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Цифровий термогігрометр TFA «Style» 

Інструкція по експлуатації 

 
 

 
 

 

D: отвір для настінного монтажу  

Е: підставка (знімна) 

F: батарейний відсік 

 

Початок роботи 

• Зніміть підставку, обережно потягнувши її вниз. 
• Відкрийте батарейний відсік, повернувши кришку за допомогою монетки проти годинникової стрілки. Видаліть 

ізоляційну стрічку. 

• Закрийте батарейний відсік. 

• Всі сегменти РК-дисплею загоряться на кілька секунд. 

• Тепер пристрій готовий до роботи. 

• Верхній дисплей показує час і рівень комфорту, середній дисплей показує поточну температуру, а нижній дисплей 

показує відносну вологість. 

 

Налаштування годинника 

• Після того, як ви вставите батарейку, натисніть і утримуйте кнопку SET протягом 3 секунд — ви ввійдете в режим 

налаштування часу. 

• Загориться цифра годин. 
• Натисніть кнопку SWITCH, щоб відрегулювати годинник. 

• Натисніть кнопку SET ще раз і таким же чином встановіть хвилини. 

• Натисніть і утримуйте кнопку для швидкої прокрутки. 

• Натисніть кнопку SET, щоб підтвердити. 

• Натисніть кнопку SET, щоб перемикатися між °С (Цельсій) або °F (Фаренгейт), одиницями температури в звичайному 

режимі.  

• При виборі одиниці температури Фаренгейт годинник автоматично включаються на 12-годинну систему (після полудня 

на дисплеї з'являється PM). 

 

Значення MAX/MIN 

• Натисніть кнопку MAX/MIN. 
• MAX з'явиться на дисплеї. Відобразяться максимальна температура та вологість.  
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• Натисніть цю кнопку ще раз. 

• MIN з'явиться на дисплеї. Відобразяться мінімальна температура і вологість.  

• Знову натисніть кнопку MAX/MIN, щоб повернутися в звичайний режим. 

• Утримуйте кнопку SET у відповідному режимі, щоб очистити записане показання MAX/MIN. 
• °C і % з'являться на дисплеї. 

 

Зона комфорту 

• На дисплеї відображається піктограма усміхненого обличчя, показує рівень комфорту кімнатного мікроклімату 

(вологість 40%...60%). 

 

Дисплей 

• Використовуючи кнопку SWITCH, ви можете вибирати між великим дисплеєм температури або вологості в звичайному 

режимі.  

 

Розташування і кріплення 

• З допомогою відсувної ніжки цей пристрій можна розмістити на плоскій поверхні або змонтувати на стіні в потрібному 
положенні, використовуючи отвір для настінного монтажу на задній частині приладу.  

 

Заміна батареї 

• Замініть батарейку CR 2032, коли ідентифікатор батарейки з'явиться на дисплеї. 

• Дотримуйтесь правильної полярністі (вгорі полюс +). 

• Батарейку з низьким зарядом необхідно замінити негайно, щоб уникнути пошкодження в результаті течі електроліту. 

Батарейки містять шкідливі кислоти. Надягайте захисні окуляри і рукавички, коли поводжуєтесь з батарейками, що 

потекли.  

 

Увага: 

Будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в побутові відходи. Щоб захистити навколишнє 
середовище, віднесіть їх в ваш роздрібний відділ або спеціальні місця скидання відходів згідно з державними або 

місцевими нормами.  

 

Догляд за обладнанням 

• Зберігайте пристрій у сухому місці. 

• Не піддавайте пристрій екстремальним температурам, коливанням або ударам. 

• Чистіть його м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або чистячі засоби. 

• Якщо пристрій не працює точно, замініть батарейку.  

 

Призначення пристрою, відмова від гарантійних зобов'язань, інформація з безпеки 

• Цей продукт – не іграшка. Тримайте його поза межами досяжності дітей. 

• Цей продукт не можна застосовувати для медичних цілей або громадської інформації, але тільки для використання в 
домашніх умовах. 

• Специфікація цього продукту може змінюватися без попереднього повідомлення. 

• Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann. 

• Неправильне використання або неправомірне відкриття корпусу буде означати втрату гарантійних зобов'язань. 

 

Специфікація  

Діапазон температури: -20°С...+50°C (-4°F.... 122°F) 

Точність: 0°C...+40°C ± 1°C 

Роздільна здатність: 0,1°C 

Діапазон вимірювання вологості: 20%...99% 

Точність: 35%...75% ±4% 
"Lo": = температура нижче ніж -20°C 

Батарейка: кнопкова CR 2032 
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