HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

PÁRASZINTMÉRŐ KÉSZÜLÉKHEZ

Termékkód: GYVPM

Ellenőrizze rendszeresen otthona páratartalmát!
Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetésszerű, biztonságos és hatékony
használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük
tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.
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Termékjellemzők
•
•
•
•
•
•
•

Páraszint kijelzés
Hőmérséklet kijelzés
Dátum- és időkijelzés
Ébresztőóra funkció
Emlékeztető funkció (az emlékeztető óránként megszólal)
Memória funkció
Vízszintes felületre, vagy falra is helyezhető

Biztonsági figyelmeztetés!
1. A készülék csak a használati utasításban leírt célra használható!
2. A készülék otthoni használatra készült.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy sugárzó hőnek. Tartsa száraz hűvös helyen, ha nem
használja.
4. Tartsa szárazon a készüléket.
5. Ne próbálja meg a készüléket szétszerelni.

A csomag tartalma
1 db páraszintmérő készülék
1 db használati útmutató

A készülék részei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hőmérséklet kijelzés
Páratartalom kijelzés
ADJ / Beállítás gomb
MEMORY / Memória gomb
MODE / Mód gomb
Ébresztés kijelzés
Támasztó láb

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dátum/Idő kijelzés
12 órás óraformátum kijelzés
Óránkénti figyelmeztetés kijelzés
Akasztó helye
Támasztó láb
Elemtartó

A készülék üzembehelyezése
•
•
•
•

A készülék hátulján csúsztassa el az elemtartó fedelét.
Helyezze be az elemet a pólusnak megfelelően.
Zárja vissza az elemtartót.
A készülék bekapcsol, és azonnal mérni kezdi a páratartalmat és a hőmérsékletet.

A készülék beállítása
Emlékeztető, Ébresztés be-/kikapcsolása
A MODE gomb rövid megnyomásával válthat, hogy a pontos idő, a dátum vagy az emlékeztető ideje legyen a
kijelzőn. Ha az emlékeztető idejét mutatja a kijelző, akkor az órát és percet elválasztó kettőspont nem villog.
Ebben az esetben az ADJ/ Beállítás gomb megnyomásával be illetve ki tudja kapcsolni az ébresztőt, illetve az
óránkénti emlékeztetőt.
1. Ébresztő funkció beállítva, riasztó funkció kikapcsolva: az ikon világít, a <<< ikon nem.
2. Ébresztő funkció kikapcsolva, riasztó funkció beállítva: az ikon nem világít, a D<<< ikon világít.
3. Ébresztő és riasztó funkciók bekapcsolva: az ikon világít, a D<<< ikon világít.
4. Ébresztő és riasztó funkciók kikapcsolva: Egyik ikon sem világít.

Dátum / idő beállítása
•
•
•
•

A MODE gomb rövid megnyomásával válhat, hogy a pontos idő a dátum vagy az emlékeztető ideje
legyen a kijelzőn. Ha a pontos időt mutatja a képernyő, akkor az órát és percet elválasztó kettőspont
villog.
A MODE gomb hosszú megnyomásával beléphet a beállítás menübe.
ADJ/ Beállítás gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy 12 vagy 24 órás legyen az óraformátum.
Ha beállította az óraformátumot, nyomja meg a MODE gombot és továbblép az óra beállításhoz.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Az ADJ/ Beállítás gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő órát. Az ADJ/ Beállítás gomb
folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
Ha beállította az órát nyomja meg a MODE gombot, hogy továbblépjen a perc beállításához. Az ADJ/
Beállítás gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő percet. Az ADJ/ Beállítás gomb folyamatos
lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
Ha beállította a percet nyomja meg a MODE gombot, és továbbléphet a dátum beállításhoz.
Az ADJ/ Beállítás gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő évet. Az ADJ/ Beállítás gomb
folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
Ha beállította az évet nyomja meg a MODE gombot, és továbbléphet a hónap beállításhoz.
Az ADJ/ Beállítás gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő hónapot. Az ADJ/ Beállítás gomb
folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
Ha beállította az hónapot, nyomja meg a MODE gombot és továbbléphet a nap beállításhoz.
Az ADJ/ Beállítás gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő napot. Az ADJ/ Beállítás gomb
folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
Ha beállította a pontos dátumot, nyomja meg a MODE gombot röviden és a készülék kilép a beállítás
menüből, készen áll a használatra.

