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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMO-HIGROMETRU ANALOGIC 
Cod produs: 672384   CU INDICATOR CONFORT TERMIC 
Cod produs: 672648 
Cod produs: 672647   CU INDICATOR CONFORT TERMIC 
Versiune 02/12 

 

Utilizarea conformă 
Produsul este utilizat pentru măsurarea temperaturii 
ambientale în grade C şi este realizat pentru afişarea 
umidităţii relative (RH%) şi este strict pentru măsurătorile 
exterioare. Produsul cu codul 672648 poate fi folosit şi în 
locuri exterioare umbrite. Produsele cu codul 672647 şi 
672384 este de asemenea echipat cu un indicator de 
„Confort” pentru aer condiţionat. Produsul este realizat 
pentru a fi aşezat pe masă sau montat pe perete. 
Produsul întruneşte toate condiţiile naţionale şi europene. 
Toate denumirile companiei sunt mărci înregistrate şi 
aparţin producătorului. Toate drepturile rezervate. 
 

Conţinutul pachetului 
 Termo-higrometru 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 

 Produsul este realizat pentru a fi utilizat în interioare 
uscate (Produsul cu codul 672648 poate fi folosit şi în 
locuri exterioare umbrite.) 

 Nu folosiţi aparatul altfel decât în conformitate cu datele 
tehnice (vezi „Datele tehnice”). 

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna 
copiilor. 

 Producătorul şi distribuitorii nu sunt responsabili pentru 
afişarea unor valori incorecte şi consecinţele care decurg 
din acestea.  

 Produsele sunt realizate doar pentru uz casnic şi 
temperatura şi umiditatea nu sunt oferite cu o acurateţe 
absolută. 

 Produsul nu trebuie folosit în scopuri medicale sau 
pentru informarea publică. 

 Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare. Poate 
deveni periculos pentru copii. 

 Manevraţi produsul cu grijă, poate fi deteriorat prin 
impact sau cădere şi de la mică înălţime.  

 

Instalarea 
Selectaţi o un loc potrivit cu o distanţă suficientă faţă de 
elemente de încălzit. Dacă doriţi să instalaţi aparatul cu 

codul 672648 în exterior, atunci alegeţi un loc care nu este 
expus direct la soare, precipitaţii (citiţi informaţiile legate de 
măsurarea temperaturii/umidităţii), Instrumentele de 
măsurare nu trebuie folosite în apă pentru că pot fi distruse. 
Produsele sunt livrate cu un suport de fixare nedesfăcut (pe 
partea din spate a carcasei), care facilitează aşezarea pe 
masă. Montarea pe perete este posibilă de asemenea şi se 
realizează astfel: 
Fixaţi un şurub (nelivrat) în locul dorit pe perete, lăsaţi 
capătul şurubului scos în exterior cu circa 5 mm. Capul 
şurubului trebuie să fie suficient de mare încât aparatul să 
nu alunece pe lângă orificiul de suspensie. Atârnaţi aparatul 
cu ajutorul orificiului de pe spatele acestuia. 
Montarea pe zid este posibilă numai în poziţie verticală. 

Aveţi grijă ca produsul să fie atârnat cu grijă înainte 
de a fi lăsat. 

 

Termometru şi higrometru 
Termometrul măsoară temperatura în grade C. Temperatura 
trebuie măsurată într-un loc fără curenţi de aer. Higrometrul 
măsoară procentul de umezeală din aer. Valoarea este 
relativă pentru că depinde de temperatura din aer care 
poate varia în funcţie de cantitatea mare de umezeală. 
Produsele cu codul 672384 şi 672647 are un al treilea afişaj 
pentru a indica nivelul de confort al încăperii. Acesta oferă 
informaţii despre funcţia „Confort”, temperatură şi 
umiditate. Ideal ar fi să se situeze între valorile 65 şi 75%. 

Termometrul şi higrometrul afişează presetările 
realizate din fabrică. 
Pentru a ajusta temperatura şi higrometrul trebuie 
să comparaţi valorile cu cele ale unui instrument de 
referinţă. 
Deviaţiile acului pot fi corectate uşor cu ajutorul 
şurubului de ajustare de pe spatele aparatului. 
Setarea implicită a indicelui de confort pentru 
produsele 672647 şi 672384 nu poate fi ajustată.  

 

Mediul înconjurător 
Dacă aerul încăperii este prea cald şi prea murdar este 
nesănătos, mai ales pentru piele şi pentru tractul respirator. 
Temperatura şi umiditatea joacă un rol important în viaţa 
plantelor, pentru podelele de lemn, mobila antică, 
instrumentele muzicale sau cărţi. 
Controlând mediul înconjurător vă veţi simţi mai confortabil 
şi veţi face economii. Temperatura şi umiditatea corecte 
variază de la o încăpere la alta. Se recomandă următoarele 
reguli: 
Casa scărilor:  15 °C     la o umiditate de 40 – 60% 
Dormitor:  16 – 18 °C la o umiditate de 50 – 70% 
Bucătărie:  18 °C     la o umiditate de 50 – 70% 
Living room:  20 °C     la o umiditate de 40 – 60% 
Baie:   23 °C     la o umiditate de 50 – 70% 
 

Manevrarea 
Lăsaţi aparatul să se aclimatizeze la temperatura 
camerei înainte de a-l porni. Acest proces poate 
dura câteva ore. 

Carcasa nu trebuie deschisă. 
Evitaţi următoarele condiţii nefavorabile la instalarea şi 
transportul produsului. 

- Umezeală excesivă 
- Temperaturi extreme 
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- Praf sau gaze inflamabile 
- Vibraţii externe 
- Câmp magnetic puternic în apropierea motoarelor 

sau difuzoarelor 
 

Curăţarea 
Folosiţi o lavetă curată şi uscată pentru a curăţa ecranul şi 
carcasa. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi chimici agresivi.  
Nu folosiţi aparatul sub apă. 
 

Eliminarea 
Eliminaţi produsul conform normelor în domeniu.  
 

Date tehnice produs cod 672648 
Domeniu măsurare temperatură:  -35 la +55 °C 
Precizie temperatură:   ±1% (de la +10 la +30 °C) 
Domeniu măsurare umiditate:  20 la 100% 
Precizie umiditate:   ±5% (de la 40 la 75%) 
Dimensiuni:    aprox. 129 x 30 mm 
 

Date tehnice produs cod 672647 
Domeniu măsurare temperatură: -10 la +50 °C 
Precizie temperatură:   ±1% (de la +10 la +30 °C) 
Domeniu măsurare umiditate:  10 la 100% 
Precizie umiditate:   ±5% (de la 40 la 75%) 
Domeniu confort:   40 la 100% 
Dimensiuni:    aprox. 142 x 35 mm 
 

Date tehnice produs cod 672384 
Domeniu măsurare temperatură:  -10 la +50 °C 
Precizie temperatură:   ±1% (de la +10 la +30 °C) 
Domeniu măsurare umiditate:  10 la 100% 
Precizie umiditate:   ±5% (de la 40 la 75%) 
Domeniu confort:   40 la 100% 
Dimensiuni:    aprox. 142 x 35 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic SE 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau, 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. 

© 2012 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


