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Predvidena uporaba 
 
Izdelek je namenjen merjenju notranje in zunanje temperature in ga lahko pritrdite in 
upravljate npr na vozilu. Napajanje poteka z baterijo tipa AAA/Micro. 
 
Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste 
morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Nujno je treba upoštevati varnostne napotke in vse 
druge informacije v teh navodilih za uporabo! 
 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega so s 
tem povezane tudi nevarnosti, kot so npr. kratek stik, požar itd. Celotnega izdelka ne smete 
spreminjati oz. predelovati! 
 
Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in 
poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse 
pravice pridržane. 
 
Vsebina paketa 
 
• Notranji/zunanji termometer  
• 2 kosa sprijemalnega traku (za pritrditev z lepljenjem)  
• Navodila za uporabo 
 
Razlaga simbolov 

 
Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali 
upravljanju naprave.  

 
Simbol s puščico opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja 
izdelka. 
 

Varnostni napotki 
 
Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite 
pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti 
za posledično škodo!  

 2



 
.................Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo 
.................zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih 
.................napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.   
 
• Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka 
..na lastno pest nista dovoljena. Izdelka nikoli ne razstavljajte (z izjemo vstavljanja/menjave 
..baterij).  
• Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Vsebuje majhne sestavne dele in baterije.  
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze ali posledice, ki bi iz tega 
..lahko sledile.  
• Enoto s prikazovalnikom lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Zaščitite jo pred 
..vlago ali mokroto.  
• Pri uporabi v vozilih je treba upoštevati, da lahko izdelek upravljate samo takrat, ko situacija 
..to dopušča. Izdelka ne uporabljajte/upravljajte, če pri tem odvračate svojo pozornost od 
..vožnje vozila. Enako velja pri odčitavanju izmerjenih vrednosti s prikazovalnika izdelka. 
• Izdelka ne uporabljate v prostorih ali v neugodnih pogojih okolice, kjer so prisotni vnetljivi 
..plini, hlapi ali prah, ali kjer obstaja možnost, da so te snovi prisotne! Obstaja nevarnost 
..eksplozije! 
• Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z 
..majhne višine.  
• Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko 
..nevarna igrača. 
• Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, 
..prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka. 
 
Napotki za baterije/akumulatorje 
 
• Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.  
•.Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali 
..domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.  
• Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, 
..zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.  
• Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali 
..površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega 
..razloga baterije/akumulatorje shranjujte na ustreznem mestu. 
• Pazite, da baterij/akumulatorjev ne boste razstavljali, jih metali v ogenj ali da ne bo prišlo 
..do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije! 
• Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!  
• Pri vstavljanju baterije oz. akumulatorja bodite pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte 
..plus/+ in minus/-).  
• Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju), vstavljeno baterijo 
..oz. akumulator vzemite iz naprave. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da 
..baterija/akumulator izteče, kar lahko povzroči škodo na samem izdelku in posledično izgubo 
..pravice do uveljavljanja garancije! 
• Prosimo, da si za okolju prijazno odstranjevanje baterij/akumulatorjev preberete poglavje 
..„Odstranjevanje“.  
 

Priporočamo, da za napajanje izdelka uporabite samo kakovostno alkalno baterijo 
in ne polnilne baterije. Zaradi nižje napetosti polnilnih baterij (polnilna baterija = 
1,2 V, navadna baterija = 1,5 V) in manjše kapacitete je pri uporabi polnilne 

..................baterije krajši tudi čas delovanja, predvsem pri nižjih zunanjih temperaturah. 
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Vstavljanje/menjava baterije 
 
• Odprite baterijski predal na zadnji strani naprave in vanj vstavite baterijo tipa AAA/Micro ter 
..pri tem upoštevajte pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-, glejte oznake v 
..baterijskem predalu oz. na bateriji). Ponovno zaprite baterijski predal. 
• Baterijo je treba zamenjati, ko se kontrast prikazovalnika močno zmanjša. 
 
