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Rendeltetésszerű használat
A készüléket belső helyiségek/helyiségek Co2-értékének az ellenőrzésére
használjuk.
A készülék csak beltérben használható, kültéri használatra nem alkalmas.
Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a
fürdőszobában vagy hasonló helyeken.
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy
módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a
készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz,
áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze
meg a használati útmutatót. A készüléket csak a használati útmutatóval
együtt adja tovább.
Ez a készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek.
Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori
tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A használati útmutatók legfrissebb változatai
Töltse le a legújabb változatot a következő web-oldalról:
www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott
található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok jelentése
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos
tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell
tartani.

Biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és különösen a
biztonsági előírásokat tartsa be. Amennyiben a biztonsági
előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat
nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó
személyi, vagy anyagi károkért. A fentieken túlmenően
érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános információk
• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és
háziállatoktól.
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen,
mert kisgyermekek számára veszélyes játékká válhat.
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen
napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól,
nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki
a készüléket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki
véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat
többé már nem lehetséges, ha a készülék
- látható sérülést szenvedett,

•

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt
tárolva, vagy
- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. A készülék lökés, ütés,
vagy már kis magasságból való leesés következtében is
megsérülhet.
Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék
működésével,
biztonságos
használatával
vagy
csatlakoztatásával kapcsolatban.
A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag
szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati
útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki
ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Co2-mérgezés
FIGYELEM! A levegő magas CO2- koncentrációja mérgezést
okozhat.
Vegye figyelembe a hivatalos Co2-táblázatokat//információkat, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket saját maga és mások
védelme érdekében.

c) LiPo-akkumulátor
• A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet
nem lehet cserélni.
• Ne tegye ki sérülésnek az akkumulátort. Az akkumulátor házának a
sérülése robbanás- és tűzveszélyhez vezet. A LiPo-akkumulátor
köpenye a hagyományos elemektő/
akkumulátoroktól(pl. az AA- vagy AAA-méretűek) eltérően nem
vékony lemezből áll, hanem csak érzékeny műanyagfóliából.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Tűz- és
robbanásveszély fenyeget!
• Akkor is rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nincs
szüksége a készülékre. Az alkalmazott akkumulátortechnikának
köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes
kisütése.
• Ne hagyja felügyelet nélkül a töltés alatt lévő akkumulátort.
• Töltés közben rakja a készüléket hőre érzéketlen felületre. Töltés
közben az akkumulátor bizonyos mértékű felmelegedése
normális jelenség.

Eltávolítás
Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók
a háztartási hulladék közé. Az elhasználódott készüléket távolítsa
el az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően.
Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a
környezet védelméhez.

Műszaki adatok
Bemenet.......................... 5 V=

500 mA USB-porton át

Akkumulátor................... 3,7 V-os 80 mAh-s LiPo akkumulátor
Üzemi magasság............. max. 2000 méter (a tengerszint felett)
0°C...5 °C, 0 – 85% rel. páratart. (nem
Környezeti körülmények.. 0
kondenzálódó)
-20°C-tól +80°C-ig, 0 – 90% rel. páratart. (nem
Tárolási feltételek.............kondenzálódó)
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