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OMADUSED

Mõõdetav temperatuurivahemik: 0–50 °C (32–122 °F)
Mõõdetav niiskusvahemik:      20–90%
Ekraan:        Max/Min temperatuuri ja niiskuse salvestus
Kalender:      2001–2099

KASUTAMINE
Vajutage kalendri kuvamiseks üks kord MODE nuppu.
Vajutage alarmi aja kuvamiseks uuesti MODE nuppu.

AJA MÄÄRAMINE
Vajutage ja hoidke ajaseadete reziimi avamiseks 3 sekundi jooksul MODE 
nuppu: tunni näit vilgub, vajutage selle määramiseks üles/alla nuppe. Vajutage 
uuesti MODE nuppu: minutite näit vilgub, vajutage määramiseks üles/alla 
nuppe. 

ALARMI AJA MÄÄRAMINE
Vajutage alarmi aja kuvamiseks MODE nuppu.
Vajutage ja hoidke alarmi aja määramise reziimi avamiseks 3 sekundi jooksul 
MODE nuppu: tunni näit vilgub, vajutage selle määramiseks üles/alla nuppe. 
Vajutage uuesti MODE nuppu: minutite näit vilgub, vajutage määramiseks üles/
alla nuppe.

KALENDRI SEADETE MÄÄRAMINE
Vajutage kalendri kuvamiseks MODE nuppu. 
Vajutage ja hoidke kalendri seadete reziimi avamiseks 3 sekundi jooksul MODE 
nuppu: aasta näit vilgub, vajutage selle määramiseks üles/alla nuppe. 
Vajutage uuesti MODE nuppu: kuu näit vilgub, vajutage selle määramiseks üles/
alla nuppe.
Vajutage uuesti MODE nuppu: päeva näit vilgub, vajutage selle määramiseks 
üles/alla nuppe.

ALARMI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE
Vajutage alarmi sisse/välja lülitamiseks "Üles" nuppu. 

MAX/MIN NÄITAJAD
Vajutage maksimaalse temperatuuri ja niiskuse salvestuse kuvamiseks  
MAX/MIN nuppu. 
Vajutage minimaalse temperatuuri ja niiskuse salvestuse kuvamiseks uuesti 
MAX/MIN nuppu. 
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12/24 TUNNI FORMAAT
Vajutage 12 või 24 tunnilise ajakuva formaadi valimiseks ajareziimis 3 sekundi 
jooksul "Üles" nuppu.

TEMPERATUURIÜHIKU VALIMINE
Vajutage °C/°F ühiku valikuks "Alla" 
nuppu. 

SNOOZE REZIIM
Vajutage alarmi ajal alarmi edasilükkamiseks SNZ nuppu. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Ohutusnõuded:
Seadet on lubatud avada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud spetsialisti poolt. 
Eemaldage probleemide esinemisel koheselt seadme vooluallikas. Kaitske seadet 
vedelike ja niiskuse eest. 

Hooldus:
Puhastage kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiive ega puhastuslahuseid. 

Garantii:
Garantiitingimused ei kehti muudetud seadmele. Garantii ei kehti kahjustustele mille on põhjustanud seadme 
ebakorrektne kasutamine või ohutusnõuete eiramine. 

Üldinformatsioon: 
Tootjal on õigus tootmises olevat seadet ja juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata. Kõik logod, kaubamärgid 
ja tootenimed on registreeritud ja vastavalt kaitstud. 
Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda. 

Keskkonnakaitse:

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse. 

Toode vastab EL nõuetele ja regulatsioonidele. 
Lisadokumentatsioon on saadaval tootja käest vastavalt vajadusele, sealhulgas vastavusdeklaratsioon, materjaliohutuse 
andmeleht ning toote testraport. 

Kontakteeruge vajadusel klienditeenindusega:

Veebileht: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

E-mail:   service@nedis.com

Telefon:         +31 (0)73-5993965 (tööajal)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS


