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Instrucțiuni de utilizare 

Stimate client, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Pentru a vă putea servi în siguranță și pentru a vă satisface pe deplin, 

vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție aceste instrucțiuni. În acest fel, puteți evita utilizarea necorespunzătoare sau deteriorarea. 

Împiedicați utilizarea neautorizată a acestui aparat și respectați întotdeauna toate convențiile aplicabile la manipularea aparatelor 

electrice. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni de utilizare în caz de nevoie în viitor. Acest aparat este destinat exclusiv uzului 

casnic și poate fi utilizat numai de către adulți. Acest produs nu trebuie să fie niciodată expus la umiditate ridicată (de exemplu, într-

o baie) și nici să intre în contact cu lichide. Nu amplasați dispozitivul în apropierea unor aparate electronice de uz casnic sau a unor 

computere pentru a evita interferențele. 
 

Descriere termometru 

 
1. ALARMĂ 

2. MAX/MIN 

3. SNOOZE 

4. SET 

5. DOWN/CF 

6. UP 

 
 
 

 
Afișare descriere 

 
1. Indicator de temperatură 

exterioară 

2. Indicator de temperatură a 
camerei 

3. Indicator de alarmă 

4. Timp 

5. Alarma 

Deschidere pentru 
montare pe perete 

 
 
 
 

 
Stand pliabil 

 

Descrierea 
senzorului 

 
 

 
Afișaj LCD 

 
Deschidere pentru 
montare pe perete 

 

 

 

 
• oră, alarmă 

• Formatul de timp 12/24H 

• afișarea temperaturilor în °C sau °F 

• valorile minime/maritime ale memoriei 

• măsurarea temperaturilor interioare de la -9°C la 

+50°C 

• măsurarea temperaturilor exterioare de la -35°C la 

+50°C 

• fără fir senzor pentru exterior temperatură 

Introducerea bateriei și activarea senzorului fără fir asigurarea 
 

1. Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți 2 baterii alcaline AAA de 1,5 V în unitatea principală și în senzor. Vă 

rugăm să țineți cont de marcajele de polaritate de pe unitate. 

2. Închideți compartimentul pentru baterii. 

3. Puteți împerechea unitatea principală și senzorul fără fir apăsând și ținând apăsat butonul "UP" de pe unitatea principală. 

 
Notă: Compartimentul pentru baterii al unității principale este situat sub suportul pliabil. Suportul trebuie extins din corpul unității 

principale și apoi poate fi îndepărtat capacul compartimentului pentru baterii. Atenție: Manipularea necorespunzătoare poate duce 

la deteriorarea suportului! 

 
Timpul de setare 

 
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul "SET" timp de 2 secunde. 

2. Segmentul activ al afișajului va începe să clipească. Puteți modifica valorile prin apăsarea butoanelor "UP" sau "DOWN". 

Dacă țineți apăsat oricare dintre aceste butoane timp de 2 secunde sau mai mult, veți putea modifica valorile cu aproximativ 

5 pași pe secundă. 

3. Prin apăsarea butonului "SET" veți salva valoarea setată și veți continua cu setarea următorului parametru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compartimentul 
bateriei 

Afișaj LCD 

Compartimentul 
bateriei 

Funcțiile termometrului 
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4. Ordinea valorilor pentru setare este următoarea: Ore > Minute > Ieșire 

5. Dacă nu apăsați niciun buton timp de 20 de secunde sau mai mult, valoarea afișată în prezent este salvată, iar afișajul 

trece la afișajul standard. 

6. Cu o apăsare scurtă a butonului "UP" puteți schimba formatul de afișare a orei 12/24H. 



Setarea alarmei 
 

 

1. Apăsați scurt butonul "ALARM" pentru a intra în modul alarmă. 

2. În modul de alarmă, apăsați și mențineți apăsat butonul "ALARM" pentru mai mult de 2 secunde. În acest fel veți intra în 

modul de setare a alarmei și secțiunea activă a afișajului va începe să clipească. 

3. Puteți modifica setările cu ajutorul butoanelor "UP" sau "DOWN". Dacă țineți apăsat unul dintre aceste butoane mai mult de 

2 secunde, veți putea modifica valorile cu aproximativ 5 pași pe secundă. 

4. Prin apăsarea scurtă a butonului "ALARM" puteți salva valoarea setată și puteți continua cu setarea următorului parametru. 

5. Dacă nu apăsați niciun buton timp de 20 de secunde, valoarea afișată în prezent va fi salvată, iar afișajul va comuta în 

modul de afișare standard. 

