HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EASY
csúcsos nedvességmérő

Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta.
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen
kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni
és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel
a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan
áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.
FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem
ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.
Szenteljen ﬁgyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások be nem tartása vagy
pontatlan teljesítése személyi sérülést okozhat a kezelőnek vagy más személyeknek, esetleg
sérülhet a berendezés vagy a feldolgozandó anyag.
Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására. Ezeket
a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.
Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS
Digitális fanedvesség mérő. A pontos mérésről 4 darab mérőcsúcs gondoskodik. Mérési terjedelem
6 – 40 %, felbontás 0,1 %, pontosság ± 1 %, üzemi hőmérséklet 0 – 40 °C, maximális páratartalom
a környezetben 80 %. Mért érték tárolás, automatikus kikapcsolás, tápellátás 9 V-os 6F22 elemről
(nem tartozék).

MŰSZAKI ADATOK
Kijelző ............................................................................................................................................LCD
Mérési terjedelem ..................................................................................................................0 – 40 %
Felbontás .....................................................................................................................................0,1 %
Pontosság ....................................................................................................................................± 1 %
Tápellátás ...............................................................................................................9 V-os elem (6F22)
Üzemi hőmérséklet .............................................................................................. 0°C és +40°C között
Tárolási hőmérséklet......................................................................................... -10°C és +50°C között
Környezeti üzemi páratartalom (max.) .................................................................................... 80% RH
A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt
a műszaki adatok előzetes ﬁgyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak.
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Általános ﬁgyelmeztetések
A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével,
valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék
kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
A szerszámait tartsa karban és tisztán.
A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azon olaj- vagy zsírfoltok
nem lehetnek.
A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
A készüléken bármilyen változtatást végrehajtani tilos.
A készüléket óvja a magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor azt száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
Elemes készülék
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Károsodás veszélye
a kifolyó elemek miatt.
Finommechanika
A berendezést soha ne fogja satuba.
Óvja a berendezést az ütéstől és leeséstől. A munka befejezése után a készüléket biztonságos
körülmények között tárolja.
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
•

Mielőtt a készülék csomagolását kidobná, győződjön meg arról, hogy abban nem maradt-e
valamilyen alkatrész vagy tartozék. Ha igen, akkor keresse meg az alkatrész helyét és szerelje be.

mérőcsúcsok

LCD-kijelző

memória gomb
Be/Ki kapcsoló

Amennyiben a kijelzőn megjelenik az
jel, akkor ez azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, azt ki
kell cserélni (használjon azonos típusú elemet és ügyeljen a helyes polaritásra). Lemerült elemmel való
mérés esetén a mérés pontatlan lehet.
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KEZELÉS
1. Tegye be helyes polaritással a 6F22 típusú elemet.
2. A mérőcsúcsokról vegye le védősapkát és a készüléket kapcsolja be az ON/OFF gomb
megnyomásával.
3. A mérőcsúcsokat körülbelül 5 mm mélyen nyomja a mérendő anyagba.
4. A készülék kijelzőjén megjelenik a mért anyag nedvességtartalma - az anyag víztartalma.
5. A mért érték megjegyzéséhez nyomja meg a HOLD gombot. A gomb ismétel megnyomásával
ezt a funkciót kikapcsolhatja
6. Az elem védelme érdekében a készülék automatikusan kikapcsol, amennyiben azt nem
használja. Amennyiben a készülék automatikusan kikapcsol, akkor azt az ON/OFF gomb
megnyomásával kell ismét bekapcsolni.
Figyelmeztetés:
1. A mérőcsúcsok nagyon hegyesek.
2. A mérőcsúcsokat ne fordítsa emberek vagy állatok felé.
3. A készülék csúcsait nem szabad olyan tárgyakhoz érinteni, amelyben áram folyik. A készülék
rövidzárlatot és áramütést okozhat, illetve meghibásodhat.
4. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye
ki. Ezzel megelőzheti a készülék sérülését.
5. A mérőkészülék érzékeny berendezés. A készülék bizonyos részei korrodálódhatnak, ezért
a készüléket tiszta, száraz, pormentes helyen tárolja. A sérült készülék nem mér pontosan.
Figyelmeztetés:
A jelen használati útmutató csak a készülék használatára vonatkozik, és nem tartalmaz
információkat a mértékegységekről, a mérés elveiről és a ﬁzikai törvényekről.

