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Kedves Vevő! 
 
Ön egy kiváló minőségű ADE termék 
megvásárlása mellett döntött, amely az 
intelligens funkciókat különleges külső 
megjelenéssel párosítja.  Ez a hőmérséklet 
és légnedvesség mérő egy ideális 
mérőműszer ahhoz, hogy a környezete 
klímájának jellemzőit megvizsgálja.  Az ADE 
márka magas műszaki színvonalat és bevált 
minőséget jelent.  
 
Sok örömet kívánunk Önnek, és 
tökéletes klímát a lakóhelyiségeiben! 
 
Az ADE cég munkatársai. 
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A szállítás tartalma 
    Hőmérséklet-/ 
légnedvesség mérő   

  

Elem: CR2025 típus, 3 
V 

 (1 
db)  

  Használati útmutató   

Általános tudnivalók 
A használati útmutatóról 

A jelen használati útmutató leírja 
a termék biztonságos kezelését 
és karbantartását.  

Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy esetleg 
később utána tudjon nézni bizonyos 
kérdéseknek.  Ha a mérleget másnak 
továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.  
Ha nem veszi figyelembe ezt a használati 
útmutatót, az sérülésekhez vagy a termék 
károsodásához vezethet.  
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Jelmagyarázat 
 

Ez a szimbólum a VESZÉLY 
szóval együtt súlyos sérülések 
veszélyére figyelmeztet.  

 
Ez a szimbólum a 
FIGYELMEZTETÉS szóval 
együtt közepes és könnyebb 
sérülések lehetőségére utal.  

 
Ez a szimbólum a 
MEGJEGYZÉS szóval együtt 
dologi károk lehetőségére 
hívja fel a figyelmet.  

 
Ez a szimbólum kiegészítő 
információkra és általános 
tudnivalókra figyelmeztet.  
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Rendeltetésszerű használat 
 
Ez a hőmérséklet-/légnedvesség mérő a helyiség 
hőmérsékletének és levegője páratartalmának 
mérésére szolgál, ezáltal ellenőrzi a helyiség 
klímáját. Ipari használatra nem alkalmas. 

 

Biztonság 
 
  Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek 

valamint olyan személyek (beleértve a 
gyerekeket) akik fizikai, érzékszervi vagy 
szellemi fogyatékossággal, vagy csökkent 
tapasztalattal rendelkeznek, csak akkor 
használhatják, ha a használat egy felelős 
személy felügyelete mellett történik, vagy a 
szükséges tájékoztatást és az abból adódó 
veszélyekre figyelmeztetést megkapták.  

  Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.  
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  A készülék tisztítását és a felhasználói 
karbantartást gyerekek nem végezhetik, 
kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és felügyelet 
mellett dolgoznak.  

  Az elemek esetleges lenyelése életveszélyes lehet.  
A terméket és az elemet ezért kisgyerekek 
számára elérhetetlen helyen kell tárolni.  Elem 
lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell 
igénybe venni.  

VESZÉLY a gyerekekre 
  A gyerekeket a csomagolóanyagoktól távol 

kell tartani.  
Ezek lenyelésénél fulladásveszély áll fenn!

Tűz/megégés és/vagy robbanás VESZÉLYE 
 Robbanásveszély áll fenn pl. az elem szakszerűtlen  
cseréjénél. Az elemet csak azonos vagy azonos 
értékű elemmel szabad lecserélni.  A „Műszaki 
adatok"-at vegye figyelembe! 
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  Elemeket nem szabad feltölteni, más 
anyagokkal reaktiválni, szétszedni, tűzbe 
dobni vagy rövidre zárni.  Különben 
magas robbanási és kifutási veszély 
állhat fenn, és gázok távozhatnak! 

  Kerülje az elemben lévő folyadék bőrrel, 
szemmel és nyálkahártyával való 
érintkezését.  Érintkezés esetén az 
adott testrészt azonnal bő tiszta vízzel 
kell öblíteni, majd egy orvost felkeresni.   

