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CYFROWY TERMOMETR DO K ĄPIELI NUK 
art. nr: 256.379 

 
Instrukcja u Ŝytkowania 

 
Dziękujemy, Ŝe zakupili Państwo cyfrowy termometr do kąpieli firmy NUK! Nasz wesoły 
termometr w kształcie rozgwiazdy nie tylko dokładnie mierzy temperaturę wody w wannie, 
lecz takŜe zapewnia dobrą zabawę w kąpieli. 
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją uŜytkowania przed uŜyciem produktu oraz 
o przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, w razie gdyby była w przyszłości potrzebna. 
Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji moŜe spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub obraŜenia ciała. 
 
UŜytkowanie 
Przeznaczony tylko do uŜytku domowego, do mierzenia wody w wannie. 
 
Opakowanie zawiera: 

- cyfrowy termometr do kąpieli  
- baterię CR2032 
- zapasową uszczelkę do pokrywki na komorę baterii 
- instrukcję uŜytkowania 

 
WaŜne informacje: 

• Nie naleŜy dezynfekować termometru w sterylizatorze parowym ani go 
wygotowywać, poniewaŜ moŜe to uszkodzić produkt. Maksymalna temperatura 
czyszczenia to 60°C. 

• Nigdy nie otwierać produktu, chyba Ŝe w celu wymiany baterii.  
• Termometru nie naleŜy umieszczać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. 
• Nie naleŜy uŜywać ścierających ani Ŝrących środków czystości. 
• Uszkodzony termometr naleŜy wyrzucić w sposób opisany w punkcie „Utylizacja”. 
• UŜywać tylko baterii typu CR2032. WłoŜenie niewłaściwej baterii moŜe spowodować 

uszkodzenie produktu. 
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa wybuchu, baterii nie naleŜy ładować, podgrzewać ani 

podpalać. 
• Nigdy nie wolno próbować otwierać baterii. 
• Baterię naleŜy natychmiast wyjąć, jeŜeli jest wyczerpana lub jeŜeli urządzenie nie 

będzie uŜywane przez dłuŜszy czas.. Wyciekające baterie mogą uszkodzić urządzenie. 
 
Uwaga! 

• Upewnij się, Ŝe woda w kąpieli ma równomierną temperaturę – ryzyko oparzenia! 
• Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru. Termometru moŜna uŜywać tylko pod 

nadzorem osoby dorosłej. 
• Przechowywać baterię, pokrywkę komory baterii oraz jej uszczelkę w miejscu 

niedostępnym dla dziecka – ryzyko obraŜeń i zakrztuszenia. 
• W przypadku połknięcia baterii naleŜy natychmiast skonsultować się z lekarzem. 
• JeŜeli termometr jest uszkodzony lub w jakikolwiek sposób zepsuty, naleŜy przestać 

go uŜywać, poniewaŜ mogą się z niego wydostać małe części, którymi moŜna się 
zranić lub zakrztusić. 
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UŜytkowanie cyfrowego termometru do kąpieli 
Termometr cyfrowy ma wewnętrzny włącznik, który reaguje na wibracje. 

1. Aby włączyć termometr, klepnij nim delikatnie o swoją drugą dłoń lub o jakiś 
przedmiot.  
Cyfrowy wyświetlacz pokazuje najpierw temperaturę otoczenia. 

2. Zamieszaj wodę w wannie, aby miała jednakową temperaturę. 
3. WłóŜ termometr do wody w wannie, tak aby wyświetlacz skierowany był do góry 

i odczytaj temperaturę. 
- Zalecamy, aby temperatura wody do kąpieli wynosiła maksymalnie 37°C. 
- Lampka nad cyfrowym wyświetlaczem miga na czerwono, a na samym 

wyświetlaczu wynik pomiaru pokazuje się na zmianę z napisem „HOT” – jeŜeli 
woda ma temperaturę 39°C lub więcej. Oznacza to, Ŝe woda jest wtedy za ciepła 
do kąpania niemowlęcia lub małego dziecka. 

- Na wyświetlaczu pojawia się napis „COLD”, jeŜeli temperatura wody wynosi 
32°C lub mniej – oznacza to, Ŝe woda jest wtedy za chłodna do kąpania 
niemowlęcia lub małego dziecka. 

4. NaleŜy kontrolować temperaturę podczas kąpieli. 
5. Po zakończeniu kąpieli wyjmij termometr z wody i wytrzyj go do sucha szmatką. 
6. JeŜeli termometr jest brudny, moŜna go umyć wodą z łagodnym mydłem. 
7. Cyfrowy termometr do kąpieli wyłącza się automatycznie po 1 godzinie. 
8. Po uŜyciu przechowywać termometr w suchym miejscu. 

 
 
Wymiana baterii 
Uwaga! Termometr moŜna zanurzać w wodzie tylko wtedy, gdy uwaŜnie przestrzegało 
się instrukcji zmiany baterii. 
 
Cyfrowy termometr do kąpieli NUK działa tylko i wyłącznie na baterię CR2032. Baterie 
naleŜy wymienić, wtedy gdy wyświetlacz słabo pokazuje temperaturę. Baterię powinna 
zmieniać osoba dorosła. 
 
Uwaga! Termometr musi być całkiem suchy w czasie zmieniania baterii. 
 

