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Operating Instructions
1. The thermometer automatically turns on when placed in water.
2. The thermometer is able to measure bathwater temperatures
between 1-100°C. Please do not expose the thermometer to extreme
temperatures. If the thermometer’s LCD screen displays HH°C, it indicates the water temperature is extremely hot. If the LCD screen displays LL°C, it indicates the water temperature is extremely cold.
3. After each use, please remove the thermometer from the bathwater and be sure to dry it completely. Be sure to thoroughly dry the 3
rounded water sensors located under the thermometer. Drying the
thermometer’s sensors will ensure that the LCD turns off, thereby
prolonging battery life.
4. When the LCD brightness begins to fade, it indicates that battery
power is weak. Please replace the batteries with new ones.

Replacing the Batteries
Note: Before replacing the batteries, please ensure the thermometer is completely
dry.

1. To replace the batteries, first remove the outer skin from the inner
product housing (Figure 1). Push down on the LCD with your thumbs
while holding the outer skin with your other fingers.

Figure 1:
2. Use a mini screwdriver to remove the 8 mini
screws from the bottom of the inner product
house, as shown in Figure 2:
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Figure 2:
3. Remove the battery cover from the inner
product housing, taking care not to lose
any of the 8 screws. Replace old batteries with new AAA batteries. Be sure to
insert the new batteries with the proper
polarity (+/- orientation). See Figure 3.
4. Ensure that the o-ring (the waterproofring) is properly aligned first, then replace the battery cover using
the 8 screws and tighten. Note: If the o-ring is not aligned into
its groove before replacing the battery cover, water leakage
may occur which may damage the unit beyond repair.
5. Test for correct battery installation by applying a small amount of
moisture to the 3 water sensor buttons. The LCD should turn on and
activate, indicating that the batteries have been sucessfully installed.
6. Reinsert the inner product housing into the thermometer’s outer
skin.

Figure 3:
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Mis en marche
1. Le thermomètre se met en marche automatiquement quand il est
placé dans l’eau.
2. Ce thermomètre peut mesurer les températures de l’eau du bain
comprises entre 1 et 100°C. Evitez de l’exposer aux températures très
élevées. Si l’écran LCD affiche HH°C c’est que la température de l’eau
du bain est extrêmement chaude. Si l’écran LCD affiche LL°C, c’est
que la température de l’eau du bain est très froide.
3. Après chaque usage, retirez le thermomètre de l’eau et séchez-le
complètement. Assurez-vous que les 3 capteurs qui se trouvent au
dessous du thermomètre soient complètement secs. Le séchage
complet des capteurs permet au thermomètre de s’éteindre et donc
prolonge la durée de vie des piles.
4. Quand la lumière de l’écran LCD commence à faiblir, c’est que les
piles sont déchargées et il faut les remplacer.

Remplacement des piles
Note: Avant de remplacer les piles, assurez-vous que le thermomètre soit complément sec.

1. Pour remplacer les piles, retirez d’abord le compartiment des piles
(image 1) du corps du thermomètre. Poussez-le avec votre pouce
tout en tenant le corps avec vos doigts.

Image 1:
2. Utilisez un mini tournevis et retirez les 8 vis
comme indiqué sur l’image 2.
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Image 2:
3. Retirez le couvercle des piles et faites attention à ne pas perdre les 8 vis. Remplacez les piles nouvelles AAA en respectant les sens de la polarité (Image
3).
4. Assurez-vous que l’anneau imperméable (le corps du thermomètre)
soit parfaitement aligné avec le compartiment piles et fermez le
couvercle en serrant toutes les vis.
Note: Si l’anneau n’est pas aligné correctement avant de replacer le couvercle,
cela peut provoquer une fuite d’eau dans le compartiment piles et endommager
le thermomètre.

5. Vérifiez que les piles soient correctement installées en appliquant
quelques gouttes d’eau au bout des capteurs. Si les piles fonctionnent l’écran LCD doit se mettre en marche.
6. Réinsérez le compartiment des piles dans le corps du thermomètre.

Image 3:
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Çalıştırma Talimatları
1. Termometre suya konduğunda otomatik olarak aktive olacaktır.
2. Termometre 1-100°C aralığını ölçmektedir. Lütfen termometreyi
bu aralık dışında bir sıcaklığa maruz bırakmayınız. Eğer termometrenin ekranında HH°C ibaresi görünürse sıcaklığın 100°C’den yüksek olduğunu göstermektedir. Eğer ekranda LL°C ibaresi görünürse
suyun sıcaklığının 1°C’nin altında olduğunu gösterir.
3. Kullanım sonrası lütfen termometreyi sudan çıkartınız ve alt
kısmında bulunan sensör kısmını iyice kuruladığınızdan emin
olunuz. Sensörün kullanım sonrası kurulanması LCD ekranın
kapanmasını sağlayacaktır, bu sayede pil ömrü de uzatılmış olur.
4.
Lütfen pili yenileriyle değiştiriniz.

