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MINI TERMOMETER / VLAGOMER
Št. izdelka: 646304
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www.conrad.si

S termometrom / vlagomerom ste pridobili elektronsko natančno napravo za posredovanje
temperature in zračne vlage ter vsakokratne najvišje in najnižje vrednosti (funkcija MAX / MIN).
Merilno območje:
Maksimalna napaka merjenja:
Baterija:

temperatura -10oC do +60oC
zračna vlaga 10% do 99%
±1oC pri -10oC do +50oC
±5% pri 25% do 75% in 0oC do 50oC
LR44 ali AG13

Upravljanje:
1. Odprite predal za baterijo na zadnji strani naprave tako, da pokrov potisnete navzdol (v smeri
puščice). Odstranite trak za prekinitev baterije in odstranite folijo z zaslona. Naprava je sedaj
pripravljena za obratovanje.
2. Lev del zaslona vam sedaj prikazuje temperaturo v oC, desni del zaslona pa vlago v %.
3. Priklic najvišje / najnižje vrednosti.
a) S pritiskom na tipko MAX / MIN se pojavijo od zadnje povrnitve dosežene najvišje
vrednosti. (tako lahko odčitate npr. najvišjo dnevno temperaturo v vaši pisarni – padec
temperature za 1oC privarčuje do 6% stroškov ogrevanja – ali maksimalno vlažnost v vaši
kopalnici).
b) S ponovnim pritiskom na tipko MAX / MIN prejmete od zadnje povrnitve dosežene najnižje
vrednosti. (tako lahko npr. kontrolirate nočni padec vašega ogrevanja ali preverite vlago v
dnevni sobi in spalnici, ki je v trenutnem obdobju ogrevanja pogosto prenizka in lahko tako
vodi k boleznim dihal.)
c) Da prejmete spet trenuten prikaz, še enkrat pritisnite na tipko MAX / MIN.
4. Povrnitev pomnilnika maksimalnih / minimalnih vrednosti na trenutne vrednosti.
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek:
Kat. št.:

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.
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