Navodila za višinomer, model HM-15
Kat. štev. 85 46 64

OPIS
Ta višinomer ni primeren samo za terensko vožnjo, ampak bo prišel prav vsem popotnikom. Prikaz nadmorske višine od 0 do 5.000 metrov.
Enostavna montaža s pomočjo ploščice. Kadar greste na sprehod, ga enostavno vzamete s seboj. Robustno ohišje iz umetnega materiala.
Ta višinomer je predvsem naprava, ki prikazuje spremembe zračnega tlaka. Ker se zračni tlak enakomerno spreminja glede na spreminjanje
višine, je višinomer učinkovit sistem za merjenje sprememb višine. Držalo lahko odstranite in imate napravo kot žepni aparat, ki ga lahko
uporabljate pri taborjenju, potovanjih, planinarjenju in pri izletih.
MONTAŽA
Z lepilnim trakom na držalu lahko višinomer pritrdite na skoraj vse gladke površine kot so stekla, pod ali nad armaturno ploščo ali na kakšno
drugo primerno mesto, ki je ravno, relativno gladko in dovolj veliko.
POMEMBNO! Prepričajte se, da mesto za pritrditev ni umazano, mastno ali namiljeno. To mesto previdno očistite in posušite. Zaščitni papir
odstranite iz lepilnega traku (LEPILNEGA TRAKU SE NE DOTIKAJTE S PRSTI!), namestite napravo in jo pritrdite. Če je temperatura nižja od 0
°C, steklo najprej pogrejte z odtajevalnim sredstvom.
KAKO DELUJE VAŠ MERILNIK VIŠINE?
V osnovi je merilnik višine sestavljen iz proste membrane, ki reagira na spremembe zračnega tlaka. Če zračni tlak naraste, se membrana stisne.
Če je zračni tlak nižji, se spet razširi. To raztezanje in krčenje vpliva na premikanje kazalca na lestvici.
UPORABA
Najprej morate nastaviti višino vašega kraja bivanja. Najdete jo na avtomobilskih kartah in v atlasih. Trenutno doseženo višino lahko nato
odčitate direktno na skali višinomera. Višine so prikazane v metrih nadmorske višine.
Primer: npr. če živite v mestu s 540 m nadmorske višine. Napravo torej nastavite na 540 m, kar je višina mesta. Če se spustite na mesto, ki je
300 m nižje, bo višinomer prikazoval 240 m nad morsko gladino.
Najvišja možna preciznost, tol. +/- 10 m nad morsko gladino.
Od vremena odvisne spremembe zračnega tlaka (barometrična nihanja) imajo enak vpliv, kot pri vseh drugih višinomerih. Zato morate napravo
pogosteje nastaviti. V normalnih vremenskih pogojih nastavitev zadošča za 6 do 8 ur, nato je potrebna nova nastavitev.

Garancija:
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe
materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobave nadomestnih delov
ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
• pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
• pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica
nestrokovnega spajkanja
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik.
Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.
Garancijska Izjava:
Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni
vrnili popravljen ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so
izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7
let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

