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Smiley pokazuje, czy           Wysuwana stopka lub mocowanie do ściany    
wilgotność powietrza  
jest optymalna 
 
Kieszonkowy (tylko 47 mm szerokości i wysokości) 
 
Czy jest sucho, wilgotno, gorąco czy zimno? Selina little dostarcza odpowiedzi na pierwszy rzut oka. 
Ta mała pani z higrometru jest nie tylko miła dla oka, ale także mówi ci, co zrobić z klimatem w 
pomieszczeniu. Jeśli Selina trochę pokazuje ci miły uśmiech, oznacza to, że wilgotność w twoim 
pokoju jest w porządku. 
 
Nieszczęśliwa buźka Seliny oznacza, że powinieneś coś zrobić z powietrzem w pomieszczeniu. Jeśli 
poziom wilgotności spadnie poniżej 40%, zwiększ go za pomocą nawilżacza. Poziom wilgotności 
powyżej 60% należy obniżyć do optymalnego poziomu za pomocą osuszacza. 
 
Wyposażony w naklejkę do montażu na ścianie i małą wysuwaną stopkę, możesz dopasować Selinę 
do dowolnego miejsca. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi ten mini higrometr zmieści się nawet do 
każdej torby podróżnej - co oznacza, że podczas podróży możesz również kontrolować klimat w 
pomieszczeniu. 
 
Specyfikacje 
Wskazanie zdrowej i niezdrowej wilgotności: 

= 40–60% 

= <40% i> 60% 
 
Dołączona naklejka do montażu na ścianie 
Wybór ° C lub ° F 
Zasilanie bateryjne …………………………………………………………………………..... 1 szt. w zestawie (typ CR2016) 
Zakres temperatur ............................................................................................ -10 ° C - +50 ° C (± 1 ° C) 
Wilgotność względna …………………………………………………………………………………………..... 10% - 98% (± 3%) 
Wymiary …………………………………………………………………………………….... 47 x 47 x 6 mm (szer. X wys. X gł.) 
Napięcie nominalne ……………………………………………………………………………………………………………...... 3 Volt 
Waga ................................................................................................................................................ 15 g 
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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 akumulatory i baterie. 

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). 
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