Ébresztési idő beállítása
•

•
•
•
•
•

A MODE gomb rövid megnyomásával válthat, hogy a pontos idő, a dátum vagy az ébresztés ideje legyen
a kijelzőn. Ha az emlékeztető idejét mutatja a kijelző, akkor az órát és percet elválasztó kettőspont nem
villog.
A MODE gomb hosszú megnyomásával beléphet a beállítás menübe.
Az ADJ/ Beállítás gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő órát. Az ADJ/ Beállítás gomb
folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
Ha beállította az órát nyomja meg a MODE gombot, és továbblép a perc beállításhoz.
Az ADJ gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő percet. Az ADJ gomb folyamatos lenyomva
tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
Ha beállította az ébresztés pontos idejét, nyomja meg a MODE gombot röviden és a készülék kilép a
beállítás menüből, készen áll a használatra.

A készülék elhelyezése
A készüléket vízszintes és függőleges felületre is elhelyezheti.
1. Falra akaszthatja a készülék hátulján erre kialakított akasztó hely segítségével.
2. Vízszintes felületen (polcon, asztalon) pedig a kihajtható lábacskák segítségével kitámaszthatja.

Memória funkció
A Memory gomb megnyomásával a készülék megmutatja az üzembe helyezés, illetve elemcsere óta általa mért
legmagasabb és legalacsonyabb páratartalmat és hőmérsékletet.
1. MAX: Az elemek behelyezése óta mért legmagasabb páratartalom és hőmérséklet.
2. MIN: Az elemek behelyezése óta mért legalacsonyabb páratartalom és hőmérséklet.
Az értéket mindig az elem behelyezésétől kezdve méri a készülék. Ha az elemet kicseréli, akkor a mérés is
újraindul.

Műszaki adatok
Cikkszám:
Erőforrás:
Mérési
tartomány:
Mérési
pontosság:

GYVPM
1 db AAA elem 1,5 V
Hőmérséklet: -10°C ~ + 50°C
Páratartalom 20% ~ 90% RH
Hőmérséklet: ±1°C
Páratartalom: ±5%RH (40%--80%)

Hulladékkezelés
A készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé.
Kérjük, lépjen kapcsolatba az lakóhelyén illetékes hatóságokkal a készülékre vonatkozó környezetvédelmi
előírásokkal kapcsolatban (elektromos hulladék.)
A jelzés azt mutatja, hogy a készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé Európában. Ezt
a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe.
Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni
lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros
anyagot vagy nem-, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra!
Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz!

Webes támogatás és Vivamax termékajánló
A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon
megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti
időszakos akciós kiadványainkat.
Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál
weboldalunkon:
• Vivamax ultrahangos párásító modellek a tökéletes páraszint biztosításához
• Vivamax és Winix légtisztítók a tökéletes légkezeléshez
• Kompresszoros inhalátorok légúti problémákra
• Vivamax ultrahangos illóolaj párologtatók és ollóolajak
Lájkolja Facebook oldalunkat, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós
ajánlatainkról, újdonságainkról!

Magyarországi importőr és forgalmazó:
Vivaldi Kft.
2120 Dunakeszi
Pallag u. 37.
Tel.: 06-1/889-9080
www.vivamax.hu;
info@vivaldi.hu

NÁVOD NA POUŽITIE A OBSLUHU

Vlhkomer

GYVPM

Skontrolujte si pravidelne hladiny vlhkosti vo Vašej domácnosti!

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok!
Prosíme Vás, aby ste si pred prvým použitím pozorne prečítali návod na použitie!
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Charakteristika výrobku
•
•
•
•
•
•
•

Zobrazovanie hladiny vlhkosti
Zobrazovanie teploty
Zobrazovanie dátumu a času
Budík
Alarm (alarm sa aktivuje každú hodinu)
Funkcia pamäte
Je možné pripevniť na vodorovnú plochu alebo na stenu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Návod si uschovajte k ďalšiemu nahliadnutiu
a zabezpečte, aby bol k dispozícii aj ostatným používateľom. Dodržiavajte pokyny!

