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Splošno
Vlagomeri so namenjeni merjenju relativne vlažnosti zraka.
Izraz ''relativna vlažnost'' razumemo tako, da lahko zrak v odvisnosti od trenutne temperature
– torej v ''razmerju'' z njo – absorbira oz. vsebuje različno veliko količino vlažnosti.
Če temperatura zraka pri nespremenjeni vsebnosti vode v zraku pade, potem ''relativna
vlažnost'' naraste in obratno.
Temperatura in vlažnost zraka imata velik vpliv na telesno počutje. Iz tega razloga je treba v
bivalnih in delovnih prostorih posebej upoštevati ta dva parametra.
Lasni vlagomer s sintetičnimi vlakni je natančen inštrument.
V nasprotju s spiralnim vlagomerom, ki v teoriji omogoča pravilen prikaz na samo na eni točki
na lestvici, lahko lasni vlagomer s sintetičnimi vlakni na podlagi njegove konstrukcije
nastavite tako, da zanesljivo prikazuje vrednosti na območju celotne lestvice.
Priprava na uporabo
Da omogočite pravilno delovanje naprave, je posebej pomembna izbira mesta merjenja. Pri
meritvah na prostem je treba napravo pritrditi na mestu, ki je zaščiteno pred neposredno
sončno svetlobo in vetrom.
V bivalnih in delovnih prostorih je treba napravo pritrditi na mestu z izravnano temperaturo, ki
ni izpostavljeno vplivom radiatorjev.
Naši lasni vlagomeri s sintetičnimi vlakni so izdelani in nastavljeni z največjo mero skrbnosti.
Tresljaji pri prevozu in dolgotrajnejše skladiščenje v suhih prostorih lahko v posameznem
primeru povzročijo spremembe v občutljivem merilnem delu in vodijo do manjših odstopanj
pri natančnosti prikaza. Isto se lahko zgodi pri dolgotrajnejši uporabi v ogrevanih prostorih z
izjemno suhim zrakom.
V obeh primerih je najprej priporočljiva REGENERACIJA vlagomera.
To storite tako, da napravo za približno pol ure zavijete v dobro navlaženo brisačo. Po tem
času lahko naprava prikazuje maksimalno 95-98 % relativno vlažnost.
Odstopanja od teh vrednosti lahko popravite z delnim vrtenjem nastavitvenega vijaka s
pomočjo tankega izvijača.
Nastavitveni vijak je viden skozi majhno odprtino na zadnji strani ohišja. ENOSTAVNO
REGENERACIJO lahko izvedete tudi tako, da napravo več ur skladiščite v vlažni atmosferi.
Na primer v kopalnici, pralnici ali v vlažnih, meglenih dnevih na prostem.
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Če želite PREVERITI vlagomer, tako da ga primerjate z drugimi napravami, potem je treba
vse naprave obvezno pritrditi na istem mestu in tesno eno poleg druge.
Upoštevati je treba, da so na različnim mestih merjenja v zaprtih prostorih možna znatna
nihanja vlažnosti zraka.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.
Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo
proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za
uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega
opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani,
tako da vnesete številko izdelka.
www.tfa-dostmann.de
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Analogni stenski termometer/vlagomer
TFA 45.2028
Kat. št.: 67 22 05

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

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, KlausConrad-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 izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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