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Beltéri időjárásjelző állomás
®
Mielőtt elkezdi használni a készüléket
•
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
•
A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a
helytelen használat miatti elvesztését.
•
A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
Ugyancsak nem vállalunk felelősséget az előbbi okokból adódó hibás mérési eredményekért és azok következményeiért.
•
Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
•
Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót!
Az Ön új készülékének alkalmazási területe és előnyei
•
Beltéri hőmérséklet kijelzés
•
Levegő páratartalom kijelzés
•
Maximum- és minimum értékek
•
Időjárás előrejelzés
•
Óraidő
•
Naptár
•
Ébresztés szundikálás (ébresztés-ismétlés) funkcióval.
Az Ön biztonsága érdekében
•
A készülék kizárólag a fent leírt felhasználási területhez alkalmas Ne használja más módon a készüléket, mint
ahogy ez az útmutató leírja.
•
A készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása tilos.
•
A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság tájékoztatására, csak magánhasználatra való.
Figyelem! Balesetveszély!
•
Tartsa az elemeket és a készüléket olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.
•
Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne próbálja feltölteni. Robbanásveszély!
•
Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elem kifolyásának a megelőzésére a lehető
leghamarabb cserélje ki a kimerült elemet. Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és
védőszemüveget!
Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!
•
Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletek, rezgések és rázkódás hatásának.
•
Óvja a nedvességtől a készüléket.
Kezelés
•
Nyissa ki az elemtartót, és tegyen be egy új 1,5 V-os mikroelemet (+/- pólusokra ügyelni, lásd az ábrát). A
készülék most üzemkész.
A kijelzési módok
•
Normál üzemmódban a kijelző baloldali szegmensében az időjárás szimbólum, a középső szegmensben az
óraidő órában és percben, valamint adott esetben az ébresztés és/vagy az órajel szimbólum, a jobboldali szegmensben fent
a dátum és a levegő páratartalom, alul a hét napja és a hőmérséklet látható.
•
A „°C/°F” gombbal választhat a °C és °F hőmérséklet mértékegységek között.
•
A MODE gomb nyomásával az ébresztés üzemmódba lép. A kijelzőn megjelenik az ébresztési idő.
•
A MODE gomb kétszeri nyomásával a naptár üzemmódba lép. Az évek száma jelenik meg.
Beállító mód:
•
A SET gomb 2 másodperces nyomásával az adott beállító módba lép, és sorban kiválaszthatja a kívánt
beállításokat.
•
Ha a számjegyek villognak, az ADJ gombbal lehet a kívánt értéket beállítani. Ha a gombot nyomva tartja, a
számok gyorsabban futnak.
A.
Óraidő beállítása
SET gomb nyomása (2 mp)
→ 12/24 órás időformátum beállítása az ADJ gombbal
SET gomb nyomása → az óraidő óráinak beállítása az ADJ gombbal
SET gomb nyomása → az óraidő perceinek beállítása az ADJ gombbal
MODE gomb nyomása →
kilépés a beállító módból

B.
Az ébresztési idő beállítása MODE gomb nyomása → az ébresztési mód előhívása
SET gomb nyomása (2 mp)
→ az ébresztési idő óráinak beállítása az ADJ gombbal
SET gomb nyomása → az ébresztési idő perceinek beállítása az ADJ gombbal
MODE gomb nyomása →
kilépés a beállító módból
C.
A naptár beállítása
MODE gomb nyomása →
Naptár mód előhívása, SET gomb nyomása (2 mp)
→ Dátum év kijelzés
beállítása az ADJ gombbal
SET gomb nyomása →
Dátum hónap beállítása az ADJ gombbal
SET gomb nyomása →
Dátum nap beállítása az ADJ gombbal
MODE gomb nyomása →
kilépés a beállító módból
Az ébresztés aktiválása / deaktiválása
•
Az ébresztés és/vagy órakijelzés funkció aktiválása/deaktiválása céljából nyomja "Alarm" módban az ADJ
gombot. Az adott szimbólum megjelenik vagy eltűnik a kijelzőn.
•
Az ébresztő hang tetszőleges gomb megnyomásával leállítható.
Szunnyadás (snooze) funkció
•
Ha az ébresztőóra csenget, a snooze (szunnyadás) funkciót az SNZ gombbal válthatja ki. A Snooze (SNZ)
szimbólum megjelenik a kijelzőn. Az ébresztő hang ekkor 5 percre megszakad.
Maximum- és minimum értékek
•
Nyomja az ADJ gombot normál módban: ekkor megjelenik az utolsó visszaállítás óta mért legmagasabb
hőmérséklet.
•
Az ADJ gomb újbóli nyomására az utolsó visszaállítás óta mért legalacsonyabb hőmérséklet érték jelenik meg.
•
Tartsa az ADJ gombot nyomva, ekkor a MAX/MIN értékek visszaállnak az aktuális hőmérséklet és levegő
páratartalom értékekre.
Időjárás előrejelzés
•
A készülék nem rendelkezik légnyomás érzékelővel. Az időjárás előrejelzés a levegő páratartalom változás
értékein alapszik.
Ápolás és karbantartás
•
A készüléket egy puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
•
Ha a készüléket hosszabb ideig nem akarja használni, vegye ki belőle az elemeket.
•
A készüléket mindig száraz helyen tartsa.
Elemcsere
•
Cserélje ki az elemet, ha a kijelzés elhalványul, vagy az ébresztő hang gyengébb lesz.
Hibaelhárítás
Probléma
Megoldás
Nincs kijelzés
➜ Az elemet helyes polaritással tegye be
➜ Az elemet ki kell cserélni
Téves kijelzés
➜ Elemet kell cserélni
Eltávolítás
Ez a készülék kiváló minőségű anyagokból és alkotórészekből készült, amelyek újra feldolgozhatók és ismét
felhasználhatók. Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!
Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a
kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a környezetbarát eltávolítás érdekében.
A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg.=higany, Pb=ólom.
A készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE).
Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a
környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.
Műszaki adatok
Beltéri mérési tartomány:
Hőmérséklet:
0 °C… +50 °C (+32°...+122 °F)
Levegő páratartalom: 20 %rel.nedv. ... 99 %rel. nedv.
Tápellátás: 1 db mikroelem (vele szállítjuk)
Ház mérete: 180 x 38 x 90 mm
Súly:
164 g (csak a készülék)

