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Ръководство на потребителя за  
термометър - хигрометър  Beurer HM 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Включено в комплекта: 
▪ 1 бр. термометър - хигрометър Beurer HM 22 
▪ 2 бр. ААА батерии 
▪ 1 бр. ръководство на потребителя 

 
II. Представяне на устройството: 

С помощта на този термо-хигрометър може да измерите текущата 
температура и относителната влажност в помещението в което се 
намирате. Отчетените стойности се изписват на дисплея на устройството. 
Освен това устройството разполага с таймер, който може да настроите 
спрямо личните си предпочитания.  
 
Този термо-хигрометър има компактни и леки размери, което ви 
позволява да поставите устройството навсякъде. Освен това устройството 
разполага с механизъм в задната си страна, който ви позволява да го 
монтирате на стена. 
 

III. Полезна информация за устройството и инструкции за безопасна 
употреба: 

▪ Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно. Ако дадете 
този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за 
употреба. 

▪ Това устройство трябва да бъде използвано само за измерване на 
температурата и влажността в закрити помещения.  

▪ Устройството е предназначено само за лична употреба. 
▪ Използвайте това устройство само по предназначение и по описания в 

това ръководство начин. 
▪ Всяка неправилна употреба може да бъде опасна! Производителят не 

носи отговорност в случаи на щети в резултат на неправилна или 
небрежна употреба. 

▪ Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца. 
Съществува риск от задушаване! 

▪ Това устройство не е играчка. Дръжте го далеч от обсега на деца. 
▪ В никакъв случай не отваряйте и не ремонтирайте устройството сами. В 

противен случай правилната функционалност на устройството не може 
да бъде гарантирана и гаранцията му ще бъде анулирана.  

▪ Моля свържете се с търговеца на уреда за помощ при поправки на 
устройството.   

▪ Дръжте устройството далеч от пламъци (например свещи). 
▪ Никога не потапяйте устройството във вода или други течности. 
▪ Никога не използвайте устройството под одеяла, възглавници и т.н. 
▪ Никога не използвайте устройството навън. 
▪ Пазете уреда от удари, влага, прах, химикали, драстични промени в 

температурата, пряка слънчева светлина и близки източници на 
топлина (фурни, нагреватели). 

▪ Не поставяйте предмети върху уреда. 
▪ Почиствайте уреда с навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни 

почистващи препарати и никога не потапяйте уреда във вода или 
други течности. 

▪ Използвайте и съхранявайте устройството на температури от -10°C до 
+50°C. По-високи и по-ниски температури може да повредят 
устройството.  

▪ В променлива среда уредът се нуждае от 10 минути за надеждно 
измерване. 

▪ Преди да използвате устройството за първи път трябва да премахнете 
защитното фолио от екрана му. 

Относно батериите: 
▪ Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението 

за батерии със суха кърпа.  
▪ Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте 

обилно с вода и потърсете лекарска помощ. 
▪ Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане и 

задушаване. 
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▪ Съблюдавайте + и – поляритета на батериите. 
▪ Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете 

батериите от него. 
▪ Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип. 
▪ Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение. 
▪ Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. 
▪ Не разглобявайте или мачкайте батериите. 
▪ Не използвайте презаредими батерии. 
 

IV. Описание на устройството: 
 

 
Отпред:                                                                                                  
1. Бутон [1 мин.]  
2. Бутон 

[Изчистване] 
3. Бутон [10 мин.] 
4. Дисплей 

  
 
 
                                                    

V. Първоначална употреба: 
Преди да използвате устройството трябва да 
поставите включените в комплекта батерии в него.  
1. Кръглият капак на отделението за батерии се 

намира в задната част на термо-хигрометъра. 
Завъртете капака обратно на часовниковата 
стрелка. След това премахнете капака на 
отделението за батерии. 

2. При поставяне на батериите обърнете 
внимание на правилната им полярност 
(+/−). Когато батериите са поставени 
правилно всички елементи на дисплея ще се 
появят. След това устройството ще се 
включи в стандартен режим на работа 
автоматично. 

3. Преди да поставите капака обратно, първо 
трябва да зададете датата и часа. За целта 
следвайте следните насоки. 

 
Настройка на дата/час/мерна единица за 
температура: 
1. За да смените 12-часовия и 24-часовия режим на работа трябва да 

натиснете бутона [ВРЕМЕ]. За смените режимът Целзий с режима 
Фаренхайт, трябва да натиснете бутона [Нагоре/ЦФ]. 

2. Редът на настройка е: Година → Месец → Ден → Час → Минута. 
За да влезете в менюто за настройки, натиснете и задръжте бутона 
[ВРЕМЕ] за 3 секунди. Годината ще започне да мига на екрана. 

