
   
 
 
 

Teploměr a vlhkoměr Mobile Alerts        
MA10350 s vodním senzorem 
 
 
 
Obj. č.: 126 95 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru a vlhkoměru Mobile Alerts MA10350. 
 

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 k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Účel použití 
Tento senzor je určen pro použití v systému MOBILE-ALERTS a lze jej aplikovat pouze v tomto 
systému. Pro použití senzoru budete potřebovat bránu MOBILE ALERTS. 
 

Nastavení senzoru 
Otevřete schránku pro baterie na teplotním senzoru a vložte dovnitř 2 baterie velikosti AAA při 
zachování jejich správné polarity. Vodní sondu (s logem H2O v horní části) položte na místo, kde se 
může objevit únik vody (např. do prostoru za pračkou). 
 

Přidání senzoru 
Otevřete aplikaci a zobrazí se hlavní stránka. Poklepejte na položku „Add new sensor“ (přidat nový 
senzor) a naskenujte QR kód, který najdete na zadní straně teplotního senzoru. Poté nastavte název 
senzoru.  
 
 

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! 

 

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! 
 

Technické údaje 
 

Napájení: 2x alkalická baterie AAA 
Životnost baterií: cca 2 roky 
Rozsah měření teploty: -39,9 ºC až +59,9 ºC 
Přesnost: 1 ºC 
Rozsah měření vlhkosti: 20 – 99% 
Přesnost: 3% 
Interval měření: 7 minut 
Dosah přenosu: 100 m (v otevřeném prostoru) 
Délka kabelu: 1,5 m 
 

 
Záruka 
Na teploměr a vlhkoměr Techno Line Mobile Alerts MA10350 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!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                   VAL/3/2015 

 


