
   
 

 

 

Elektronický teploměr s vlhkoměrem   GALANT             

  
  

  

  

  

  

 

   

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru 

a za nákup elektronického teploměru s vlhkoměrem.   

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  a k 

jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.   

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

  

  

Vlastnosti   
• Kontrola klimatu v místnosti  

• Teplota v místnosti a relativní vlhkost vzduchu  

• Trvalé zobrazení denních maximálních a minimálních hodnot s automatickým vynulováním  

• Další paměť pro maximální a minimální hodnoty s manuálním vynulováním  

• Lze postavit nebo zavěsit na stěnu  

• Včetně baterie  

  

  
  

  

Připevnění  
Teploměr/vlhkoměr upevněte pomocí šroubu nebo hřebíku za stojánek nebo jej o výklopný stojánek opřete. 

Vyhněte se blízkosti topných těles a přímému slunečnímu záření.  

  

Uvedení do provozu a obsluha  
Otevřete přihrádku na baterie a sejměte z baterie izolační pásek nebo vložte novou baterii.  

Odstraňte ochrannou fólii z displeje.  

Denní maximální a minimální hodnoty se vynulují automaticky v určitý čas. Za tím účelem musíte nastavit  

aktuální čas. Hned po vložení baterie nebo po stisknutí tlačítka MODE na 3 sekundy se dostanete do režimu 

nastavení. Ukazatel hodin na horním displeji bliká („curr. Time“ = aktuální čas). Pomocí tlačítka „+/–“ nastavte 

požadovanou hodinu. Znovu stiskněte tlačítko MODE a stejným způsobem nastavte minuty. Po stisknutí tlačítka  

R přejdete zpátky do normálního režimu.  

Horní displej zobrazuje teplotu s denními maximálními a minimálními hodnotami, dolní displej relativní 

vlhkost vzduchu s denními maximálními a minimálními hodnotami.  

Pomocí přepínače „°C/°F/ můžete přepínat mezi jednotkou teploty „°C“ a „°F“.  

Paměť pro maximální a minimální hodnoty s denním automatickým nulováním:  

Přednastavené je každodenní vynulování denních maximálních a minimálních hodnot v 0 hodin.   

Chcete-li tento čas změnit, stiskněte krátce tlačítko MODE. Ukazatel hodin na dolním displeji bliká („auto Reset“). 

Pomocí tlačítka „+/–“ nastavte požadovanou hodinu. Znovu stiskněte tlačítko MODE a stejným způsobem 

nastavte minuty. Po stisknutí tlačítka R přejdete zpátky do normálního režimu.  

Paměť pro maximální a minimální hodnoty s manuálním vynulováním  

V normálním režimu stiskněte krátce tlačítko R. Asi na 5 sekund se Vám zobrazí maximální a minimální  

hodnoty z paměti s manuálním vynulováním.  

Chcete-li je vyresetovat na aktuální hodnoty, podržte tlačítko R na 5 sekund stisknuté.  

Na displeji se objeví písmeno „M“.  

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění  
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do elektronického  

teploměru s vlhkoměrem. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné  

vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.   

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí!  

Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti,  

neboť by je mohly děti spolknout.  

      

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  

  

nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou  

 poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.    

Elektronický teploměr s vlhkoměrem nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký,       

mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla            

(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.   

  

Recyklace  
  

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.   

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných 

ustanovení.  

    Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!  



  
Manipulace s bateriemi a akumulátory  

  Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                       že 

by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  baterií 

vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! 

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V 

takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!   

 Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V 

takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!  Nabíjet můžete pouze akumulátory.  

  

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 a 

nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     aby 

nedocházelo k poškození životního prostředí!   

  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby                        v 

prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!  

  

   Šetřete životní prostředí!  

  

Technické údaje  
  

Rozsah měření     

Teplota     –50 °C až +70 °C (–58 °F až +158 °F)  

Vlhkost vzduchu  20 až 99 % rF  

Přesnost        

Teplota     ±1 °C (±1,8 °F)   

Vlhkost vzduchu  ±4 % od 35 do 75 %, jinak ±5 % rF Napájení   

 1x baterie AAA 1,5 V   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruka  
  

Na elektronický teploměr s vlhkoměrem poskytujeme záruku 24 měsíců.  

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  

návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.  

 

Záruční a pozáruční servis, metrologického ověření 

zajišťuje společnost: 
Medicton group s.r.o. 

Na Babě 1526/35 

160 00 Praha 6 

Česká republika 

Tel.: +420 233 338 538 

Fax.: +420 233 310 390 

e-mail: info@medicton.com 

web: www.medicton.com 

 

Servisní místa: 

Polička: 

Jiráskova 609, 572 01 Polička 

Tel: +420 233 338 538 
233338538 

Praha: 

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6 

Tel: +420 226 224 813 

E-mail: servis@medicton.com 

 
 

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o.  
  

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  Conrad 

Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!   
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