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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a nákup příslušenství k mluvícím hodinám MLV01.

Základní vlastnosti a funkce
- měření relativní vlhkosti vzduchu, teploty, barometrického tlaku a indikace intenzity osvětlení

Obsah balení
Balení obsahuje: Sondu MLV01-S7, instalační materiál (šroubek 2ks), návod k použit

Parametry

Měření relativní vlhkosti rozsah měření  0 až 100%
přesnost měření ±4% v rozsahu relativní vlhkosti 20 až 80%
přesnost měření ±6% v rozsahu relativní vlhkosti 0 až 20% a 80 až 100%

Měření teploty rozsah měření -40 až +65°C
přesnost měření ± 0,5 °C v rozsahu teplot  +10 až +60 °C
přesnost měření ± 1,5 °C v rozsahu teplot  -40 až +10 °C a +60°C až +65°C

Měření barometrického tlaku rozsah měření (absolutní) 950 až 1050 hPa 
přesnost měření absolutní +4.5 / -6 hPa, relativní ±0.5 hPa v rozsahu 950 až 1050 hPa,
při teplotách -20 až +65 °C

Provozní podmínky (sonda) teplota -40 až +65°C
relativní vlhkost 0 až 100% (nekondenzující)

Skladovací podmínky teplota -20 až +65 °C
Váha max 50 g
Délka kabelu cca 2m (možno prodloužit prodlužovacím přívodem MLV01-S7P)
Záruční doba 24 měsíců

Výrobce si vyhrazuje právo změny vlastnost a parametrů zařízení.

Použit
Sonda je příslušenstvím pro mluvící hodiny MLV01, nesmí být použita pro jiné účely než specifikuje tento návod. Sonda je určena pro 
umístění ven. Aby správně fungovala, je důležité ji správně nainstalovat. Meteo sonda je připojena přívodem s telefonním 
konektorem, který se připojuje do konektoru na mluvících hodinách MLV01. Přívod je možné prodloužit prodlužovacím přívodem 
MLV01-P1. Venkovní část sondy tvoří krabička, která obsahuje snímače teploty, vlhkosti, tlaku a osvětlení. Je určena pro montáž na 
svislou plochu kablíky směrem dolů, na místo chráněné před deštěm. Lze ji přichytit šroubky, přilepit oboustrannou páskou, nebo 
jinak připevnit například na zeď, rám nebo sklo okna. Pro měření připojte sondu k přístroji MLV01 a stiskněte kombinaci pro práci se 
sondou. Informace o sondě a použit Vám také sdělí mluvící hodiny MLV01 v nastavení, v sekci „jak mne používat“.

Šetřete životní prostředí! Použité baterie, výrobek ani jeho části nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je na 
místech k tomu určených. Tento symbol na výrobku a v průvodní dokumentaci znamená, že dále nepoužívané elektronické 
zařízení se nesmí přidávat do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně k recyklaci na sběrné místo určené k 
odběru elektro odpadu, nebo do sběrného dvoru. Bližší informace o těchto místech se dozvíte od kteréhokoliv z těchto 

subjektů: Váš prodejce, místním úřad Vaší obce, služba pro odvoz komunálního odpadu, sběrna odpadních elektrických a 
elektronických zařízení, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, www.remasystem.cz .

Záruční podmínky
Záruka plat 24 měsíců ode dne zakoupení. V případě poruchy konzultujte řešení s výrobcem, nebo prodejcem. Záruka se nevztahuje 
na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitm výrobku. Záruční podmínky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době. 
K reklamaci je třeba přiložit potvrzení o nákupu (doklad, fakturu, účtenku – stačí kopie).

Výrobce: 
NIPPY s.r.o.
K Nádraží 523/27, 322 00 Plzeň
IČ: 03772209
email: info@nippy.cz
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