateriilor emiţăto-
rului wireless sau termo-higrometrului pentru că bateriile 
pot ieşi din contacte şi pot produce o falsă resetare. Dacă 
acest lucru se întâmplă accidental, atunci resetaţi toate 
aparatele (vezi „Setarea”) altfel transmisia poate fi cu 
probleme.  

 

Aria de transmitere este de circa 100 m de la emiţător la 
senzor (în spaţiu liber). Acest lucru depinde de mediul 
înconjurător şi de nivelul de interferenţe. Dacă recepţia nu 
este posibilă în ciuda respectării acestor factori, toate 
unităţile sistemului trebuie resetate (vezi „Resetarea”). 

 

Poziţionarea senzorului termo-higrometric 
Senzorul oferă opţiunea de a fi aşezat pe o masă sau montat 
pe un perete. Înainte de montarea pe zid, verificaţi dacă 
recepţia este corespunzătoare în locul dorit. 

Montarea pe zid: 
1. Fixaţi un şurub (neinclus) în locul dorit 

pe perete, lăsând capătul şurubului 
scos în exterior cu circa 5 mm. 

2. Puneţi senzorul wireless pe un şurub, 
folosind orificiul de fixare. Trageţi cu 
mare grijă de senzor în jos până când 
este fixat cum trebuie. 

 
Suportul mobil de aşezare pe masă: 
Suportul de fixare se află în partea din spate 
a aparatului. Trageţi de marginea centrală a 
acestuia. Odată ce aţi desfăcut suportul, 
puneţi senzorul într-un loc corespunzător. 
 
Poziţionarea emiţătorului termo-

higrometric 
Montaţi dispozitivul într-un loc umbrit. Evitaţi 
ploaia directă şi soarele. 
Senzorul poate fi plasat pe o suprafaţă plată sau 
poate fi montat pe perete cu ajutorul suportului 
cu bandă dublu adezivă sau poate fi montat pe 
perete. 
 

Pentru montarea pe zid: 
1. Fixaţi suportul în locul dorit de pe 

perete cu ajutorul şuruburilor şi 
diblurilor de plastic. 

2. Introduceţi senzorul în suport. 
 
Notă: Înainte de fixarea permanentă pe 
perete, puneţi cele două unităţi în poziţia 
dorită şi verificaţi dacă transmisia are loc cu 
succes. În cazul în care semnalul nu este 
recepţionat, aşezaţi emiţătorul în alt loc până 
când recepţia are loc cu succes. 

 

Curăţare şi întreţinere 
 Curăţaţi aparatele cu o lavetă curată şi uscată. Nu 

folosiţi agenţi chimici agresivi. 

 Scoateţi bateriile din aparate dacă nu le folosiţi mai 
multă vreme.  

 

Defecţiuni 
Problemă Rezolvare 
Nicio indicaţie pe 
staţia de bază 

Aveţi grijă ca polaritatea bateriilor să fie 
respectată 
Schimbați bateriile 

Recepţia nu are 
loc, afişaj „- - „ 

Verificaţi bateriile din emiţător (nu 
folosiţi acumulatori) 
Reporniţi emiţătorul şi unitatea de bază 
Alegeţi un alt loc pentru aparate 
Reduceţi distanţa dintre emiţător şi 
unitatea de bază 
Verificaţi să nu existe vreo sursă de 
interferenţă 

Afişaj incorect Schimbați bateriile 
 
Eliminarea elementelor uzate 

a) General 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu 
normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod 
prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică 
faptul că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate şi nu la gunoiul menajer. 

b) Bateriile şi acumulatorii 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului 
înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi 
pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent şi 
raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 
electronice şi electrice nefuncţionale la centrele de colectare 
special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii 
indică necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat 
de deşeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor 
reîncărcabile Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi 
acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de 
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colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi 
acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi 
acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi 
sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate 
pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, 
Pb – Plumb).  
Respectând aceste norme obligatorii contribuiţi la protecţia 
mediului înconjurător. 
 

Specificaţii: 
Domeniul de măsurare a temperaturii: 
Interior:  -9,9 grade C la +59,9 grade C cu o rezoluţie 

de 0,1 grade C („OF.L” este afişat dacă 
temperatura înregistrată este în afara 
acestei arii) 

Exterior:  -39,9 grade C la +59,9 grade C cu o 
rezoluţie de 0,1 grade C („OF.L” este afişat 
dacă temperatura înregistrată este în afara 
acestei arii) 

 
Domeniul de măsurare a umidităţii: 
Interior:  20% la 95%rH cu rezoluţie de 1% 

(afişare „- - „ dacă temperatura este OF.L, 
afişaj „19%” dacă este sub 20% şi „96%” 
dacă este mai mare de 95%). 

Exterior:  1% la 99%rH cu rezoluţie de 1% 
(afişare „- - „ dacă temperatura este OF.L, 
afişaj „1%” dacă este sub 1% şi „99%” dacă 
este mai mare de 99%). 

 
Intervale de verificare a informaţiilor 
Interval de măsurare temperatura şi umiditatea interioare: 
la fiecare 16 de secunde 
Interval de măsurare temperatura şi umiditatea exterioare: 
la fiecare 4 de secunde 
Rază de transmitere: până la 100 m (în spaţiu deschis) 
 
Alimentare (se recomandă baterii alcaline): 
Termo-higrometru: 2 x AAA, IEC LR3, 1,5V 
Emiţător: 2 x AAA, IEC LR3, 1,5V 
 
Dimensiuni (L x l x Î) 
Termo-higrometru: 94,6 x 20 x 157 mm 
Emiţător: 36 x 16 x 102,6 mm 
 

Declaraţie de conformitate 
Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau 
(Germania), declară că produsul corespunde normelor şi 
cerinţelor Directivei R&TTE 1999/5/EC. 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi TFA Dostmann GmbH & 
Co.KG (Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace, de exemplu 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 manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design 
fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 TFA Dostmann GmbH & Co.KG & German Electronics SRL 
Toate drepturile rezervate 

 