Bezpečnostné upozornenie!
6. Prístroj je možné používať len za účelom opísaným v návode!
7. Prístroj bol vytvorený na domáce používanie.
8. Nevystavujte výrobok priamemu žiareniu slnka alebo žiariacej teplote. Ak výrobok nepoužívate, uschovajte
ho na suchom a chladnom mieste.
9. Výrobok udržiavajte nasucho.
10.Neskúšajte výrobok rozmontovať.

Obsah balíka
1 ks vlhkomer
1 ks návod na použitie

Súčasti prístroja

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Signalizácia teploty
Signalizácia vlhkosti
Tlačidlo ADJ / Nastavenia
Tlačidlo MEMORY / Pamäte
Tlačidlo MODE / Režim
Zobrazovanie budíka
Podopierka

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Signalizácia dátumu/času
Signalizácia 12 hodinového formátu času
Zobrazovanie hodinového alarmu
Miesto pre háčik
Podopierka
Miesto pre batériu

Uvedenie prístroja do prevádzky
•
•
•
•

Na zadnej strane prístroja zosuňte pokrývku na zaistenie batérie smerom nadol.
Vložte batériu takým spôsobom, aby + pól bol umiestnený na vonkajšej strane.
Zakryte otvor na batériu.
Prístroj sa zapne a okamžite začne merať vlhkosť a teplotu.

Nastavenie zariadenia
Zapnutie a vypnutie alarmu
Krátkym stlačením tlačidla MODE môžete vyberať medzi funkciami presného času, dátumu na displeji. Ak je na
displeji nastavený čas zapnutia alarmu, tak dvojbodka medzi hodinou a minútami nebliká. V tom prípade
môžete zapnúť alebo vypnúť budík resp. opakovaný alarm, ktorý sa aktivuje každú hodinu.
1. Budík je nastavený, funkcia alarmu je vypnutá: svieti ikonka ikonka <<< nie.
2. Budík je vypnutý/alarm je zapnutý: ikonka nesvieti, ikonka D<<< svieti.
3. Budík a alarm sú zapnuté: ikonka svieti, ikonka D<<< svieti.
4. Budík a alarm sú vypnuté: Nesvieti žiadna ikonka.

Nastavenie dátumu/času
Krátkym stlačením tlačidla MODE si môžete vybrať, čo má byť zobrazovaný na displeji: Presný čas, dátum alebo
čas alarmu. Ak na displeji sa zobrazuje presný čas, tak dvojbodka medzi hodinou a minútami bliká.
Dlhým stlačením tlačidla MODE môžete vstúpiť do Nastavení.
Stlačením tlačidla ADJ/ Nastavenie si môžete vybrať formát času (12 alebo 24 hod.).
Ak ste si nastavili formát času, tak stlačte tlačidlo MODE a pokračujete v nastavení hodiniek.

Stlačením tlačidla ADJ/ Nastavenie si môžete nastaviť adekvátny čas. Ak tlačidlo ADJ/ Nastavení stlačíte dlho,
môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.
Ak ste si nastavili hodiny, stlačte tlačidlo MODE, aby ste postúpili ďalej do nastavenia minút. Stlačením tlačidla
ADJ/ Nastavenie si môžete nastaviť adekvátne minúty. Ak tlačidlo ADJ/ Nastavení stlačíte dlho, môžete si
rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.
Ak ste si nastavili minúty, stlačte tlačidlo MODE a môžete postúpiť do nastavenia dátumu.
Stlačením tlačidla ADJ/ Nastavenie si môžete nastaviť adekvátny rok. Ak tlačidlo ADJ/ Nastavení stlačíte dlho,
môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.
Ak ste si nastavili rok, stlačte tlačidlo MODE a môžete postúpiť do nastavenia mesiaca.
Stlačením tlačidla ADJ/ Nastavenie si môžete nastaviť správny mesiac. Ak tlačidlo ADJ/ Nastavení stlačíte dlho,
môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.
Ak ste si nastavili mesiac, stlačte tlačidlo MODE a môžete postúpiť ďalej do nastavenia dňa.
Stlačením tlačidla ADJ/ Nastavenie si môžete nastaviť adekvátny deň. Ak tlačidlo ADJ/ Nastavení stlačíte dlho,
môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.
Ak ste si nastavili presný dátum, stačte tlačidlo MODE a prístroj vystúpi s menu nastavenia a je k pripravený na
používanie.

