
 

 

 

DIGITAALNE TERMO-/ HÜGROMEETER  HG100 (60079) 

KASUTUSJUHEND 
Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Kasutage seadet vaid vastavalt juhendile.  

• Hoidke seadet väikelaste kätte sattumast.  

• Seade ei ole meditsiiniseade.  

• Ärge kasutage seadet meditsiinilistel eesmärkidel ega mingite avalike mõõtmistulemuste 

saamiseks.  

• Kahjustatud seadet kasutada ei tohi.  

• Ärge püüdke seadet ise parandada. See mitte ainult ei tühista garantiid, vaid võib kaasa tuua 

ka märkimisväärseid kahjusid. Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud 

parandustöökojas.  

• Kaitske seadet löökide, kukkumise, vibratsiooni ja niiskuse eest.  

• Lastel ei tohi lubada mängida pakkekilega. Lämbumisoht! 

 

Patareid 

Tühjenevad patareid tuleb seadmest kohe välja võtta. Patarei lekke korral kindlustage, et patarei 

vedelik ei satuks kokkupuutesse kellegi naha, silmade ega limaskestadega. Loputage kokkupuutunud 

koht rohke veega ja pöörduge arsti poole. Kui patarei alla neelatakse, tuleb kohe pöörduda 

erakorralise meditsiini osakonda. Seadmest, mida kaua ei kasutata, tuleb patareid eemaldada. 

Hoidke patareisid laste kätte sattumast.  

Ärge laadige tavalisi patareisid. Ärge lühistage patareide klemme. Patareisid ei või põletada. 

Plahvatusoht! 

 

SEADME OSAD 

 

Kaasasolevad osad 

1 MEDISANA hügromeeter HG 100 

1 x patarei AAA 1.5V 

1 kasutusjuhend 

 

 

Ülemine rida: heaolu sümbol, 

temperatuurinäit. 

Alumine rida: kellaaeg, 

niiskuse näit. 

SET nupp. 

 

Näitab temperatuuride  

salvestatud miinimum- ja 

maksimumväärtusi 

 

Kella seadistamiseks ja 12/24 

h režiimi valikuks 



 

 

Kasutusala  

Seade on ette nähtud siseruumide kliimatingimuste mõõtmiseks. 

Funktsioonid: 

-Siseruumide temperatuurivahemik -10°C … +50°C 

-Suhteline õhuniiskus 20% - 90%. 

-Ajanäit kahe režiimiga (12/24 h), äratusfunktsioon. 

-Mugavusindikaatorid  

Naerunäo  sümbol tekib sisetemperatuuril 18°C … 25°C ja kui õhuniiskus on 40%RH … 65%RH. 

Kurva näo  sümbol tekib muude sisetemperatuuri ja niiskustasemete juures. 

 

Seadme kasutamine 

-Kaasas on üks 1,5 V AAA patarei, mis on juba seadmesse sisestatud. Avage patareiõõnsus, tõmmake 

ära isolatsiooniteibi tükk, pange tagasi kate. Seade kuvab ekraanil nii temperatuuritaset kui ka 

suhtelist õhuniiskust. 

-Kui ekraanil paistab midagi muud, siis võtke patarei korraks välja ja sisestage paari hetke pärast 

uuesti. 

-Vahetage patarei välja, kui ekraanile ei ilmu midagi või ekraanilt paistev on liiga tuhm. Kontrollige, et 

patarei oleks õigetpidi. 

-Välja lülitamine: eemaldage patarei. 

Seadme juurde kuuluvad: 

-Väljakeeratavad paigaldustoed. 

-Sisseehitatud magnet, et seadet metallpindadele kinnitada. 

 

Kellaaja seadistamine 

1. Vajutage 2 sekundi vältel nupule MODE. 

2. Nupu SET vajutustega saab valida 12/24 h režiimide vahel. 

3. Vajutage nuppu MODE üks kord, et kellaaega (tunnid ja minutid) reguleerida. 

4. Kinnitamiseks vajutage nupule SET. 

5. Tavaekraanile naasmiseks vajutage jälle MODE. Seade naaseb ise tavaekraanile umbes 15 sekundi 

möödudes. 

 

Äratusfunktsioon 

1. Vajutage 2 sekundi vältel nupule MODE. 

2. Seadistage äratuse tund nupu SET abil, vajutage MODE ning seadistage äratuse minutid samuti 

nupu SET abil, kinnitage SET nupu vajutusega. 

3. Nupu SET vajutamine lülitab äratuse sisse või välja. 

 

Puhastamine 

-Pühkige seadet vaid kuiva või kergelt niiske ja pehme lapiga. Ärge kasutage mingeid kemikaale ega 

söövitavaid aineid seadme puhastamiseks. 

- Mitte kasutusel olevat seadet tuleks säilitada kuivas ja puhtas kohas, säilitamisajaks eemaldage 

seadmest patarei. 

 

Käitlemine 

Seadet ei tohi ära visata ühes olmejäätmetega. Võtke käitlemisele viidavast seadmest ära 

patarei. Patareid käideldakse eraldi, andes need spetsiaalsetesse kogumiskastidesse kauplustes 

või jäätmekäitlusettevõtteis. 



 

 

 

Tehniline teave 

Mõõtevahemik: 

Temperatuur: -10°C ~ +50°C 

Niiskustase: 20% ~ 90% 

Toide: 1 x patarei AAA 1.5V 

Mõõtmed u. 82 x 70 x 20 mm 

Kaal u. 70g (koos patareiga) 

Artikli nr. 60079 

EAN number: 4015588600791 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks ilma sellekohase etteteatamiseta. 

 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


