
Termometr do wanny / basenu dla dzieci | Cybaby (NX8669)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

 Termometr

 Instrukcja obsługi

DODATKOWO WYMAGANE:

 1 x bateria guzikowa CR2032

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

zasilanie bateria guzikowa CR 2032

zakres pomiarowy 0 50 °C

aktualizacja temperatury co 5 sekund

alarm wysokiej lub niskiej temperatury wody
niska: < 32 °C

wysoka: >39 °C

klasa ochrony IP27

wymiary (szer.x wys. x gł.) 9 x 2,6 x 8,5 cm

waga 42,4 g

URUCHOMIENIE

1. Otwórz pokrywę na baterię (np. monetą) obracając ją w lewo.

2. Zdejmij pokrywę, a następnie włóż baterię CR2032. Zwróć uwagę na właściwą biegunowość.

3. Nałóż z powrotem pokrywę i obróć w prawo, aby ją zamknąć.
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UŻYTKOWANIE

1. Włóż termometr do wody (można go również wrzucić, ale z maksymalnej wysokości 40 cm) i 

dotknij ręką, aby go włączyć.

4. Jeśli nic nie pojawia się na wyświetlaczu, upewnij się, że bateria nie jest wyczerpana i w razie 

potrzeby wymień ją. Podczas pracy na wyświetlaczu jest wskaźnik stanu baterii.

5. Termometr aktualizuje temperaturę wody co 5 sekund.

6. Zakres pomiaru temperatury wynosi 0,0 - 50,0°C. Jeśli temperatura będzie niższa niż 32°C wy-

świetlacz pokaże informację „COLD”, a jeśli będzie wyższa niż 39°C wyświetlacz pokaże in-

formację „HOT”. Zacznie również migać lampka alarmu.

7. Jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C wyświetlacz pokaże „Lo”, a jeśli wzrośnie powyżej 50°C

wyświetlacz pokaże „Hi”

8. Gdy termometr nie zarejestruj żadnych wibracji, wyłączy się automatycznie po 60 minutach.

BEZPIECZEŃSTWO

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać (z wyjątkiem wymiany baterii) ani naprawiać urządzenia samodziel-

nie!

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżo-

ne.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC4923 jest zgodny z następującymi aktualnymi wytyczny-

mi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebez-

piecznych substancji  w sprzęcie  elektrycznym i  elektronicznym 2014/30/UE odnoszącej  się  do

kompatybilności elektromagnetycznej.
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