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Kat.-Nr. 30.2033.20 

Digital Solcellsdriven Pooltermometer  

 
 
Tack för att du valde detta instrument från TFA.  
Innan du börjar använda det: 
 
Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.   
Bruksanvisningen medföljer enheten eller kan laddas ner på  
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals  
 
Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner. 
Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och 
förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.  
 
Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen! 
Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens. 
 
 
Leveransinnehåll: 
• Solcellsdriven Pooltermometer  
•  Fästlina (ca 1m)  
• Bruksanvisning 
 
 
Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet: 
• Solcellsdriven 
• Enkel avläsning av vattentemperaturen 
• Mätdjup ca. 165 mm 
• Flyter på vattnet 
• Medföljande fästlina 

 

 För din säkerhet 

• Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan.  Den bör endast 
användas enligt beskrivningen i denna instruktion.  

• Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna. 

 

 Varning! Risk för skada: 

• Batteriet kan inte och får inte bytas ut eller tas bort av dig.  Det finns risk för explosion om batteriet byts 
ut felaktigt. Vid behov kan en kvalificerad person få instruktioner om hur man demonterar det 
permanent installerade batteriet från info@tfa-dostmann.de , om detta är nödvändigt för att reparera 
eller återvinna produkten. 

• Skydda batteriet från höga temperaturer. Kasta inte i elden, kortslut eller ta isär.  

 

 ! Viktig information om produktsäkerhet! 

• Observera: Solpanelen är ömtålig. Tappa inte enheten. 
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
 
Delar  
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A1: Solpanel 
A2: Medföljande fästlina 
A3: Sensor 
A4: LCD-Display med temperaturvisning 
A5: Ögla för fästsnöre 
A6: °F/°C knapp 
 
 
Komma igång 
• Pooltermometern är solcellsdriven. Tänk på när du väljer en plats att solpanelen behöver tillräckligt med 

ljus per dag för att garantera en långsiktig tillräcklig strömförsörjning.  
• Ta bort skyddsfilmerna från skärmen och solpanelen. 
• Tryck på °F/°C-knappen. Enheten är nu klar att använda. Displayen visar temperaturen.  
• Tryck på ° F / ° C-knappen för att välja temperaturvisning med ° C (Celsius) eller ° F (Fahrenheit) som 

temperaturenhet.  
• Placera pooltermometern i vattnet. Med den medföljande fästlinan kan termometern säkras vid pool eller 

dammsidan.  
 
 
Skötsel och underhåll  
För bästa funktion håll alltid solpanelen ren.  Rengör solpanelen med en mjuk trasa och kanske lite glas- eller 
displayrengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.  
Ta bort termometern när vattnet fryser.  
Stäng av enheten (håll ned ° F / ° C-knappen i 3 sekunder) om du inte använder den på länge. 
 
Felsökning 

Problem Lösningar 

 

Inget visas på enhetens 

display 

Tryck på °F/°C-knappen. 

Ladda enheten i solen med solpanelen uppåt 
 
Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.  
 

 

Avfallshantering 

Denna produkt och dess förpackning har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan 
återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.  
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingssystem som har satts upp. 
 

Kassering av den elektriska apparaten 

Varning! Denna enhet innehåller ett inbyggt batteri som inte kan tas bort utan att skada höljet. 
Felaktigt avlägsnande utgör en säkerhetsrisk.  Lämna in enheten oöppnad vid 
uppsamlingsplatsen; enheten och batteriet kasseras då på rätt sätt.  
 
Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska 
produkter (WEEE).  

 
Kasta inte detta instrument i hushållssoporna. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven 
uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt 
bortskaffande Följ gällande föreskrifter! 
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Specifikationer 

Strömförbrukning Inbyggd NiMH uppladdningsbart batteri  

Kapacitet / energi 300 mAh 

Laddningsströmkälla Solcellsdriven 

Mätområde Temperatur -20 °C… +50°C (-4℉－122℉) 

Noggrannhet temperatur +/-1°C(2°F) på 0°C…50°C, annars +/-2°C(4°F).  

Mätintervall 60 sekunder 

Skyddsklass IPX8 vattentät 

Dimension 120 x 115 x 194 mm 

Vikt: 193 g (endast enheten) 

 

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska 
uppgifterna är korrekta när de skrivs ut och kan ändras utan föregående meddelande. 
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt 
enkelt ange produktnumret i sökrutan. 
 
www.tfa-dostmann.de 
E-post: info@tfa-dostmann.de 
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland 
09/22 

 

 


