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ЦИФРОВИЙ ТЕРМОГІГРОМЕТР TFA «Cosy» 

Інструкція по експлуатації 

 
ФУНКЦІЇ:  

• Відображення кімнатної температури з записами MIN/MAX °C/°F  

• Відображення кімнатної вологості з записами MIN/MAX RH%  

• Всі записи MIN/MAX можна скинути 

• Індикатор комфорту в кімнаті 

• Індикатор низького заряду елементів живлення 

• Кріпиться на стіну або встановлюється на столі 

 

УСТАНОВКА: 

Вставте батарею 1 x AAA, IEC LR3. 1.5 в батарейний відсік. Всі сегменти на дисплеї загоряться на короткий час. На дисплеї 

відобразяться дані кімнатної температури, вологості і індикатор рівня комфорту. 
 

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ: 

Рекомендується замінювати елементи живлення в пристрої регулярно, щоб забезпечити оптимальну точність роботи даного 

пристрою. 

Будь ласка, намагайтеся не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Віднесіть використані елементи живлення в 

спеціально призначений пункт.  

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ: 

Кнопка MIN/MAX: Натисніть, щоб подивитися записи MIN/MAX кімнатної температури і вологості. Натисніть і утримуйте 

протягом 3 секунд, щоб скинути всі записи температури MIN/MAX.  

Кнопка °C/°F: Перемикайте між °C або °F. 

 
ІНДИКАТОР РІВНЯ КОМФОРТУ:  

Цей індикатор показує рівень комфорту навколишнього середовища, грунтуючись на даних вологості. Курсор позначає 

поточні вологісні умови навколишнього середовища на 5-рівневому кольоровому дисплеї від «сухий» до «вологий»: 

 

ЧЕРВОНИЙ СУХИЙ < 34% 

ЖОВТИЙ 35 - 40% 

ЗЕЛЕНИЙ КОМФОРТНИЙ 41 - 55% 

БІРЮЗОВИЙ 56 - 64% 

СИНІЙ ВОЛОГИЙ > 65% 

Примітка: покажчик індикатора комфорту не буде відображатися, якщо температура виходить за задані межі ("OF.L"). 

 
СПЕЦИФІКАЦІЯ: 

Кімнатна температура:  

Діапазон вимірювань: від 0°C до 50°C з відхиленням 0.1°C,  

від 32°F до 122°F з відхиленням 0.2°F (на дисплеї відображається OF.L, якщо температура вийде за вказані 

межі) 

Вологість: Діапазон вимірювань: 20% - 95% 

«С—» відображається для вологості, якщо кімнатна температура виходить за зазначені межі;  

«19%» буде відображатися, якщо показання нижче, ніж 20%;  

«96%» буде відображатися, якщо показання вище, ніж 95%. 

Контрольний інтервал температури і вологості: кожні 20 секунд (або кожні 2 хвилини, якщо 

відображається піктограма низького заряду акумулятора). 

Елементи живлення: 1 x AAA, IEC LR3, 1.5 В 

Термін служби акумулятора: приблизно 12 місяців 

Розміри (0 x W): 0103.5 x 19.5 мм (без підставки)  

 

ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: 

Викид електронних відходів в нежитлових районах та/або на звалища в заборонених місцях завдає збитків довкіллю. Як 

зазначено на пакувальній коробці і на самому продукті, рекомендується уважно прочитати «Інструкцію по експлуатації». 

Виробник і постачальник не бере на себе жодної відповідальності за будь-які невірні показання або результати, якщо 
пристрої розміщені в неправильних положеннях. Даний продукт розроблений тільки для застосування в домашніх умовах в 

якості індикатора температури і інших погодних даних. Даний продукт не можна застосовувати для медичних цілей або для 

суспільної інформації. Специфікація цього продукту може змінюватися без попереднього повідомлення. Цей продукт – не 

іграшка. Тримайте його поза межами досяжності дітей. Ніяка частина цієї інструкції не може бути відтворена без 

письмового дозволу виробника. 
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