
Termometru si Higrometru digital de cameră TFA 30.5021   

Instrucțiuni de folosire 
 

Vă mulţimim pentru achiziţionarea acestui produs de calitate TFA.  

1. Înainte de a-l folosi prima dată: 

 Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire. 

 Urmați întocmai instrucțiunile de folosire pentru a preveni deteriorarea aparatului și pierderea 

drepturilor asupra garanției datorită utilizării incorecte. Nu putem fi trași la răspundere pentru 

pierderile suferite datorită nerespectării acestor instrucțiuni. 

 Vă rugăm acordați atenție în mod special instrucțiunile de siguranță! 

 Păstrați într-un loc sigur aceste instrucțiuni de folosire pentru referințe ulterioare.  

2. Destinația: 

 Pentru măsurarea temperaturii și umidității la interior, pentru a oferi un climat sănătos 

 Cu afișarea nivelului de confort, a valorilor minime și maxime și a timpului 

3. Măsuri de siguranță: 

 Acest produs este destinat exclusiv pentru măsurarea temperaturii și umidității la interior. 

Acest produs trebuie folosit numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni. 

 Repararea neautorizată, modificările sau schimbările aduse produsului sunt interzise. 

 Acest produs nu este destinat pentru a fi utilizat în scop medical sau pentru informare publică, 

dar este destinat doar utilizării casnice. 

!! ATENȚIE! Risc de accidente: 

 Păstrați aparatul și bateriile departe de copiii mici. 

 Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate sau reîncărcate. Există pericol de explozie!  

 Bateriile pot fi fatale dacă sunt înghițite! Dacă o baterie a fost înghițită, chemați imediat 

medicul! 

 Bateriile conțin acizi periculoși. Bateriile descărcate trebuiesc înlocuite cât de curând posibil 

pentru a preveni deteriorarea aparatului datorată scurgerilor din baterie. 

 Purtați mănuși protective rezistente la agenți chimici și ochelari de protecție când manevrați 

bateriile scurse. 

!! Informații importante pentru securitatea produsului! 

 Nu supuneți produsul la temperaturi extreme, vibrații sau șocuri. 

 Protejați produsul de umiditate. 

4. Pornirea aparatului: 

 Eliminați folia de protecție de pe ecran, 

 Extrageți folia de protecție din compartimentul bateriei, 

 Toate segmentele ecranului LCD vor clipi pentru câteva secunde, apoi aparatul e gata de 

folosire. 

 Partea superioară a ecranului afișează ceasul și nivelul de confort, partea principală afișează 

temperatura curentă iar partea inferioară umiditatea relativă. 

5. Reglarea ceasului: 

 După activarea bateriei sau la menținerea apăsată a butonului SET pentru 3 secunde, accesați 

modul de reglare al ceasului. Ora va clipi. 

 Apăsați butonul SWITCH pentru reglarea orei. Apăsați din nou SET și reglați minutele în 

același mod cu SWITCH. Mențineți apăsat butonul SWITCH pentru o reglare mai rapidă.  

 Apăsați din nou SET pentru a confirma ora. 

6. Afișarea Temperaturii: 

Apăsați butonul SET pentru a schimba temperatura afișată între °C (Celsius) și °F (Fahrenheit). Pe 

modul de afișare °F, ceasul se va afișa automat în formatul de 12 ore (apare PM pe ecran lângă oră) 

7. Valorile MINime și MAXime: 

 Apăsați butonul MIN/MAX. Apare MAX pe ecran. Cea mai mare temperatură și umiditate de 

la ultima resetare sunt afișate pe ecran. 

 Apăsați din nou butonul MIN/MAX. Apare MIN pe ecran. Cea mai mică temperatură și 

umiditate de la ultima resetare sunt afișate pe ecran. 

 Pentru a reveni la afișarea valorilor curente apăsați din nou butonul MIN/MAX. 

 Valorile minime și maxime se resetează apăsând butonul SET în modul MIN/MAX.  

 --.- °C și --.- % vor apărea pe ecran. 

8. Zona de confort: 

Pe ecran este afișat simbolul  pentru a indica nivelul de confort optim (umiditate între 40-60%) 

9. Ecranul: 

Apăsați butonul SWITCH pentru a alege între  afișarea principală pe ecran a temperaturii sau umidității. 

10. Poziționarea: 

Aparatul permite agățarea pe perete sau staționarea independentă pe suprafețe plane cu ajutorul 

suportului culisabil integrat 

11. Curățarea și întreținerea aparatului: 

 Curățați-l cu o cârpă moale, fără a folosi agenți dizolvanți sau degresanți. 

 Scoateți bateria dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp. 

 Păstrați întotdeauna aparatul într-un loc uscat. 

12. Depanarea problemelor: 

 Nu se afișează nimic pe ecran – Asigurați-vă că bateria este introdusă cu polaritatea corectă 

(polul + în sus) sau înlocuiți bateria. 

 Afișare incompletă pe ecran- Înlocuiți bateria. 

Dacă aparatul continuă să nu funcționeze în ciuda acestor măsuri, contactați service-ul autorizat pentru 

reparații. 

13. Instrucțiuni de îndepărtare a deșeurilor 

Acest aparat a fost confecționat folosind materiale și componente ce pot fi reciclate și 

refolosite.  

Niciodată nu aruncați bateriile sau acumulatorii la gunoiul menajer. Ca și consumator aveți 

obligația legală de a colecta și a le preda la punctele de colectare specializate pentru baterii uzate, 

pentru a proteja mediul înconjurător.  

Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd=Cadmiu; Hg= Mercur; Pb= Plumb. 

Acest aparat este etichetat în conformitate cu directiva europeană pentru deșeuri de echipamente 

electrice și electronice (DEEE). Vă rugăm să nu aruncați aparatul la gunoiul menajer. Aveți 

obligația legală de a-l preda la sfârșitul ciclului de viață, la punctele de colectare specializate pentru 

deșeuri de echipamente electrice și electronice, pentru a proteja mediul înconjurător. 
 

14. Specificații tehnice 
 

Aria de măsurare: 

Temperatura interioară: 

-20°C… +50°C (-4°F… +122°F) 

°C/°F la alegere 

Precizia temperaturii ±1°C între 0°C…+40°C, în rest ±1.5°C 

Rezoluția 0.1 °C 

Umiditatea 20%... 99% rH (umiditate relativă) 

Precizia umidității ±4% între 35…75% rH 

Afișare ‘Lo’ Temperatura este mai mică decât -20°C 

Alimentare 1 x baterie 3V tip pastilă CR2032 

Dimensiuni 105 x 105 x 14 (41) mm 

Greutate 95 g (doar aparatul) 

 

Producător: TFA Dostmann GmbH & Co KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, 

Germania  

 

Distribuit în România de: ABI Solutions SRL, str. Valea Oltului 77-79, sector 6, RO-061971 

București, tel 021.408.61.61/0740.088.966, office@abi.ro, www.abi.ro  
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