
• Urządzenie można teraz bardzo łatwo wkładać i wyjmować. 
• Uwaga: Termometr jest prawidłowo osadzony w ramce, gdy podczas jego wkładania słychać

„kliknięcie”.

7. Wymiana baterii 

• Gdy pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterię CR2032.
• Otworzyć pokrywę baterii za pomocą monety, wyjąć baterię za pomocą ostrego przedmiotu 

i włożyć nową baterię. Upewnić się, czy bateria jest włożona z zachowaniem prawidłowej 
biegunowości (biegun + do góry). 

8. Usuwanie usterek

Problem Rozwiązanie

Brak wskazania / ➜ Biegunowość baterii prawidłowa (biegun + do góry)
Nieprawidłowe ➜ Wymienić baterię
wskazanie włożyć 

9. Utylizacja

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 elektro-
nicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady
gospodarstwa domowego.  Zawierają substancje szkodliwe, takie jak metale ciężkie,
które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska i
zdrowia, oraz cenne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, które można
odzyskać.
Jako użytkownik końcowy jesteście Państwo zobowiązani, do utylizacji zużytych bate-
rii i akumulatorów w sieciach handlowych lub odpowiednich punktach odbiorczych,
zgodnie ze stosownymi krajowymi lub lokalnymi przepisami. Zwrot jest bezpłatny.
Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
Oznaczenia zawartych metali ciężkich: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów. 

Zmniejszyć ilość odpadów w postaci baterii, stosując baterie o wydłużonej żywotności
lub odpowiednie akumulatory. Unikać zaśmiecania środowiska i nie pozostawiać baterii
lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie w nieodpowiednich
miejscach. Selektywna zbiórka i usuwanie baterii oraz akumulatorów w istotny sposób
przyczyniają się do ochrony środowiska i unikania niebezpieczeństw dla zdrowia.

OSTRZEŻENIE!� Szkody dla środowiska i zdrowia na skutek nieprawidłowego usunięcia 

Baterie!

OSTRZEŻENIE!� Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku baterii zawierających lit!

• W przypadku baterii i akumulatorów zawierających lit (Li=lit) występuje wysokie niebezpiec-
zeństwo pożaru i wybuchu na skutek działania ciepła lub uszkodzenia mechanicznego z
możliwymi poważnymi konsekwencjami dla ludzi i środowiska. Należy zwrócić szczególną
uwagę na prawidłową utylizację.

10. Dane techniczne 

Zakres pomiaru temperatury: -30 °C… +50 °C (-22 °F …+122 °F)

Dokładność: ±0,8°C (±1,4°F) na -20...+10 °C (-4...+50 °F); 
inaczej: ±1°C (±1,6°F)

Rozdzielczość: ±0,1°C (±0,1°F)

Zasilanie elektryczne: 1 x bateria guzikowa CR2032 (w zestawie)

Wymiary obudowy: 91 x 15 (35) x 72 mm

Waga: 36 g (tylko urządzenie)

Ten produkt spełnia wymagania normy EN 13485.

Kwalifikacja: S, T (przechowywanie, transport)
Otoczenie: C
Klasa dokładności: 1
Zakres pomiarowy: -30°C…+50°C 
Zgodnie z normą EN 13485 należy przeprowadzać regularne kontrole i kalibrację urządzenia 
pomiarowego zgodnie z normą EN 13486 (zalecenie: raz w roku).

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, 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 02/2022

Instrukcja obsługi
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1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

• Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia i utraty praw

do roszczeń z tytułu uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. 

• Nie ponosimy odpowiedzialności 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!

• Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu!

2. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie

• Pomiar temperatury w pomieszczeniach, lodówce itp. 
• Wartości maksymalne i minimalne
• Z nóżką i ramką do montażu na powierzchniach lub za szkłem (witryna chłodnicza, regał na

warzywa) 
• Wg normy EN 13485 

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. 
• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.

Ostrożnie ! � Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń:

• Urządzenie i baterię przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
• Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej 3 lat).
• Baterie zawierają szkodliwe kwasy, których połknięcie może stanowić śmiertelne niebezpiec-

zeństwo. 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 wrzucać baterii do ognia, nie zwierać, nie demontować i nie ładować. 
Niebezpieczeństwo wybuchu!

• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić. 
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię. 
• 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 wskazówki dotyczy bezpieczeństwa produktu!

• Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów. 
• Urządzenie czyścić miękką ściereczką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników! 
• Chronić przed wilgocią! 

4. Elementy składowe:

LCD-Display, wyświetlacz (Rys. 1):

➀ Temperatura (°C/°F) ➁ Temperatura maksymalna i minimalna
➂ Symbol baterii ➃ Symbol głębokie zamrożenie
➄ Symbol lodówki

Obudowa (Rys. 2):

➅ RESET Przycisk ➆ Kasetka na baterię
➇ Nóżka (demontowana) ➈ Ramka (zdejmowana, z paskiem samoprzylepnym)

5. Uruchamianie

• Ściągnąć folię zabezpieczającą z wyświetlacza.
• Otworzyć komorę baterii za pomocą monety i wyjąć pasek przerywający styk baterii. 
• Na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura, temperatura maksymalna i minimalna oraz

ewentualnie odpowiedni symbol chłodziarki lub zamrażarki. (Rys. 3)
• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

6. Obsługa

6.1 Funkcja maksimum/minimum 

• Naciśnij przycisk RESET, aby skasować wartości maksymalne „ “ i minimalne „ “.
• Na wyświetlaczu pojawia się „--.-”. 
• Wartości maksymalne i minimalne są automatycznie resetowane po 3 sekundach.  

6.2 Wskaźnik temperatury 

• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku RESET można wybrać pomiędzy °C lub °F jako
wyświetlaczem temperatury.

6.3 Ustawianie termometru 

• Za pomocą (rozkładanej) nóżki umieszczonej z tyłu można postawić termometr (bez ramki).

6.4 Mocowanie termometru

• Termometr można zamontować za pomocą ramki na powierzchni lub za szybą.
• Oczyścić powierzchnię mocowania.
• Odkleić folię ochronną z obu pasków samoprzylepnych.

a) Mocowanie za szybą:
Uchwyt na termometr wskazuje do tyłu.

b) Mocowanie na powierzchni:
Uchwyt na termometr wskazuje do przodu.

• Zamocować ramkę. 

Termometr do lodówki i zamrażarki �

Rys. 2

≤ -6°C (21,2°F)

≤ -12°C (10,4°F)

≤ -18°C (-0,4°F)

≤ -20°C (-4°F)

+4°C…+8,5°C
(+39,2°F…+41°F)

Rys. 3

Termometr do lodówki i zamrażarki �
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