3. Задайте настоящата година като използвате бутоните [Нагоре/ЦФ]/ 
[НАДОЛУ]. Потвърдете избора си чрез бутона [ВРЕМЕ]. Месецът ще 
започне да мига на дисплея. 

4. След това задайте всички параметри по същия начин с бутоните 
[Нагоре/ЦФ]/ [НАДОЛУ] и потвърдете избора си с бутона [ВРЕМЕ]. 
Ако не натиснете никакви бутони за 7 секунди, когато сте в менюто 
настройки, автоматично ще излезете от менюто настройки. 

5. Поставете капака на отделението на 
батерии. 

6. За да затворите отделението за батерии, 
завъртете капака по посока на 
часовниковата стрелка, докато не 
усетите, че капака кликва на място. 
Уверете се, че маркировката на капака и 
на устройството са подравнени.  

7. Може да използвате сгъваемата стойка, за 
да поставите устройството в изправено положение или механизма за 
монтиране на стена, за да го закачите на стена.  

 
 
 
 

Отпред: 
Отзад: 

Отзад:  
6. Капак на сензор  
7. Капак на 

отделението за 
батерии 

8. Сгъваема стойка 
9. Механизъм за 

монтиране 

 

Отзад:  
1. Бутон за [ВРЕМЕ]  
2. Бутон [Нагоре/ЦФ] 
3. Бутон [НАДОЛУ] 
4. Бутон [НУЛИРАНЕ] 
5. Отделение за 

батерии 
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Нулиране на уреда към фабричните му настройки: 
За да нулирате датата и часа обратно към фабричните им настройки, 
натиснете бутона [НУЛИРАНЕ] с остър предмет. 
 

VI. Употреба: 
Това устройство има стандартен режим на работа и режим на работа 
таймер. 
 
Стандартен режим: 
Ако не натиснете 
никакви бутони 
върху устройството, 
стандартният 
режим ще се появи 
на дисплея 
автоматично. 
 
Важно: При първоначална употреба може да отнеме около 10 минути, 
докато правилната температура и влажност се появят на екрана. 
 
Режим Таймер: 
Може да зададете таймер до 99 минути на устройството. 
1. За да стартирате таймера, задайте желаната продължителност на 

таймера като използвате бутона [1 мин.] и бутона [10 мин.]. 
Зададеният таймер се появява в центъра на екрана. Ако не натиснете 
никакви бутони за 3 секунди, таймерът ще започне автоматично с 
кратък звуков сигнал. Когато таймерът изтече отново ще чуете кратък 
звуков сигнал. За да спрете звуковия сигнал, натиснете бутона 
[НУЛИРАНЕ]. 

2. За да спрете таймерът по-рано, натиснете бутона [НУЛИРАНЕ]. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VII. Почистване и поддръжка: 
▪ Почиствайте устройството с влажна кърпа. Не използвайте абразивни 

почистващи продукти и твърди четки. 
▪ В никакъв случай не допускайте вода или други течности да влязат в 

устройството. 
▪ Ако планирате да не използвате устройството дълго време ви 

препоръчваме да го приберете в оригиналната му опаковка и да го 
поставите на сухо място. Уверете се, че няма други предмети върху 
него.  

 
VIII. Регулаторна информация: 

 
По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално 
обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или 
при търговците на електроника.  Кодовете по-долу са отпечатани 
на батерии, съдържащи вредни вещества: 

 
Pb = Батерията съдържа олово 
Cd = Батерията съдържа кадмий 
Hg = Батерията съдържа живак  

 

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите 
отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете 
устройството в пункт за събиране или рециклиране. 
 

Изхвърляйте уреда в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно 
електрическо и електронно оборудване).  
 

Уредът е в съответствие с всички приложими европейски и 
национални директиви.   

 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 

 
IX. Гаранционни условия: 

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или 
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 
бележка и кратко описание на дефекта. 
Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В 

случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде 
удостоверена с касова бележка или фактура. 

Час 

Дата (D=ден, М = месец) 

Стайна температура 

Относителна влажност 

 
Оставащи минути от таймера 

 
Оставащи секунди от таймера 
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2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба). 
❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани 

трети лица. 
❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време 

на транспорт до сервизния център. 
❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване 

(маншети, батерии). 
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани 

от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно. 
 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

 
 

 
 

 

https://polycomp.bg/poly/0006303338471/0006303337959/0006303337965/vendor?a=BEURER%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000
https://polycomp.bg/poly/0006303338471/0006303337959/0006303337965/vendor?a=BEURER%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

