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SCHIMMEL-RADAR Termohigrometr z funkcją wykrywania pleśni �
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

Tym sposobem zapoznacie się z Waszym nowym urządzeniem, poznacie
wszystkie jego funkcje i budowę, dowiecie się ważnych szczegółów odnośnie
uruchomienia, obsługi oraz uzyskacie porady odnośnie postępowania w
wypadku awarii.

• Przestrzegając instrukcji, unikną Państwo uszkodzeń urządzenia i ryzyka

utraty ustawowych roszczeń z tytułu wad. Nie ponosimy odpowiedzial-

ności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej

instrukcji 

• Nie ponosimy również odpowiedzialności za niepoprawne pomiary i

skutki, które mogą z nich wynikać.

• Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!

• Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim

miejscu!

2. Zakres dostawy

• Termohigrometr cyfrowy 
• Bateria 2 x 1,5 V AAA
• Instrukcja obsługi 

3 Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie 

Zdrowsze mieszkanie dzięki kontroli temperatury i wilgotności

• Kontrola temperatury i wilgotności wewnątrz budynku dzięki ukierunkowanemu
ogrzewaniu i wentylacji tworzy komfortową i zdrową przestrzeń mieszkalną, a
nawet pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

• Idealna temperatura w pomieszczeniach wynosi od 18 do 22°C, a względna
wilgotność powietrza od 40 do 60%.

• Zbyt wilgotne powietrze w pomieszczeniu jest szkodliwe dla zdrowia i sprzyja
rozwojowi plam pleśni i niebezpiecznych grzybów.

• Natomiast zbyt suche powietrze w pomieszczeniu może w różny sposób
wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Odpowiednia wilgotność
powietrza ma duże znaczenie również w odniesieniu do zwierząt domowych,
roślin, drewnianych podłóg, zabytkowych mebli, instrumentów muzycznych i
książek.

SCHIMMEL-RADAR Termohigrometr z funkcją wykrywania pleśni �
• Termohigrometr cyfrowy SCHIMMEL-RADAR z funkcją wykrywania pleśni

jest idealnym przyrządem pomiarowym do kontroli klimatu w pomieszczeniach.
Innowacyjna grafika wskazuje zmierzone wartości wilgotności powietrza z
poprzednich 24 godzin w wyjątkowo przejrzysty sposób, podobnie jak na
ekranie radaru. Dzięki temu można błyskawicznie zlokalizować zbliżające się
zagrożenie pleśnią.

4. Funkcje

• Temperatura pomieszczenia
• Względna wilgotność powietrza wewnątrz budynku
• Najwyższe i najniższe wartości
• Punkt rosy
• Funkcja wykrywania pleśni przez 24 dobę
• Funkcja akustycznego i optycznego alarmu 

5. Wskazówki bezpieczeństwa

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie
należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejs-
zej instrukcji. 

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest
niedozwolone.

Ostrożnie!� Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń:

• Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci. 
• Małe części mogą być 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 !
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SCHIMMEL-RADAR Termohigrometr z funkcją wykrywania pleśni �
• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszyb-

ciej wymienić. 
• Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, ani baterii różnych

typów. 
• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i

błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca
wodą i skonsultować się z lekarzem.

� Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz
wstrząsy. 

• Chronić przed wilgocią !

6. Elementy składowe 

A: Wyświetlacz:

A 1: Funkcja wykrywania pleśni przez 24 dobę
A 2: Temperatura wewnętrzna (°C/°F) i wilgotność powietrza/najwyższe i 

najniższe wartości/punkt rosy
A 3: Uśmiechnięta ikona emoji, wskazując poziom komfortu 

B: Przyciski z przodu:

B 1: Przycisk min./max.

