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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  562451 

Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5017, -20 

do +70 °C, Od 20 do 99 % 
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Funkcje 

- Pomiar temperatury wewnętrznej oraz wilgotności względnej 

- Wartości minimalne i maksymalne 

- Zasilany solarnie 

Przyciski  

A: Przycisk „MAX/MIN” 

B: Przycisk „OC/OF” 

C: Przycisk „RESET” 

Obudowa 

D: Otwór montażowy na ścianę 

E: Komora baterii  

F: Podstawka (rozwijana) 
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Rozpoczynanie pracy  

- Termo higrometr ECO SOLAR jest zasilany za pomocą energii słonecznej. Należy wziąć to pod uwagę 

przy wyborze miejsca instalacji urządzenia, że panel solarny wymaga odpowiedniego światła. Bateria 

może działać jako zapasowe źródło zasilania w przypadku gdy panel solarny nie otrzyma 

odpowiedniego światła.  

- Rozłóż podstawkę 

- Otwórz komorę baterii , obracając pokrywę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara używając 

monety aż to miejsca oznaczenia „open” – otwarte.  

- Usuń pasek izolacyjny 

- Zamknij komorę baterii (oznaczenie „close” zamknięte) 

- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza 

- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia  

- Wyświetlacz będzie przełączał pomiędzy aktualnie zmierzoną wilgotnością a temperaturą co każde 

14 sekund.  

Funkcja MAX/MIN 

- Naciśnij przycisk „MAX/MIN” a najwyższa wartość temperatury zostanie wyświetlona. Symbol 

 zostanie pokazany na wyświetlaczu. 

- Naciśnij ponownie przycisk „MAX/MIN” aby wyświetlić minimalne wartości. Symbol pojawi się 

na wyświetlaczu. 

- Naciśnij przycisk „MAX/MIN” a najwyższe wartości wilgotności zostaną wyświetlone. Symbol 

pojawi się na wyświetlaczu.  

- Naciśnij przycisk „MAX/MIN” ponownie aby wyświetlić minimalne wartości. Symbol pojawi się 

na wyświetlaczu.  

- Naciśnij ponownie przycisk „MAX/MIN”. Wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę oraz wilgotność. 

- Przytrzymaj przycisk „MAX/MIN” przez około 4 sekundy aby wyczyścić nagrane odczyty maksymalne 

i minimalne. Na wyświetlaczu pojawi się „---,-„. 

Funkcja OC/OF 

- Za pomocą naciśnięcia przycisku “°C/°F” jednostki temperatury mogą być zmienione z OC na OF. 

Przycisk RESET  

- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie użyj ostrego przedmiotu aby nacisnąć przycisk „RESET” 

Specyfikacja techniczna  

Zasięg pomiarowy  

Temperatura………………………………………………………………………………………………………..+70°C (-4...+158°F) 

Wilgotność…………………………………………………………………………………………………………………..20...99 RH (%) 

Dokładność 

Temperatura…………………………………………………………………………………………………………..….±1,0°C (± 1,8°F)  

Wilgotność……………………………………………………………………………………………………………………..…..±5 RH (%) 

Temperatura pracy………………………………………………………………………………...-10°C...+50°C (14°F...+122°F) 

Baterie………………………………………………………………………………………...bateria guzikowa LF 44 (dołączona) 
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Wymiana baterii 

- Wymień baterię na nową jeśli odczyty na wyświetlaczu staną się słabe 

- Otwórz komorę baterii i włóż baterię ujemnym biegunem do dołu (1 x bateria guzikowa LR44) 

Uwaga: 

Prosimy nie wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i zużytych baterii z odpadami komunalnymi. 

Aby chronić środowisko, zanieś  je do twojego sklepu detalicznego lub odpowiednich miejsc zbiórki 

zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami. 

Ustawienie urządzenia 

Dzięki rozkładanej podstawce w tyłu urządzenia, urządzenie może być umieszczone na dowolnej 

płaskiej powierzchni lub na ścianie w żądanym miejscu za pomocą otworu montażowego 

znajdującego się z tyłu urządzenia.  

Konserwacja 

- Umieść urządzenie w suchym miejscu 

Uwaga: 

Panel solarny jest bardzo podatny na uszkodzenia. Nie należy upuszczać urządzenia i uniknąć kolizji 

lub wibracji 

- W celu utrzymania dobrych funkcji urządzenia panel solarny powinien być zawsze czysty. Czyść 

urządzenie za pomocą miękkiej ściereczki. 

- Nie należy stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania. 

Przeznaczenie użycia, warunki gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa 

-  Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

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

- Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zgłoszenia. 

- Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. 

- 5 lat gwarancji producenta 

- Niewłaściwe użycie lub nieautoryzowane otwarcie obudowy będzie oznaczać utratę gwarancji. 


