
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do długoterminowego zapisu danych dotyczących powolnych procesów, np. 
wzrostu roślin. Istnieje możliwość konfi guracji zapisu danych.
Urządzenie jest zasilane bateriami.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do wszystkich innych 
informacji zawartych w tej instrukcji. 
Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejski-
mi. Wszystkie nazwy fi rm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać dołączonej osobno do zesta-
wu instrukcji producenta. 

Zasady bezpieczeństwa
  Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 

powodują utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności.

  W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym 
użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, 
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W takich przypadkach rękoj-
mia/gwarancja wygasa!

 •  Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfi katem (CE), przebudowa i/lub 
modyfi kacja produktu na własną rękę nie są dozwolone. Nigdy nie należy roz-
montowywać urządzenia, za wyjątkiem wkładania lub wymiany baterii, które to 
czynności opisano dokładnie w tej instrukcji.

 •  Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany poza zasięgiem 
dzieci. Produkt zawiera małe elementy, szkło (wyświetlacz) oraz baterie.

 •  Produkt nadaje się do użytkowania wyłącznie w suchych, zamkniętych pomiesz-
czeniach. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, nadmiernego ciepła, zimna ani wilgoci, w przeciwnym razie zostanie 
ono uszkodzone.

 •  Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wów-
czas niebezpieczną zabawką dla dzieci.

 •  Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony po-
przez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.

Ogólne informacje dotyczące baterii i akumulatorów
• Baterie/akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
•  Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
•  Nie należy przechowywać baterii / akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje 

bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku 
połknięcia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, ponieważ istnieje ryzyko 
zagrożenia życia!

•  Baterii/akumulatorów nie należy zwierać, rozmontowywać ani wrzucać do ognia. Istnieje nie-
bezpieczeństwo wybuchu i pożaru!

•  Stare lub używane baterie / akumulatory mogą wydzielać szkodliwe chemikalia, które mogą 
uszkodzić urządzenie. W związku z tym, należy wyjąć baterie/akumulatory z urządzenia, gdy 
nie jest ono używane (np. podczas składowania).

•  Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie 
ze skórą; dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.

  Wycieki z baterii to ciecze bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty lub powierzchnie, któ-
re wchodzą z nimi w kontakt, mogą zostać poważnie uszkodzone. W związku z tym, należy 
przechowywać baterie/akumulatory w odpowiednim miejscu.

•  Należy zawsze wymieniać cały zestaw baterii/akumulatorów. Nie należy mieszać baterii / 
akumulatorów o różnym stanie naładowania (np. pełny z bateriami do połowy).

•  Do urządzenia należy wkładać albo wyłącznie akumulatory, albo wyłącznie baterie, nie nale-
ży nigdy mieszać baterii z akumulatorami. Należy używać tylko baterii / akumulatorów tego 
samego typu i producenta. 

  Do użytkowania kamery konieczne są baterie. Jednakże, z powodu niższego napię-
cia (baterie = 1,5V, akumulatory = 1,2 V), czas pracy może zostać znacznie zmniej-
szony.

Utylizacja
a) Informacje ogólne

  Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawnymi.

  Należy usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i pozbyć się ich w odpowied-
ni sposób, oddzielnie od produktu.

b) Utylizacja zużytych baterii / akumulatorów
Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do 
zwrotu wszystkich zużytych baterii, utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest 
zabroniona!

  Baterie i akumulatory zawierające substancje szkodliwe oznaczone są tym symbo-
lem, oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domowymi. Ozna-
czenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = 
ołów. 

Zużyte akumulatory, baterie oraz ogniwa guzikowe można bezpłatnie oddawać na lokalne 
wysypiska śmieci, do oddziałów fi rmy producenta lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są 
baterie/akumulatory/ogniwa guzikowe!
Dzięki temu spełniacie Państwo wymogi prawne oraz przyczyniacie się do ochrony środowiska!
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    Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 
D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com). 

  Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopio-
wanie, tworzenie mikrofi lmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania 
danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.  

  Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i 
urządzeniach są zastrzeżone. 
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