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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowy termometr MAX/MIN
Nr produktu 672445
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Cyfrowy termometr MAX/min
Dziękujemy za zakup przyrządu firmy TFA.
Przed użyciem:
Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i
utracie praw gwarancyjnych wskutek uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym
użyciem. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.
Zwracaj szczególną uwagę na wskazówki w zakresie bezpieczeństwa.
Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.
Zakres działania i korzyści nowego urządzenia
Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (za pomocą przewodu)
Wartości min i maks.
Bezpieczeństwo
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do wyżej opisanych zastosowań. Produkt
powinien być używany wyłącznie zgodnie z instrukcją.
Nieupoważnione zmiany, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione.
Produkt nie może być stosowany do celów medycznych, informacji publicznej;
przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Uwaga: ryzyko obrażeń!
Przechowuj przyrząd oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
Zabrania się wrzucania baterii do ognia, zwierania ich, demontowania lub
ładowania. Ryzyko wybuchu!
Połknięcie baterii grozi śmiercią. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z
lekarzem.
Baterie zawierają szkodliwe kwasy, słabe baterie należy wymienić jak najszybciej,
aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z ich wyciekania.
Jeśli nie korzystasz z produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
Podczas obchodzenia się z cieknącymi bateriami noś rękawice ochronne i okulary
BHP.
Ważne informacje związane z bezpieczeństwem produktu.
Nie narażaj produktu na skrajne temperatury, drgania lub wstrząsy.
Czyść przyrząd oraz przewód miękką, wilgotną szmatką. Nie stosuj rozpuszczalników
ani agresywnych środków czyszczących.
Rozpoczęcie pracy
Zdejmij folię ochronną z ekranu.
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Zdejmij podstawkę.
Otwórz zasobnik baterii obracając pokrywkę w kierunku strzałki za pomocą monety i
wyjmij taśmę izolacyjną. Ponownie zamknij zasobnik baterii.
Przyrząd jest gotowy do pracy.
Górny ekran pokazuje temperaturę wewnętrzną A.
Dolny ekran pokazuje temperaturę zewnętrzna B poprzez kabel.
Wyjmij baterię aby wyłączyć przyrząd.
Wartości maksymalne i minimalne
Przyciśnij przycisk MIN/MAX C; wyświetli się najwyższa i najniższa temperatura
wewnętrzna od ostatniego zresetowania.
Ponownie przyciśnij przycisk MIN/MAX C; wyświetli się najwyższa i najniższa
temperatura zewnętrzna od ostatniego zresetowania.
Aby przejść do ekranu bieżącej temperatury, ponownie przyciśnij przycisk MIN/MAX
C; przyrząd automatycznie zamknie tryb ustawień jeśli przez 15 sekund nie zostanie
użyty żaden przycisk.
Przyciśnij przycisk D podczas wyświetlania wartości maksymalnej i minimalnej aby
skasować zapisane odczyty maksymalne i minimalne i wyświetlić bieżące wartości.
Mocowanie
Umieśc termometr na ścianie w pobliżu okna za pomoca wbudowanej zawieszki na
gwoździu lub śrubie lub skorzystaj z podpórki na stolik.
Poprowadź przewód z czujnikiem przez otwarte okno na zewnątrz. Przewód dopasuje
się do kształtu parapetu. Uważaj na ostre krawędzie ram okiennych. Unikaj częstego
otwierania i zamykania okna.
Unikaj grzejników i bezpośredniego nasłonecznienia.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Pusty ekran.
Rozwiązanie
Sprawdź, czy biegunowość baterii jest poprawna (biegun + u góry).
Wymień baterię.
Problem
Nieprawidłowe wyświetlanie ekranu
Rozwiązanie
Wymień baterię.
Problem
Brak wyświetlania temperatury zewnętrznej
Rozwiązanie
Sprawdź zamocowanie przewodu.
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Specyfikacje
Zakres pomiarowy
Temperatura wewnętrzna – 10 st C do +50 st C
Temperatura zewnętrzna -40 st C do +70 st C
Dokładność +/- 1.0 st C przy 0 do +50 st C w innych temperaturach +/-2stC
Rozdzielczość 0,1stC
Przewód 150 cm
Zużycie mocy 1 x okrągła bateria CR2032
Wymiary 68 x 58 x 12 mm
Ciężar 37,2 gr z baterią
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