6. Puteți activa alarma în modul alarmă apăsând scurt butonul "ALARM". Simbolul clopotului  va apărea pe afișaj, 

indicând o alarmă activă. 

7. Alarma este echipată cu o funcție de alarmă întârziată, așa-numita "SNOOZE". În momentul în care alarma începe să sune, 

apăsați butonul "SNOOZE" pentru a amâna alarma timp de 5 minute. Simbolul clopotului  va începe să clipească. Prin 

apăsarea oricărui alt buton puteți dezactiva alarma timp de 24 de ore. 

 
Măsurarea temperaturii 

 
1. Temperatura interioară exactă este afișată automat între 3 și 8 minute de la introducerea bateriei. 

2. Temperatura exterioară este afișată numai după primirea semnalului de la senzorul fără fir. Senzorul va începe să 

funcționeze corect după aproximativ trei minute de la introducerea bateriei. Până la acest moment este posibil ca 

temperatura exterioară să nu fie afișată cu exactitate. 

3. Prin apăsarea repetată a butoanelor "Max./Min." se pot afișa valorile măsurate în următoarea ordine: temperatura minimă 

> temperatura maximă > măsurarea curentului. 

4. Când vă aflați în modul de afișare a temperaturii maxime sau minime, puteți șterge toate datele de temperatură salvate ținând 
apăsat butonul "Max./Min.". 

5. Prin apăsarea scurtă a butonului "DOWN/CF" puteți comuta afișarea temperaturii între °C și °F. 

 
Atenție: 

1. Atunci când se efectuează măsurători la intervale de timp la temperaturi mult sub zero, de exemplu -20°C și mai puțin, este 

necesar să se aștepte o perioadă mai lungă de timp decât în cazul măsurătorilor constante. Senzorul fără fir va reflecta 

relativ rapid scăderile de temperatură către termometru în timpul primei faze de măsurare; cu toate acestea, rezultatele 

precise vor fi obținute numai după o anumită perioadă, uneori chiar și 6 ore. Acest lucru se aplică în cazurile în care ați scos 

senzorul de la temperatura camerei la temperaturi de îngheț. Cu toate acestea, dacă senzorul se află în permanență în aer 

liber, temperatura se va modifica periodic și nu va duce la discrepanțele menționate mai sus. 

2. Lumina directă a soarelui și alte surse de căldură au un efect negativ asupra temperaturii măsurate. 

3. La temperaturi în jur de -30°C și mai mici, senzorul fără fir va înceta să afișeze informații despre temperatură pe ecranul LCD 

din motive de economisire a energiei bateriei pentru îmbunătățirea performanțelor. Conexiunea fără fir cu unitatea principală 

va rămâne activă. Dacă unitatea principală nu afișează temperatura exterioară, încercați să reporniți conexiunea - a se vedea 

mai jos. La temperaturi mai scăzute, este important să aveți baterii complet încărcate, de înaltă calitate - pentru aceste cazuri, 

numai alcaline. Expunerea pe termen lung a bateriilor la temperaturi foarte scăzute va reduce rapid capacitatea și rezistența 

acestora. 

 
Recepția semnalului de înaltă frecvență 

 
• senzorul funcționează la o frecvență de 433 MHz 

• raza de acțiune a semnalului este de aproximativ 80 m în spațiu deschis 

• unitatea principală ar trebui să afișeze informațiile de la senzor în termen de trei minute 

• în cazul în care transmisia fără fir este întreruptă, puteți relua conexiunea prin menținerea apăsată a butonului "UP". 

 
Depanare 

 
Unitatea principală nu afișează datele de la senzorul fără fir: 

 

• asigurați-vă că nu există interferențe de la alte dispozitive electrice sau obiecte metalice sau că vecinul dumneavoastră nu 
utilizează un dispozitiv pe aceeași frecvență, de exemplu 

• asigurați-vă că distanța dintre senzor și unitatea principală nu depășește 80 m în spațiu deschis. 

• asigurați-vă că două baterii corecte de același tip au fost introduse corect și că sunt complet încărcate. 

• temperatura exterioară este prea scăzută sau prea ridicată și se află la extremele de sensibilitate ale dispozitivului. 

 
 
 
 

Produsul a fost prevăzut cu o declarație de conformitate CE în conformitate cu reglementările aplicabile. Disponibilă la cerere de la 
producător: info@solight.cz, sau poate fi descărcată de pe shop.solight.cz. 
Producător: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Republica Cehă. 
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