Digital termo- /
hygrometer
TFA 30.5027.01 svart
Användningsområde
Kontroll av temperatur och luftfuktighet
inomhus för ett hälsosamt inneklimat.
Med komfortnivå, max-/minimumvärde.

TEKNISKA DATA
Mätområde (temperatur)
0/+50°C (+32°F …+122°F).
°C/°F omkopplingsbar.
Upplösning
0.1°C.
Noggrannhet
± 1°C vid 0°C … +40°C, annars ± 2°C.
Luftfuktighet
20 … 95 % Rf.
Upplösning
1 % Rf.
Noggrannhet
± 5 % vid 40 … 80 % Rf, annars ± 8 % Rf.
Visning
LL.L: Mätvärdet är för lågt.
HH.H: Mätvärdet är för högt.
Dimension
80 x 100 x 11 mm.
Vikt
71.4g.
Batteri
1 x knappbatteri CR2025.

Drift
Öppna batterifacket.
Tag bort skyddstejpen och stäng batterifacket.
Tag bort skyddsfolien från displayen.
Alla segmenten visas en kort stund.
Instrumentet är klart att användas.
I övre delen av displayen visas den aktuella temperaturen.
I undre delen av displayen visas den aktuella luftfuktigheten
och komfortnivå. Om ni vill stänga av instrumentet,
tag ur batteriet.
Max-/ minvärdelagring
Tryck en gång på MAX/MIN knappen.
MAX visas i displayen.
Den högsta temperaturen och luftfuktighet visas från den
senaste återställningen.
Tryck åter en gång på MAX/MIN knappen.
MIN visas i displayen.
Den lägsta temperaturen och luftfuktighet visas från den
senaste återställningen.
För att se den aktuella temperaturen, tryck åter en gång på
MAX/MIN knappen. Instrument återgår även till aktuell
mätning om det inte trycks på MAX/MIN knappen.
Max-/ minvärdena blir automatiskt återställda var 24 timma.
Komfortnivå
I den undre delen syns en ”Smiley☺” som visar
komfortnivån i rummet.
Torr
 < 40 %
Optimal komfortnivå
20°C … 25°C
 40 – 70 %
Fuktigt
 > 70 %
Ingen visning
40 – 70 %
< 20°C, >25°C
Placering
Utfällbart bordsstöd.
Lagring och skötsel
Utsätt inte termometern för extrema temperaturer,
vibrationer och skakningar. Använd inga lösningsmedel,
rengör instrumentet med en bomullsduk som är lätt fuktad
med vatten. Gör inga egna reparationer av instrumentet.
Vid reklammationer tag kontakt med säljaren av
instrumentet.
Tag ur batteriet om instrumentet inte används under en
längre tid.Byt batteri innan ni reklamerar.
Garantin gäller inte om instrumentet har varit utsatt för
oaktsamhet behandling.
Felsökning
Problem
Lösning
Ingen visning
 Kontrollera att batterierna ligger
(+ pol riktning uppåt)
 Byt batteri
Byt batteri
Ej korrekt visning 
Om instrumentet trots detta visar fel, kontakta leverantören.

OBS!
Det är inte tillåtet att reparera, bygga om eller förändra termometern. Termometern är ej lämplig för
medicinskt bruk eller för offentlig information.
Förbrukat batteri och trasiga instrument
Får ej slängas tillsammans med hushållsavfallet, förbrukat batteri och trasiga instrument lämnas till
uppsamlingsställe för elektronikprodukter.
Detta instrument överensstämmer med de EU-riktlinjer som gäller för elektronikavfall (WEEE).
● Instrumentet och batteri förvaras oåtkommligt för barn.
● Var försiktig med termometern.
●Släng inte batteri i eld, kortslut, plockas isär eller laddas. Risk för explosion.
●Om man råka svälja ett batteri, sök genast läkarvård.
●Batterierna innehåller en skadlig syra. Därför skall batteri med låg spänning så fort som möjligt bytas,
annars är det risk för att batteriet börja läcka.
●Använd kemikalihandskar och skyddsglasögon när ni hantera läckande batterier.
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