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Цифровий термогігрометр TFA «Vision» 
Інструкція по експлуатації 

 

Увага: будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та використані батарейки в домашній сміттєпровід. 

Щоб захистити навколишнє середовище, здавайте їх у спеціальні пункти прийому. 
 

 

 
 

VISION - 

Цифровий віконний термогігрометр  

Властивості: 
• Чіткий функціональний дизайн 

• Легке зчитування зовнішньої температури і вологості приміщення 

• Максимальна і мінімальна температура з автоматичним видаленням 

• Легко фіксувати, вилучати для миття вікна 

• Стійкий до погоди 

 

Монтаж: 

Зафіксуйте кронштейн захищеною липкою стрічкою зовні вікна. Будь ласка, перед монтажем 

помийте та знежирте спиртовим розчином віконне скло. Тепер ви можете 

підвісити або зняти пристрій дуже легко. 
 

Увага: 

Уникайте прямих сонячних променів: Вони фальсифікують значення величин! Екстремально високі 

температури можуть призвести до пошкодження дисплея. Постійне сонячне світло може знебарвити рідкий 

кристал. 

Щоб поліпшити захист від УФ-променів і дощу, а також чіткість дисплею, особливо, якщо темно, в комплекті 

є пластикова пластинка. Особливо ми рекомендуємо її використовувати, якщо Vision розташований з 

навітряної сторони або піддається сильній сонячній радіації. Просто поставте платівку в передбачений розріз 
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позаду дисплея. 

Увага! Дисплей чутливий! Не тягніть і не згинайте, коли видаляєте пластину або демонтуєте інструмент. 

Використання: 

Видаліть кронштейн. 

Відкрийте відсік для батарей викруткою і видаліть ізоляційну стрічку з батарейки. Тепер пристрій готовий 

для використання. 
Вгорі дисплею відображається поточна температура, а також максимальна і мінімальна температури, внизу 

дисплея - відносна вологість. 

 

Важлива примітка: 

Внаслідок теплової емісії (залежить від ізоляції) і захищеності вашого вікна, можливо, що температура на 

вашому термометрі Vision буде вище, ніж зовнішня температура у вільному незахищеному місці прямо над 

землею. 

 
MAX/MIN температури: 

• Максимальна температура автоматично оновлюється о 8:00, мінімальна автоматично о 20:00. Тому 

необхідно встановити поточний час. 

Установка часу: 

• Натисніть кнопку MODE, щоб увійти в режим налаштувань. Встановіть годинник, натискаючи кнопку "+" . 

Натисніть і тримайте кнопку для швидкого відліку. 

• Натисніть кнопку MODE знову, щоб таким шляхом встановити хвилини. 

• Щоб повернутися до звичайного режиму, натисніть кнопку MODE ще раз. 
 

Заміна батарей 

• Поміняйте батарейки, якщо дисплей стає блідим.  

• Вставити батарейку (1,5 ВVAAA) згідно полярності.  

• Слабкі батарейки необхідно змінити як можна швидше, щоб уникнути протікання батарей. Батарейки 

містять їдкі кислоти. Одягніть захисні окуляри і рукавички, якщо міняєте батарейки, що потекли. 

 

Увага: будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в загальний сміттєпровід. 
Щоб захистити навколишнє середовище, здайте їх в спеціальні магазини утиль сировини у відповідності з 

національними або міськими нормами. 

 

Обслуговування 

• Тримайте пристрій в сухому місці. 

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або удару. 

• Прочищайте пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючий засіб. 

• Якщо пристрій працює не правильно, замініть батарейки. 
 

Відмова від зобов'язань 

• Цей пристрій – не іграшка, тримайте його подалі від дітей. 

• Продукція не можете бути використана для медичних цілей або інформації для громадськості,  

вона призначена тільки для домашнього використання. 

• Специфікація цього пристрою може бути змінена без попереднього повідомлення. 

• Ні один розділ цієї інструкції не можете бути скопійований без письмового дозволу TEA Dostmann. 

• Неправильне використання або санкціоноване відкриття корпусу, призведе до втрати гарантії. 
 

Специфікація: 

Діапазон вимірювання температури: -25°C до +70'C 

Точність: ±1,0°C 0°C...+50°C, в іншому випадку ±I. 5 °C 

Роздільна здатність: 0,1°C 

Вологість: 30%....80% 

Точність: ±5% 

Батарейка: 1.5 Вольт AAA 


