Lämpömittari

FI

Käyttöohje

Kiitos, että olet valinnut Wile Temp -mittarin. Se on digitaalinen maatilan lämpömittari, jolla voit mitata helposti
ja tarkasti kiinteitä aineita, kuten viljaa, heinää tai haketta.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.

1 Pakkaussisältö
− Wile Temp -lämpömittari
− Paristo
− Käyttöohje

2 Käyttö
− Tarkista, että laite on puhdas ja ehjä.
− Asenna paristo. Paristoluukku on kahvan takana. Varo
vahingoittamasta johtoja.
− Käynnistä laite painamalla POWER-nappia. Anturin
lämpötila ilmestyy näytölle ja päivittyy noin sekunnin
välein.
− Mittari sammuu automaattisesti hetken kuluttua.
− Vaihda paristo, jos mittauksen aikana näytöllä lukee
“LO BAT” tai jos laite ei käynnisty.
HUOM: Tiheisiin heinäpaaleihin ja muihin paljon työntövoimaa vaativiin kohteisiin on tehtävä reikä tukevammalla työkalulla ennen mittausta. Älä altista anturia liuottimille, öljyille tai syövyttäville materiaaleille.

3 Puhdistus ja huolto
Säilytä laitetta kuivassa tilassa suoralta auringonvalolta
suojattuna. Poista paristo pitkän säilytyksen ajaksi. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä avaa
laitteen kiinnitysruuveja. Laite voidaan puhdistaa nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä voimakkaita pesuaineita
tai juoksevaa vettä.

4 Tekniset tiedot
Paristo
Mitat

Mittayksikkö
Mittausalue
Erottelukyky
Tarkkuus
Asettumisaika

Materiaalit

9 V alkaliparisto, IEC-tyyppi 6LR61
tai 6LF22
Koko: 1730 mm x 85 mm x 41 mm,
Anturin pituus: 150 cm,
Paino (pariston kanssa): 330 g
Celsius-asteet (°C)
-15°C to +70°C
0.1°C
±0.5°C
T90 noin 4 minuuttia kuivassa vehnässä paikallaan pidettynä, huomattavasti nopeampi kosteassa aineessa tai anturia liikutellen (varo
kitkan aiheuttamaa lämpöä)
Anturin kärki: alumiini, anturin varsi:
lasikuitu, runko: ABS-muovi

5 Takuu
Mittarilla on yhden (1) vuoden takuu alkaen ostopäivästä. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Asiakkaan tulee toimittaa virheellinen tuote valmistajalle, jälleenmyyjälle, tai valtuutetulle huoltoliikkeelle omalla
kustannuksellaan. Mukaan tulee liittää kuvaus viasta,
asiakkaan yhteystiedot sekä kopio ostokuitista. Valmistaja tai huoltaja korjaa virheellisen tuotteen tai vaihtaa sen
ehjään mahdollisimman nopeasti.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä tai
huolimattomasta käytöstä, ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai muista vahingoista, joihin valmistaja ei voi
vaikuttaa.
Valmistajan vastuu rajoittuu enimmillään tuotteen ostohintaan. Valmistaja ei vastaa seurannaisvahingoista,
jotka suorasti tai epäsuorasti aiheutuvat tuotteen käytöstä tai siitä, että tuotetta ei ole voitu käyttää. Takuu ei kata
paristoa.

6 EU WEEE-ilmoitus
WEEE-jätedirektiivin 2012/19/EU mukaisesti tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa
sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

7 EU-vaatimustenmukaisuus
ISO/IEC 17050-1 mukaisesti, valmistaja
Farmcomp Oy
Jusslansuora 8
04360 TUUSULA, FINLAND
Vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa kuvattu tuote on
EMC-direktiivin 2014/30/EU sekä RoHS-direktiivin
2011/65/EU mukainen. Yhdenmukaisuus EMC-direktiivin
kanssa on osoitettu noudattamalla yhdenmukaistettua
standardia EN 61326-1:2013.
Allekirjoitetun vaatimustenmukaisuusvakuutuksen säilytyspaikka on Farmcomp Oy, Tuusula.
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