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1. NAMEN UPORABE
Izdelek je narejen tako, da ročno beleži in digitalno prikaže količine. S pritiskom na
gumb je mogoče vrednost povečati ali zmanjšati. Izdelek je primeren za štetje izdelkov
ali na primer proizvedenih artiklov, ali za beleženje obiskovalcev na dogodku.
Napajanje poteka preko gumbne baterije tipa CR1616.
Izdelek je skladen lokalnim zakonskim in evropskim uredbam. Vsa imena podjetij in
izdelkov so blagovna znamka njihovih lastnikov. Vse pravice so pridržane.
Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE), izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali
predelati. Če izdelek uporabljate drugače kot je navedeno zgoraj, ga lahko
poškodujete. Dodatno pa lahko povzročite določena tveganja kot so kratek stik, požar,
električni šok in podobno. Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite za
kasnejše priložnosti. Izdelek tretji osebi posredujte le skupaj z navodili za uporabo.

2. VSEBINA PAKETA
•
•
•

Ročni števec
Trak za okoli vratu
Navodila za uporabo

3. VARNOSTNI NAPOTKI

Navodila za uporabo skrbno preberite in bodite še posebej pozorni na
varnostne napotke. V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov in informacij o
pravilnem ravnanju z izdelkom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za
povzročene telesne poškodbe in kakršnokoli materialno škodo. V takih primerih je
tudi garancija neveljavna.
Uporabniki / izdelek
• Izdelek ni igrača, zato ga shranjujte nedosegljivo otrokom in domačim živalim.
• Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna
igrača.
• Napravo zavarujte pred ekstremnimi temperaturami, direktnim soncem, močnimi
sunki, visoko vlago, vlažnostjo, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
• Izdelka ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
• Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, prenehajte z uporabo in preprečite
njegovo naključno uporabo. Varno delovanje ni zagotovljeno če:
‐ je naprava vidno poškodovana,
‐ naprava ne deluje več pravilno,
‐ je bila naprava dlje časa nepravilno shranjena ali
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‐ je bila naprava podvržena resnim poškodbam pri transportu.
• Prosimo da z izdelkom ravnate previdno. Sunki, trki ali padci tudi z nizke višine,
lahko izdelek poškodujejo.
Baterije / baterije za polnjenje
• Pri vstavljanju baterij (za ponovno polnjenje) bodite pozorni na pravilno obrnjeno
polariteto.
• Če naprave daljši čas ne nameravate uporabljati, je priporočljivo iz nje vzeti
baterije (za ponovno polnjenje) in s tem preprečiti njihovo iztekanje. Iztekajoče ali
poškodovane baterije (za ponovno polnjenje) lahko ob stiku s kožo povzročijo
razjede, zato za njihovo odstranitev uporabite ustrezne zaščitne rokavice.
• Baterije (za ponovno polnjenje) je potrebno hraniti izven dosega otrok. Ne pustite
jih dosegljive otrokom ali domačim živalim, saj lahko pride do zaužitja.
• Vse baterije (za ponovno polnjenje) je potrebno zamenjati hkrati. Mešanje starih
in novih baterij (za ponovno polnjenje) v napravi, lahko povzroči izlitje baterij in
poškodbe izdelka.
• Baterij (za ponovno polnjenje) ni dovoljeno razstavljati, povzročati kratkega stika
ali jih metati v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu
polnjenju, saj obstaja nevarnost eksplozije!
Razno
• Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave, varnosti ali povezave, se posvetujte s
strokovnjakom.
• Vzdrževanje, predelave in popravila lahko izvaja samo strokovnjak ali
pooblaščena prodajalna.
V primeru, da imate vprašanja, na katere v navodilih niste našli odgovora, prosimo
kontaktirajte našo tehnično službo ali drugo tehnično osebje.
Voltcraft ®, Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Tel +49 180/586 582 7.