B 2: Przycisk punktu rosy

C: Przełączniki suwakowe z tyłu:

C 1: Dźwięk alarmu (symbol głośnika)
C 2: Animacja (strzałka)

D: Obudowa:

D 1: Uchwyt do montażu naściennego
D 2: Komora baterii
D 3: Przełącznik suwakowy punktu rosy/dew point (w komorze baterii)
D 4: Podstawka
D 5: Ostrzegawcza dioda LED wskazująca zagrożenie pleśnią
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7. Uruchamianie

• Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
• Otworzyć komorę baterii i wyjąć pasek przerywający pracę baterii.
• Rozlega się sygnał dźwiękowy i wszystkie segmenty są wyświetlane przez

dwie sekundy.
• Na wyświetlaczu pojawią się informacje o temperaturze wewnętrznej, wilgot-

ności powietrza oraz odpowiednia uśmiechnięta ikona emoji.
• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
• Uwaga: Zamocować podstawkę dopiero po ustawieniu funkcji animacji i 

alarmu. Dwa przełączniki suwakowe są zakryte podstawką.

8. Obsługa

8.1 Funkcja wskazywania przez 24 dobę wykrytej pleśni

• Urządzenie co 30 sekund mierzy względną wilgotność powietrza, a co 10
minut oblicza na podstawie tych wartości, wartość średnią.

• Innowacyjny wyświetlacz wykrywania pleśni wskazuje na graficznej, 24-god-
zinnej osi czasu, które wartości średnie zostały osiągnięte do maksimum.
→ Czas „0h” przedstawia wartość z aktualnej pełnej godziny, „-1” – z ostat-

niej godziny, „-3” – z ostatnich 2–3 godzin, „-6” – z ostatnich 4–6 godzin,
„-12” – z ostatnich 7–12 godzin i „-24” – z ostatnich 13–24 godzin.

→ Wartości względnej wilgotności powietrza są wyświetlane w 10-krotnej
siatce w zakresie od 15 do 85%. Ryzyko wystąpienia pleśni występuje
powyżej wartości 65% rF. 

8.2 Aktywacja i dezaktywacja animacji

• Używając przedmiotu o ostrym końcu, przesunąć prawy przełącznik 
suwakowy (strzałka) z tyłu do góry, aby włączyć automatyczną animację 24-
godzinnego wyświetlacza wykrywania pleśni.

• Czarne paski migoczą na wyświetlaczu.
• Gdy animacja jest wyłączona (przełącznik suwakowy na dole), czarne paski

pojawiają się na stałe.

8.3 Aktywacja i dezaktywacja funkcji alarmu

• Używając przedmiotu o ostrym końcu, przesunąć lewy przełącznik suwakowy
(symbol głośnika) z tyłu do góry, aby włączyć dźwięk alarmu.

TFA_No. 30.5032_Anleit_polnisch  22.12.2021  8:14 Uhr  Seite 4



98

SCHIMMEL-RADAR Termohigrometr z funkcją wykrywania pleśni �
• Jeśli wilgotność powietrza wzrośnie powyżej 65%, przez minutę będzie rozlegał

się sygnał alarmowy i zacznie migać czerwona lampka ostrzegawcza.
• Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu.
• Lampka ostrzegawcza miga do momentu, aż zmierzona wilgotność spadnie

poniżej 65%.
• Używając przedmiotu o ostrym końcu, przesunąć lewy przełącznik suwakowy

(symbol głośnika) z tyłu w dół, aby wyłączyć dźwięk alarmu.

8.4 Poziom komfortu

• Urządzenie rozróżnia dwa różne wskaźniki poziomu komfortu atmosfery w
mieszkaniu:
• uśmiechnięta ikona emoji: idealna wartość (40-60%)
• smutna ikona emoji: zbyt suche lub zbyt wilgotne powietrze 

(< 40% lub > 60%)

8.5 Wyświetlanie punktu rosy

• Za pomocą przełącznika suwakowego w komorze baterii można wybrać, czy
na wyświetlaczu ma być wyświetlany „Taupunkt” (pozycja lewa) czy „dew
point” (pozycja prawa). Użyć ostrego przedmiotu, aby poruszać przełączni-
kiem suwakowym.

• Nacisnąć przycisk punktu rosy, aby wyświetlić aktualny punkt rosy.
• Na wyświetlaczu miga „Taupunkt” lub „dew point” i na krótko pojawia się tem-

peratura.
• Automatycznie wyświetlacz przełącza się ponownie na wskazanie aktualnej

temperatury i wilgotności. 