Nastavenie času budenia
Krátkym stlačením tlačidla MODE môžete vyberať, či na displeji má byť zobrazený presný čas, dátum, alebo čas
budenia. . Ak je na displeji nastavený čas zapnutia alarmu, tak dvojbodka medzi hodinou a minútami nebliká.
Dlhým stlačením tlačidla MODE môžete vstúpiť do menu Nastavenia.
Stlačením tlačidla ADJ/ Nastavenie si môžete nastaviť správne hodiny. Ak tlačidlo ADJ/ Nastavení stlačíte dlho,
môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.
Ak ste si nastavili hodiny, stlačte tlačidlo MODE a pokračujte v nastavení minút.
Stlačením tlačidla ADJ si môžete nastaviť adekvátne minúty. Ak tlačidlo ADJ/ Nastavení stlačíte dlho, môžete si
rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.
Ak ste si nastavili presný čas budenia, stlačte nakrátko tlačidlo MODE a prístroj vystúpi z Menu nastavení a je
pripravený na používanie.

Umiestnenie prístroja
Prístroj môžete umiestniť na vodorovnú a zvislú plochu..
1. Môžete zavesiť na stenu prostredníctvom háčika umiestneného na zadnej strane prístroja.
2. Na vodorovnej ploche (polica, stôl) môžete podoprieť pomocou podopierok.

Funkcia pamäte
Stlačením tlačidla Memory ukazuje prístroj najvyššiu a najnižšiu hodnotu vlhkosti a teploty od spustenia
prístroja do prevádzky, resp.,. výmeny batérie.
1. MAX: Najvyššia hodnota vlhkosti a teploty nameraná od vloženia batérií.
2. MIN: Najnižšia hodnota vlhkosti a teploty nameraná od vloženia batérií.
Hodnota je nameraná vždy od momentu vloženia batérie do prístroja. Ak batériu vymeníte, tak aj meranie je
spustené odznova.

Technické parametre
Číslo výrobku:

GYVPM

Zdroj:
Interval
merania:
Presnosť
merania:

1 ks AAA batéria 1,5 V
Teplota: -10°C ~ + 50°C
Vlhkosť 20% ~ 90% RH
Teplota: ±1°C
Vlhkosť: ±5%RH (40%--80%)

Správa odpadu
Tento prístroj nemôže byť vyhodení do komunálneho odpadu. Každý spotrebiteľ je
povinný odovzdať svoje elektronické a elektrické prístroje odovzdať do príslušného
zberného miesta resp. obchodníka v závislosti od toho, či obsahuje škodlivé látky alebo
nie
a to v záujme toho, aby bolo možné postúpiť ďalej za účelom ekologického zlikvidovania.
V záujme zneškodnenia sa obráťte na príslušné úrady alebo obchodníkov!
Na webovej stránke www.vivamax.hu nájdete ďalší užitočné informácie a popisy. Na
našej
stránke si môžete prehliadnuť celú našu ponuku týkajúcu sa zachovania zdravia, resp. vyhľadávač obchodov.
Okrem Vami vybraného prístroja Vám odporúčame aj nasledujúce výrobky, ktoré taktiež nájdete na webové
stránke:www.vivamax.hu
•
•
•

Široká ponuka zvlhčovačov Vivamax – pre zdravé dýchacie cesty
Odparovač aromatických olejov Vivamax s USB pripojením – nadýchajte sa čerstvé vône vo svojej
domácnosti, v práci alebo v aute!
Čističky ovzdušia Winix – čerstvý vzduch do Vašej domácnosti!

Doma vo svete zdravia!
Distribútor v Maďarsku:
Vivaldi Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
www.vivamax.hu
info@vivaldi.hu
Tel.: 06-1/889-9080

