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Digitální teploměr s vlhkoměrem STYLE          
 

 
 

Obj. č.: 67 21 96 
 

 
 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního teploměru s vlhkoměrem STYLE.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku 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! 
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Úvod 

Tento elektronický teploměr s vlhkoměrem představuje ideální měřicí přístroj pro kontrolu klimatu v místnosti.  

Příliš vlhký vzduch v místnosti škodí zdraví a podporuje vznik plesnivých skvrn a nebezpečných plísní.   

Ale také příliš suchý vzduch v místnosti může různým způsobem negativně ovlivnit to, jak se cítíme.                       
Pokožka, sliznice a dýchací orgány jsou zatěžovány a domácí zvířata, rostliny, dřevěné podlahy a starožitný 
nábytek trpí také. 

Tím, že budete sledovat teplotu a vlhkost vzduchu v místnostech, zajistíte si příjemné a zdravé klima v místnosti 
a také ušetříte náklady na topení. 

 

Ovládací prvky   

 

 

Tlačítka   
A: Tlačítko „SET“ 
B: Tlačítko „SWITCH“ 
C: Tlačítko „MAX/MIN“ 
 
Pouzdro  
D: Zavěšení na stěnu 
E: Stojánek (odnímatelný) 
F: Přihrádka na baterie 
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Funkce 

• Kontrola teploty a vlhkosti vzduchu v zájmu zdravého klimatu v místnosti  

• Ukazatel komfortní zóny, nejvyšších a nejnižších hodnot a času 

Uvedení do provozu 
• Odstraňte stojánek tím, že ho opatrně sklopíte dolů. 

• Otevřete přihrádku na baterie tím, že víčkem otáčíte pomocí nějaké mince proti směru otáčení hodinek. 
Odstraňte z baterie ochrannou fólii. 

• Přihrádku na baterie znovu uzavřete.  

• Na okamžik se rozsvítí všechny segmenty. 

• Přístroj je nyní připraven k provozu.  

• Na horním displeji se zobrazuje čas a komfortní zóna, na prostředním displeji aktuální teplota a na spodním 
displeji vlhkost vzduchu. 

  

Nastavení času 
• Do režimu nastavení času se dostanete po vložení baterie nebo poté, co jste na 3 sekundy podrželi           

stisknuté tlačítko „SET“. 

• Začnou blikat hodiny. 

• Stisknutím tlačítka „SWITCH“ nastavte hodinu. 

• Stiskněte tlačítko „SET“ a stejným způsobem nastavte minuty. 

• Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko stisknuté.  

• Stisknutím tlačítka „SET“ nastavení potvrdíte. 

Zobrazení teploty 
• Stisknutím tlačítka „SET“ můžete v normálním režimu přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních                 

Celsia (°C) a stupních Fahrenheita (°F).  

• Pokud jste se rozhodli pro stupně Fahrenheita, přejdou hodiny do 12hodinového formátu zobrazení času             
(po 12. hodině se na displeji zobrazuje „PM“). 

Maximální a minimální hodnoty 
• Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“. 

• Na displeji se objeví „MAX“. Zobrazí se nejvyšší teplota a vlhkost vzduchu.  

• Stiskněte tlačítko ještě jednou. 

• Na displeji se objeví „MIN“. Zobrazí se nejnižší teplota a vlhkost vzduchu.  

• Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ ještě jednou a přejděte zpět do normálního režimu. 

• V příslušném režimu můžete hodnoty vymazat stisknutím tlačítka „SET“. 

• Na displeji se objeví „--.-°C“ a „--.- %“. 

Stupeň komfortu 

• Na displeji se objeví „smajlík“, který indikuje stupeň komfortu klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu 40 až 60 %). 
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Displej 

• Pomocí tlačítka „SWITCH“ můžete v normálním režimu přepínat mezi zobrazením teploty a vlhkosti            
vzduchu ve velkém formátu.  

Umístění a připevnění přístroje 

• Přístroj můžete opřít o stojánek nebo ho můžete zavěsit na hřebík ve stěně. 

Výměna baterie  

• Pokud se objeví symbol baterie, vyměňte baterii (CR2032).  

• Ujistěte se, že jste baterii vložili správně (kladným pólem nahoru). Slabé baterie byste měli co nejdříve  
vyměnit, abyste předešli jejich vytečení.  

Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                        
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru s vlhkoměrem. 
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. 

 

 

 

 

Teploměr s vlhkoměrem 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 displej a pouzdro výrobku.  

  

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad             
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

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

Technické údaje 
Rozsah měření teploty    –20 °C až 50 °C (–4 °F až 122 °F) 

Přesnost     0 °C až +40 °C ±1 °C, jinak 1,5 °C 

Rozlišení     0,1 °C 

Rozsah měření vlhkosti vzduchu  20 % až 99 % 

Přesnost     35 % až 75 % ±4 % 

Zobrazení „Lo“     = teplota klesla pod –20 °C  

Knoflíková baterie    CR2032 

 

Záruka 
 

Na digitální teploměr s vlhkoměrem poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

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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