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Цифровий Термогигрометр TFA 
Інструкція по експлуатації 

 
Функції: 

• Контроль клімату в кімнаті 

• Кімнатна температура і відносна вологість повітря 

• Постійна індикація щоденних найвищих і найнижчих значень з автоматичним скиданням  
• Додаткова максимальна та мінімальна пам'ять з ручним скиданням  

• Можливість настінного монтажу або настільної установки 

• Батарейки поставляються в комплекті  

 

Специфікація: 

Діапазон вимірювань: 

Температура: від -10 °C до +70 °C (від +14 °F до 158 °F) 

Вологість: від 20 % до 99 % RH  

Точність: 

Температура: ± 1°C (± 1,8 ° F), 

Вологість: ± 4% від 35 % до 75%, в інших умовах ± 5% RH 

Батарейка: 1,5 V AAA 
 

Установка: 

Закріпіть термогігрометр, використовуючи наявний в ньому отвір для підвішування за допомогою цвяха або гвинта, або 

встановіть на столі. Уникайте сусідства з обігрівальними приладами і прямих сонячних променів. 

 

Використання: 

• Відкрийте батарейний відсік і видаліть захисну стрічку з батареї або вставте батарейку. Зніміть захисну фольгу з 

дисплея. 

• В певний час відбувається автоматичне оновлення щоденних максимальних і мінімальних показань температури. Тому 

необхідно встановити поточний час. Після вставки батарейки або під час утримування кнопки MODE 3 секунди верхній 

дисплей ("curr. time") засвітиться. Встановіть годинник натисканням кнопки +. Натисніть кнопку MODE ще раз, щоб 
встановити хвилини таким же способом. Щоб повернутися до звичайного режиму, натисніть кнопку R.  

• Верхній дисплей показує температуру з щоденними найвищими і найнижчими значеннями, нижній дисплей відображає 

вологість зі щоденними найвищими і найнижчими значеннями.  

• Одиницю температури можна змінити °C °F за допомогою кнопки °C/°F. 

 

Пам'ять щоденних найвищих і найнижчих значень з автоматичним скиданням: 

• Стандартна настройка часу 0:00. Якщо ви хочете змінити цей час, натисніть кнопку MODE. Нижній дисплей ("auto 

Reset") засвітиться. Встановіть годинник натисканням кнопки +. Натисніть кнопку MODE, щоб встановити хвилини 

таким же способом. Щоб повернутися до звичайного режиму, натисніть кнопку R. 

 

Максимальна/мінімальна пам'ять з ручним скиданням: 

• Натисніть кнопку R в звичайному режимі, і на 5 секунд відображатиметься значення найвищої і найнижчої температури 
і вологості з часу останнього скидання.  

• Натисніть кнопку R на 5 секунд, щоб скинути значення MAX/MIN на поточні величини. На дисплеї з'явиться "M". 

 

Догляд за обладнанням: 
• Замініть батарейку, коли дисплей стає тьмяним. 
• Будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та використані батарейки у побутові відходи. Щоб захистити навколишнє 
середовище, віднесіть їх у ваш магазин або найближчий спеціальний пункт збору для видалення згідно з національними або місцевими 
нормами. 

• Не піддавайте цей пристрій екстремальним і раптовим перепадам температур, вібрацій або ударів. 
• Під час чищення LCD дисплея і корпусів користуйтеся тільки м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі 
засоби. 
• Будь ласка, не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Зв'яжіться з магазином, в якому ви купували цей продукт. Будь ласка, 
замініть батарейку перед подачею скарги. Гарантія не діє, якщо пристрій використовувався неправильно або незаконно відкривався. 

 


