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EXACTO – Termohigrometr cyfrowy �
3. Wskazówki 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 przera-
bianie 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.

EXACTO – Termohigrometr cyfrowy �
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 wyrządzo-

ne 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. Zdrowsze mieszkanie dzięki kontroli temperatury i

wilgotności powietrza

• 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%.
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EXACTO – Termohigrometr cyfrowy � EXACTO – Termohigrometr cyfrowy �
• Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demon-

tować ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!

• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie
możliwie jak najszybciej 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 skonsulto-
wać się z lekarzem.

Ważne wskazówki� dotyczy bezpieczeństwa produktu!

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne tempera-
tury, wibracje oraz wstrząsy. 

• Chronić przed wilgocią !
• Nadaje się tylko do pracy wewnątrz pomieszczeń.

4. Elementy składowe 

A: Wyświetlacz (Rys. 1):

A 1: Wilgotność
A 2: Strzałka trendu wilgotności powietrza
A 3: Wartości maks.–min. wilgotności powietrza
A 4: Wskaźnik strefy komfortu

A 5: Temperatura
A 6: Strzałka trendu temperatury
A 7: Wartości maks.–min. temperatury

B: Przyciski (Rys. 2+3):

B 1: Przycisk UP B 2: Przycisk DOWN 

B 3: Przycisk SET B 4: Przycisk °C/°F 

B 5: Przycisk czujnika LIGHT 

C: Obudowa (Rys. 2):

C 1: Ucho do zawieszania
C 2: Magnesy
C 3: Nóżka (demontowana)
C 4: Kasetka na baterię

5. Obsługa

• Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
• Otworzyć komorę baterii urządzenia. 
• Włóż dwie nowe baterie 1,5 V AAA z zachowaniem 

prawidłowej polaryzacji. Na wyświetlaczu pojawi się
zmierzona temperatura i wilgotność powietrza.

• Zamknąć kasetkę na baterie.
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EXACTO – Termohigrometr cyfrowy � EXACTO – Termohigrometr cyfrowy �
6. Wskaźnik temperatury

• Naciśnij przycisk °C/°F za pomocą ostro zakończonego
przedmiotu, aby wybrać wyświetlanie temperatury w °F
(Fahrenheit) lub °C (Celsjusz). 

7. Wskazanie trendu

• Strzałki trendu wskazują, czy wartości temperatury i 
wilgotności powietrza aktualnie rosną, spadają czy
pozostają na tym samym poziomie. 

8. Poziom komfortowy

• Na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie, które wskazuje
poziom komfortu klimatu w pomieszczeniu.

9. Wartości najwyższe i najniższe

• Istnieją dwie pamięci dla wartości najwyższych i
najniższych. 

• Naciśnij przycisk UP lub DOWN w trybie normalnym, aby
przejść do trybu z automatycznym (24 godziny) lub
ręcznym resetem (przez cały czas) wysokich i niskich
wartości..

• Tryb All-time: Gdy tylko stacja jest aktywna, wartości
maksymalne i minimalne są zapisywane. 

• Tryb 24-godzinny: wartości maksymalne i minimalne są
resetowane co 24 godziny (od momentu aktywacji).

9.1 Resetowanie ręczne 

• Aby usunąć wartości maksymalne, należy w odpowied-
nim trybie przytrzymać przycisk UP.

• Aby usunąć wartości maksymalne, należy w odpowied-
nim trybie przytrzymać przycisk DOWN.

10. Podświetlenie tła

• Aby na krótko włączyć podświetlenie, naciśnij przycisk
czujnika LIGHT lub dowolny przycisk.

11. Ustawianie i mocowanie urządzenia

• Za pomocą nóżki umieszczonej z tyłu urządzenie można
postawić lub przymocować do ściany za pomocą haczyka.

• W celu zamocowania na metalowych powierzchniach
użyć magnesów z tyłu instrumentu.

12. Pielęgnacja i konserwacja 

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

• Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia
przez dłuższy czas.

• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu! 
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EXACTO – Termohigrometr cyfrowy � EXACTO – Termohigrometr cyfrowy �
12.1 Wymiana baterii 

• Gdy pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie w
urządzeniu. 

13. Usuwanie usterek 

Problem Rozwiązanie

Brak wskazania ➜ Włożyć baterie z
zachowaniem prawidłowej 
biegunowości

➜ Wymienić baterie na nowe 

Wskazania ➜ Wymienić baterie na nowe 
nieprawidłowe ➜ Użyć funkcji kalibracji

14. Funkcja kalibracji

• Miernik temperatury i wilgotności powietrza pozwala
użytkownikowi na kalibrację zmierzonych wartości tempe-
ratury i wilgotności powietrza przy użyciu zewnętrznego,
lepszego źródła odniesienia. Użytkownik może dokonać
korekt wskazań temperatury i wilgotności powietrza w
zakresie pomiarowym. 

• Przy wymianie baterii wartości kalibracyjne są automa-
tycznie kasowane.

15. Kalibracja wskazania wilgotności powietrza 

wskaźnik temperatury

• Przytrzymać wciśnięty klawisz SET przez 5 sekund.
• Wskazanie wilgotności powietrza miga.
• Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby skorygować 

wskazanie wilgotności.
• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat CALIBRATED.
• Krótko nacisnąć klawisz SET, aby potwierdzić wprowad-

zoną wartość.
• Wskazanie temperatury migocze.
• Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby skorygować 

wyświetlaną temperaturę.
• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat CALIBRATED.
• Krótko nacisnąć klawisz SET, aby potwierdzić wprowad-

zoną wartość. 

16. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane
przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów kon-
strukcyjnych, 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.
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EXACTO – Termohigrometr cyfrowy � EXACTO – Termohigrometr cyfrowy �
Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory,
które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizo-
wać 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 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 akumula-
tory zawierają szkodliwe substancje, które w
przypadku niewłaściwej utylizacji mogą
szkodzić środowisku i zdrowiu.

Jako konsument są Państwo prawnie zobo-
wiązani do przekazania zużytych baterii i aku-
mulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji,
sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim
punktom zbiórki zgodnie z przepisami kra-
jowymi lub lokalnymi. 
Oznaczenia zawartych w bateriach i akumula-
torach szkodliwych substancji to: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów). 

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie
z innymi odpadami gospodarstwa domowego.
W celu zapewnienia utylizacji nieszkodliwej dla
środowiska użytkownik jest zobowiązany do
oddania starego urządzenia do wyznaczone-
go punktu zbiórki zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. 

17. Dane techniczne 

Zakres pomiarowy
Temperatura wewnętrzna -20 °C… 70°C (-4 °F …158 °F) 

Zakres pomiaru 
Wilgotność powietrza 1 … 99%
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EXACTO – Termohigrometr cyfrowy � EXACTO – Termohigrometr cyfrowy �
Dokładność pomiaru
temperatury ±1°C

Podziałka temperatur 1°C

Dokładność wilgotności 
powietrza ±3% przy 35%...75%, 

w pozostałych przypadkach 
±5%

Podziałka wilgotności 
powietrza 1 % 

Zasilanie 2 x 1,5 V AAA 
(baterie niezawarte w zestawie)
Używajcie baterii alkalicznych.

Wymiary 74 x 26 (48) x 90 mm

Waga 106 g (tylko urządzenie) 

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, 
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publi-
kowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane tech-
niczne 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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