KARBANTARTÁS
•
•
•
•
•
•
•

A készüléket tartsa mindig tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések
a berendezés károsodását okozhatják.
A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
A készüléken karbantartást csak szakember végezhet.
A javításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad használni.
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MEGSEMMISÍTÉS
A termék élettartamának a lejárata után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes
rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek
szétválogatás után újra feldolgozhatók.
1. A berendezést alkatrészeire bontva szerelje szét.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).
A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek,
elektronika, akkumulátorok, elemek...).
A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék,
amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.
Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.
A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtő helyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a települési
önkormányzatnál vagy az interneten találhat.

FIGYELMEZTETÉS
Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn
belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási
időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után
is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.
Annak érdekében, hogy megelőzze a gép sérülését a szállítás során, biztonságosan csomagolja be
vagy használja az eredeti csomagolást. Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és
a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.
Megj.: A képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége
és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék
működőképességét.
A használat során a felhasználó köteles elvégeztetni az elektromos berendezések felülvizsgálatait és
ellenőrzéseit, az idevonatkozó hatályos előírások szerint. Feljegyzés az ellenőrzésekről:
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???
GARANCIALEVÉL
1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk
a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében, a garanciavállalás a kimutatott anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik. Más, közvetlen vagy közvetett, személyeket vagy anyagot érintő károkra vonatkozó igények kizárva.
2. A garanciavállalás nem vonatkozik szakszerűtlen szerelés vagy kezelés, túlterhelés, a használati útmutató
előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy munkaeszköz használata, illetéktelen személy
beavatkozása, szállítás során vagy mechanikus sérülések által bekövetkező károkra. Néhány terméknél vagy
részeinél, mint pl. tartozék, motor, szigetelés és forrólevegős elemek, amelyek időszakos cserét igényelnek,
a használat során elhasználódásra lehet számítani, ami már nem garancia tárgya.
3. A jótállási igény érvényesítésénél igazolni kell, hogy a terméket ott vásárolták, ahol a reklamációt benyújtják,
és hogy a jótállási idő még nem járt le. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk,
hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladóhely pecsétje és az eladó aláírása, ill. az érvényes vásárlási bizonylatot.
4. A reklamációt azon az eladóhelyen érvényesítse, ahol a terméket vette, ill. szét nem szedett állapotban
küldje javításra.
5. A jótállási idő meghosszabbodik a termék garanciális javításának idejével. A reklamált terméket javításra a hiba
leírásával küldje, rendesen becsomagolva (legjobb az eredeti dobozban, amit erre a célra ajánlott megőrizni)
és a mellékelt és kitöltött garancialevéllel vagy más bizonylattal, ami a reklamációs jogot alátámasztja.
6. A terméket szervizbe csak tiszta állapotban adja le. Ellenkező esetben higiéniai okokból nem fogadható el,
vagy díjat kell számlázni a tisztításért.
KH TRADING, Kft.
Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800
Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:
Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
er tekesites@uni-max.hu
sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

KH Trading s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení (areál bývalého cukrovaru)
Hlavní 29, 277 45 Úžice
Czech Republic

Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy
minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat
segítségével lehet elküldeni a következő címre.
A csomagon jól látható módon tüntesse fel: "KH Trading begyűjtés"
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360
Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800
Termék:

EASY csúcsos nedvességmérő

Típus:

830100

Gyártás dátuma:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:

Sorozatszám (terméksorozat):
A javítóműhely megjegyzései:

