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VISION – Cyfrowy Termometr Okienny 
 

Cechy: 
• Przejrzysta, funkcjonalna 

forma 
• Łatwość odczytu 

zewnętrznej temperatury z 
wnętrza 

• Maksymalne i minimalne 
wartości, z automatycznym 
zerowanie 

• Łatwy w montażu i 
demontażu(Np. w celu 
czyszczenia okien) 

• Odporny na warunki 
atmosferyczne 

 
 
 
 
 
 
 

Opis: 
Zakres działania: -25 stopni Celsjusza do +70 stopni Celsjusza 
Dokładność: 0 STOPNI Celsjusza do 50 stopni Celsjusza +/- 1 stopień Celsjusza, w 

innych przypadkach +/- 1,5 stopnia Celsjusza  
Rozdzielczość: 0,1 stopień Celsjusza 
Bateria: 1,5 Volt AAA 
 
Instalacja: 
Zamontuj element trzymający przy pomocy załączonego przylepca po zewnętrznej stronie  
Okna. Przed zamontowaniem termometru należy umyć zewnętrzną stronę okna. Po  
zamontowaniu trzymacza można, w łatwy sposób, zamontować, a także demontować 
termometr. 
Należy unikać silnych promieni słonecznych. 
 
Użycie: 
Usuń trzymacz. Otwórz miejsce na baterie przy pomocy śrubokręta, a następnie zamontuj 
Baterie. Następnie zdejmij folie ochraniającą z wyświetlacza. Termometr jest gotowy do 
użycia.  



Na górze wyświetlacza pokazana jest maksymalna temperatura, na środku aktualna 
temperatura, a na dolne minimalna temperatura. 
 
Temperatura maksymalna i minimalna („MAX”/”MIN”) 

• Termometr ma funkcję automatycznej aktualizacji maksymalnej temperatury i 
minimalnej temperatury. Maksymalna temperatura jest aktualizowana o 8:00 rano, a 
minimalna o 20:00. Aktualny czas musi być ustawiony.  

 
 
 
Ustawianie czasu: 

• Należy nacisnąć przycisk „MODE” w celu włączenia trybu ustawień. Następnie 
należy ustawić godzinę przez naciskanie przycisku „+”. Należy przycisnąć i trzymać 
przycisk w celu szybkiej zmiany.  

• Następnie należy przycisnąć ponownie przycisk „MODE” w celu ustawienia minut w 
ten sam sposób. 

• Aby wrócić do normalnego trybu pracy należy ponownie nacisnąć przycisk 
„MODE”. 

 
Użytkowanie: 

• Baterie należy wymienić, gdy wyświetlacz zaczyna być słabo widoczny.  
• Nie należy wystawiać termometru na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub 

szoku. 
• Termometr należy czyścić przy pomocy suchej, miękkiej szmatki. Nie wolno używać 

detergentów, lub środków czystości.  
• Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Najpierw należy sprawdzić 

stan baterii. Następnie należy zwrócić się do miejsca zakupu produktu. Jeżeli produkt 
jest użytkowany niezgodnie z instrukcją lub był nieprawidłowo otwierany, gwarancja 
traci ważność.  


