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SSPPLLOOŠŠNNII  OOPPIISS  
Windmaster 2 je novorazvit ročni merilnik vetra žepnega formata. 
Naprava je opremljena s skledasto zvezdo, zato deluje neodvisno 
od smeri vetra. Velika prednost v praktični uporabi, saj vedno 
dobite točne rezultate meritve. Velik, pregleden zaslon prikazuje 
trenutno, povprečno in maksimalno hitrost vetra ter istočasno 
vrednosti Beaufortov. Prikaz izmerjenih vrednosti je po izbiri v 
km/h, vozlih, m/s ali mph. Zaradi stativa z navojem v dnu ohišja 
lahko vodoodporno napravo za nekaj časa uporabljate tudi 
fiksirano. Zamenljiva standardna baterija oskrbuje merilnik vetra z 
energijo ca. 2 do 10 let. Velikost ca. 13 x 5,5 x 4 cm. Dobava 
vključuje tudi baterijo. Kot dodatna oprema je dobavljiva tudi 
zaščitna torbica. 
 
WINDMASTER je registrirana blagovna znamka Kaindl 
Electronic. 
 
Napravo uporabljajte le za merjenje vetra. 
 
VVAARRNNOOSSTTNNAA  NNAAVVOODDIILLAA--  OOPPOOZZOORRIILLAA::  
- Preverite napravo pred vsako uporabo. Če kaže vidne znake 

poškodb, je ne uporabljajte in se posvetujte s prodajno službo 
glede popravila. 

- Nikoli ne uporabljajte naprave v bližini vnetljivih ali 
eksplozivnih plinov, dima ali prahu. 

- Ne poskušajte prirejati naprave. 
- Ne čistite produkta z uporabo bencina, kemikalij ali raztopin. 
- Izogibajte se nenadnim spremembam temperature, ker lahko 

to povzroči kondenzacijo znotraj enote, kar posledično 
pripelje do škode. 

- Ne pomakajte ali potapljajte naprave v vodo. 
- Ne izpostavljajte naprave nenehnemu oz. dolgo trajajočemu 

mehaničnemu stresu. 
- Izogibajte se uporabljati napravo v pogojih močnih magnetnih 

polj, ki se lahko oblikujejo blizu električnih in elektronskih 
naprav. To lahko pripelje do napačnega merjenja in prikaza 
podatkov na zaslonu, ker je naprava magnetno občutljiva. 

- Uporabljajte ga samo na opredeljenih področjih in območjih, 
za katera je namenjen. 

- Izogibajte se tako močnim vibracijam kot tudi mehaničnemu 
stresu. 

 
OPOMBA: 
Tip baterije, ki se uporablja za napajanje naprave, ni prirejen za 
ponovno polnjenje. Pazite, da izpraznjene baterije odlagate v 
skladu z veljavnimi predpisi. 
 
1. ON/OFF gumb- naprava se avtomatsko izklopi po ca. 8. 

dneh. (desno spodaj) 
2. MODE gumb- nastavitev enote, zadnja nastavitev bo 

shranjena. (levo spodaj) 
3. PRIKAZ ENOTE MERJENJA- KM/H (kilometer na uro), KTS 

(vozli), M/S (meter na sekundo), MPH (milje na uro); zaslon 
4. PRIKAZ REZULTATA TRENUTNE MERITVE; zaslon 
5. PRIKAZ MAX. REZULTATA- od trenutka, ko je bila naprava 

vklopljena; zaslon 
6. PRIKAZ POVPREČNEGA REZULTATA- od trenutka, ko je 

bila naprava vklopljena; zaslon 
7. MX= MAXIMUM 

AV= POVPREČNO 
UTRIPANJE: vstavite novo baterijo; zaslon 

8. PRIKAZ Z BARGRAFOM- Beaufortova lestvica; zaslon 
9. ODPRTINA ZA BATERIJE- Tip baterij: Litijeve baterije CR 

2032, + pol na vrhu; zadnja stran naprave 
10. NAVOJ ZA STATIV (UNC 6.35X1.27)- ne privijte vijaka 

premočno. Max. dolžina navoja je 5.5 mm. 
Meritev: po možnosti merite na prostem in držite merilec 
navzgor. Naprava deluje neodvisno od smeri vetra.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TTEEHHNNIIČČNNII  PPOODDAATTKKII  
PRIKAZ NA ZASLONU: 
- trenutna hitrost vetra 
- povprečna hitrost vetra 
- maksimalna hitrost vetra 
- Beaufortov bargraf (max. 8 dni hranjenja podatkov) 
 
MERITVENA OBMOČJA: 
- 2.5 ... 150 KMH, 1.3 ... 81 KTS 
- 0.7 ... 42 M/S, 1.5 ... 93 MPH 
RESOLUCIJA: 0.1 (0 ... 19.9), 1 (20 ... 150) 
NATANČNOST: typ. +/- 4%, +/- 1 digit 
DOVOLJENI TEMPERATURNI RAZPON MED DELOVANJEM: -
20 ... +50˚C 
DOVOLJENI TEMPERATURNI RAZPON MED HRANJENJEM: -
25 ... +70˚C 
AVTOMATSKI IZKLOP NAPRAVE: po ca. 8. dneh                                             
VZDRŽLJIVOST BATERIJE: tudi do 10 let 
VELIKOST: 127x55x28 (39 vrh) mm 
TEŽA: ca. 95 g (3.35 inč) 
 
Naprava je odporna na vremenske vplive. 
  
 
 
 
Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija 
zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je 
dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali 
posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne 
izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. 
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha 
pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k 
aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega 

ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali 

zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje 
ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali 
jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben 
zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske 
odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij 
in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo 
vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z 
novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne 
velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri 
transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za 
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na 
naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 
Grosuplje. 