4. SESTAVNI DELI NAPRAVE

1. Prostor za baterije
2. Gumb ↓
3. Gumb za osvetlitev
4. Gumb ↑
5. Zaslon
6. Gumb vklop/izklop/ponastavitev
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5. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJE
1. Pokrov prostora za baterije odprite tako, da ga s primernim predmetom (na
primer s kovancem) obrnete v smeri nasproti urinega kazalca.
2. Vstavite gumbno baterijo tipa CR1616 in bodite pozorni na pravilno obrnjeno
polariteto. Pozitivni pol mora biti obrnjen navzven.
3. Ponovno namestite pokrov in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da zaprete
prostor za baterije.
Æ Baterijo zamenjajte takrat, ko znaki na zaslonu postanejo slabo vidni ali pa se
ne pokažejo več.

6. DELOVANJE
Splošne informacije
1. Za vklop naprave približno 2 sekundi držite gumb za vklop/izklop/ponastavitev.
2. Pritisnite gumb ↑, če želite za 1 povišati vrednost, ki je prikazana na zaslonu.
3. Pritisnite gumb ↓, če želite za 1 znižati vrednost, ki je prikazana na zaslonu.
4. Pritisnite gumb za ponastavitev, že želite vrednost na zaslonu ponastaviti na 0.
5. Za aktiviranje osvetlitve zaslona pritisnite in držite gumb za osvetlitev.
Funkcija samodejnega izklopa
1. Po 5 minutah nedelovanja se naprava samodejno izklopi. Za ponovni prikaz
zadnje vrednosti, pritisnite gumb ↑ ali ↓.
2. Če želite samodejni izklop deaktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3
sekunde držite gumb ↑. Simbol ure na levi strani zaslona izgine.
3. Če želite samodejni izklop aktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3
sekunde držite gumb ↓. Na levi strani zaslona se pojavi simbol ure.
Zvočni signal
1. Z vsakim pritiskom na gumb štetja, se oglasi zvočni signal.
2. Če želite zvočni signal deaktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3
sekunde držite gumb ↓. Simbol prečrtanega zvonca na levi strani zaslona izgine.
3. Če želite zvočni signal aktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3 sekunde
držite gumb ↑. Na levi strani zaslona se pojavi simbol zvonca.

7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Razen občasnega čiščenja in zamenjave baterij, naprava ne potrebuje posebnega
vzdrževanja. Zunanjost naprave očistite le z mehko, suho krpo ali krtačo.
Nikoli ne uporabljajte agresivnih ali kemičnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo
ohišje naprave in okvarijo njeno delovanje.
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8. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE
Izdelek

Elektronske naprave so odpadek za recikliranje in jih zato ni dovoljeno odlagati
med splošne gospodinjske odpadke!
Odsluženo napravo odstranite skladno z zakonodajnimi predpisi v vaši občini.
Iz naprave odstranite baterije (za ponovno polnjenje) in jih odvrzite posebej.
Baterije / baterije za ponovno polnjenje
Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene
baterije in baterije za ponovno polnjenje. Odlaganje med splošne gospodinjske
odpadke je prepovedano!
Baterije / baterije za ponovno polnjenje, ki vsebujejo okolju nevarne snovi so
označene s simboli, ki tudi označujejo, da jih ni dovoljeno odlagati med
gospodinjske odpadke. Poimenovanja težkih metalnih kovin so: Cd = Kadmij,
Hg = Živo srebro, Pb = Svinec. Prazne baterije lahko brez stroškov vrnete na
zbirna mesta v vaši občini, v našo prodajalno ali na druga prodajna mesta
baterij.
Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

9. TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna napetost:
Zaslon:
Dimenzije (Š x V x G):
Teža:

9 V block baterija
4 znaki
58 x 69 x 23 mm
38 g
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Digitalni ročni števec HC‐2
Kat. št.: 10 10 30
Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.

‐ Garancija velja na območju Republike Slovenije.
‐ Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
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