KOMBINOVANÝ INDIKÁTOR HLADINY A SVĚTLA
Zařízení běžně funguje jako indikátor hladiny: jakmile hladina kapaliny v nádobě dosáhne k
vnějším elektrodám (drátkům), indikátor píská. Elektrody udržujte v čistotě.
Když však stisknete a držíte tlačítko na přední části indikátoru, indikátor hladiny vypnete a zařízení
začne fungovat jako indikátor světla: jakmile čidlo ve spodní úzké hraně krabičky detekuje světlo,
indikátor píská (dle výšky tónu můžete posoudit intenzitu dopadajícího světla). Když poté tlačítko
uvolníte, indikátor světla vypnete a opět aktivujete indikátor hladiny.
Výměna baterie CR-2032: Jemným zapáčením např. nožem ve spoji mezi závěsnými oušky
odloupnete vrchní kryt, vyměníte baterii v držáku uvnitř a kryt pak zamáčknete zpět se slyšitelným
zacvaknutím.
Záruka 2 roky (nevztahuje se na baterie: baterie mají omezenou dobu použitelnosti,
jejich životnost závisí na režimu odběru a na skladování; baterie CR-2032 vydrží asi
300 hod. nepřetržitého provozu nebo 1 rok běžného provozu).
Výrobce Spektra v.d.n., Zátišská 915/1, 143 00 Praha 4 tohoto přístroje plní povinnost
zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu
členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212.
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LIQUID LEVEL & LIGHT INDICATOR IN ONE
In its default mode, the device is designed to detect the level of liquids in containers: As soon as
the poured-in liquid touches the mounted wire sensors, the indicator begins to emit a distinct
beeping sound.
When you depress and hold the button on the front of the device, the liquid level indicator is
temporarily disabled; instead, the light detection mode is activated: As soon as the light probe
located on the bottom narrow edge "sees" any light, the indicator will start a distinct beeping. After
releasing the switch-over button, the light indication is turned off and the device returns to its
liquid level indication mode.
Battery CR-2032 exchange: Open the upper cover by soft levering out in between hang holes,
exchange the battery in its holder inside and then click the upper cover back to its right position.
2 year warranty (battery excl.).
Manufacturer: Spektra v.d.n., Zatisska 915/1,14300 Praha 4, Czech Rep.
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