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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 spowodowanych niewłaściwym

użytkowaniem. 

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrze-

ganie niniejszej instrukcji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za niepo-

prawne pomiary i skutki, które mogą z nich wynikać.

• Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!

• Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim miejscu!

2. Wprowadzenie

Termo-higrometr elektroniczny STYLE jest idealnym przyrządem pomiarowym do kontroli
klimatu w pomieszczeniach. 
Za wilgotne powietrze w pomieszczeniu jest szkodliwe dla zdrowia i sprzyja rozwojowi
plam pleśni i niebezpiecznych grzybów. 
Jednak za suche powietrze w pomieszczeniach również może na wiele sposobów
wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Skóra, błony śluzowe i narządy oddechowe
są obciążone, cierpią również zwierzęta domowe, rośliny, drewniane podłogi i zabytkowe
meble.
Kontrolując temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, można uzyskać przyjemny i
zdrowy klimat pomieszczenia, a nawet zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
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3. Zakres stosowania

• Nowoczesne wzornictwo 
• Do kontroli temperatury wewnętrznej i wilgotności dla zapewnienia zdrowego klimatu

pomieszczenia 
• Ze strefą komfortu, najwyższymi i najniższymi wartościami i godziną

4. 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.

Ostrożnie !� Niebezpieczeństwo zranienia lub uszczerbku na zdrowiu:

• Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem 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 baterie możliwie jak najszybciej
wymienić. 
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• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami 
śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsulto-
wać się z lekarzem.

� Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

• Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów. 
• Chronić przed wilgocią!

5. Elementy składowe 

Przyciski

A: Przycisk SET
B: Przycisk SWITCH 
C: Przycisk MAX/MIN 

Obudowa

D: Haczyk do zawieszenia na ścianie
E: Nóżka (demontowana)
F: Kasetka na baterię

6. Obsługa

• Zdemontować nóżkę, ostrożnie pociągając w dół.
• Otworzyć komorę baterii, obracają pokrywę w lewo za pomocą monety. Usunąć

pasek przerywający styk baterii.
• Zamknąć kasetkę na baterie. 
• Na krótko wyświetlą się wszystkie segmenty.
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• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
• Górny wyświetlacz wskazuje godzinę i strefę komfortu, środkowy aktualną tempera-

turę, a dolny wilgotność powietrza.

7. Ustawianie godziny

• Po włączeniu baterii lub po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku
SET, przejdziesz do trybu ustawiania zegara.

• Wskazanie godziny zacznie migotać.
• Naciśnij przycisk SWITCH, aby ustawić godziny.
• Wcisnąć przycisk SET i w ten sam sposób ustawić minuty.
• Aby szybko przejść, wcisnąć i przytrzymać guzik. 
• Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienie.

8. Wskaźnik temperatury

• Za pomocą klawisza SET można wybrać pomiędzy Celsjuszem (°C) lub Fahrenheitem
(°F) jako wyświetlanie temperatury w trybie normalnym. 

• W przypadku Fahrenheita zegar przełącza się na system 12-godzinny (po 12 godzinach
na wyświetlaczu pojawia się PM).

9. Wartości najwyższe i najniższe

• Naciśnij przycisk MAX/MIN.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis MAX. Wyświetla się najwyższa temperatura i wilgot-

ność powietrza. 
• Jeszcze raz nacisnąć przycisk.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis MIN. Wyświetla się najniższa temperatura i wilgot-

ność powietrza. 
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• Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN, aby powrócić do trybu normalnego.
• Aby skasować wartości, należy w odpowiednim trybie nacisnąć klawisz SET.
• Na wyświetlaczu pojawia się --.- °C i --.- %.

10. Poziom komfortowy

• Na wyświetlaczu pojawia się przyjazna buźka, która wskazuje poziom komfortu klimatu
w pomieszczeniu (wilgotność powietrza (40%...60%).

11. Wyświetlacz

• Za pomocą przycisku SWITCH można wybrać pomiędzy wyświetlaniem temperatury i
wilgotności w dużym formacie w trybie normalnym. 

12. Ustawianie i mocowanie

• Urządzenie można postawić na montowanej nóżce lub przymocować do ściany za
pomocą haczyka do zawieszenia na ścianie, wieszając na gwoździu.

13. Pielęgnacja i konserwacja 

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szoro-
wania ani rozpuszczalników ! 

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

13.1 Wymiana baterii 

• Gdy pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie CR2032. 
• Upewnić się, czy bateria jest włożona z zachowaniem prawidłowej biegunowości 

(biegun + do góry). 
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14. Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Brak wskazania ➜ Włożyć baterię z zachowaniem prawidłowej 
biegunowości (biegun + do góry)

➜ wymienić baterię na nową

Wskazania nieprawidłowe ➜ wymienić baterie na nowe

Jeżeli mimo tych działań urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się ze sprze-
dawcą, u którego został zakupiony produkt. 

15. 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 gospodarst-
wa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środo-
wiska, 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 pojemnika na
odpady gospodarstwa domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe
substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środo-
wisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do 
przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizac-
ji, 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 zawiera-
jącego baterie w nieodpowiednich miejscach. Selektywna zbiórka i usuwanie
baterii oraz akumulatorów w istotny sposób przyczyniają się do ochrony śro-
dowiska 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.
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16. Dane techniczne 

Zakres pomiarowy:
Temperatura wewnątrz: -20°C…+50°C (-4°F…+122°F)

°C/°F do wyboru

Dokładność: 0°C...+40°C ± 1°C, w pozostałych przypadkach 1,5°C

Rozdzielczość: 0,1°C

Wilgotność: 20… 99% wilg. wzgl.

Dokładność: 35%...75% ±4%

Wskazanie „Lo”: = temperatura wynosi poniżej -20°C 

Zasilanie elektryczne: 1x bateria guzikowa CR 2032

Wymiary: 105 x 14 (41) x 105 mm

Waga: 95 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 internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de 02/22

11

TFA_No. 30.5021_Anl_polnisch  03.03.2022  11:41 Uhr  Seite 6


