
Instrukcja obsługi

uniwersalna dla instrumentów pomiarowych mechanicznych TFA

stacji pogody, barometrów, termometrów, higrometrów, termohigrometrów

Spis treści

1. barometr mechaniczny

2. higrometr mechaniczny

3. termometr mechaniczny
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________________________________________________________________________

BAROMETR MECHANICZNY
________________________________________________________________________

1. Uwagi ogólne

• Dzi$kujemy za zakup barometru mechanicznego w sklepie MeteoPlus. Instrument umo=liwi Ci pomiar ci?nienia
atmosferycznego w pomieszczeniach. 

• Instrument nie powinien by! umiejscowiony na ?cianie zewn$trznej budynku, kt$ra zmienia w ci%gu dnia/roku
swoj% temperatur$.  Co wi$cej,  instrument  nie  powinien  r$wnie=  by! lokalizowany w bezpo?rednim pobli=u
'r$deł ciepła (kuchenka, grzejnik, itp.). 

• Chro+ instrument przed bezpo?rednim promieniowaniem słonecznym, gdy= jego nagrzewanie si$ mo=e istotnie
wpływa! na reprezentatywno?! pomiaru i trwało?! samego instrumentu. 

• Instrument  na  czas  transportu  ustawiony  jest  w  tryb,  w  kt$rym  ci?nienie  atmosferyczne  nie  podlega
prawidłowemu pomiarowi. 

2. Przygotowanie do pracy

• Instrument  na czas magazynowania  i  transportu znajduje si$  w stanie  zablokowanym, co chroni  go przed
wstrz%sami,  znacznymi  zmianami  temperatury,  itp.  mog%cymi  prowadzi!  do  rozkalibrowania  mechanizmu.
Przed  pierwszym  u=yciem  (ewentualnie  w  ramach  rekalibracji)  nale=y  dokona!  jednorazowej  kalibracji
jednopunktowej instrumentu wg poni=szej instrukcji:

➔ do kalibracji słu=y ?rubka w tylnej cz$?ci instrumentu (otw$r zlokalizowany centralnie),

➔ kalibracji nale=y dokona! przy u=yciu małego, płaskiego ?rubokr$tu, przekr$caj%c ?rubk$ kalibracyjn%
w praw% stron$,

➔ rezultatem ww.  czynno?ci  powinno by!  poruszenie  si$  wskaz$wki  gł$wnej  na  tarczy  barometru  w
kierunku mniejszych warto?ci (w lewo patrz%c od przodu),

➔ nale=y sprawdzi! czy wskaz$wka mo=e porusza! si$ po całym zakresie skali (kr$c%c ?rubk% w lewo i
prawo), je?li nie, nale=y w$wczas cofn%! wskaz$wk$ o jeden obr$t przez doln% cz$?! skali,

➔ po wykonaniu ww. czynno?ci nale=y ustawi! wła?ciw% warto?! ci?nienia dla danej lokalizacji / czasu
sprawdzaj%c j% na instrumencie referencyjnym lub np. w internetowych serwisach pogodowych.

• Redukowanie  ci?nienia  atmosferycznego  do  poziomu  morza  zapewnia  mo=liwo?!  por$wnywania  warto?ci
bezwzgl$dnych ci?nienia pomi$dzy r$=nymi lokalizacjami. Konieczno?! ta wynika z faktu, =e wraz ze wzrostem
wysoko?ci n.p.m. ci?nienie atmosferyczne spada w przybli=eniu o 1 hPa na ka=de 8 m. 

3. Wykonywanie pomiarów

• W celu uzyskania mo=liwie dokładnego pomiaru bezpo?rednio przed odczytem nale=y leciutko pukn%!/stukn%!
palcem w przezroczyst% pokryw$ instrumentu, aby zwolni! ewentualne opory mechaniczne mog%ce blokowa!
wskaz$wk$ w pozycji innej ni= wła?ciwa dla danego momentu. 

