Kezelési útmutató a KVI01 típusú, külső és belső térben használható
digitális hőmérőhöz
A készülék alkalmas az aktuális hőmérséklet, valamint az utolsó nullázás óta mért legnagyobb és legkisebb
hőmérséklet mérésére. A hőmérő fröccsenő víz ellen védett, a külső hőmérséklet mérésére kültéren
felszerelhető. Hőmérséklet ellenőrzésre használhatja a nappaliban, üvegházban, borászatban, raktárakban vagy
hűtőkben.
Felszerelés:
Kültéren való felszerelésnél válasszon árnyékos, száraz helyet. Ne tegye radiátorra vagy napsütötte helyre! A
készülék hátoldalán található nyílás és egy vagy két csavar segítségével a műszer falra akasztható.
Használat:
Nyissa ki az elemtartót és távolítsa el az elemvédő csíkot. Húzza le a kijelzőről a műanyag fóliát. A műszer
használatra készen áll.
A kijelző középső része mutatja az aktuális hőmérsékletet. A felső része az utolsó visszaállítás óta mért
maximális, az alsó része minimális hőmérsékletet mutatja.
Az egység hátoldalán található csúszókapcsoló segítségével a mértékegység °C-ról °F-re változtatható.
A RESET (visszaállítás) gomb segítségével a MIN/MAX érték memóriát az éppen mért értékre állíthatja.
A különböző mérési ciklusok miatt, nem mindig egyezik meg a visszaállított érték az aktuális hőmérséklettel.
Megjegyzés: Elemcsere vagy mértékegységváltás után szükséges a MAX/MIN érték memóriát visszaállítani.
Karbantartás:
• Ne használja a műszert szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között
• Puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy karcoló hatású mosószereket.
• Ne próbálja megjavítani a készüléket, inkább vigye vissza oda ahol vásárolta. Reklamáció előtt kérjük,
cseréljen elemet. A nem megfelelő használat esetén a garancia érvényét veszti.

A műszer kalibrálása:
A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez
visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).
Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni.
Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével.
A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és
szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és
kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!
Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem
tudunk felelősséget vállalni.

