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ОПИСАНИЕ 
Това е цифров уред за измерване на скорост на вятъра в различни, популярни мерни единици.  

 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ 
Този уред е изработен в съответствие със стандартите на Европейския съюз за електронни измервателни 
уреди. Моля, следвайте инструкциите за безопасност и правилна употреба. 
 

  ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА 
 Не докосвайте пропелера (перката.) 
 След закупуване на уреда, проверете за евентуални повреди при транспортирането му. 
 Проверете за следи от неправилно съхраняване - например висока влажност. 
  ПРИСТЪПВАНЕ  КЪМ  РАБОТА 
 Ако забележите неправилно функциониране на уреда, преустановете измерването и внимателно проверете  
          изправността му. 
 Не правете опит да ремонтирате или видоизменяте уреда. Това е нарушаване на гаранционните условия с 

което губите право на безплатен ремот от фирмата вносител. 
 Моля, не съхранявайте уреда на места изложени на директна слънчева светлина, висока температура или   
          висока влажност. 
 ПОДДРЪЖКА 
 Не използвайте абразивни материали за почистване на уреда. 
 Ако дълго време няма да използвате уреда, извадете батерията му. 
 

 
 ОПИСАНИЕ  НА  ЕЛЕМЕНТИТЕ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ 
 Скорост на вятър:   0,2 ÷ 30 m/s   
 Точност:     +/-5% 
 Батерия:     CR 2032 3V 
 Размери:     39 х 17 х 98 mm 
  
 
 
 ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТ 
  Включете анемометъра, изберете желаната от вас 

скала km/h, mph, m/s или Kts и насочете 
измервателната сонда срещу вятъра. 

 Изчакайте до стабилизиране на показанията и 
отчетете резултата  

  
 
 

 СМЯНА  НА  БАТЕРИЯ 
 При необходимост сменете батерията с нова, като преди това изключите уреда. 
  Отвийте капакачето чрез завъртане в указаната посока. Подменете батерията с нова. 
 Върнете капачето на мястото му. 
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Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
    Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                           факс:  852-70-03    
           София, Ул. ''Пиротска'' 33                                                    тел.:   980-12-13 
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
          Велико Търново, ул.”Мармарлийска” 35                            тел.:  67-03-62 

 
 