• Staraj si$ dokonywa! pomiar w taki spos$b, aby patrzy! na instrument prostopadle. 

• Wskaz$wka pomocnicza  wyposa=ona w zewn$trzne  pokr$tło  znajduj%ce  si$  w przedniej,  ?rodkowej  cz$?ci
instrumentu słu=y do odnotowywania zmian/tendencji  ci?nienia. W momencie odczytu nale=y j% zr$wna! ze
wskaz$wk% gł$wn%, dzi$ki czemu podczas kolejnego odczytu b$dziesz m$gł/mogła okre?li! zmian$ i tendencj$
ci?nienia atmosferycznego. 

4. Dokładno?  pomiaru 

• Amatorskie barometry mechaniczne charakteryzuj% si$ znacznie mniejsz% dokładno?ci%, a tak=e bezwładno?ci%
pomiar$w  (czas  reakcji  na  zmiany  ci?nienia)  ni=  instrumenty  profesjonalne  stosowane,  np.  na  stacjach
meteorologicznych. W zwi%zku z powy=szym wskazania barometru mog% czasem do?! istotnie odbiega! od
informacji pochodz%cych z urz%dze+ profesjonalnych szczeg$lnie w przypadku du=ych waha+ ci?nienia. 

• Dokładno?!  amatorskich  barometr$w  mechanicznych  jest  por$wnywalna  z  dokładno?ci%  barometr$w
wchodz%cych w skład amatorskich elektronicznych stacji meteorologicznych (przez niespecjalist$w nazywanych
cz$sto profesjonalnymi) i wynosi około ±5 hPa. 

USUWANIE ODPADÓW:

Nigdy nie wyrzucaj zu=ytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument mo=esz  zwr$ci! je swojemu
sprzedawcy lub przekaza! do punktu selektywnej zbi$rki odpad$w w celu ochrony ?rodowiska.

Nast$puj%ce symbole metali ci$=ki oznaczaj%: Cd – kadm, Hg – rt$!, Pb – oł$w.

Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektyw% UE dotycz%c% odpadk$w elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Nie  wyrzucaj  instrumentu  do  pojemnika  z  niesegregowanymi  odpadami.  Jako  konsument  mo=esz  zwr$ci!  je  swojemu
sprzedawcy lub przekaza! do punktu selektywnej zbi$rki odpad$w w celu ochrony ?rodowiska. 
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________________________________________________________________________

HIGROMETR MECHANICZNY
________________________________________________________________________

1. Uwagi ogólne

• Dzi$kujemy  za  zakup  higrometru mechanicznego  w  sklepie  MeteoPlus. Instrument  umo<liwi  Ci  pomiar
wilgotności powietrza w pomieszczeniach. 

• Instrument nie powinien by  umiejscowiony na ścianie zewn$trznej budynku, kt#ra zmienia w ci$gu dnia/roku
swoj$ temperatur$.  Co wi$cej,  instrument  nie  powinien  r#wnie<  by  lokalizowany w bezpośrednim pobli<u
&r#deł ciepła (kuchenka, grzejnik, itp.). 

• Chro* instrument przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, gdy< jego nagrzewanie si$ mo<e istotnie
wpływa  na reprezentatywnoś  pomiaru i trwałoś  samego instrumentu. 

2. Przygotowanie do pracy

• Instrument dostarczany jest w stanie gotowym do u<ycia. W razie potrzeby rekalibracji, co mo<e mie  miejsce
zazwyczaj  po  kilku  latach  u<ytkowania,  mo<liwe  jest  wykonanie  kalibracji  jednopunktowej  instrumentu  wg
poni<szej instrukcji:

➔ owi* instrument wilgotnym kawałkiem materiału, np. zwil<on$ ścierk$ kuchenn$ i pozostaw tak higrometr
na około p#ł godziny,

➔ po odwini$ciu instrumentu powinien on wskazywa  wilgotnoś  wzgl$dn$ powietrza na poziomie 95- 98%,