Montaža 
 
•.Enoto s prikazovalnikom lahko pritrdite na ustreznem mestu s pomočjo priloženih 
..sprijemalnih trakov. Pazite, da bo površina na mestu lepljenja gladka, ravna, suha ter da na 
..njej ne bo maščob ali prahu. 
..Če enoto s prikazovalnikom pritrdite v vozilu, potem pazite, da ne bo ovirala funkcij drugih 
..prikazovalnikov oz. upravljalnih elementov v vozilu. 
• Senzor lahko pritrdite na primernem mestu na prostem. Senzor ima na spodnji strani lepilni 
..trak, ki služi za pritrditev. Pazite, da bo površina na mestu pritrditve gladka, ravna, suha ter 
..da na njej ne bo maščob ali prahu.  
..Kabel med enoto s prikazovalnikom in senzorjem zaščitite pred ostrimi robovi ter ga ne 
..prepogibajte. Kabel položite tako, da vas ne ovira pri nadzoru nad vozilom. 
 

Senzor je treba pritrditi na zaščitenem mestu, ki ni izpostavljeno neposredni 
sončni svetlobi ali vlagi/mokroti, saj v tem primeru pride do napačnih izmerjenih 
vrednosti. Pri vozilih je na primer optimalno območje med vrati in karoserijo. 

..................Vendar morate biti pri tem nujno pozorni na to, da se senzor ne zmečka in da 

..................ohišje senzorja ne poškoduje vrat oz. karoserije. 
 
Prikazi na prikazovalniku/upravljanje 
 
•.Temperaturni prikaz „IN“ (levo na prikazovalniku) prikazuje notranjo temperaturo, prikaz 
..„OUT“ (desno na prikazovalniku) pa prikazuje zunanjo temperaturo. 
• S pritisnim stikalom „ALERT ON/OFF“ lahko aktivirate oz. deaktivirate funkcijo opozorila na 
..zmrzal (ko je funkcija aktivirana, se desno spodaj na prikazovalniku pojavi napis „ALERT“). 
..Ko je funkcija opozorila na zmrzal aktivirana, se v primeru, ko se zunanja temperatura 
..(„OUT“) nahaja na območju med -1 °C in +3 °C, sproži zvočni signal, obe LED pa nekaj 
..sekund utripata (pribl. 5 sekund vsako minuto).  
 
Vzdrževanje in čiščenje 
 
•.Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga ne razstavljate (razen pri postopku 
..vstavljanja/menjave baterije, ki je opisan v teh navodilih za uporabo). 
• Zunanje površine izdelka lahko brišete le s čisto, mehko in suho krpo.  
..V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, 
..saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje (obarvanje) ali celo negativno vplivajo na delovanje 
..naprave.  
• Prah lahko enostavno odstranite z uporabo čopiča in po potrebi sesalnika za prah. 
 
Odstranjevanje 
 
a) Splošno 

 
Električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke! 
Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi 
zakonskimi predpisi. 
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...............Iz naprave vzemite morebitno vstavljeno baterijo (oz. akumulator) in jo odstranite 

...............ločeno od izdelka. 
 
b) Baterije in akumulatorji 
 
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje 
med gospodinjske odpadke je prepovedano! 

 
Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s simbolom levo, ki 
opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke.  
 

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

...............(oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom 

...............smetnjaka). 
 
...............Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v 
...............naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo! 
 
S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja. 
 
Tehnični podatki 
 
Obratovalna napetost: ................ 1,5 V/DC (1 x baterija tipa AAA/Micro, priporočamo alkalno) 
Natančnost: ............................................... 0 °C do +40 °C: ±1 °C, izven tega območja  ±2 °C  
Merilno območje zunanjega senzorja: ........................................................... -50 °C do +70 °C  
Dolžina kabla: ............................................................................................................. pribl. 3 m  
Mere: .......................................................................................... (Š x V x G) 133 x 25 x 15 mm  
Teža: .................................................................................................................................. 48 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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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: Notranji/zunanji termometer z opozorilom 
             na zmrzal Basetech 
Kat. št.: 11 73 408 
 
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. 
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