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Podstawowe ostrzeżenia 

Niebezpieczeństwo 

Ten symbol znajduje się przed każdą sekcją tekstu która obejmuje zagrożenia poważnych lub 

drobnych obrażeń ciała wynikające z niewłaściwego użycia produktu. 

Informacja 

Ten symbol znajduje się przed każdym fragmentem tekstu – który dotyczy ryzyka uszkodzenia mienia 

lub środowiska 

Ryzyko uduszenia 

Przechowuj materiały opakowania urządzenia, takie jak torby plastikowe i elementy gumowe poza 

zasięgiem dzieci, ponieważ te materiały stwarzają ryzyko uduszenia 

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 

To urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które są obsługiwane poprzez źródło zasilania 

(zasilanie/ baterie). Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji; w przeciwnym razie 

istnieje ryzyko porażenia prądem eklektycznym. 

Ryzyko ognia / wybuchu  

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatury. Używaj tylko 

rekomendowanych typów baterii. Nie wolno doprowadzić do zwarcia baterii, ani wrzucać je w ogień. 

Nadmierne ciepło lub niewłaściwa obsługa może powodować pożar, zwarcie lub wybuch. 

Ryzyko uszkodzenia mienia 

Nie wolno demontować urządzenia. W przypadku usterki prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 

Sprzedawca skontaktuje się z centrum serwisowym i może w razie potrzeby wysłać urządzenie do 

naprawy. 

Informacja 

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie wolno narażać urządzenia na nadmierną siłę, wstrząsy, kurz, 

ekstremalną temperaturę lub dużą wilgotność  - może to powodować wadliwe działanie, krótszą 

żywotność elektroniczną, uszkodzenie baterii lub zniekształcenie części. 
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Informacja 

Należy używać tylko zalecanych baterii. Zawsze należy wymieniać  na nowe wyładowane lub słabe 

baterie na nowe kompletne zestawy baterii o pełnej pojemności. Nie używać baterii różnych marek 

lub o różnych pojemnościach. Usuń baterie z urządzenia jeśli nie były używane przez dłuższy czas.  

Informacja 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia baterii.  

Deklaracja zgodności EC 

 
Firma Bresser GmbH oświadcza, że urządzenie (Stacja pogodowa / Art.Nr .: 70-00010) jest zgodne z 

odpowiednimi wytycznymi i odpowiadającymi mu normami dyrektywy 1999/5 / EG. 

Czyszczenie i konserwacja 

Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasilania (wyjmij wtyczkę i wyciągnij baterie) 

Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy użyć tylko suchej ściereczki. Aby uniknąć 

uszkodzenia części elektronicznych, nie używaj żadnych płynów czyszczących. 

Informacje dotyczące utylizacji 

a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami 

gospodarstwa domowego. Pod koniec  okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  

odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  

oddzielnie 

b) Akumulatory  

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i  

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na  
śmieci po lewej stronie). 
Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  
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gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  
przyczynić się do ochrony środowiska. 
W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 

 
 
 
Zawartość dostawy 
Czujnik temperatury i wilgotności (zestaw 3 czujników), instrukcja obsługi 
Potrzebne baterie (nie dołączone w dostawie); 1 bateria guzikowa (3,0 V, typu CR2032). 
Przegląd części: 
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1. Wyświetlacz 
Wskazuje wewnętrzną wilgotność oraz temperaturę, wskaźnik komfortu 
2. Otwór montażowy na ścianę 

Ten otwór umożliwia montaż urządzenia na ścianie 

3. Komora baterii 

4. Podstawka 

Dołącz ją do czujnika aby umożliwić ustawienie go na płaskiej powierzchni 

5. Przycisk OC/OF 

Ten przycisk umożliwia przełączanie pomiędzy (OC) Celsjusza a (OF) Fahrenheita  

Zasilanie  

1. Otwórz pokrywę komory baterii 

2. Włóż jedną baterię (CR2032 3,0 V) zgodnie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji 

3. Zamknij komorę baterii 

Działanie 

Temperatura i wilgotność 

1. Naciśnij przycisk OC/OF aby przełączyć wyświetlaną temperaturę między (OC) Celsjusza i (OF) 

Fahrenheita. 

2. Gdy baterie są włożone, jednostka główna zacznie wyświetlać pomiary wewnętrzne. 

3. Istnieją 3 różne symbole służące do wyświetlenia klimatu wewnętrznego jak poniżej: 

Poziom komfortu 

 - Wilgotność jest na poziomie 40% lub niższym 

 - wilgotność jest na poziome 70% lub wyższym 

- wilgotność jest wyższa niż 40% ale niższa niż 70%; w tym samym czasie temperatura jest 

wyższa niż 20OC (68OF), lecz niższa niż 27OC (80,6 OF) 

Specyfikacja techniczna 

Pomiar 

Zakres temperatury wewnętrznej……………………………………………………………………………………………..0-50° C 

Podziałka dla temperatury………………………………………………………………………………………….……………….0,1° C 

Zakres wilgotności…………………………………………………………………………………………………………………….20-90% 

Podziałka dla wilgotności……………………………………………………………………………………………………………..….1% 

Zasilanie..............................................................................................1 bateria guzikowa CR2032 3,0 V 
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Gwarancja i serwis 

Regularny okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. 

Aby skorzystać z przedłużonego okresu gwarancji dobrowolnej, jak zostało to stwierdzone wymagane 

jest zarejestrowanie w naszej witrynie internetowej. 

Możesz zapoznać się z pełnymi warunkami gwarancyjnymi oraz informacjami o przedłużeniu 

okresu  gwarancji oraz szczegółami naszych usług na stronie www.bresser.de/warranty_terms. 

Czy chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tego produktu w danym języku? 

Odwiedź naszą stronę internetową za pośrednictwem poniższego linku (kod QR). 

 

Alternatywnie możesz też wysłać e-maila do manual@bresser.de lub 

zostawić wiadomość na +49 (0) 28 72 - 80 74-220 *. Proszę zawsze podać twoje imię, dokładny adres, 

ważny numer telefonu i adres e-mail, jak również numer artykułu. 

 

 