 
ÓVATOSSÁG a dologi károk 
elkerülésére 
  A terméket nem szabad vízbe vagy 

folyadékba meríteni, és védeni kell erős 
lökésektől és rázkódásoktól.  

  Az elemet ki kell venni, ha lemerült, vagy ha 
a terméket többé nem kívánja használni.  
Ezzel elkerüli a károkat, amelyek  
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az elem kifutása által keletkezhetnek.  
  Ügyeljen az elem berakásánál és 

cseréjénél a helyes polaritásra (+/-). 
  Ne tegye ki az elemet extrém 

feltételeknek  (pl. ne tegye fűtőtestre, 
vagy ne tárolja közvetlen 
napsugárzásnak kitett helyen.  A kifutás 
veszélye nagyobb lesz! 

  Az elem berakása előtt szükség esetén 
tisztítsa meg az elem- és készülék 
érintkezőket.  

  Ne változtasson semmit a terméken.  
Javításokat csak szakműhellyel 
végeztessen.  Szakszerűtlenül végzett 
javítások jelentős veszélyeztetést 
okozhatnak a felhasználónak.  
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Áttekintés egy pillantással (a 
szállítás tartalma) 
 

 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 
1 Hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban 
2 Légnedvesség százalékban 
3 Komfortérzés jelző 
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3 V 6 
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4 Felakasztó furat 
5 Kezelőgombok: MAX/MIN és °C/°F 
6 Elemtartó, 1 db CR2025, 3 V elemmel 
7 Kihajtható talp 
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Üzembe helyezés 
 
A szigetelőcsík eltávolítása 

1. Húzza ki az elemtartó fiókját. 
2. Húzza ki az Iso (szigetelő) csíkot. 
3. Tolja be teljesen az elemtartó 

fiókját.  
Az elem berakása/cseréje 

1. Húzza ki az elemtartó fiókját. 
2. Tegye be az új elemet (CR 2025 típus). 

A pozitív pólusnak (+) felfelé kell 
mutatnia.  

3. Tolja be az elemtartó fiókját.  
Tudnivalók az elemcseréhez: 

  Elemcserére van szükség, ha a 

kijelzőn már nincs kijelzés. 

  Csak azt az elemtípust alkalmazza, 

amely a "Műszaki adatok"-ban meg 

van adva.  
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  Az elhasznált elemeket 
környezetbarát módon távolítsa el, 
lásd "Eltávolítás".  

Használat 
Amint a hőmérő/nedvességmérő árammal 
van ellátva, a kijelzőn a következők 
láthatók:  
  Helyiség hőmérséklete °C-ban 
  Légnedvesség százalékban 
  Jó, komfortos érzés kijelzése egy mosolygó 
arccal 

A készülék felállítása 
A készülék egy állító támasszal, valamint egy 
felakasztó furattal rendelkezik a falra 
akasztáshoz.  
Hőmérséklet mértékegység váltás 
−− 1-szer nyomja meg a °C/°F gombot, hogy a 

hőmérsékletet Celsius vagy Fahrenheit 
fokban kijelezve  lássa a kijelzőn.  
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A hőmérséklet/légnedvesség 
MIN/MAX tárolt értékeinek előhívása 
−− 1-szer nyomja a MIN/MAX gombot: 

A memóriában tárolt MAX értékek kijelződnek.  
−− 2-szer nyomja a MIN/MAX gombot: 

A memóriában tárolt MIN értékek 
kijelződnek.  

−− 3-szer nyomja a MIN/MAX gombot: 
Az aktuálisan mért értékek ismét 
megjelennek.  

 
Kellemes közérzet jelző 
A kellemes közérzetet a légnedvesség 
helyén egy Smiley (arc) mutatja meg:  

túl nedves        túl száraz 
 

 
optimális 
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A hőmérséklet/légnedvesség mérő 
visszaállítása 
Ez csak akkor szükséges, ha a kijelzőn 
szokatlan ill. láthatóan téves értékek 
jelennek meg:  
−− vegye ki az elemet és várjon egy kis 

ideig.  Tegye vissza az elemet (+/-). 
 

