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Deszczomierz

Instrukcja obsługi



Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie
firmy TFA.
Przy użyciu tego deszczomierza, wykonanego z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego odpornego na warunki pogodowe, można łatwo i dokładnie zmierzyć ilości opadów. Jest to
ważne dla ogrodnictwa, rolnictwa i interesujące dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o naturze.
Budowa
A: Uchwyt mocujący
B: Pojemnik
C: Pokrywa

Kat. Nr. 47.1008

C

B

Zastosowanie
• Umieścić miernik opadów w możliwie odkrytym miejscu.
Unikać bliskości drzew i ewentualnych zadaszeń, które
mogłyby mieć wpływ na poprawny pomiar ilości opadów.
• Wetknąć uchwyt mocujący szpiczastym końcem z dwoma
otworami w ziemię.
• Dla dokonania pomiaru powyżej powierzchni gruntu (w
idealnym przypadku 1 m powyżej powierzchni), można
przymocować uchwyt dwoma śrubami lub gwoździami do
drążka, który następnie zostanie wbity w ziemię.
• Nałożyć pojemnik na uchwyt mocujący.
• Zwracać uwagę, ażeby pojemnik był ustawiony możliwie
poziomo.
• Nakryć pojemnik lejkowatą pokrywą.
• Pokrywa chroni przed szybkim parowaniem pochwyconego
opadu i przed zanieczyszczeniem pojemnika.
• Deszcz przepływa przez otwór w środku pokrywy. Dlatego
należy regularnie oczyszczać pokrywę z liści i innych
zanieczyszczeń.
• Po wystąpieniu opadów można w prosty sposób odczytać
ilości na dobrze widocznej skali miernika. Każda kreska
oznacza 1mm i równa się 1 litrowi opadu na m2 (do 50 mm,
pojemność całkowita 70 mm).
• Przy opadach w postaci stałej jak śnieg czy grad pokrywa
musi być zawczasu zdjęta, a do odczytu powinny one
zostać rozpuszczone.
• Uwaga: po każdym odczycie należy deszczomierz
opróżniać ! W celu opróżniania zdjąć pojemnik z uchwytu
mocującego i zdjąć z niego pokrywę.
Konserwacja i pielęgnacja
• Czyścić urządzenie miękką szmatką. Nie używać substancji
do szorowania ani rozpuszczalników !

A

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland / Niemcy
Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za
zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć
na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.
www.tfa-dostmann.de
04/21

