TERMOMETR SAMOCHODOWY
MODEL: AG113

Z uwagi na ograniczenia wynikające z zakresu pomiaru temperatury, na wyświetlaczu
mogą pojawiać się - szczególnie w lecie i w zimie w wysokich i niskich temperaturach symbole „LLL” lub „HHH”. Jeżeli temperatura ponownie osiągnie wartość w obrębie
zakresu pomiarów, urządzenie powróci do normalnego wyświetlania wartości.
3. Specyfikacja
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakres temp: -50C ~ +50C
2 niezależne czujniki
Długość przewodu zewn. czujnika: około 1,6m
Długość przewodu zasilającego: około 1m
Zasilanie: bateria AG13 (dołączona do zestawu)
Zasilanie podświetlenia: gniazdo zapalniczki sam.
Wymiary: 75 mm x 35 mm x 15 mm
Kolor obudowy: srebrny

4. Uwagi i środki ostrożności
• Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji w obrębie urządzenia
Niedozwolone jest otwieranie obudowy!
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
IMPORTER: APTEL, http://www.aptel.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości elektroniczny termometr samochodowy jest przydatnym i efektownym
gadżetem do każdego samochodu.
Dzięki niemu w łatwy sposób sprawdzisz temperaturę w środku samochodu i na
zewnątrz co jest szczególnie istotne późną jesienią - będziesz wiedział czy na drodze
występują oblodzenia spowodowane minusową temperaturą.
2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Urządzenie mocowane jest przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej na tablicy
rozdzielczej pojazdu. Należy przedtem, posługując się łagodnym środkiem
myjącym, oczyścić strefę zamontowania z brudu, tłuszczu i politury. Muszą
Państwo wybrać odpowiednie miejsce zainstalowania, oddalone od strefy
bezpośredniego nasłonecznienia oraz instalacji ogrzewczej i klimatyzacji.
2. Podczas układania przyłącza kablowego do pomiaru temperatury zewnętrznej
unikać przechodzenia przez obszary części ruchomych, cewek zapłonowych,
przewodu zapłonowego, elementów ulegających nagrzaniu podczas jazdy
oraz ostrych krawędzi.
3. Czujnik temperatury zewnętrznej powinien być zamontowany pod
zderzakiem karoserii – miejsce te zapewnia możliwie najdokładniejszy pomiar.
4. Podświetlenie wyświetlacza działa jedynie wtedy, gdy podłączony został wtyk
zapalniczki samochodowej. Podczas parkowania należy odłączyć wtyk
zasilający od termometru w celu ochrony akumulatora.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

