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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  000491326    

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA 35.1065, Od 

-10 do +50 °C, Od 20 do 90 %, Srebrny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Strona 2 z 5 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

 

 

Stacja pogodowa wewnętrzna 

Dziękujemy za wybór tego produktu marki TFA 

Przed użyciem 

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi 

- Stosowanie się do instrukcji obsługi zapobiega uszkodzeniom urządzenia i utratą praw 

gwarancyjnych spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem urządzenia 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do 

instrukcji obsługi. Również – nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe odczyty i 

wynikające z nich konsekwencje 

-Należy zwrócić szczególną uwagę na porady w zakresie bezpieczeństwa! 

-Należy zachować tę instrukcję na przyszłość 

Cechy i korzyści wynikające z nowego urządzenia w skrócie 

- Pomiar temperatury wewnętrznej 

- Pomiar wilgotności wewnętrznej 

- Maksymalne i minimalne wartości pomiarów 

- Prognoza pogody 

- Zegar 

- Kalendarz 

- Alarm z funkcją drzemki 

Dla Twojego bezpieczeństwa 

- Produkt jest przeznaczony do stosowania w zakresie wyłącznie opisanym powyżej. Produkt 

powinien być stosowany zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji  

- Samodzielne naprawy i modyfikacje produktu nie są dozwolone 

- Produkt nie może być stosowany do celów medycznych lub informacji publicznej jest przeznaczony 

wyłącznie do użytku domowego. 
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Uwaga – ryzyko obrażeń 

- Należy trzymać produkt i baterie z dala od dzieci 

- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, doprowadzać do zwarcia, rozmontowywać lub ładować 

ponownie – istnieje ryzyko wybuchu! 

- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny być wymienione jak najszybciej 

aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem baterii. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami 

należy nosić rękawice ochronne i okulary chroniące przed substancjami chemicznymi. 

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu 

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów. 

- Należy  chronić urządzenie  przed wilgocią. 

Działanie 

- Otwórz komorę baterii i włóż baterię (1 x 1,5V AAA) zgodnie z prawidłową polaryzacją. Urządzenie 

jest teraz gotowe do użycia. 

Tryb wyświetlacza 

- W trybie normalnym lewy rząd pokazuje symbol pogody , środkowy rząd godziny i minuty oraz 

alarm z symbolem brzęczyka (w przypadku gdy jest włączony), prawy górny rząd pokazuje datę i 

wilgotność , dolny rząd – dzień tygodnia i temperaturę. 

- Po naciśnięciu  przycisku ° C / ° F, jednostka temperatury może zostać zmieniona z ° C na ° F 

- Aby wejść do trybu alarmu naciśnij przycisk MODE (trybu). Czas alarmu zostanie wyświetlony 

- Aby wejść w tryb kalendarza naciśnij dwukrotnie przycisk MODE. Zostanie wyświetlony rok. 

Tryb ustawień 

- Naciśnij przycisk SET przez 2 sekundy aby wejść do trybu ustawień i wybierz ustawienia jedno po 

drugim 

- Gdy cyfry zaczną migać , ustaw żądany czas za pomocą przycisku ADJ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

dla szybszego ustawienia. 

A – Ustawienie zegara 

Naciśnij przycisk SET (2 sekundy) > wybierz system godzin pomiędzy 12 godzinnym a 24 godzinnym za 

pomocą przycisk ADJ 

Naciśnij przycisk SET > Wybierz godziny czasu za pomocą przycisku ADJ 

Naciśnij przycisk SET > Wybierz minuty czasu za pomocą przycisku ADJ 

Naciśnij przycisk MODE>  Wyjście z trybu ustawień 

 

Naciśnij przycisk MODE > Wejście do trybu alarmu 

Naciśnij przycisk SET (przez 2 sekundy) >Wybierz godziny czasu alarmu za pomocą przycisku ADJ 

Naciśnij przycisk SET > Wybierz minuty czasy alarmu za pomocą przycisku ADJ 

Naciśnij przycisk MODE > Wyjście z trybu ustawień 
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C – Ustawienie kalendarza 

Naciśnij przycisk MODE > Wejście do trybu kalendarza 

Naciśnij przycisk SET (2 sekundy) > Wybierz Rok za pomocą przycisku ADJ 

Naciśnij przycisk SET > Wybierz Miesiąc za pomocą przycisku ADJ 

Naciśnij przycisk SET > Wybierz Dzień za pomocą przycisku ADJ 

Naciśnij przycisk MODE > wyjście z trybu ustawień 

Włączenie i wyłączenie alarmu 

- Aby włączyć lub wyłączyć alarm oraz funkcję brzęczyka naciśnij przycisk ADJ w trybie alarmu. 

Odpowiedni symbol pojawi się lub zniknie na wyświetlaczu. 

- Naciśnij dowolny przycisk aby wyłączyć alarm. 

Funkcja drzemki 

- kiedy zabrzmi alarm, możesz włączyć funkcję drzemki za pomocą przycisku SNZ. Symbol drzemki 

pojawi się na wyświetlaczu. Alarm zostanie przerwany na 5 minut. 

Maksymalne i minimalne wartości  

- Naciśnij przycisk ADJ w trybie normalnym a największe odczyty od ostatniego resetu dla 

temperatury i wilgotności zostaną wyświetlone  

- Naciśnij ponownie przycisk ADJ, na wyświetlaczu pojawią się najniższe odczyty od ostatniego resetu 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ aby zrobić reset Maksymalnych i minimalnych wartości dla 

temperatury i wilgotności 

Prognoza pogody 

- Urządzenie posiada czujnik ciśnienia atmosferycznego. Prognoza pogody jest oparta na podstawie 

zmian wartości wilgotności. 

Czyszczenie i konserwacja  

- Czyść urządzenie za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników lub środków 

do czyszczenia 

- Wyjmij baterie jeśli nie są one używane przez dłuższy czas 

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu 

Wymiana baterii 

- Wymień baterie gdy wyświetlacz stanie się nieczytelny lub poziom alarmu zmniejszy się 

Rozwiązywanie problemów 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Brak wyświetlania symboli na wyświetlaczu > Upewnij się że polaryzacja baterii jest 
prawidłowa 
> Wymień baterie 

Błędne informacje na wyświetlaczu > Wymień baterie  
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Specyfikacja 

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: 0 ° C ... + 50 ° C (32 ° ... + 122 ° F) 

Wilgotność: 20% RH ... 99% RH 

Zużycie energii: 1 x 1,5 V AAA (baterie w zestawie) 

Wymiary: 180 x 38 x 90 mm 

Waga: 164 g (tylko urządzenie) 

 


