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LCD-Thermometer

Art. Nr.: 0074 ..

voor inbouw- en opbouwwandinstallatie

Functie
De LCD-thermometer wordt gebruikt om de kamertemperatuur te meten.

Montageplaats
Installatie alleen in gesloten ruimten.
Om schade en een onjuiste indicatie te vermijden dient u de thermometer zo min mogelijk bloot te
stellen aan hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen (b.v. in combinatie met een dimmer),
vibraties en schokken.

Aanwijzingen ingeval van gevaar en opslag
Opgelet! Knoopcellen buiten bereik van kinderen houden. Bel direct de dokter op als iemand
een knoopcel heeft doorgeslikt.
Lege batterijen direct verwijderen en milieuvriendelijk opslaan.
Batterij alleen door hetzelfde type vervangen. Dit product mag niet voor medische doeleinden of ter
informatie in het openbaar worden gebruikt.

Vervangen van de batterij
De batterij moet voor een optimale juiste aanduiding tenminste een keer paar jaar worden vervangen.
Ga als volgt te werk:
1. draai het deksel van het opbergvakje van de batterij met een munt of iets dergelijks tegen de
richting van de wijzers van de klok;
2. open dan het opbergvakje, verwijder de batterij en wacht tenminste 10 seconden;
3. vervang met inachtneming van de juiste polariteit de oude batterij door een nieuwe van hetzelfde
type (LR44/1,5V);
4. zet het deksel van het opbergvakje er weer in en draai het met de wijzers van de klok mee weer
dicht.

Onderhoud
Het display en het omhulsel alleen met een zacht, iets vochtig doekje schoonmaken. Geen schuur- of
oplosmiddel gebruiken.
Omhulsel niet in het water dompelen.
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Technische gegevens
Display:
Temperatuurbereik:
Oplossend vermogen:
Spanningsvoorziening:
Meetnauwkeurigheid:

LCD-display
-5°C … +50°C
0,1°C
Batterij-type LR44 7 1,5V
± 1°C

Garantie
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.
U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale
serviceafdeling te zenden.
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