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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete 
plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před 
použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Popis výrobku – použití
Výrobek je vhodný pro kontaktní mě-
ření teploty láhve a to především při 
zjišťování správného vychlazení nejen 
vína, ale i jiných nápojů. Teploměr 
je jednoduchý na obsluhu. Vyjměte 
teploměr z obalu a pomocí pružné 
objímky jej upevněte na láhev (viz obr. 
vpravo), měření teploty se automatic-
ky sepne a údaj o naměřené teplotě 
se zobrazí na displeji. Pozn.: teploměr 
umístěte na láhev tak, aby snímač 
teploty byl umístěn mimo etiketu.

Popis výrobku

Výměna baterie
Odjistěte přihrádku baterie na levé straně teploměru 
(viz popis výrobku) a přihrádku tahem vysuňte. Vyjměte 
starou baterii a vložte novou (dbejte na správnou polaritu). 
Přihrádku zasuňte zpět. Typ baterie viz níže.

Specifi kace
Rozsah měření: -9 až +65 °C 
Rozlišení: 1 °C 
Napájení : baterie 1.5 V typ AG10 LR54

Údržba
Vyhněte se přímému styku s kapalinami, v žádném případě 
nevkládejte do myčky na nádobí.  Můžete otřít hadříkem

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-

mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevha-
zujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrob-
nosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu od-
padu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na 
místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli zá-
vadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se 
řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na 
reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozmě-
nili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v dů-

sledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou vý-

robku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení… ) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými 
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nára-
zu, úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, 
použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpeče-
ny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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