Návod k použití

Sonda MLV01-S4 pro mluvící hodiny MLV01

Verze: 2015-11-02

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a nákup příslušenství k mluvícím hodinám MLV01.
Základní vlastnosti a funkce
- měření napětí baterie do max. 24V
Obsah balení
Balení obsahuje: Sondu MLV01-S4, návod k použití
Parametry
Měření napětí baterií

rozsah měření ±24V stejnosměrných
přesnost měření ±0,1V nebo 2%, platí vyšší hodnota
Provozní podmínky
teplota 0 až +50 °C, relativní vlhkost 15 až 85 % (nekondenzující)
Skladovací podmínky
teplota -10 až +60 °C
Váha
max. 20 g
Délka sondy
cca 20cm
Záruční doba
24 měsíců
Výrobce si vyhrazuje právo změny vlastností a parametrů zařízení.
Použití
Sonda je příslušenstvím pro mluvící hodiny MLV01, je určena pro měření napětí baterií do 24V
stejnosměrných. Nesmí být použita pro měření vyšších napětí, nebo pro jiné účely než specifikuje tento návod.
Při manipulaci s baterií nesmí dojít ke zkratování pólů baterie, mohlo by dojít k poškození baterie, sondy,
majetku nebo zdraví. Pro měření připojte sondu k přístroji MLV01 a stiskněte kombinaci pro práci se sondou.
Připojte póly baterie k měřícím svorkám, mluvící hodiny sdělí naměřené napětí. Další informace o sondě a
použití Vám 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 platí 24 měsíců ode dne zakoupení. V případě poruchy konzultujte řešení s výrobcem, nebo prodejcem.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitím 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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