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Značilnosti 
 
• Samodejni vklop v temi 
• Iz kovine in pleksi stekla 
• S palico za zasaditev v tla 
• Odporen na vremenske vplive 
• Ø 133 x 620 mm, palica 585 mm 
 
Napotki 
 
• Za pripravo na uporabo odvijte zgornjo stran termometra in prestavite stikalo v položaj “ON” za 
..vklop solarne osvetljave. Privijte palico. 
• Prosimo, da pri izbiri mesta postavitve upoštevate, da mora biti solarni modul najmanj 6 ur na 
..dan izpostavljen svetlobi, da lahko dolgoročno zagotavlja zadostno napajanje. 
•.Termometer ima svetlobni senzor in v temi samodejno vključi osvetljavo. Iz tega razloga se 
..izogibajte postavitvi v bližini umetne svetlobe (npr. ulične svetilke). 
•.Napajanje polnilnih baterij poteka s sončno energijo in imajo življenjsko dobo najmanj 18 
..mesecev. Za menjavo baterij odvijte zgornjo stran termometra in odprite baterijski predal 
..(baterije: 2 x 1,2 V NiMH baterija s 600 mAh). 
• Življenjska doba LED-sijalke znaša pribl. 100.000 ur 
 
Odstranjevanje  
 
Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati 
in ponovno uporabiti.  
 

Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik 
ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno 
odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z 
nacionalnimi ali lokalnimi določili. 

 
...................Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = 
...................svinec.  
 

Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO). 
 
Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da 
odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za 
električne in elektronske naprave.  

 
 
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: Solarni vrtni termometer TFA Solino 12.2057 
Kat. št.: 67 24 80 
 
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 izročitve 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 


