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Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka znamke TFA. 
 

 
 
 
1. Preden začnete uporabljati napravo 
 
• Navodila natančno preberite.  
• Z upoštevanjem navodil preprečite tudi poškodbe naprave in ogrožanje vaših zakonskih pravic 

zaradi nepravilne uporabe. Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne 
prevzemamo odgovornosti. 

• Še posebej upoštevajte varnostne napotke! 
• Ta navodila dobro shranite! 
 
 
2. Območje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave 
• Merjenje notranje in zunanje temperature (preko kabla) 
• Maksimalne in minimalne vrednosti 
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3. Za vašo varnost 
 
• Izdelek je namenjen izključno za prej omenjeno območje. Izdelka ne uporabite drugače, kot je 

opisano v teh navodilih. 
• Samodejna popravila, predelave ali spremembe naprave niso dopustne. 
• Ta naprava ni primerna za medicinske namene ali za javne naprave in je določen samo za 

zasebno območje. 
 

 

Previdno! 
Nevarnost poškodb: 

 
• Napravo in baterije hranite izven dosega otrok. 
• Baterij ne vrzite v ogenj, z njimi ne naredite kratkega stika, jih ne razstavite ali napolnite. 

Nevarnost eksplozije! 
• Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečitev izteka baterij, zamenjajte šibke 

baterije kar se le da hitro. 
• Pri daljši ne uporabi naprave odstranite baterijo. 
• Pri ravnanju z iztečenimi baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice. 
 

 
Pomembni napotki za varnost izdelka! 

 
• Naprave ne izpostavite visokim temperaturam, vibracijam in tresljajem. 
• Napravo in kabel očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabite čistil! 
 
 
4. Začetek obratovanja 
 
• Zaščitno folijo potegnite z zaslona. 
• Odstranite stojalo (glejte puščico). 
• Odprite predal za baterije tako, da ga s pomočjo kovanca vrtite v smeri puščice in odstranite 

prekinitveni trak baterije. Zaprite pokrov. 
• Naprava je sedaj pripravljena na obratovanje. 
• Zgornji zaslon prikazuje notranjo temperaturo (A). 
• Spodnji zaslon prikazuje zunanjo temperaturo (B). 
• Za izklop naprave odstranite baterijo. 
 
 
5. Maksimalne in minimalne vrednosti 
 
• S pritiskom na tipko MAX / MIN (C) bo prikazana najvišja in najnižja notranja temperatura od 

zadnje povrnitve. 
• S ponovnim pritiskom na tipko MAX / MIN (C) bo prikazana najvišja in najnižja zunanja 

temperatura od zadnje povrnitve. 
• Da prejmete spet prikaz s trenutnimi vrednostmi še enkrat pritisnite na tipko MAX / MIN (C). 

Naprava samodejno zapusti način maksimalnih / minimalnih vrednosti, če v roku 15 sekund ne 
boste pritisnili na nobeno tipko. 

• S pritiskom na tipko (D), medtem ko so na zaslonu prikazane maksimalne ali minimalne 
vrednosti, bodo vrednosti izbrisane in trenutne vrednosti bodo povrnjene. 
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6. Namestitev 
 
• Termometer namestite v bližino okna na obešalo z žebljem ali vijakom na steno ali ga postavite 

s stojalom. 
• Kabel s senzorjem pri odprtem oknu preprosto napeljite ven. Kabel se prilagodi na obliko 

tesnila okna.  
• Preprečite bližino radiatorjev in direktno sončno sevanje. 
 
 
7. Odprava napak 
 
Problem Rešitev  
Ni prikaza � Baterijo vstavite glede na pravilno polarnost. 

� Zamenjajte baterijo. 
Nepravilen prikaz. � Zamenjajte baterijo. 
Ni prikaza zunanje temperature � Preverite instalacijo kabla. 
 
 
8. Odstranitev 
 

 

Baterij in akumulatorjev v nobenem primeru ne smete odstraniti med gospodinjske 
odpadke! Vi kot porabnik se zakonsko obvezani za vrnitev izrabljenih baterij in 
akumulatorjev za pravilno odstranitev v prodajalno ali na ustrezno zbirno mesto ustrezno 
z nacionalnimi ali lokalnimi določbami. Oznake za vsebovane težke kovine so: CD = 
kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. 

 

 

Ta naprava je označena ustrezno z EU smernico o odstranitvi starih električnih in 
elektronskih naprav (WEEE). 
Tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Vi kot uporabnik ste 
zadolženi, da staro napravo za okolju primerno odstranitev oddate za zbirnem mestu za 
odstranitev starih električnih in elektronskih naprav. 

 
 
9. Tehnični podatki 
 
Merilno območje:  
Notranja temperatura: -10oC do +50oC 
Zunanja temperatura: -40oC do +70oC 
Natančnost: ±1,0oC pri 0 do +50oC, drugače ±2oC 
Ločljivost: 0,1oC 
Dolžina kabla: 150 cm 
Napajanje: 1x baterija CR 2032 
Mere: 68 x 58 x 12 mm 
Teža: 37,2g 
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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. 
 
 
 

 

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 


