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KASUTUSJUHEND

1. Tutvustus

Ärge visake kasutatud patareisid ja 

elektroonikaseadmeid prügikasti, viige 

need vastavatesse kogumispunktidesse. 

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne 

seadme kasutussevõtmist hoolikalt selle 

kasutusjuhendiga. Kui seade on ostes defektne, 

ärge kasutage seda vaid kontakteeruge kohaliku 

edasimüüjaga. 

2. Ohutusnõuded

● Seade ei ole sobiv kasutamiseks noorematele 

kui 8a. lastele. Lapsed võivad seda kasutada 
täiskasvanu järelevalve all. 

● Seadmes ei ole vahetatavaid või 

parandatavaid osi, ärge avage seda iseseisvalt 

ega üritage seda parandada. Pöörduge vajadusel 

spetsialisti või kohaliku edasimüüja poole.  

● Kaitske seadet vedelike, kuumuse ja tule eest. 

3. Üldinformatsioon

● Velleman® kvaliteedigarantii andmed leiate

veebilehelt www.velleman.eu.

● Kaitske seadet löökide ja kukkumise eest.

Ärge kasutage seadmega liigset jõudu.

● Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle

funktsioonidega.

● Ohutusnõuete tõttu ei ole seadet lubatud
muuta, see tühistab ka seadme garantii.

● Kasutage seadet ainult vastavalt juhendile,

vastasel juhul kaotab selle garantii kehtivuse.

● Tootja ei vastuta seadme kasutamisest

põhjustatud kahjustuste või kahjude eest.

● Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel

edaspidi lugeda.

4. Patareid

Hoiatus: Ärge lõhkuge patareisid ega visake

neid tulle, need võivad lõhkeda. Ärge üritage

laadida mittelaetavaid patareisid. Hoidke

patareid eemal laste käeulatusest. Kui seadet ei

kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest

patarei.

● Avage patareipesa kaas

● Sisestage LR44 patarei, jälgides et sisestaksite

selle õigetpidi.

● Sulgege patareipesa kaas

5. Paigaldamine

● Ühendage välisandur soovi korral seadmega.

Asetage andur väliskeskkonda.

● Paigaldage seade siseruumi, nii et see oleks

kaitstud ekstreemsete temperatuuride,

tõmbetuule ja otsese päikesevalguse eest.

● Tänu seadme tagaosas asuvatele magnetitele

saab selle kinnitada ka mõne metalleseme külge.

6. Kasutamine

● Vajutage ja hoidke MODE nuppu 2 sekundi

jooksul, ekraanil kuvatav seade vilgub. Kasutage

vilkuva seade muutmiseks ADJ nuppu ning

vajutage kinnitamiseks MODE nuppu. Määrake
vastavalt tund, minutid, aasta, kuu ning
kuupäev.

● Vajutage kellareziimis alarmreziimile
lülitumiseks MODE nuppu. Vajutage ja hoidke
MODE nuppu 2 sekundi jooksul. Määrake alarmi
aeg samal viisil nagu määrasite kellaaja.
Vajutage alarmreziimil ADJ nuppu reziimi
valikuks: alarm sees/ alarm väljas/ tunnialarm.
● Valige temperatuuriühik vajutades seadme
tagaosas asuvat °C/°F nuppu.

● Valige maksimum/miinimumväärtused,

vajutades seadme tagaosas asuvat MAX/MIN
nuppu.

Märkus: kui välisandur on ühendatud, vahetub
seade automaatselt sise ja välisandmete vahel.

7. Hooldus

● Puhastage seade aegajalt niiske lapiga. Ärge

kasutage puhastusvahendeid, abrasiive ega

lahusteid.

8. Tehnilised andmed

Vooluallikas .... 1 x 1.5 V (LR44/AG13, kaasas)

Temperatuurivahemik

 Siseruumis................... -10 °C kuni +50 °C

  ............................ (+14 °F kuni +122 °F)

 Väliskeskkond.............. -50 °C kuni +70 °C

  ............................. (-58 °F kuni +158 °F)

Siseruumi niiskus .............. 20 % - 90 % RH

Mõõdud

 Seade ............................. 5.8 x 9 x 1.5 cm

 Ekraan  .................................... 4.6 x 6 cm

Kaabli pikkus  ................................ ± 110 cm

Kasutage seadet ainult originaallisadega.

Tootja ei vastuta seadme kasutamisest

põhjustatud kahjustuste või kahjude eest.

Lisainformatsiooni ja kasutusjuhendi

uusima versiooni leiate veebilehelt

www.velleman.eu. Tootjal on õigus

kasutusjuhendit muuta ilma sellest

eelnevalt teavitamata.
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