Bezpečnostní pokyny, údržba a čištění

Analogový teploměr/vlhkoměr

Obj. č.: 129 94 97

• Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy
do analogového teploměru/vlhkoměru, nerozebírejte ho, ani ho neotevírejte.
• Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření ani mechanickému
namáhání.
• Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
• Výrobek je určen k použití v domácnostech pro měření teploty a relativní vlhkosti; neposkytuje
absolutně přesné hodnoty.
• Analogový teploměr/vlhkoměr není určen k lékařským účelům, ani pro účely informování veřejnosti.
• S výrobkem zacházejte opatrně. Veškeré otřesy, nárazy nebo i pád z malé výšky by mohl vést
k jeho poškození.
• Výrobek je určen výhradně k použití uvnitř budov. Nepoužívejte jej venku.
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.
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 výrobek poškodit. Teploměr nikdy nenamáčejte do vody.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analogového teploměru/vlhkoměru Renkforce.
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.

Nastavení teploměru/vlhkoměru
Analogový teploměr/vlhkoměr postavte na místo, které není vystaveno přímému
slunečnímu záření (mohlo by dojít ke zkreslení naměřených hodnot teploty a relativní
vlhkosti). Dbejte na dostatečnou vzdálenost od topných těles.
Výrobek lze díky podstavci umístit na vodorovný povrch, nebo ho můžete pověsit na zeď.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Instalace podstavce

Účel použití
Výrobek je určen k měření teploty v místnosti ve stupních Celsia (°C)
a k měření relativní vlhkosti (%RH).

Rozsah dodávky
• Teploměr/vlhkoměr
• Podstavec
• Návod k obsluze

Vsuňte vidličku podstavce do otvoru pro větrání na teploměru/vlhkoměru, který je na zadní straně
teploměru označen šipkou.
Pověšení na zeď
Do stěny na dobře zvolené místo připevněte vhodný šroubek; jeho hlavičku nechte několik milimetrů
vyčnívat ze zdi. Použijte poutko na zadní straně krytu teploměru/vlhkoměru a pověste za něj teploměr
na připravený šroubek.

Typy pro měření hodnot
Analogový teploměr/vlhkoměr měří teplotu uvnitř místností ve stupních Celsia (°C).
Výrobek měří také procento vlhkosti ve vzduchu (%RH). Tato hodnota je relativní, jelikož závisí na
teplotě vzduchu v místnosti, která může obsahovat různé množství vlhkosti.

Umístění teploměru
Příliš teplý nebo příliš suchý vzduch v místnosti může být zdraví škodlivý, zejména nesvědčí pokožce
a dýchacím cestám. Správná teplota a vlhkost vzduchu v místnosti ovlivňuje rostliny, dřevěné podlahy,
starožitný nábytek, hudební nástroje a knihy.
Regulací vnitřní teploty dosáhnete příjemnějšího prostředí a ušetříte náklady za vytápění.
Každá místnost v bytě či domě má svou doporučenou teplotu i vlhkost. Inspirujte se následujícím
doporučením:
schodiště
ložnice
kuchyně
obývák
koupelna

15 °C při 40-60% vlhkosti;
15-18 °C při 50-70% vlhkosti;
18 °C při 50-70% vlhkosti;
20 °C při 40-60% vlhkosti;
23 °C při 50-70% vlhkosti.

Recyklace
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných
ustanovení. Splníte tím povinnost šetrné likvidace a přispějete k ochraně životního
prostředí.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Teplota
Rozsah měřených hodnot
Rozlišení
Tolerance
Vlhkost
Rozsah měřených hodnot
Rozlišení
Tolerance
Rozměry
Hmotnost

-30 až +50 °C
2 °C
± 2 °C (0 až 30 °C) / ± 4 °C (ostatní teploty)
20 až 100% RH
2% RH
± 8% RH (40 až 70% RH) / ± 12% RH (ostatní vlhkost)
88 x 27 mm
60 g

Záruka
Na analogový teploměr/vlhkoměr Renkforce poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku provedených třetí osobou.
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