
30.5027.01 / 30.5027.02 

www.tfa-dostmann.de                                                                                                                                                                             1 

Цифровий термогігрометр TFA 
Дякуємо Вам за вибір цього пристрою від TFA. 

 
1. Перед використанням 

• Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації 

• Дотримання цієї інструкції з експлуатації допоможе запобігти пошкодженню пристрою і втраті ваших законних прав 

внаслідок появи дефектів через неправильне використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, що 

виникли у результаті недотримання вказівок цієї інструкції. 

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду з безпеки! 

• Будь ласка, передивляйтесь цю інструкцію у майбутньому. 

 

2. Область використання  

• Для контролю кімнатної температури та вологості, щоб забезпечити здоровий клімат у приміщенні 
• З рівнем комфорту, максимальні та мінімальні значення 

 

3. Для вашої безпеки 

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище.  

• Цей продукт необхідно використовувати тільки так, як вказано в інструкції. 

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені. 

• Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а тільки в домашніх умовах. 

 Попередження!  

Ризик травмування: 

• Зберігайте цей пристрій та батарейки за межами досяжності дітей. 

• Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткому замиканню, розбирати на частини або перезаряджати. 

Існує загроза вибуху!  

• Батарейки можуть призвести до летального результату, якщо їх проковтнути. Якщо батарейку проковтнули, негайно 

зверніться за медичною допомогою. 
• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно замінити якомога швидше, щоб 

запобігти пошкодженню рідиною, що витікла з батарейки. 

• Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли контактуєте з батарейками, з яких витікла рідина. 

 

Важлива інформація про безпеку продукту! 

• Не ставте цей пристрій біля місць з екстремальними температурами, вібраціями або ударами. 

• Захищайте від вологи. 

 

4. Початок роботи 

• Видаліть захисну плівку з поверхні дисплею. 

• Витягніть батарейний відсік (дивіться позначення) і видаліть ізоляційну стрічку. Вставте назад батарейний відсік у 
корпус. Батарейний відсік буде правильно вставлений, якщо ви почуєте клацання.  

• Усі сегменти LCD-дисплею засвітяться на кілька секунд. 

• Пристрій готовий до використання. 

• Верхній дисплей показує кімнатну температуру. 

• Нижній дисплей показує кімнатну вологість та рівень комфорту. 

• Дістаньте батарейку, щоб вимкнути пристрій. 

 

5. Максимальні та мінімальні значення 

• Натисніть кнопку MAX/MIN. 

• MAX з'явиться на дисплеї. 

• Найвища кімнатна температура та вологість відобразяться з моменту останнього скидання. 

• Натисніть цю кнопку ще раз. 
• MIN з'явиться на дисплеї. 

• Найнижча кімнатна температура та вологість відобразяться з моменту останнього скидання. 
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• Щоб повернутися до відображення поточних значень, натисніть цю кнопку ще раз. Пристрій автоматично покине 

режим MAX / MIN, якщо ніяка кнопка не буде натискатись тривалий час. 

• Максимальні та мінімальні значення автоматично скидаються кожні 24 години. 

 

6. Індикація температури 

• Натисніть кнопку °C/°F, щоб міняти одиницю вимірювання температури між °C (Цельсій) та °F (Фаренгейт). 

 

7. Рівень комфорту 

• На дисплеї з'являється піктограма Смайлика, щоб показати рівень комфорту кімнатного клімату. 

СУХИЙ                                                                  < 40 % 

ОПТИМАЛЬНИЙ КІМНАТНИЙ КЛІМАТ         40 – 70 %       20 °C…25 °C 

ВОЛОГИЙ                                                             > 70 % 

 
ВІДСУТНЄ ЗОБРАЖЕННЯ                                            40 – 70 %,       < 20 °C,  > 25 °C 

 

8. Розміщення  

• За допомогою розкладної підставки пристрій можна розташувати на будь-якій плоскій поверхні. 

 

9. Догляд за обладнанням 

•    Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби.  

•    Виймайте батарейку, якщо не користуєтеся цим пристроєм тривалий час. 

•    Захищайте пристрій від вологи. 

 

10. Пошук і усунення несправностей 

_______________________________________________________________________ 

Несправність       Рішення_____________________________________ 

Відсутнє зображення                       Переконайтеся у правильній полярності батарейок (+ полюс зверху) 

  Замініть батарейку 

неправильне відображення             Замініть батарейку 

_______________________________________________________________________ 

Якщо ваш пристрій не працює правильно, незважаючи на прийняття всіх цих заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви 

купували цей пристрій. 

 

11. Видалення відходів 

Це продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і 

повторно використані. 

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх 
в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту 

навколишнього середовища.  

Позначення для важких металів: Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець. 

 Це пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). 
Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене 

місце збору для видалення електричного і електронного обладнання, щоб гарантувати викидання відходів без шкоди для 

навколишнього середовища.  

 

12. Спецификації 

Діапазон вимірювання  

кімнатної температури: 0 °C...+50 °C (+32 °F...+122 °F) перемикається °C/°F 

Точність:              ±1,0 °C при 0°C…40°C, в інших випадках ±2°C 

Вологість:              20... 95 % rH 
Точність:             ±5 % при 40...80 % rH, в інших випадках ±8 % 

Індикація LL.L               Значення занадто низькі 

Индикация HH.H             Значення занадто високі 

Енергоспоживання:       1 х батарейка таблеточного типу CR 2025 

Розміри:                           80мм х 100мм х 11мм 

Вага:                                   71.4 грам (враховуючи батарейку) 

TFA Dostmann GmbH i Co. KG, Zum Otterberg 12, D - 97877 Wertheim. 

Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані правильні 

на момент друкування цієї інструкції і можуть змінюватися без попереднього повідомлення. 


