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1. Tutvustus

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

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme 

kasutussevõtmist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kontakteeruge 
vajadusel kohaliku edasimüüjaga. 

2. Üldinformatsioon

 

 Hoidke seade eemal laste käeulatusest.
 Kaitske seadet löökide eest. Ärge kasutage liigset jõudu.

 Kaitske seadet ekstreemsete temperatuuride ja tolmu eest.

    Kaitske seadet vihma, niiskuse ja vedelike eest.

 Seadmes ei ole parandatavaid osasid. Pöörduge vajadusel

    hoolduseks autoriseeritud edasimüüja poole.

 Ärge muutke seadet, see tühistab selle garantii.
 Kasutage seadet ainult selleks määratud viisil ja eesmärkidel,
    vastasel juhul kaotab selle garantii kehtivuse.

 Garantii alla ei kuulu seadmele kasutusjuhendi ja ohutusnõuete

    eiramisest tekkinud kahjustused.

 Ärge jätke termomeetrit töötavasse mikrolaineahju või

tavalisse ahju.

 Ei sobi õhutemperatuuri mõõtmiseks.
 Ei sobi toiduainete/jookide mõõtmiseks.
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3. Patarei vahetamine

1. Avage patareipesa kaas seadme tagaosas. 
2. Sisestage üks CR1225 patarei, kontrollides polaarsust.          
3. Sulgege patareipesa kaas. 
 

 

HOIATUS

 

Ärge lõhkuge patareisid ega visake 

neid tulle, need võivad lõhkeda. 
Ärge üritage laadida mittelaetavaid 
(alkaline) patareisid. Ärge visake 
patareisid prügikasti, viige need 

vastavasse kogumispunkti. Hoidke 
patareid eemal laste käeulatusest. 

 

 

HOIATUS

 

Kui seadet ei kasutata pikema aja 

jooksul, eemaldage sellest 

patareid. Vahetage tühjenevad 

patareid koheselt. 

4. Kasutamine

1. Vajutage seadme sisse lülitamiseks On/Off nuppu. 
2. Vajutage temperatuuri mõõteühiku valikuks temperatuuriühiku

valikunuppu.
3. Sisestage ots vähemalt 1cm sügavusele mõõdetavasse objekti. 

Vajutage kuvatava mõõtetulemuse ekraanile lukustamiseks Hold 

nuppu. Hoidke nuppu pikemalt all min/max reziimi avamiseks. 
4. Lülitage seade peale kasutamist välja. Seade lülitub 

automaatselt välja, kui seda ei kasutata 15 minuti jooksul. 

5. Puhastamine ja hooldus

Puhastage seade aegajalt niiske lapiga. Ärge kasutage 

tugevatoimelisi kemikaale, abrasiive ega lahusteid. 
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6. Tehnilised andmed

 Mõõtevahemik........ -50 ... +330 °C (-58 ... +662 °F)
 Resolutsioon ........................................... ± 0.1 °C/°F
 Vooluallikas ............. 1 x CR1225 (3 V) patarei (kaasas)
 LCD ekraan ............................................ 27 x 13 mm
 Anduri pikkus .............................................. 147 mm
 Kogupikkus ................................................. 247 mm
 Kaal .............................................................. 42 g
 
Kasutage seadet ainult originaallisadega. Tootja ei vastuta 

seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste 

eest. Lisainformatsiooni ning kasutusjuhendi uusima 
versiooni leiate veebilehelt www.velleman.eu. Tootjal on 
õigus juhendi informatsiooni muuta ilma sellest eelnevalt 
teavitamata. 
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Velleman® Hooldus ja garantii
Kõik tooted vastavad EL nõuetele. 
Garantiitingimused:
• Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline 
garantiiperiood tootmisvigade ja 
materjalidefektide kohta. Garantiiperioodi 
alguskuupäev on toote ostukuupäev. 
• Tootjal on õigus garantiiline seade vahetada 
vastava teise tootega, see parandada või 
tagastada ostusumma täielikult või osaliselt. 
• Garantiitingimuste alla ei kuulu:
- otsesed või kaudsed kahjustused, mis on 
tekkinud tootele peale toote ostu (põhjuseks 
näiteks oksüdatsioon, löögid, kukkumised, 
tolm, mustus, niiskus); 
- seadme kasutamisest põhjustatud kahjud või 
kahjustused; 
- normaalselt kuluvad lisad ja osad (näiteks 
patareid, lambid, kummist osad, kanderihmad 
jne); 
- õnnetusjuhtumitest põhjustatud kahjustused 
(näiteks tulekahju, veekahjustus, äikeselöök, 
õnnetusjuhtum jne); 
- vigastused mis on põhjustatud meelega, 
ebakorrektsest kasutamisest, valest hooldusest 
jne;

- seadme kommerts- professionaalsel või 
kollektiivsel kasutamisel väheneb seadme 
garantiiperiood kuue (6) kuuni;
- seadme ebakorrektsest pakkimisest ja 
transportimisest põhjustatud kahjustused; 
- kõik kahjustused mille on põhjustanud 
seadme muutmine või parandamine selleks 
autoriseerimata isikute poolt; 
• Garantiilised tooted tuleb edastada kohalikule 
edasimüüjale korrektselt pakituna (soovitatavalt 
originaalpakendis) ning koos ostu tõendava 
dokumendi ja selge veakirjeldusega. 
• Märkus: aja ning võimalike kulude 
kokkuhoiuks lugege eelnevalt kasutusjuhendit 
ja kontrollige, et viga ei oleks põhjustatud 
ebakorrektsest kasutamisviisist. 
• Peale garantiiperioodi möödumist on 
parandamine tasuline. 

Ülalolevad punktid kehtivad üldgarantiina 
ning võivad vastavalt konkreetsele tootele 
erineda. 
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