
Navodila za VISION – digitalni okenski termometer  
Kat. štev. 64 60 31 
 
 
Navodila za uporabo  
 
Funkcije:  

• jasen funkcionalen dizajn 
• priložno odčitavanje zunanje temperature od znotraj 
• najvišje in najnižje vrednosti z avtomatsko ponovno nastavitvijo 
• enostavna pritrditev, odstranljivo v primeru čiščenja oken 
• odporno na vremenske vplive. 

 
Tehnični podatki:  
Merilno območje: od -25 °C do 70 °C 
Točnost: ±1 °C od 0 °C do 50 °C, v drugih primerih ±1,5 °C 
Resolucija: 0,1 °C 
Baterije: 1,5 V AAA 
 
Nastavitev:  
Pritrdite držalo s priloženo samolepilno folijo na zunanjo stran okna. Pred tem očistite okensko steklo. Termometer lahko zelo enostavno 
snamete in ponovno obesite.  
Pazite, da termometer ni neposredno izpostavljen soncu. 
 
Uporaba:  
Odstranite držalo. Z izvijačem odprite predal za baterije in vstavite baterijo. Odstranite zaščitno folijo z ekrana. Termometer je tako pripravljen za 
uporabo.  
Zgornji del ekrana kaže najvišjo temperaturo, srednji trenutno temperaturo, spodnji pa najnižjo temperaturo.  
 
Najvišja in najnižja temperatura: 
Najvišja in najnižja vrednost temperature se avtomatsko ponovno nastavi; in sicer najvišja temperatura ob 8 uri zjutraj in najnižja temperatura ob 
20 uri zvečer. Zato je potrebno nastaviti pravilen čas.  
 
Nastavitev časa:  

• S pritiskom na tipko MODE ste v načinu nastavitve. S pritiskom na tipko "+" nastavite pravilen čas. Za hitro preskakovanje držite tipko 
pritisnjeno.  

• Še enkrat pritisnite na tipko MODE in na enak način nastavite minute.  
• S pritiskom na tipko MODE se vrnete nazaj v običajen način.  

 
 
Vzdrževanje:  

• Če prikaz postaja šibak, zamenjajte baterije. Pozor: Odvečnih baterij ne mečite med gospodinjske odpadke. Oddajte jih pri ustreznih 
zbirnih mestih ali trgovcih! 

• Termometer ne sme biti izpostavljen visokim temperaturam, vibracijam ali tresljajem. 
• Termometer očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali razredčil! 
• Termometra ne poskušajte popravljati sami. V primeru reklamacij se obrnite na svojega trgovca. Pred reklamacijo zamenjajte baterijo. 

Pri odprtju ali nepravilnem ravnanju s termometrom garancija ne velja več.  
 
Garancija: 
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače 
določeno). 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: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. 
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. 
 

 


