
� För din säkerhet
• Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring.

Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador
och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan
ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medi-
cinsk hjälp.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas.
Explosionsrisk!

• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra ska-
dor orsakade av läckage. 

• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av
läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områ-
dena med vatten och kontakta en läkare.

1. Komma igång
• Öppna batterifacket med ett mynt (OPEN) och ta bort batteriisole-

ringsremsan. 
• Var uppmärksam på den svarta tätningsringen. 
• Stäng batterifacket (CLOSE).
• Dra bort skyddsfolien från displayen.
• Displayen visar temperaturen och eventuellt tendensen (▲ eller ▼).

2. Maximala och lägsta temperaturer
• Genom att trycka på MAX-MIN-knappen visar displayen den högsta

temperaturen (MAX) eller den lägsta temperaturen (MIN) sedan den
senaste återställningen eller den aktuella temperaturen.

• Tryck på knappen SCAN och de 3 temperaturerna visas i följd ( ).
• Maximi- och minimivärdena återställs automatiskt klockan

8:00/20:00. 
Inställning av klockan:

• Tryck på CLOCK-knappen för att gå till inställningsläget. 
• Tryck på MAX-MIN-knappen för att ställa in timmarna. 
• Tryck på klockknappen igen och ställ in minuterna. 
• Tryck på klockknappen igen så återgår du till normalt läge. 
• Manuell återställning: Håll CLOCK-knappen intryckt i 4 sekunder

medan högsta och lägsta temperaturer visas.

3. Montering
• Fäst instrumentet med sugkopparna eller de genomskinliga själ-

vhäftande remsorna på utsidan av fönstret. Rengör glaset innan. 
Observera:

• Undvik direkt solsken. Det förfalskar de angivna värdena! Extremt
höga temperaturer kan leda till skador på skärmen. Permanent
solsken kan bleka de flytande kristallerna.

POCO - Digital fönstertermometer �
• På grund av värmeutsläppet (beroende på isolering) och den

skyddade platsen för ditt fönster är det möjligt att temperaturen
som visas på ditt instrument är högre än utomhustemperaturen på
en fri oskyddad plats direkt över marken.

4. Felsökning
Problem Lösningar

Inget på skärmen / ➜ Se till att batteriets polaritet är 
Felaktig visning korrekt (+ pol ovan)

➜ Byt batteri

5. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitati-
va material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insam-
lingssystem som har upprättats.

Kassering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladd-
ningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektro-
nisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en
utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk
och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompati-
belt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gäl-
lande regelverk!

Kassering av batterierna 
Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kas-
seras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som
tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och männi-
skors hälsa om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, och vär-
defulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som
kan återvinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag
skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladd-
ningsbara batterier för miljövänligt bortskaffande hos åter-
försäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med
nationella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kost-
nadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser
från din kommunfullmäktige eller kommun. 
Namnen på de tungmetaller som ingår är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

Bruksanvisning

Minska genereringen av avfall från batterier genom att
använda batterier med längre livslängd eller lämpliga upp-
laddningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och
lämna inte efter dig batterier eller batteriinnehållande elek-
triska och elektroniska apparater. Separat insamling och
återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är
ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika
hälsorisker. 

VARNING!
Skador på miljö och hälsa genom felaktig � kassering av batterierna!

VARNING!� Batterier som innehåller litium kan explodera
• Gamla batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller liti-

um (Li=litium) utgör en hög risk för brand och explosion på grund
av värme eller mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsek-
venser för människor och miljö. Var särskilt uppmärksam på korrekt
bortskaffande.
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Batteri:
1 x CR 2032

ingår

-25°C…+70°C
±1°C @ 0°C…+50°C

vila ±1,5°C 

Upplösning:
0,1 °C

Mått:
67 x 22 x 67 mm

Vikt:
29 g 

Funktioner:
• Avläsning av utomhustemperaturen från insidan
• Visning av temperaturtendenser
• Maximal- och minimivärden med automatisk 

återställning
• Väderskyddad

Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/
instruction-manuals
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