
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

HIGROMETR TERMOMETR ZEGAR 

WILGOTNOŚCIOMIERZ HTC – 2 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Tworzywo: plastik 

• Kolor: biało-czarny 

• Duży czytelny wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, czas/datę 
i wilgotność powietrza. 

• Możliwość sprawdzenia temperatury w stopniach C/F 

• Funkcja zapamiętywania największej i najmniejszej temperatury. 

• Wyposażony w praktyczną podpórkę 

• Zakres mierzonych temperatur: -10°C -70°C 

• Dokładność mierzonych temperatur +/- 1° C 

• Zakres mierzonej wilgotności powietrza: 10% - 99% RH. 

• Dokładność mierzonej wilgotności powietrza +/- 5%. 

• Dwa zakresy wyświetlania czasu: 12h lub 24h. 

• Funkcja alarmu. 

• Wyświetlanie daty: dzień i miesiąc 

• Zasilanie: 1 x bateria AAA (w zestawie). 

MONTAŻ BATERII 

1. Otwórz osłonę baterii. 
2. Włóż baterię AAA zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z 

produktu.  

4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z 

baterii nowych i wyczerpanych.  



5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 

 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące 

jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na 

odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy 

mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp 

wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzeniu elementów 

elektronicznych.  

3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego 

ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia 

produktu.  

4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast 

przerwać korzystnie.  

5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy 

więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości.  
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