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Instrukcja obsługi
Termometr cyfrowy wewnętrzny

-10°C...+60°C

bateria
1 x LR44
zawarta w zestawie
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Wskazówki bezpieczeństwa

• Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
• Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla
zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria
została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich
wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli
przypuszczacie, że bateria mogła
zostać połknięta lub w inny sposób
dostać się do organizmu, należy
natychmiast skorzystać z pomocy
medycznej.
• Baterii nie należy wrzucać do ognia,
zwierać, rozbierać ani ładować.
Niebezpieczeństwo wybuchu !
• Aby
zapobiegać
wylaniu
się
baterii,należy słabe baterie możliwie
jak najszybciej wymienić.
• Przy zabiegach z rozlanymi bateriami
należy używać rękawic ochronnych
odpornych na chemikalia oraz okularów ochronnych !
• Nie należy narażać urządzenia na
ekstremalne temperatury, wibracje
oraz wstrząsy.
1. Uruchamianie
• Otworzyć kasetkę na baterię i usunąć
pasek izolujący baterię. Ściągnąć
folie zabezpieczającą z wyświetlacza.
Ukaże się odczyt temperatury.
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2. Usuwanie usterek
Problem
Rozwiązanie
brak odczytu /
odczyt
nieprawidłowy

➜ włożyć baterię
zgodnie z
biegunowością
(+ ku górze)
➜ wymienić baterię
na nową

3. Utylizacja
Produkt ten został wytworzony z użyciem
materiałów i części wysokiej jakości,
które mogą być recyklingowane i
ponownie użyte.

Baterie i akumulatory nie
mogą być wyrzucane do
odpadów zmieszanych !
Jako użytkownik końcowy
jesteście Państwo zobowiązani, do utylizacji zużytych
baterii i akumulatorów w
sieciach handlowych lub
odpowiednich
punktach
odbiorczych, zgodnie ze
stosownymi krajowymi lub
lokalnymi przepisami.
Oznaczenia dla zawartych
metali ciężkich: Cd=kadm,
Hg=rtęć, Pb=ołów.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą
UE odnośnie utylizacji
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
( WEEE ).

Produkt ten nie może być
utylizowany łącznie z innymi
odpadami gospodarstwa
domowego.
Użytkownik
jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych
punktach
zbiórki
dla
zużytych urządzeń elektrycznych
i
elektronicznych.
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