➔ jeśli instrument po tym zabiegu wskazuje ni<sz$ lub wy<sz$ wartoś  wilgotności wzgl$dnej konieczna jest
kalibracja czujnika

➔ do  kalibracji  niezb$dny b$dzie mały  śrubokr$t, kt#rym nale<y pokr$ci  w lewo lub w prawo  mał$ śrubk$
znajduj$c$ si$ w tylnej, centralnej cz$ści urz$dzenia, obserwuj$c w kt#r$ stron$ porusza si$ wskaz#wka, 

➔ ustaw odpowiednio wysok$ wartoś , tj. 95-98%,

➔ cały proces kalibracji po odwini$ciu wilgotnej szmatki powinien trwa  mo<liwie kr#tko,

• Jeśli higrometr posiada obudow$ drewnian$ postaraj si$, aby nie kontaktowała si$ ona bezpośrednio z mokrym
materiałem, gdy< mo<e ulec uszkodzeniu.

• Nie przekr$caj śruby kalibracyjnej zbyt gwałtownie, aby nie uszkodzi  mechanizm#w instrumentu.

• Ze wzgl$du na konstrukcj$ instrumentu nie powinien on pracowa  w środowisku silnie zapylonym.

3. Wykonywanie pomiarów

• W celu uzyskania mo<liwie dokładnego pomiaru bezpośrednio przed odczytem nale<y leciutko pukn$  / stukn$ 
palcem w przezroczyst$ pokryw$ instrumentu, aby zwolni  ewentualne opory mechaniczne mog$ce blokowa 
wskaz#wk$ w pozycji innej ni< właściwa dla danego momentu. 

• Staraj si$ dokonywa  pomiar w taki spos#b, aby patrzy  na instrument prostopadle.

4. Dokładno?  pomiaru 

• Amatorskie  higrometry mechaniczne  charakteryzuj$  si$  znacznie  mniejsz$  dokładności$,  a  tak<e
bezwładności$ pomiar#w (czas reakcji na zmiany wilgotności) ni< instrumenty profesjonalne stosowane, np. na
stacjach meteorologicznych.

• Dokładnoś  amatorskich  higrometr#w  mechanicznych  jest  por#wnywalna  z  dokładności$  higrometr#w
wchodz$cych w skład amatorskich elektronicznych stacji meteorologicznych (przez niespecjalist#w nazywanych
cz$sto profesjonalnymi) i wynosi około ±5%.

• Po odpowiednio wykonanej kalibracji  mo<liwe jest  osi$gni$cie dokładności rz$du ±3% w zakresie wilgotności
30% do 80%. Dla pozostałych zakres#w dokładnoś  przyrz$du jest ni<sza.

USUWANIE ODPADÓW:

Nigdy nie wyrzucaj zu<ytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument mo<esz  zwr#ci  je swojemu
sprzedawcy lub przekaza  do punktu selektywnej zbi#rki odpad#w w celu ochrony środowiska.

Nast$puj$ce symbole metali ci$<ki oznaczaj$: Cd – kadm, Hg – rt$ , Pb – oł#w.

Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektyw$ UE dotycz$c$ odpadk#w elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Nie  wyrzucaj  instrumentu  do  pojemnika  z  niesegregowanymi  odpadami.  Jako  konsument  mo<esz  zwr#ci  je  swojemu
sprzedawcy lub przekaza  do punktu selektywnej zbi#rki odpad#w w celu ochrony środowiska. 

UWAGA! 

Nieliczne modele nie posiadaj$ mo<liwości regulacji – kalibracji mechanizmu pomiarowego!
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________________________________________________________________________

TERMOMETR MECHANICZNY
________________________________________________________________________

1. Uwagi ogólne

• Dzi$kujemy  za  zakup  termometru mechanicznego  w  sklepie  MeteoPlus. Instrument  umo<liwi  Ci  pomiar
temperatury powietrza w pomieszczeniach. 

