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PREDEN PRIČNETE UPORABLJATI NAPRAVO

•

•
•

Navodila natančno preberite. Tako boste seznanjeni z vašo novo napravo, boste spoznali vse
funkcije in sestavne dele, pomembne podrobnosti za začetek obratovanja in ravnanje z napravo
in prejmete namige za primer motenj.
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!
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OBSEG DOBAVE

•
•
•
•

Digitalni tuš termometer
2 črna tesnilna obroča
2 bateriji LR44
Navodila
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OBMOČJE UPORABE IN VSE PREDNOSTI VAŠE NOVE NAPRAVE

•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola temperature pri tuširanju
Poveča udobje pri tuširanju
Več varnosti za dojenčke, otroke in starejše osebe
Pomaga pri varčevanju z energijo
Preprosta montaža – primeren za vse standardne priprave za tuširanje
LED opozorilna lučka ( ≥41oC)
Velik zaslon
Samodejni izklop

•
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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.
Izdelka ne smete priključiti na nizkotlačni kotel. Pred priključitvijo se pozanimajte pri vašem
instalaterju.

•
•
•

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. Istočasno ne uporabite starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
Odstranite baterije, ko naprave ne boste uporabljali dlje časa. Pri ravnanju z iztečenimi
baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice.
Pomembni napotki za varnost izdelka!

•
•

Odzivni čas za trajno merjenje temperature znaša do 4 sekunde.
Naprave ne izpostavite visokim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
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SESTAVNI DELI
cev
navoj
tesnilni obroč
zaslon: temperatura vode v oC
tuš termometer
matica
tesnilni obroč
navoj
glava tuša

MONTAŽA

Tuš termometer je primeren za vse standardne tuše. Če se pri montaži pojavijo problemi, se obrnite
na vašega instalaterja.
1. Odstranite oba tesnilna obroča iz matice.
2. Odstranite glavo tuša s cevi.
3. Tuš termometer privijte med glavo tuša in cevjo, kot je prikazano na sliki. Pazite na to, da sta
oba tesnilna obroča pravilno vstavljena.
4. Vrtite termometer, dokler zaslon s prikazom temperature ni dobro čitljiv.
5. Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.
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UPORABA

•
•
•
•

Med tuširanjem bo prikazana temperatura vode.
Če je temperatura vode ≥41oC, se nad zaslonom prižge LED opozorilna lučka.
Pri ne uporabi bo aktiviran način za varčevanje z energijo in naprava se izklopi.
Za izklop načina varčevanja z energijo, napravo narahlo premaknite in na zaslonu se spet pojavi
temperatura.
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VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

•
•

Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabite čistil!
Odstranite baterije, ko naprave ne boste uporabljali dlje časa.

8.1 Menjava baterij

•

Ko bo prikaz na zaslonu šibkejši, zamenjajte baterije.
Predal za baterije na zadnji strani naprave odprite s pomočjo izvijača. Odstranite pokrov predala
za baterije tako, da z koničastim predmetom pritisnete v majhno odprtino.
Vstavite dve novi gumbasti bateriji (LR44). Prepričajte se, da sta bateriji pravilno vstavljeni
(upoštevajte oznako: + = plus navzdol, - = minus navzdol). Pokrov predala za baterije skrbno
privijte.
Pozor: zagotovite, da je vijak spet trdno privit, da ne more vdreti voda.
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MOTNJE

•
•

Problem
Ni prikaza.
Nepravilen prikaz.

Odprava napake
Izklopite način varčevanja z energijo.
 Baterije vstavite glede na pravilno polarnost.
 Zamenjajte baterije.
 Zamenjajte baterije.


Če vaša naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na prodajalca, pri
katerem ste izdelek kupili.
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10 ODSTRANITEV
Ta izdelek je bil narejen z uporabo kakovostnih materialov in sestavnih delov, ki so lahko
reciklirani in ponovno uporabljeni.
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.

7

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 prodaje in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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