Zależność pomiędzy temperaturą a wilgotnością względną jest wyrażona

za pośrednictwem punktu rosy: 

• W przypadku stałego schładzania powietrza, jego wilgotność względna

wzrasta do 100%, podczas gdy wilgotność bezwzględna pozostaje taka

sama. Jeśli powietrze będzie nadal się ochładzać, to nadmiar pary

wodnej zacznie się skraplać. 

• W przypadku, gdy miernik wskazuje temperaturę powietrza o wartości 20°C i
wilgotność względną o wartości 65%, temperatura punktu rosy wynosi
13,2°C. Co to oznacza? Powietrze w pomieszczeniu musi się skraplać we
wszystkich miejscach, które są chłodniejsze niż 13,2°C, co oznacza, że na
ścianie lub suficie tworzą się krople wody, a później mogą pojawić się plamy
pleśni lub grzyb.
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• Jeśli wilgotność powietrza wynosi na przykład tylko 40%, wówczas punkt rosy

wynosi 6°C. Dlatego ściany lub sufity muszą być znacznie chłodniejsze, aby
powietrze osiągnęło punkt rosy i aby mogły się w nim tworzyć krople wody.

8.6 Wskaźnik temperatury

• Aby wybrać jednostkę wskazania temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza
(°C) i Fahrenheita (°F), nacisnąć i przytrzymać (przez 5 sekund) przycisk
punktu rosy.

8.7 Najwyższa i najniższa wartość

• Nacisnąć przycisk Min/Max
• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat max.
• Wyświetlana jest najwyższa wartość wilgotności powietrza i temperatury od

ostatniego resetu.
• Ponownie nacisnąć przycisk Min/Max.
• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat min.
• Wyświetlana jest najniższa wartość wilgotności powietrza i temperatury od

ostatniego resetu.
• W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku przez dłuższy czas, urządzenie

automatycznie opuści tryb MAX/MIN, lub można nacisnąć ponownie przycisk
Min/Max, aby powrócić do bieżącego wyświetlania.

• Nacisnąć i przytrzymać (przez 3 sekundy) przycisk punktu rosy, gdy wyświet-
lane są wartości maksymalne lub minimalne, nastąpi przejście wyświetlanych
wartości do aktualnego poziomu.

9. Ustawienie lub powieszenie

• Użyć wieszaka naściennego, aby zawiesić urządzenie na ścianie za pomocą
gwoździa lub śruby.

• W celu ustawienia urządzenia, należy umieścić je na dostarczonej podstawce. 
• Ponieważ wilgotność w pomieszczeniach może się znacznie różnić w

zależności od lokalizacji, należy umieścić urządzenie jak najbliżej miejsc
występowania problemów, aby móc je monitorować.

10. Pielęgnacja i konserwacja 

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji
do szorowania ani rozpuszczalników ! 
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SCHIMMEL-RADAR Termohigrometr z funkcją wykrywania pleśni �
• Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas.
• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu ! 

10.1 Wymiana baterii 

• Gdy pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie.
• Otworzyć komorę baterii i włożyć dwie nowe baterie 1,5 V AAA. Upewnić się,

że baterie są włożone odpowiednio do biegunów.
• Zamknąć kasetkę na baterie. 

11. Usuwanie usterek 

Problem Rozwiązanie

Wartości nie są wyświetlane/ ➜ Włożyć baterie prawidłowo pod kątem 
Wartości są wyświetlane biegunów
nieprawidłowo ➜ Wymienić baterie 

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy 
skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt. 

12. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane 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 zutylizować 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 elektronicznych. Przestrzegać
obowiązujących obecnie przepisów!
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Utylizacja baterii

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

13. Dane techniczne

Zakres pomiaru 
Temperatura: -10°C...+60°C (+14°F...+140°F)
Dokładność: ±1 °C od 0...+50 °C, w przeciwnym razie ±1,5 °C

Zakres pomiaru 
Wilgotność powietrza: 10...99 % rF
Dokładność: ±4% von 30%...80%, w przeciwnym razie ±5%

Zasilanie elektryczne: 2 x bateria 1,5 V AAA 

Wymiary obudowy: 98 x 23 (50) x 98 mm

Waga: 87 g (tylko urządzenie) 
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