• Instrument nie powinien by? umiejscowiony na  cianie zewn$trznej budynku, kt#ra zmienia w ci$gu dnia/roku
swoj$ temperatur$.  Co wi$cej,  instrument  nie  powinien  r#wnie<  by? lokalizowany w bezpo rednim pobli<u
&r#deł ciepła (kuchenka, grzejnik, itp.). 

• Chro* instrument przed bezpo rednim promieniowaniem słonecznym, gdy< jego nagrzewanie si$ mo<e istotnie
wpływa? na reprezentatywno ? pomiaru i trwało ? samego instrumentu. 

2. Przygotowanie do pracy

• Instrument dostarczany jest w stanie gotowym do u<ycia. W razie potrzeby rekalibracji, co mo<e mie? miejsce
zazwyczaj  po  kilku  latach  u<ytkowania,  mo<liwe  jest  wykonanie  kalibracji  jednopunktowej  instrumentu  wg
poni<szej instrukcji:

➔ do kalibracji słu<y  rubka w tylnej cz$ ci instrumentu (otw#r zlokalizowany centralnie),

➔ kalibracji  nale<y dokona? przy u<yciu małego, płaskiego  rubokr$tu, przekr$caj$c  rubk$ kalibracyjn$ w
praw$ lub lew$ stron$,

➔ rezultatem ww. czynno ci powinno by? poruszenie si$ wskaz#wki gł#wnej na tarczy termometru,

➔ nale<y  ustawi?  wła ciw$  warto ?  temperatury  dla  danej  lokalizacji  /  czasu  sprawdzaj$c  j$  na  innym
czujniku, tzw. referencyjnym.

• Nie przekr$caj  ruby kalibracyjnej zbyt gwałtownie, aby nie uszkodzi? mechanizm#w instrumentu.

3. Wykonywanie pomiarów

• W celu uzyskania mo<liwie dokładnego pomiaru bezpo rednio przed odczytem nale<y leciutko pukn$? / stukn$?
palcem w przezroczyst$ pokryw$ instrumentu, aby zwolni? ewentualne opory mechaniczne mog$ce blokowa?
wskaz#wk$ w pozycji innej ni< wła ciwa dla danego momentu. 

• Staraj si$ dokonywa? pomiar w taki spos#b, aby patrzy? na instrument prostopadle.

4. Dokładno?  pomiaru 

• Amatorskie  termometry  mechaniczne  charakteryzuj$  si$  znacznie  mniejsz$  dokładno ci$,  a  tak<e
bezwładno ci$ pomiar#w (czas reakcji na zmiany temperatury) ni< instrumenty profesjonalne stosowane, np. na
stacjach meteorologicznych.

• Amatorskie termometry mechaniczne charakteryzuj$ si$ por#wnywaln$ dokładno ci$ pomiar#w do amatorskich
instrument#w elektronicznych.

• Po  odpowiednio  wykonanej  kalibracji  instrument  powinien  osi$gn$?  dokładno ?  rz$du  ±1°C  w  warunkach
pokojowych.

USUWANIE ODPADÓW:

Nigdy nie wyrzucaj zu<ytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument mo<esz  zwr#ci? je swojemu
sprzedawcy lub przekaza? do punktu selektywnej zbi#rki odpad#w w celu ochrony  rodowiska.

Nast$puj$ce symbole metali ci$<ki oznaczaj$: Cd – kadm, Hg – rt$?, Pb – oł#w.

Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektyw$ UE dotycz$c$ odpadk#w elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Nie  wyrzucaj  instrumentu  do  pojemnika  z  niesegregowanymi  odpadami.  Jako  konsument  mo<esz  zwr#ci?  je  swojemu
sprzedawcy lub przekaza? do punktu selektywnej zbi#rki odpad#w w celu ochrony  rodowiska. 

UWAGA! 

Nieliczne modele nie posiadaj$ mo<liwo ci regulacji – kalibracji mechanizmu pomiarowego!
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