
Digitální teploměr a vlhkoměr, typ 30.5027

Před použitím
• Následující informace si čtěte velmi pozorně.
• Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v  případě problémů 

s přístrojem.
• Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
• Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto 

manuálu.
• Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
• Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Oblast použití
• Přístroj slouží ke kontrole vnitřní teploty a vlhkosti pro zdravé životní prostředí 
• Komfortní zóna s nejvyššími a nejnižšími hodnotami.

Bezpečnostní pokyny
• Přístroj  by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
• Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
• Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
• Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
• Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
• Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při 

manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
• Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.

Uvedení do provozu
• Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
• Vytáhněte přihrádku na baterie (viz označení) a vyjměte bezpečnostní pásek. Zasuňte přihrádku na baterie zpět do pouzdra. 

Přihrádka pro baterie je správně usazena v pouzdru, když uslyšíte cvaknutí. 
• Všechny segmenty se na displeji na chvíli zobrazí.
• Přístroj je nyní připraven k provozu.
• Horní část displeje zobrazuje vnitřní teplotu.
• Spodní část displeje zobrazuje relativní vlhkost a stupeň komfortu.
• Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.

Maximální / minimální teplota a vlhkost
• Stiskněte tlačítko MIN/MAX na zadní straně přístroje.
• Na displeji se objeví maximální hodnoty.
• Dalším stiskem tlačítka se zobrazí minimální hodnoty.
• Na aktuální hodnoty se vrátíte dalším stiskem, nebo delší nečinností přístroje.
• Maximální a minimální hodnoty se resetují každých 24 hod..

Zobrazení teploty
• Tlačítkem °C/°F na zadní straně můžete měnit zobrazení teploty v °C, nebo v °F.

Symbol komfortu v místnosti
• Na spodní části displeje je zobrazen smajlík pro určení optimálního klima v místnosti. 

SUCHO < 40%

OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY 40 – 70 % 20°C ... 25°C

VLHKO > 70 %

symbol nezobrazen 40 - 70% < 20°C, > 25°C

Umístění
• Přístroj můžete umístit na podložku pomocí výklopné opěrky na zadní straně, nebo zavěsit na stěnu.

Péče a údržba
• Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čistící prostředky.
• Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
• Uchovávejte přístroj na suchém místě.

Řešení problémů
Na displeji se nezobrazují žádná data:



• ujistěte se, že je baterie umístěna správně (pól + musí být nahoře).
• vyměňte baterii.

Chybná data na displeji:
• vyměňte baterii.

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace
Rozsah měřené teploty: 0°C ... +50°C
Přesnost:                        ±1 °C v teplotách od 0°C do +40°C, mimo toto rozmezí  ±2°C
Zobrazení „LL.L“:        teplota pod 0°C
Zobrazení „HH.H“:       teplota nad 50°C
Vlhkost:                         20...95% Rh
Přesnost měření:            ±5% při 40...80% RH, mimo ±8% 
Baterie:                          CR 2025  
Rozměry:                       80 x 100 x 11 mm
Hmotnost:                      71,4g (vč. baterií)


