
 

Mechanické počítadlo                                                 

 
 

Obj. č.: 10 08 13 
 

 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mechanického počítadla Voltcraft.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje        
do provozu  a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste    
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Charakteristika 
 

S tímto přístrojem můžete přesně registrovat všechny početní operace, jako snímání průběhů 
pohybu, počítání kusového zboží atd.  
 
S odnímatelným upevňovacím podstavcem (Ø 53 mm) pro montáž na stůl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy                     
do počítadla. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné 
vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu 
záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou 
malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují 
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

Mechanické počítadlo nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, 
mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro           
nebo součásti výrobku. Nenamáčejte počítadlo do vody nebo do jiných kapalin.  

 
Recyklace 
 

Likviduje odpad na konci  doby životnosti přístroje přiměřeně podle                                   
platných zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Záruka 
 

Na mechanické počítadlo poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 
 

Technické údaje 
 
Barva:    Kov  

Typ:                   100814  

Počet míst:   4 

Rozsah počítadla:  0 – 9999 

Pouzdro:   Chromované kovové  

Hmotnost:   75 g 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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