
 Selina 
Vlhkomer



Technické údaje
Napájanie na batériu, Priložený 1 kus batérie (typ CR2016)
Menovité napätie: 3 V
Voľba zobrazenia teploty (°C alebo °F)
Digitálne zobrazenie hodín, 24-hodinový alebo AM/PM režim
Prevádzková teplota: -10 °C – +50 °C
Relatívna vlhkosť: 10 % – 98 % (±3 %)
Rozmery: 90 × 93 × 38 mm (š × v × h)
Hmotnosť: 70 g

Je sucho, vlhko, horúco alebo chladno? Selina vám dá okamžite odpoveď. 
Táto „dáma“ medzi vlhkomermi je vybavená najmodernejšou technológiou, 
ktorá dokáže presne zmerať vlhkosť vzduchu a teplotu prostredia. 
Okrem toho ponúka aj zobrazenie hodín, ktoré je možné zapnúť alebo 
vypnúť. Selina je štíhla, elegantná a harmonicky zapadne do akéhokoľvek 
obytného priestoru. Táto štíhla dáma vás osloví štíhlym „pásom“ o hrúbke iba 
4 mm. Selina štýlovo monitoruje klímu v miestnosti a pomôže vám zvoliť si pre 
úpravu klímy ten najvhodnejší spotrebič značky Stadler Form. 
Selina je určená len na domáce použitie. 
Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu.

Digitálne hodiny

Presný senzor vlhkosti

SELINA - meranie so štýlom
Hrúbka len 4 mm



Použitie
1.   Zariadenie umiestnite na rovnú a pevnú podložku. Nevystavujte ho 

priamemu slnečnému žiareniu.
2.   Z displeja odstráňte ochrannú nálepku a do priestoru pre batériu vložte 

batériu CR2016, ktorá je priložená v balení.

Nastavenie ukazovateľa teploty 
1.   Pomocou vhodného ostrého predmetu krátko zatlačte vrchné tlačidlo 

na spodnej časti zariadenia a nastavte požadované zobrazenie 
teploty (oC alebo oF).

2.   Opätovným krátkym zatlačením tohto tlačidla môžete toto nastavenie 
kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie ukazovateľa hodín 
1.   Pomocou vhodného ostrého predmetu krátko zatlačte spodné 

tlačidlo na spodnej časti zariadenia a nastavte zobrazovanie alebo 
nezobrazovanie ukazovateľa hodín.

2.   Opätovným krátkym zatlačením tohto tlačidla môžete toto nastavenie 
kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie hodín 
1.   Pomocou vhodného ostrého predmetu stlačte vrchné tlačidlo a podržte 

ho stlačené, kým nezačne indikátor hodín blikať (približne 2 sekundy). 
Takto sa dostanete do režimu nastavenia hodín. Následným krátkym 
stláčaním spodného tlačidla nastavíte požadovanú hodnotu (0 až 24 
hodín alebo AM, PM).

2.   Na potvrdenie nastavenej hodnoty pre hodiny a presunutie na nastavenie 
minút krátko stlačte vrchné tlačidlo. Ukazovateľ hodín prestane blikať 
a začne blikať ukazovateľ minút.

3.   Krátkym stláčaním spodného tlačidla nastavte minúty. Následne 
počkajte, kým neprestane ukazovateľ minút blikať. Čas je nastavený.



Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:
PLAY Electronics, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 Žilina
E–mail: info@stadlerform.sk
www.stadlerform.sk

Nadštandardný servis
Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete informácie nielen 
o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe 
vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého 
od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho 
opäť zdarma privezieme priamo domov.

Záruka
2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové 
chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo 
nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené. 


