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Pro Vaší bezpečnost 

• Umístěte přístroj a baterii mimo dosah dětí 

• Nevhazujte baterie do ohně, nezkratujte, nerozebírejte nebo nedobíjejte. 

Nebezpečí výbuchu ! 

• Baterie obsahuje škodlivé kyseliny. Aby nedošlo k vytečení baterie, měly by být 

slabé baterie vyměněny co nejdříve. Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte 

ochranné rukavice a ochranné brýle ! 

• Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím nebo teplotním šokům. 

 

1. Uvedení do provozu 

• Odstraňte ochrannou folii z displeje. 

• Otevřete bateriový prostor a odstraňte plastový pásek z baterie. 

• Na displeji se objeví aktuální teploty. 

• Přepínačem °C/°F nastavíte jednotky, ve kterých chcete měřit teplotu. 

 

2. Umístění 

• Zavěste teploměr v blízkosti okna na rám, stěnu pomocí hřebíku či šroubu nebo 

postavte na pevnou podložku pomocí výklopného stojánku. 

• Kabel se senzorem umístěte otevřeným oknem nebo průchozím otvorem ven. 

Kabel se přizpůsobí tvaru okenního těsnění. (Pozor na ostré hrany rámů oken-vyvarujte se 

častému zavírání a otvírání okna.) 

• Vyhněte se umístění v blízkosti topných těles a přímému slunečnímu záření. 

3.Maximální a minimální teploty 

• Opakovaným stiskem tlačítka MAX/MIN se postupně zobrazí maximální a 

minimální vnitřní teplota. 

• Dalším opakovaným stiskem tohoto tlačítka se zobrazí postupně maximální a 

minimální venkovní teplota. 

• Na aktuální teploty se dostanete stiskem téhož tlačítka. Pokud nestisknete po 

dobu 15 sekund toto tlačítko, tak se také vrátíte na aktuální teploty. 

• Stiskem tlačítka RESET vymažete max/min hodnoty a jsou zobrazeny aktuální. 

 

4.Řešení problémů 

• Na displeji se nezobrazují žádná data: ujistěte se, že jsou baterie umístěné správně 

•                                                               vyměňte baterii (1,5 V AAA baterie) 

• Žádné údaje o venkovní teplotě: zkontrolujte kabel k venkovnímu senzoru 
 

 
                  Tento výrobek byl vyroben s použitím vysoce kvalitních  materiálů a komponentů, 
                             které lze recyklovat a znovu použít. Baterie nesmí být vyhazovány do 
                             odpadkového koše ! Baterie odevzdejte pro ekologickou likvidaci na určených 

                             místech. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem, 

                             ale  odevzdán na určené sběrné místo pro recyklaci. 
         

                             Tento výrobek je schválen pro použití v ČR. 
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