Tisztítás 
 

Ne merítse a terméket vízbe vagy 
más folyadékba. Ne használjon 
kemény, karcoló vagy súroló tisztító 
szereket.  

−− A terméket szükség esetén egy puha, 
száraz törlőruhával törölje le.  

 H
U

 

 

 
15 



Hibakeresés és -elhárítás 
A készülék nem működik 
  Az elem kimerült vagy hibásan tette be? 

A hőmérséklet kijelzés túl magasnak 
tűnik 
  Ellenőrizze, hogy a hőmérő/nedvességmérő 

nincs-e kitéve erős napsütésnek.  

Műszaki adatok:  

Típus: 
Hőmérséklet- és 
légnedvesség mérő 

 WS 1702 

Elem: 
1x CR2025, 3 
V 

 

  

Mérőáram: < 30 mA 

Hőmérséklet 0 °C ...50 °C 
 kb. 32 °F ... 22 °F 

- Légnedvesség: 20% - 95% (relatív) 
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Méret: kb. 100 x 81 x 13 mm, 
Forgalomba hozó (nincs szerviz-cím):  
Waagen-Schmitt GmbH 
Hammer Steindamm 27-29 
22089 Hamburg, Germany 
Termékeinket folyamatosan 
továbbfejlesztjük és javítjuk. Ezen okból 
kifolyólag mindenkor lehetségesek külső 
kiviteli és műszaki változtatások a 
terméken.  

Konformitási nyilatkozat 
Ezt a terméket a harmonizált európai 
szabványok szerint állítottuk elő.  A készülék 
megfelel az alábbi EU irányelveknek:  
  EMV-irányvonal 
2014/30/EU   RoHS-
irányvonal  2011/65/EU 

mindenkor érvényes verziója. 
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A nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméken 
a cégünkkel nem egyeztetett változtatást 
hajtottak végre.  
 
Hamburg, Mai 2018 
Waagen-Schmitt GmbH 
Hammer Steindamm 27-29 
22089 Hamburg, Germany 

 

Garancia 
 
A Waagen-Schmitt GmbH cég a vásárlás 
dátumától számított 3 évig garantálja az anyag- 
vagy gyártási hibák következtében előállott 
meghibásodások kijavítását vagy a termék 
cseréjét.  Kérjük, hogy a terméket garanciális 
igény esetén annak számlájával együtt (és a 
reklamáció okát megjelölve) adja vissza az 
eladónak.  
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Eltávolítás 
 
A csomagolóanyag eltávolítása 

A csomagolási anyagokat 
szelektív hulladékként távolítsa el. 
Dobja a kartonpapírokat a 
papírgyűjtő-, a fóliákat a 
műanyaggyűjtő szeméttartályba.  

A termék eltávolítása 
A terméket az Ön országában érvényes 
hulladékkezelési előírások szerint távolítsa 
el.  

A készülékeket nem szabad a 
normál háztartási szemétbe 
dobni.  

Üzemélettartama végén a terméket külön 
szabályozott módon kell eltávolítani.  
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Az ebben a készülékben lévő 
újrahasznosítható anyagokat értékesítik, és 
ezzel csökkentik a környezet terhelését. Adja 
le az elhasználódott készüléket az 
elektromos hulladékok gyűjtőhelyén vagy egy 
hulladékgyűjtő udvarban.  Közelebbi 
felvilágosításért forduljon a helyi 
hulladékkezelő vállalathoz vagy 
önkormányzathoz. 

 
Az elemek és akkumulátorok 
nem valók a háztartási hulladék 
közé! 

Minden elemet és akkumulátort a helyi, a 
kerületi gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelem 
kell leadni.  Ezáltal az elemek és akkuk 
selejtezése a környezetvédelemnek 
megfelelően történik.   
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