1. Obrócić termometr, tak aby widać było jego spód. 
2. Otwórz komorę baterii uŜywając widelca, aby przekręcić 

pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
(w kierunku strzałki przy napisie „OPEN”). 
Uwaga: Po jakimś czasie pokrywa komory baterii moŜe lekko 
przywrzeć i moŜe być cięŜko ją zdjąć. PodwaŜ pokrywę komory 
baterii za pomocą cienkiego przedmiotu, np. pilniczka. 

3. Wyjmij zuŜytą baterię. 
4. WłóŜ nową baterię. Upewnij się, Ŝe biegun ujemny („-”) 

jest skierowany ku dołowi, a dodatni („+”) – do góry. 
5. Sprawdź, czy uszczelka pokrywy znajduje się na swoim 

miejscu (w górnym rowku) i się nie zsunęła. 
6. Przykręć z powrotem pokrywę komory baterii w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara za pomocą widelca. 
 
 
 

DOBRZE  ŹLE 
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Dane techniczne 
 
Zasilanie:   1 bateria typu CR2032, 3V 
Wytrzymałość baterii: ok. 1 rok (przy uŜytkowaniu 1 godzinę dziennie) 
Zakres pomiaru:  od 0°C do 50°C 
Dokładność pomiaru:  ±1°C w zakresie od 20 do40°C 
Skala:    1°C 
 
 
Utylizacja 

W Unii Europejskiej symbol przekreślonego śmietnika na kółkach oznacza, Ŝe 
produkt naleŜy oddać do specjalnego punktu zbiórki. Dotyczy to produktu 
i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Tak oznaczonych 
produktów nie wolno wyrzucać do domowego kosza na śmieci, lecz trzeba je 
oddawać do punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Recykling pomaga zmniejszyć zuŜycie surowców i chronić środowisko. 
 

Baterii nie naleŜy wyrzucać do domowego kosza na śmieci. NaleŜy je wyrzucić do 
specjalnego pojemnika na zuŜyte baterie, które są wystawione w punktach sprzedaŜy 
baterii lub w lokalnych punktach zbiórki. Baterie oraz akumulatorki oznaczone 

następującymi literami mogą zawierać szkodliwe substancje, m.in.: Cd (kadm), Hg (rtęć), Pb 
(ołów). Cieknące baterie naleŜy oddać do specjalnego punktu zbiórki w zamkniętej 
plastikowej torebce. 
 
 
Gwarancja 
Poza zobowiązaniami sprzedawcy wynikającymi z umowy kupna-sprzedaŜy, producent 
udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia pod warunkiem jego 
prawidłowej obsługi i przestrzegania instrukcji obsługi. NaleŜy przedłoŜyć dowód zakupu 
potwierdzający datę zakupu oraz typ urządzenia. Niniejsza gwarancja producenta nie 
ogranicza ustawowych praw kupującego w stosunku do sprzedawcy.  
W okresie obowiązywania gwarancji zobowiązujemy się do usunięcia wszystkich wad 
materiału oraz wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje baterii.  
Niewielkie odchylenia od idealnego stanu, nieznacznie wpływające na wartość i przydatność 
urządzenia do uŜycia nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie dotyczy równieŜ uszkodzeń 
urządzenia spowodowanych nieobjętymi zakresem naszej odpowiedzialności uszkodzeniami 
w czasie transportu, niezgodnym z przeznaczeniem uŜytkowaniem albo nieprawidłową 
konserwacją bądź ingerencją nieupowaŜnionych przez nas osób trzecich.  
Usługa gwarancyjna polega, według naszego uznania, na naprawie, wymianie części lub 
wymianie urządzenia. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie powoduje ani przedłuŜenia, ani 
ponownego rozpoczęcia upływu okresu gwarancji. Termin gwarancji na wbudowane części 
zamienne kończy się wraz z upływem terminu gwarancji na całe urządzenie. Wszelkie inne 
roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze związane ze szkodami powstałymi 
poza obrębem urządzenia, są wyłączone z zakresu gwarancji, o ile odpowiedzialność cywilna 
za takie uszkodzenia nie jest przewidziana ustawowo. 
Nie ponosimy kosztów transportu oraz związanego z nim ryzyka. Przesłanie urządzenia bez 
dowodu zakupu potwierdzającego datę zakupu traktowane będzie jak zlecenie odpłatnej 
naprawy. Naprawa urządzenia następuje dopiero po uzgodnieniu z klientem. 
Prosimy zachować adres producenta, numer artykułu i numer serii na wypadek ewentualnych 
pytań. 
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Deklaracja zgodności 
Urządzenie spełnia wszelkie odpowiednie europejskie dyrektywy oraz ich lokalne 
odpowiedniki lub przepisy je wprowadzające. odpowiednie przepisy krajowe. Są one 
wymienione w deklaracji zgodności UE, o którą moŜna wystąpić do producenta. MoŜna ją 
takŜe znaleźć na stronie internetowej www.nuk.de. 
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Centrum serwisowe 
 
Dystrybutor w Polsce: 
BABY LAND Dariusz Staniszewski 
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa 
biuro: ul Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła 
tel./faks: 22 773 36 76 (78, 79, 81) 
www.nuk.pl 
 
 
Producent  
 
MAPA GmbH 
Industriestraße 21-25 
27404 Zeven 
Niemcy 
www.nuk.com 
 
NUK is a registered trademark of MAPA GmbH, Germany. 


