
Instrukcja obsługi

Zewnętrzny/wewnętrzny termometr

cyfrowy

Nr kat. 30.1009

Nr kat. 30.1011

Nr kat. 30.1012

Nr kat. 30.1011

Nr kat. 30.1012

Nr kat. 30.1009

Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/

downloads/instruction-manuals

TFA_No_30.1009_usw_Anl_polnisch  03.12.2021  8:03 Uhr  Seite 1



� �

2 3

Zakres zastosowania 
• Wyświetlanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej 
• Pamięć najwyższych i najniższych wartości 

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

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publi-
kowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane tech-
niczne 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 10/21

od -50°C do +70°C

od -58°F do +158°F

°C↔°F

od -10°C do +50°C

od +14°F do +122°F

°C↔°F

Bateria

1 x 1,5 V typu AAA 

w zestawie

Przewód

ok. 3 m 
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� Wskazówki bezpieczeństwa 

• Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. 

• Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci
poniżej 3 roku życia.

• Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i
mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie
zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy
połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria
została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 
godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci.
Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta
lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy
natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

• Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich,
demontować ani ładować. 
Niebezpieczeństwo wybuchu!

• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe bate-
rie możliwie jak najszybciej wymienić. 

• Zwracać uwagę na prawidłową biegunowość podczas
wkładania baterii. Jeśli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas, należy usunąć z niego bateria/
baterie. 

• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze
skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby
natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsul-
tować się z lekarzem.

• Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremal-
nych temperatur, wibracji i wstrząsów.

1. Zakres zastosowania

• Wyświetlanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
• Pamięć najwyższych i najniższych wartości
• Otworzyć komorę baterii przesuwając jej pokrywę w

kierunku strzałki, a następnie wyjąć pasek przerywający
pracę baterii.

• Na wyświetlaczu zostanie przedstawiona aktualna tem-
peratura wewnętrzna i zewnętrzna.

• Przełącznik suwakowy °C/°F na tylnej ściance pozwala
wybrać jednostkę temperatury spośród °C i °F. 

2. Montaż

• Zamocować termometr do wieszaka przy oknie za
pomocą gwoździa lub śruby. Można go też ustawić na
rozkładanej podstawce. 

• Gdy okno jest otwarte, wystarczy poprowadzić przewód
z czujnikiem na zewnątrz. Przewód dopasowuje się do
kształtu uszczelki okna. (Należy uważać na ramy
okienne o ostrych krawędziach – unikać częstego
otwierania i zamykania okna).
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• Nie umieszczać termometru w pobliżu grzejników i
w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia.

3. Wartości najwyższe i najniższe 

• Po naciśnięciu przycisku MAX/MIN wyświetlana jest
najwyższa i najniższa temperatura wewnętrzna od
ostatniego resetu.

• Po ponownym naciśnięciu przycisku MAX/MIN 
wyświetlana jest najwyższa i najniższa temperatura
zewnętrzna od ostatniego resetu.

• Aby powrócić do wyświetlania aktualnych wartości,
należy ponownie nacisnąć przycisk MAX/MIN. 

• Nacisnąć przycisk RESET, gdy na wyświetlaczu poka-
zywane są wartości maksymalne lub minimalne.
Wówczas wartości te zostaną skasowane i nastąpi
przejście do aktualnych wartości. 

4. Rozwiązywanie problemów 

Problem Rozwiązanie

Brak wskazanie / ➜ włożyć baterię zgodnie z 
nieprawidłowe biegunowością 
wskazanie ➜ wymienić baterie na nowe 

(bateria 1,5 V AAA) 

Brak wyświetlania ➜ Instalacja przewodu 
Temperatura zewnętrzna kontrolować 

5. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyproduko-
wane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów
konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i
być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie
odpadów i chroni środowisko. 

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla 
środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.

Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory,
które nie są zainstalowane na stałe, i zutyli-
zować je oddzielnie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z
dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
( WEEE ). 
Produkt ten nie może być utylizowany
łącznie z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany
do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w
wyznaczonych punktach zbiórki dla
zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych. Przestrzegać obowiązujących
obecnie przepisów!
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Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani
akumulatorów do pojemnika na odpady
gospodarstwa domowego.  Baterie i aku-
mulatory zawierają szkodliwe substancje,
które w przypadku niewłaściwej utylizacji
mogą szkodzić środowisku i zdrowiu.  Jako
konsument są Państwo prawnie zobowiąza-
ni do przekazania zużytych baterii i akumu-
latorów, w celu ich prawidłowej utylizacji,
sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim
punktom zbiórki zgodnie z przepisami kra-
jowymi lub lokalnymi.
Oznaczenia zawartych w bateriach i akumu-
latorach szkodliwych substancji to: 
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.
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