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Funkciók 
• Modern dizájn 

• Beltéri hőmérséklet és légnedvesség ellenőrzésére az egészséges lakóhelyiség-klíma érdekében 
• Komfort-zóna kijelzéssel, legmagasabb és legalacsonyabb értékekkel és óraidővel  
Bevezetés 
A STYLE hőmérséklet- és légnedvesség mérő ideális mérőműszer a helyiség klímájának ellenőrzésére.  

A helyiségben a túl nedves levegő árt az egészségnek, és elősegíti nedvességfoltok és veszélyes penészedés képződését.  
De a túl száraz levegő is kedvezőtlenül hat a közérzetre, és különböző szempontokból befolyásolhatja az egészséget.  Ez 
esetben a bőr, a nyálkahártya és a légzőszervek károsodnak, és ezzel együtt szenvednek a háziállatok, a növények, a fa 
padlózat és az antik bútorok is.  

A beltéri hőmérséklet és légnedvesség ellenőrzésével kellemes és egészséges lakóhelyi klíma megteremtését célozhatja 
meg, és fűtési költséget is megtakaríthat.  
A készülék részei 
Nyomógombok. 

A: SET gomb 
B: SWITCH gomb 
C: MAX/MIN gomb 
 

Ház 
D: Furat a falra akasztáshoz 
E: Támasz  (levehető) 
F: elemtartó 

Üzembe helyezés 
• A támasz levehető, úgy, hogy azt óvatosan lefelé húzza.  
• Nyissa ki az elemtartót úgy, hogy a fedelét egy pénzérmével az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatja. Vegye ki az 
elemmegszakító szalagot. 

• Zárja vissza az elemtartó rekeszt. 
• A kijelző összes szegmense rövid időre felvillan. 
• A készülék most üzemkész.  
• A kijelző felső része mutatja az óraidőt és a komfort-zónát, a középső része az aktuális hőmérsékletet, és az alsó része a 

légnedvességet.  
Pontos idő beállítása 
• Az elem berakása után, vagy ha 3 másodpercig nyomva tartja a SET gombot, az óra-beállítási üzemmódba jut.  

• Az órák kijelzése villogni kezd.  
• Nyomja a SWITCH gombot, az órák beállítására.  

• Nyomja a SET gombot, és ugyanígy állítsa be a perceket.  
• A számok gyorsabb futásához tartsa a gombot nyomva.  
• A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a „SET“ gombot.  
 

Hőmérséklet kijelzés 
• A SET gombbal normál üzemmódban választhat a hőmérséklet mértékegység, Celsius (°C) vagy  Fahrenheit (°F) között.  
• Ha Fahrenheit-ot állít be, az óra 12 órás kijelzésre vált át (PM jelenik meg 12 óra után a kijelzőn). 
Maximum- és minimum értékek 

• Nyomja a MAX/MIN gombot.  
• A kijelzőn a “MAX” kiírás jelenik meg. A legmagasabb hőmérséklet és légnedvesség jelenik meg a kijelzőn.  
• Nyomja meg a gombot még egyszer.  
• A kijelzőn a “MIN” kiírás jelenik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet és légnedvesség érték jelenik meg.  

• Nyomja a MAX/MIN gombot még egyszer, ezzel visszatér a normál módba.  
• Ha a SET gombot az éppen adott módban megnyomja, az értékek törlődnek.  
• --.- °C és --.- % jelenik meg a kijelzőn.  
 

Komfortfokozat 
• A kijelzőn egy barátságos arc jelenik meg, annak jelzésére, hogy a helyiség klímája megfelelő fokozatú (légnedvesség  
40%...60%). 
Kijelző 

• A SWITCH gombbal normál üzemmódban választhatja a hőmérséklet és légnedvesség kijelzését nagy formátumban.  
 
Felállítás és rögzítés 
• A készülék a felszerelhető állító támasszal bárhol felállítható, vagy a furat segítségével a falon egy szögre akasztható.  

Elemcsere 
• Ha az elemszimbólum megjelenik, cserélje ki a CR 2032 elemet.  
• Győződjön meg róla, hogy az elem helyes pólusokkal van betéve: (a "+" pólusnak felfelé kell mutatnia).  A kimerült elemet 
lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a kifolyását. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. 

Kifutott elemekkel való érintkezésnél  vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget! 
Figyelem! 
Ne dobja az elhasználódott készüléket és a kimerült elemet a háztartási hulladék közé.  
A környezetkímélő selejtezés érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi 

rendelkezéseknek megfelelően.  
Karbantartás: 
• A készüléket mindig tiszta, száraz helyen tartsa. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak. 

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert. 
• Cserélje ki az elemeket, ha a készülék nem működik kifogástalanul. 
 
Rendeltetésszerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások: 

• A készülék nem játékszer. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  
• A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, csak privát használatra lett tervezve.  
• A készülék műszaki adatai  előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!  
• Ezt a használati útmutót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni. 

• A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elveszítéséhez vezet. 
Műszaki adatok 
Hőmérsékletmérési tartomány:   -20…50ºC (4°F….122°F) 
Pontosság: 0°C…+40°C ± 1°C, egyébként 1,5°C 

Felbontás:  0,1°C 
Légnedvesség mérési tartomány: 20%...99% 
Pontosság: 35%...75% ±4% 
Kijelzés „Lo“: = a hőmérséklet -20°C alatt van. 

Gombelem: CR2032 


