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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  672207 

Termometr cyfrowy zewnętrzny, TFA 

301039, zakres od - 20 do+70 ° 
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Cyfrowy termometr z funkcją pomiaru wartości maksymalnych i minimalnych  

Funkcje: 

- Pomiar aktualnej temperatury, wartości maksymalne i minimalne 

- Odporny na warunki pogodowe, dla użycia wewnętrznego i zewnętrznego  

Przyciski: 

- Przycisk CLEAR (czyszczenia) 

- Przycisk OC/OF 

Obudowa: 

- Komora baterii 

- Otwór montażowy  

Użycie: 

- Otwórz komorę baterii za pomocą odpowiedniego przedmiotu i usuń pasek zabezpieczający baterię. 

Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. 

- Środkowy wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę. Górny wyświetlacz pokazuje maksymalne 

wartości a dolny wyświetlacz minimalne wartości od czasu ostatniego resetu.  

- Jednostkę temperatury można zmienić z OC na OF za pomocą przycisku OC/OF 

- Aby wykonać reset pamięci wartości MAX/MIN do obecnego stanu temperatury należy nacisnąć 

przycisk CLEAR.  

Instalacja: 

- Powieś termometr na jednej śrubie używając otworu montażowego. 

Uwaga -  

Aby zamontować termometr na zewnątrz, wybierz zaciemnione i suche miejsce instalacji. Unikaj 

grzejników i wpływu bezpośredniego światła słonecznego.  

Wymiana baterii: 

- Wymień baterie na nowe jeśli wyświetlacz stanie się słaby 

- Otwórz komorę baterii 

- Włóż baterię ( 1 x 1,5 V AAA), zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji.  
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- Należy używać wyłącznie baterii alkaicznych. Wyładowane baterie powinny być wymienione na 

nowe aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych poprzez nieszczelne baterie. Baterie zawierają 

szkodliwe kwasy. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy używać specjalnych rękawic 

ochronnych.  

Uwaga-  

Nie wolno wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i wyładowanych do odpadów gospodarstwa 

domowego. Aby chronić środowisko należy zanieść je do sklepu lub odpowiednich miejsc utylizacji 

zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. 

Konserwacja: 

-  Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów. 

- Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować rozpuszczalników do 

czyszczenia.  

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo wymienić baterię. 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, wyłączenie gwarancji, 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, nadaje się 

wyłącznie do użytku domowego. 

- Te dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

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

- Niewłaściwe użycie lub nieautoryzowane otwarcie obudowy będzie oznaczać utratę gwarancji 

Specyfikacja techniczna: 

Zakres pomiarowy……………………………………………………………………….……… -20°C ... +70°C (-4°F ... 158 °F) 

Dokładność……………………………………………………………………………………………………………...…… ±1°C (±1.8°F) 

Podziałka…………………………………………………………………………………………………..…..………………. 0.1°C (0.1°F) 

Temperatura pracy………………………………………………………………………..……. 20°C ... +50°C (-4°F ... 122 °F) 

Bateria…………………………………………………………………………………………………………….………….. 1 x 1.5 V AAA 


