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DIGITÁLNY TEPLOMER NA OKNO VISION 

Obj. �. 646031 
 
Funkcie: 
� jasný, funk�ný dizajn 
� pohodlné zis�ovanie vonkajšej teploty z vnútra 
� maximálne a minimálne hodnoty s automatickým spätným nastavením 
� �ahko upevnite�ný, pri umývaní okien ho možno s�a� 
� odolné vo�i po�asiu 
 
 
Technické údaje: 
Merací rozsah : -25 °C až 70 °C 
Presnos� :  ± 1 °C v rozsahu 0 °C až 50 °C, inak ± 1,5 °C 
Rozlíšenie :  0,1 °C 
Batéria :  1,5 V AAA 
 
 
Upevnenie: 
Upevnite držiak pomocou priloženej samolepiacej fólie zvonka na okno. Prosím okenné sklo 
predtým vy�istite! Prístroj budete môc� jednoducho zavesi� a zvesi�.  
Zabrá�te priamemu slne�nému žiareniu. 
 
 
Obsluha: 
Odstrá�te držiak. Pomocou skrutkova�a otvorte priehradku na batérie a vložte batériu. 
Stiahnite z displeja ochrannú fóliu. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku. 
Vrchná �as� displeja Vám zobrazuje najvyššiu teplotu, stredná �as� aktuálnu teplotu a spodná 
�as� najnižšiu teplotu. 
 
 
Najvyššie a najnižšie teploty: 



Maximálne a minimálne hodnoty sa automaticky vymazávajú: najvyššia teplota o 8:00 ráno 
a najnižšia teplota o 20:00 ve�er. Musíte však nastavi� aktuálny �as. 
 
 
Nastavenie �asu: 
� Stla�ením tla�idla MODE sa dostanete do režimu nastavení. Tla�idlom „+“ nastavte 

aktuálnu hodinu. Ak chcete nastavovanie urýchli�, podržte tla�idlo stla�ené. 
� Opä� stla�te tla�te tla�idlo MODE a rovnakým spôsobom nastavte minúty. 
� Opätovným stla�ením tla�idla MODE sa vrátite spä� do normálneho režimu. 
 
Starostlivos�: 
� Ak zobrazenie na displeji slabne, vyme�te batérie. Pozor: vybité batérie nepatria do 

domového odpadu. Odovzdajte ich prosím na príslušných zberných miestach alebo 
v predajni! 

� Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom. 
� Prístroj �istite mäkkou, mierne navlh�enou utierkou. Nepoužívajte abrazívne �istiace 

prostriedky a rozpúš�adlá! 
� Prosím nepokúšajte sa prístroj opravova� vlastnoru�ne. V prípade reklamácie sa obrá�te na 

Vášho predajcu. Pred reklamáciou prosím vyme�te batériu. V prípade otvorenia prístroja 
alebo nevhodného zaobchádzania zaniká záruka. 
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