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Digital termo-hygrometer



Tack för att du väljer denna produkt från TFA.
1. Innan du börjar använda den
Position
Alternativ 1

• Vänligen se till att läsa igenom bruksanvisningen
noga.
• Att följa och respektera anvisningarna i din manual
kommer att förhindra skador på ditt instrument och
förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår
på grund av felaktig användning. Vi ska inte hållas
ansvariga för eventuella skador som uppstår till
följd av att dessa instruktioner inte efterföljts.
• Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga
avläsningar och för eventuella konsekvenser som
kan bli följden av dem.
• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen behåll denna instruktionsbok för framtida
referens.
2. För din säkerhet

Position
Alternativ 2

2

• Enheten ska endast användas enligt beskrivningen inom
dessa anvisningar.
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• Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

• Förvara denna apparat och batterier utom räckhåll för
barn.
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid
förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga
inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du
misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt
hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller
laddas upp. Risk för explosion!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.
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Viktig information
om produktsäkerhet!

• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer
eller stötar.
• Rengör instrumentet med en mjuk fuktad trasa. Använd
inte lösningsmedel eller skurmedel.
• Skydda den mot fukt.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Komma igång
Ta bort skyddsfolien från displayen.
Ta bort den magnetiska hållaren.
Öppna batterifacket och sätt i ett nytt batteri 1,5 V AAA, se
till att batteriernas polaritet är korrekt. Stäng batterifacket
igen.
Alla segment kommer att visas för en kort stund.
Enheten är klar för användning.
Den övre displayen kommer att visa inomhustemperaturen.
Den nedre displayen kommer att visa luftfuktigheten inomhus.
Ta bort batteriet för att stänga av enheten.
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• Fixera magnethållaren med det bifogade limmet på
önskad plats. Var snäll och rengör ytan innan.
• Enheten kan även placeras på en plan yta genom att hålllaren säkras mot botten.

Detta instrument är märkt i enlighet med
EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska
produkter för avfall (WEEE).
Var vänlig och kasta inte detta instrument i
hushållsavfall. Användaren är skyldig att ta
uttjänta enheter till en utsedd återvinningsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

5. Felsökning
Lösningar

Inget visas

➜
➜

Säkerställ att batteriets
polaritet är korrekt
Byt batteri

Felaktig indikering

➜

Byt batteri

Indikering LL/HH

➜

Utanför mätområdet



Som konsument är du enligt lag skyldig att ta
dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala
bestämmelser för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg= kvicksilver, Pb=bly

4. Positionering och montering

Problem

Seite 4

7. Specifikationer
6. Avfallshantering
Släng aldrig tomma batterier eller uppladdningsbara batterier i hushållsavfall.
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Temperatur
Mätområde
Noggrannhet

-10°C… +50 °C
±1°C
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Luftfuktighet
Mätområde
Noggrannhet

10 … 99 %rF
±5 % @ (20…80%)

Uppdatera

Varje sekund

Strömförbrukning

1,5 V AAA batteri
(ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Mått

61 x 24 (31) x 61 (65) mm

Vikt

44 g (endast instrument)
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TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt
medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är
korrekta vid tidpunkten för att gå till tryck och kan ändras utan
föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna
produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva
in produktnumret i sökrutan.
www.tfa-dostmann.de
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