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� För din säkerhet
• Förvara detta instrument och batteriet utom räck-

håll för barn.
• Batterierna innehåller skadliga syror och kan vara

livshotande om de sväljs. Om ett batteri sväljs kan
det leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall
inom 2 timmar. Om du misstänker att ett batteri
kan ha svalts eller på annat sätt kommit in i kropp-
pen, uppsök omedelbart läkare.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär
eller laddas. Explosionsrisk!

• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för
att förhindra skador som orsakas av läckage.

• Ta ur batterierna om du inte använder enheten
under en längre tid.

• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid
hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj
omedelbart de drabbade områdena med vatten och
kontakta läkare. 

• Utsätt inte enheterna för extrema temperaturer,
vibrationer eller stötar. 

Användningsområde
• Visning av inomhus- och utomhustemperatur
• Minne för maximi- och minimivärden

-50°C…+70°C
-58°F...+158°F

°C↔°F

-10°C…+50°C
+14°F...+122°F

°C↔°F

Batterittery 
1 x 1,5 V AAA 

inkludat

Kabel / Cable
ca. 3 m 
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• Tryck på MAX/MIN-knappen igen, displayen visar
de högsta och lägsta utomhustemperaturerna
sedan den senaste återställningen.

• Om du vill gå tillbaka till den aktuella temperatur-
displayen trycker du på MAX/MIN-knappen igen.
Instrumentet avslutar automatiskt MAX/ MIN-läget
om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder. 

• Tryck på RESET-knappen medan de högsta och
lägsta värdena visas för att rensa de sparade max-
imala och minsta avläsningarna och de faktiska
värdena visas.

4. Felsökning
Problem Lösningar

Ingen display / ➜ Se till att batteriets 
Felaktig visning polaritet är korrekt

➜ Byt batteri (1,5 V AAA)

Ingen visning av  ➜ Kontrollera kabel-
utomhustemperatur installation

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kon-
taktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

1. Komma igång
• Dra bort skyddsfolien från displayen.
• Öppna batterifacket genom att trycka locket i pilens

riktning och ta bort isolerremsan. 
• Displayen visar aktuell inomhus- och utomhustem-

peratur.
• Skjut omkopplaren °C/°F på instrumentets baksida

för att växla mellan °C (Celsius) eller °F
(Fahrenheit) som temperaturenhet. 

2. Fastsättning
• Placera termometern nära ett fönster på en spik

eller skruv med hjälp av det inbyggda upphäng-
ningshålet eller fäll ut bordsstativet. 

• Led kabeln med avkänningselementet genom det
öppna fönstret till utsidan. Kabeln anpassar sig till
fönstertätningsformen. (se upp för vassa fönsterr-
ramar – undvik att öppna och stänga fönstret ofta). 

• Undvik radiatorer och direkt solsken.

3. Högsta och lägsta värden
• Tryck på MAX/MIN-knappen så visas de högsta

och lägsta inomhustemperaturerna sedan den
senaste återställningen.
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5. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackning har tillverkats
med högkvalitativa material och komponenter som
kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar
avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med
hjälp av de uppsamlingssystem som har satts upp.

Kassering av den elektriska apparaten
Ta ut batterier som inte är permanent
installerade och uppladdningsbara batte-
rier från enheten och kassera dem sepa-
rat.
Denna produkt är märkt i enlighet med
EU:s direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter (WEEE). 
Kasta inte denna produkt i vanligt hus-
hållsavfall.  Som konsument är du skyl-
dig att ta uttjänta enheter till en angiven
uppsamlingsplats för bortskaffande av
elektrisk och elektronisk utrustning för
att säkerställa miljövänligt bortskaffande.
Följ gällande föreskrifter!

Kassering av batterierna 
Kasta aldrig tomma batterier och upp-
laddningsbara batterier med vanligt hus-
hållsavfall. De innehåller föroreningar
som, om de bortskaffas på ett felaktigt
sätt, kan skada miljön och människors
hälsa. Som konsument är du enligt lag
skyldig att ta dem till din butik eller till en
lämplig uppsamlingsplats beroende på
nationella eller lokala bestämmelser för
att skydda miljön.
Symbolerna för de inneslutna tung-
metallerna är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, 
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt med-
givande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta
vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregå-
ende meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informa-
tionen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt
enkelt skriva in produktnumret i sökrutan. 

www.tfa-dostmann.de 12/21
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