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3. Dla Twojego bezpieczeństwa

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

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych.

Ostrożnie ! � Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

• Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
• Zachować ostrożność podczas obsługi czujnika nakłuwającego. Przechowywać termometr tylko po jego złożeniu. 
• 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 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. 
• Tylko czujnik jest odporny termicznie na temperaturę do 250°C. 
• Nie używać urządzenia w kuchni mikrofalowej, piekarniku lub na grillu.

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

• Przestrzegając instrukcji, unikną Państwo uszkodzeń urządzenia i ryzyka utraty ustawowych roszczeń z tytułu wad.

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 odpowiednim miejscu!

2. Zakres stosowania i wszystkie zalety Państwa nowego urządzenia w zarysie

• Do kontroli temperatury potraw i napojów 
• Termometr składany w kieszonkowym formacie
• Sonda wprowadzająca 110 mm
• Szybki i dokładny pomiar
• Funkcja MAX/MIN i HOLD
• Automatyczne wyrównywanie wyświetlacza
• Podświetlenie tła
• Przycisk sensoryczny
• Powłoka antybakteryjna
• Zmywalny 
• Wszechstronne, idealne dla żywności zgodnie z HACCP
• Z uchwytem magnetycznym
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• Wyłączyć urządzenie, składając sondę nakłuwającą i wsuwając ją przez lekkie dociśnięcie do przewidzianego w tym celu

otworu.

6. Obsługa

6.1 Przycisk sensoryczny

6.1.1 Podświetlenie tła

• Naciśnij raz przycisk czujnika, aby włączyć podświetlenie na 10 sekund.

6.1.2 Hold-Funkcja

• Jeśli przycisk czujnika jest wciśnięty, miga HOLD. Jeśli temperatura pozostaje stabilna, rozlega się dwukrotny alarm i HOLD
przestaje migać.. Zmierzona temperatura jest zapisywana.

• Po zwolnieniu przycisku sensorycznego następuje powrót do trybu normalnego.

6.1.3 MAX/MIN-Funkcja

• Dwukrotnie krótko nacisnąć przycisk sensoryczny. Urządzenie jest w trybie MAX/MIN..
• Na wyświetlaczu pojawi się napis "MAX". Wyświetla się najwyższa wartość temperatury od momentu włączenia urządzenia. 
• Jeszcze raz nacisnąć przycisk sensoryczny. Na wyświetlaczu pojawia się napis "MIN". Wyświetlana jest najniższa wartość tem-

peratury od momentu włączenia urządzenia. •Naciśnij ponownie przycisk czujnika, aby wyjść z trybu MAX/MIN.
• Aby zresetować wartość MAX/MIN, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk czujnika w trybie MAX lub MIN. Na wyświetlaczu

pojawia się "CLr".

6.2 4 Przełączniki w kasetka na baterię

• Przesuń przełączniki w komorze baterii do góry (°C/OFF) lub w dół za pomocą ostrego przedmiotu (°F/ON). Następnie
ponownie uruchomić urządzenie.

• Nigdy nie trzymać czujnika bezpośrednio nad ogniem.
• Nie zanurzać wyświetlacza w wodzie, w przeciwnym razie wilgoć może dostać się do środka i spowodować nieprawidłowe

działanie. Nie czyścić w zmywarce do naczyń.

4. Budowa

4.1 Przód (Rys. 1)

A 1: Sonda do nakłuwania A 2: Wyświetlacz
A 3: Przycisk czujnika A 4: Uchwyt na smycz

4.2 Tylna okładka (Rys. 2)

B 1: Kasetka na baterię
B 2: 4 Przełącznik 

1: Jednostka temperatury °F/°C
2: Tryb oszczędzania energii włączony/wyłączony
3: Sygnał dla stałej wartości zmierzonej włączony/wyłączony
4: Wyświetlacz 1/10 stopnia włączony/wyłączony

5. Uruchamianie

• Rozłożyć czujnik nakłuwający. 
• Urządzenie włącza się automatycznie przy kącie rozłożenia 45°. Sonda posiada kąt rozkładania do 180°.
• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy, a temperatura jest wyświetla się na wyświetlaczu.
• Automatyczna orientacja wyświetlacza powoduje, że wyświetlacz obraca się razem z urządzeniem. 
• Czujnik znajduje się na czubku sondy. Wprowadzić sondę na głębokość co najmniej 5 mm do mierzonego obiektu.
• W celu pomiaru temperatury rdzenia mięsa: Włożyć sondę na głębokość co najmniej 2 cm w środek najgrubszej części pieczeni, w

przypadku drobiu między kuprem a udem; sonda nie powinna dotykać kości ani chrząstek i nie powinna wystawać z pieczeni.
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• Ponownie zamknąć komorę baterii, obracając pokrywę komory baterii w prawo za pomocą monety. 
• Informacja: Przed wymianą baterii urządzenie musi być wyłączone (złożyć czujnik temperatury).

8. Usuwanie usterek

Problem Rozwiązanie 

Brak wskazania ➜ Rozłożyć sondę nakłuwającą (najpierw złożyć) 
➜ Włóż baterię zgodnie z prawidłową polaryzacją (biegunem + do góry).
➜ Wymienić baterię 

Wskazanie „LO” oraz ➜ Wymienić baterię na nową

Nieprawidłowe wskazanie ➜ Sprawdzić osadzenie czujnika pomiarowego
➜ Wymienić baterię

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

9. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstruk-
cyjnych, 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.

Przełącznik 1: °C/°F

• Za pomocą przełącznika 1 można wybierać między stopniami Celsjusza a Fahrenheita jako jednostką temperatury.

Przełącznik 2: Tryb oszczędzania energii 

• Gdy nie jest używany w stanie rozłożonym, tryb oszczędzania energii jest aktywowany po ok. 10 minutach. Lekko poruszyć
urządzenie, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się temperatura. Za pomocą przełącznika 2 można aktywować i dezaktywować
tryb oszczędzania energii.

Przełącznik 3: Sygnał dla stałej wartości zmierzonej 

• Za pomocą przełącznika 3 można aktywować i dezaktywować sygnał akustyczny wskazujący na stabilny pomiar temperatury.

Przełącznik 4: Wskazanie dziesiętne 

• Za pomocą przełącznika 4 można wybrać pomiędzy wyświetlaniem temperatury w pełnych stopniach lub dziesiątych częściach
stopnia.

7. Pielęgnacja i konserwacja 

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników ! Urządzenie
można myć pod bieżącą wodą.

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu! 

7.1 Wymiana baterii 

• Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii i napis "LO", należy wymienić baterię.
• Otwórz komorę baterii, przekręcając pokrywę komory baterii w lewo (kierunek strzałki) za pomocą monety i włóż nową baterię

(CR2032) (biegunem + do góry).
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• 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.

10. Dane techniczne 

Zakres pomiarowy 
temperatury: -40°C… 250°C / -40…+482°F 

Rozdzielczość: 0,1°C / 0,1°F

Dokładność: ±0,5°C od -20°C…150°C 
±0,9°F od - 4°F…302°F w pozostałych przypadkach ±1%

Czas reakcji: 3…4 sek.

Zakres roboczy: -20°C…50°C / -4…122°F

Stopień ochrony IP 65 zabezpieczony przed strumieniami wody

Zasilanie elektryczne: 1 x bateria guzikowa CR2032

Wymiary: 160 (275) x 48 x 20 mm

Waga: 79 g (tylko urządzenie)

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 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 elek-
trycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika 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 akumulato-
rów, 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.

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!
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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 02/22
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