SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648
www.conrad.si

MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA
Št. izdelka: 672647-672648
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NAMEN UPORABE
Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur prostora v stopinjah Celzija (oC) ter za prikaz
relativne vlažnosti zraka prostora (RH%) in sta načeloma narejena za meritve v zaprtih prostorih.
Izdelek z kataloško št. 672648 je lahko uporabljen tudi na zaščitenih mestih na prostem. Izdelek z
kataloško št. 672647 je dodatno opremljen s prikazom udobja za klimo prostora. Izdelka sta
predvidena za postavitev na mizo ali montažo na steno.
Izdelka izpolnjujeta zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Vsa vsebovana imena podjetij in
opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse pravice so pridržane.

OBSEG DOBAVE
•
•

Merilnik
Navodila

VARNOSTNI NAPOTKI
Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz
garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti! Za materialne
škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem
varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih ne velja
več pravica iz garancije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iz varnostnih razlogov samodejna predelava in / ali spreminjanje izdelka ni dopustna.
Izdelka sta namenjena za zaprte, suhe prostore (izdelek z kataloško št. 672648 tudi za zaščiteno
območje na prostem).
Izdelkov nikoli ne uporabite izven specifikacij (glejte »tehnični podatki«).
Izdelka nista igrače in ne sodita v otroške roke.
Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in
posledice, ki nastanejo iz tega.
Izdelka sta namenjena samo za domačo uporabo kot indikator temperature in vlažnosti zraka in
ne posredujeta točne natančnosti.
Izdelkov ne smete uporabiti za medicinske namene ali za obveščanje javnosti.
Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.
Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo izdelek poškodoval.
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MONTAŽA
Kot mesto postavitve oziroma montaže v zaprtih prostorih izberite mesto brez prepiha z zadostno
oddaljenostjo od radiatorjev. Če želite merilnik z kataloško št. 672648 namestiti na prostem, potem
izberite mesto, ki ni izpostavljeno direktni sončni svetlobi in padavinam (popačenje izmerjenih
vrednosti meritve temperature / vlažnosti zraka). Merilnika ne smeta obratovati v ali pod vodo, ker
bosta pri tem uničena.
Izdelka sta dobavljena s stojalom (na zadnji strani ohišja) tako, da je možna postavitev na mizo.
Montaža na steno je prav tako možna in bo izvedena na sledeč način:
Vijak (ni dobavljen) privijte v steno in pustite, da je njegova glava oddaljena približno 5 mm od
stene. Glava vijaka mora biti tako velika, da ne more zdrsniti skozi odprtino za obešanje. Napravo z
odprtino za obešanje na zadnji strani obesite na vijak.
Stenska montaža je možna samo na ravno, vodoravno steno. Pazite na to, da izdelek
pred spustitvijo varno zaskoči na vijaku.

MERILNIK TEMPERATURE IN VLAGE
Termometer meri temperaturo v stopinjah Celzija. Na mestu brez prepiha bo temperatura merjenja.
Merilnik vlage meri odstotkovni dežel vlage v zraku. Ta vrednost je »relativna«, ker lahko zrak v
odvisnosti od temperature vsebuje različne količine vlage.
Pri izdelku z kataloško št. 672647 je dodatno kot tretji prikaz vgrajen indikator za udobje. Ta prikaz
vam poda informacijo o trenutni klimi prostora v odvisnosti od temperature prostora in vlage.
Idealna vrednost leži med 65 in 75%.
Prikazi merilnika temperature in vlage so tovarniško nastavljeni.
Za nastavitev prikazov temperature in vlage primerjajte prikazane vrednosti z dobro
delujočo referenčno napravo.
Odstopanja pri kazalcih so lahko popravljena s previdnim vrtenjem nastavnega vijaka
na zadnji strani.
Prikaz udobja pri izdelku št. 672647 ne more biti popravljen.
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KLIMA BIVANJA
Pretopel in presuh zrak prostora škoduje zdravju, še posebej koži in dihalnim potem. Tudi za
rastline, lesena tla, starinsko pohištvo, glasbila in knjige je prava temperatura in vlaga zelo
pomembna.
Z kontrolo klime prostora se počutite bolje in privarčujete stroške ogrevanja. Pravilna temperatura
in vlaga sta glede na uporabo odvisni od prostora do prostora. Priporočene so sledeče orientacijske
vrednosti:
Stopnišče
Spalnica
Kuhinja
Dnevna soba
Kopalnica

15oC
16-18oC
18oC
20oC
23oC

pri 40-60% vlagi
pri 50-70% vlagi
pri 50-70% vlagi
pri 40-60% vlagi
pri 50-70% vlagi

RAVNANJE Z IZDELKOM
Pustite, da se izdelek najprej prilagodi na sobno temperaturo. To lahko med drugim
traja več ur.
Ohišja ne smete odpirati!
Na mestu postavitve ali pri transportu preprečite sledeče neugodne pogoje okolja:
- mokrota ali previsoka vlažnost zraka,
- ekstremen mraz ali vročina,
- prah ali gorljivi plini, hlapi ali topila,
- močne vibracije,
- močna magnetna polja, kot je bližina strojev ali zvočnikov.

ČIŠČENJE
Za čiščenje prikaza in ohišja lahko uporabite samo mehko, rahlo vlažno krpo. Nikoli ne uporabite
čistil. Naprave nikoli ne potopite v ali pod vodo.

ODSTRANITEV
Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.
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TEHNIČNI PODATKI
Merilno območje temperature:
Toleranca temperature:
Merilno območje vlage:
Toleranca vlage:
Merilno območje »udobje«:
Mere:

-10oC do +50oC
±1% (pri +10 do +30oC)
10 do 90%
±5% (40 do 75%)
40 do 100%
142 x 35 mm

5

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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