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Funkcije
•
•
•
•
•
•
•

Jasen funkcionalen dizajn
Udobno odčitavanje zunanje temperature od zunaj
Maksimalne in minimalne vrednosti s samodejno povrnitvijo
Čas
Preprosta pritrditev, snemljiv za čiščenje oken
Samodejna osvetlitev zaslona pri temi
Odporen na vremenske vplive

Zaslon (slika 1)
A
B
C
D
E
F
G

Simbol baterije
AM / PM pri 12 urnem sistemu
Prikaz časa
Simbol poletnega časa (DST)
Prikaz temperature
Najnižja temperatura
Najvišja temperatura

Tipke (slika 2)
H
I
J
K

Tipka MODE
Tipka +1
Tipka +/- 1hr
Stikalo ECO

Ohišje (slika 2)
L Temperaturno tipalo
M Predal za baterije
N Solarna plošča
O Držalo

Namestitev
•
•

Držalo s priloženo samolepilno folijo pritrdite zunaj na okno. Okensko steklo pred tem očistite!
Napravo lahko sedaj čisto preprosto obesite.
Previdno: Zaslon je občutljiv! Pri odstranitvi plošče ali pri odstranitvi naprave z držala zaslona
ne upogibajte ali ga vlecite.
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Začetek obratovanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odstranite držalo.
Zaščitno folijo potegnite z zaslona.
Z izvijačem odprite predal za baterije.
V predal za baterije vstavite priložene baterije (levo: akumulator 1x 1,2V AAA za osvetlitev in
desno: za splošno delovanje 1x 1,5V AAA). Pri vstavitvi baterij pazite na pravilno polarnost.
Zaprite predal za baterije.
Vsi segmenti bodo za kratek čas prikazani na zaslonu.
Naprava je sedaj pripravljena za obratovanje.
Na zaslonu se pojavi 0:00 in simbol DST
utripa.
Če trenutno velja poletni čas, pritisnite med utripanjem simbola DST
na tipko +1.
Simbol DST
ostane prikazan na zaslonu.
Med poletnim časom še enkrat pritisnite na tipko +1 in simbol DST
izgine.
Če ne boste pritisnili na tipko, simbol DST
po 15 sekundah preneha utripati in izgine.
Za preprosti preklop časa s pritiskom na tipko, je potrebna pravilna nastavitev (glejte preklop
med poletnim / zimskim časom).

Ročna nastavitev časa
•
•
•
•
•
•

Pritisnite na tipko MODE in prikaz ur v zgornjem zaslonu prične utripati.
S tipko +1 lahko nastavite ure.
Vnos potrdite s tipko MODE.
Prikaz minut prične utripati in vi lahko s tipko +1 nastavite minute.
V vsakokratnem načinu nastavitev držite tipko +1 pritisnjeno dlje časa, da prikličete hitro
spremembo vrednosti.
Vnos potrdite s tipko MODE.

Preklop med oC / oF
•
•

S tipko +1 lahko preklopite med oC (Celzija) in oF (Fahrenheit) kot enoto temperature.
Pri nastavitvi Fahrenheit, bo samodejno tudi čas prikazan v 12 urnem formatu. Na zaslonu se
pojavi AM ali PM.

Preklop med poletnim / zimskim časom
•
•

S pritiskom na tipko +/-1hr se spremeni poletni v zimski čas ali obratno (+/- 1 ura).
Pazite na pravilno nastavitev pri začetku obratovanja!
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Osvetlitev
•
•
•
•

S solarnimi celicami bo dobavljen akumulator napolnjen na okolju prijazen način. Za zadostno
osvetlitev naj bo solarna plošča najmanj 8-10 ur izpostavljena dnevni svetlobi.
Če je aktivirana časovno upravljana osvetlitev, se luč samodejno vklopi od 5 do 9 ure in od 19
do 23 ure, če bo s solarno ploščo zaznana zadostna tema. Za to mora biti nastavljen trenutni čas.
Če ECO način ni aktiviran, bo osvetlitev vedno vklopljena, ko bo skozi solarno ploščo zaznana
ustrezna tema.
Ko se na zaslonu pojavi simbol baterije, je napetost v akumulatorju nizka in osvetlitev se lahko
začasno izklopi, dokler napajanje s sončnimi celicami spet ne zadošča.

Prikaz temperature
•
•

Srednji zaslon vam prikazuje trenutno temperaturo in spodnji zaslon minimalno in maksimalno
temperaturo.
Črn svinčnik v območju tipke +/-1hr in stikala ECO je temperaturni senzor. S tem skrbno
ravnajte in ga ne poškodujte. Temperaturno tipalo nima funkcije nastavitve. Tipalo meri
temperaturo.

Pomemben napotek za uporabo
•

Zaradi toplotnega sevanja (glede na izolacijo) oziroma zaščiteno lego vašega okna, je lahko na
vašem termometru prikazana temperatura višja kot je zunanja temperatura na prostem,
nezaščitena lega direktno nad tlemi.

Najvišje in najnižje temperature
•

Maksimalne in minimalne vrednosti bodo samodejno povrnjene: najvišja temperatura ob 8 uri
zjutraj in najnižja temperatura ob 20 uri zvečer. Za to mora biti nastavljen trenuten čas.

Tehnični podatki
Merilno območje:
Baterije:

-25oC do +70oC (-13oF do +158oF)
1 x 1,2V AAA akumulator in 1x 1,5V akumulator AAA

Menjava baterij
•
•

Ko bo zaslon šibkejši, zamenjajte 1,5V baterijo tipa AAA.
Uporabite alkalne baterije. Prepričajte se, da je baterija pravilno vstavljena. Šibko baterijo
zamenjajte kar se le da hitro, da preprečite iztek baterije. Baterija vsebuje zdravju škodljive
snovi. Pri ravnanju z iztečenimi baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice.
Pozor: starih naprav in praznih baterij ne odstranite med normalne gospodinjske odpadke.
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Vzdrževanje
•
•
•
•
•
•
•

Naprave ne izpostavite ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
Ne dotikajte se temperaturnega tipala. Tipalo je zelo občutljivo in se zlahka zlomi.
Naprave ne imejte v bližini elektronskih naprav in velikih kovinskih delov.
Če naprava ne deluje neoporečno, zamenjajte baterije.
Previdno: solarna plošča je občutljiva. Naprave ne pustite pasti in je ne izpostavite udarcem ali
tresljajem.
Za doseg najboljšega delovanja naj bo solarna plošča vedno čista. Sončne celice očistite z
mehko krpo in eventualno z malo čistila za steklo ali zaslon.
Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabite čistil!

Namen uporabe, varnostni napotki
•
•
•
•

Naprava ni igrača in jo hranite izven dosega otrok.
Ta naprava ni namenjena za medicinske namene ali za informiranje javnosti, temveč za zasebno
uporabo.
Tehnični podatki tega izdelka so lahko spremenjeni brez vnaprejšnjega oznanila.
Nepravilna uporaba ali nepooblaščeno odpiranje naprave povzroči izgubo pravice iz garacije.
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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:
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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