
Elektroniczny termometr MAX/MIN � Elektroniczny termometr MAX/MIN �
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na ten produkt firmy TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

• Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia

urządzenia i utraty praw do roszczeń z tytułu uszkodzeń spowo-

dowanych 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!

• Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowied-

nim miejscu!

2. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w

skrócie 

• Pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz (za pomocą kabla)
• Wartości maks. – min.

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakre-
sie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedsta-
wione w niniejszej instrukcji. 

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządze-
nia jest niedozwolone.

Ostrożnie ! � Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń:

• Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
• Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
• Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą

zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkod-
liwe 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 baterie możliwie jak
najszybciej wymienić. 

• 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 wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur,
wibracji i wstrząsów.

• Urządzenie i kabel czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie
używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników ! 

4. Obsługa

• Ściągnąć folię zabezpieczającą z wyświetlacza.
• Wyjąć nóżkę (patrz oznaczenie).
• Otworzyć komorę baterii za pomocą monety, obracając pokrywę komo-

ry baterii w kierunku zaznaczonym strzałką i wyjąć pasek przerywający
styk baterii. Ponownie zamknąć pokrywę.

• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. 
• Górny wyświetlacz wskazuje temperaturę wewnątrz (A).
• Dolny wyświetlacz wskazuje temperaturę na zewnątrz (B) (za pomocą

kabla).
• Aby wyłączyć urządzenie, należy wyjąć baterię.

5. Wartości najwyższe i najniższe

• Naciśnięcie przycisku MAX/MIN (C) powoduje wyświetlenie najwyższej i
najniższej temperatury wewnętrznej od ostatniego resetu.

• Ponownie naciśnij przycisk MAX/MIN (C), aby wyświetlić najwyższą i
najniższą temperaturę zewnętrzną od ostatniego resetowania.

• Aby powrócić do wyświetlania bieżących wartości, należy ponownie
nacisnąć przycisk MAX/MIN (C). Urządzenie automatycznie wychodzi z
trybu MAX/MIN, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez
ponad 15 sekund.

• Nacisnąć przycisk (D), gdy na wyświetlaczu pojawiają się wartości
maksymalne lub minimalne, wartości te są kasowane i resetowane do
aktualnych wartości.

6. Mocowanie

• Przymocować termometr do ściany za haczyk na gwoździu lub śrubie w
pobliżu okna lub postawić przy użyciu nóżki 

• Wystarczy poprowadzić kabel z czujnikiem na zewnątrz przy otwartym
oknie. Kabel dopasowuje się do kształtu uszczelki okna. (Zachować
ostrożność w przypadku ram okiennych o ostrych krawędziach – unikać
częstego otwierania i zamykania okna.)

• Unikać bliskości grzejników i bezpośredniego nasłonecznienia.

7. Usuwanie usterek

Problem Rozwiązanie

Brak wskazania / ➜ Włożyć baterie z zachowaniem 
Nieprawidłowe wskazanie prawidłowej biegunowości 

(biegun + do góry)
➜ Wymienić baterię

Brak wskazania ➜ Sprawdzić podłączenie kabla
Temperatura na zewnątrz

8. 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 zain-
stalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE
odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych ( 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!

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 zobowiązani do przeka-
zania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej
utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim 
punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.
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 niebezpieczeństwo 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. 

9. Dane techniczne 

Zakres pomiarowy:
Temperatura wewnątrz: -10°C… +50°C
Temperatura zewnętrzna: -40°C… +70°C 

Dokładność: ±1,0°C przy 0…+50°C 
w pozostałych przypadkach ±2°C

Rozdzielczość: 0,1°C

Długość kabla: 150 cm

Zasilanie elektryczne: 1 x bateria guzikowa CR 2032
(zawarta w zestawie)

Wymiary: 57 x 13 (33) x 69 mm

Waga: 34 g (tylko urządzenie) 

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 inter-
netowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.
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