Bilgi
• Bebek banyo suyu sıcaklığı 35 C° nin altına ise ekran rengi SARI’ya dönecektir ve bu
suyun bebeğin banyo yapamayacağı kadar soğuk olduğu anlamına gelecektir.
• Bebek banyo suyu sıcaklığı 35 C° ile 39 C° arasında ise ekran rengi YEŞİL’e dönecektir
ve bu suyun bebeğin banyo yapabilmesi için ideal sıcaklık aralığında olduğu
anlamına gelecektir.
• Bebek banyo suyu sıcaklığı 39 C° nin üzerinde ise ekran rengi KIRMIZI’ya dönecektir
ve bu suyun bebeğin banyo yapamayacağı kadar sıcak olduğu anlamına gelecektir.

Pil Değişimi
Not: Pil değişimine başlamadan önce termometrenin tamamen kuru olduğundan emin
olunuz.

1. Pili değiştirmek için ilk önce pil tablasını ürünün içinden çıkarınız.
Çıkarmak için LCD ekranı başparmağınızla aşağı iterken diğer
parmaklarınızla ürünün dış kaplamasını tutunuz. Çıkarılan pil
tablası Resim 1’deki gibi görünecektir:

Resim 1:
2. Alt kısımda bulunan 8 vidayı çıkartmak için
mini vida kullanınız. Resim 2’de görebilirsiniz:
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Resim 2:
3. Pil kapağını pil tablasından çıkarınız,
vidaların
kaybolmamasına
dikkat
ediniz. Eski pilleri yeni 3 adet AAA pil
ile değiştiriniz. +/- kutupların doğru
yerleşmesine dikkat ediniz. Eski piller ile
yeni pilleri karıştırarak kullanmayınız
(Resim 3).
4. Su geçirmez lastiğin uygun şekilde yerleştiğinden emin olduktan
sonra pil kapağını yerleştiriniz. 8 vidayı yerine yerleştirip sıkarak
işlemi tamamlayınız.
Not: Eğer sugeçirmez lastik düzgün yerleştirilmezse sıvı girişine neden olabilir ve
tamir edilemez şekilde zarar görebilir.

5. Sensörün üzerine bir miktar sıvı damlatarak pillerin doğru yerleştiğini
test ediniz. Eğer doğru yerleştirme gerçekleştiyse termometre aktive
olacaktır.
6. Pil tablasını yuvaya yerleştirerek ürünü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Resim 3:
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Taşıma ve Nakliye
Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız
ürünleri taşırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe
sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü
kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice
yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten
koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde
orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu
torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini
güçlendiriniz.

Enerji
Ürün 3 adet 1,5V AAA Alkaline pil ile çalışmaktadır.
Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Kullanım sonrası
ürünü sudan çıkarınız ve kurutunuz. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de pillerin
kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.
Güvenlik Uyarıları(Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler&Bakım ve Onarım)
1. Ürünü pil değişimi dışında kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız
bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi’ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın
demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti
kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
2. Saklama durumundayken ürünü tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı
kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya veya toza maruz kalarak bozulan
ürünler garanti kapsamı dışındadır.
3. Ürünü ve/veya pilleri ateşe atmayınız.

Teknik Özellikler
Model No: WTB130
Ürün Adı: WEEWELL Banyo Termometresi
Lot Numarası: 3-20144310
Güç Kaynağı: 3 adet 1,5V AAA Alkaline Pil
Kullanım Ömrü: 3 Yıl
Ürünü ev çöpüne atmayınız. Bu tip atıkların toplanması için özel işlem gerekir.
Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com
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WEEWELL INT’L CO.,LTD.
ADDRESS:8F., No.45, Ally. 6, Lane. 182, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu Dist., Taipei City 114,
Taiwan (R.O.C.)
TEL NO..+886-2-77092810
FAX NO.+886-2-86013609

EC Declaration of Conformity
We , WEEWELL INT’L CO., LTD., 8F., No.45, Ally. 6, Lane. 182, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)
Declare under our sole responsibility that the product (s):
Description
Brand name
Model Number

: Bath Thremometer
: WEEWELL
: WTB 130

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other
relevant requirements of EMC Directive 2004/108/EC .The product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents.
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

CE Marking Date: 11
Date: 17.07.2014
Name : Murphy CHEN
Title : Export Manager
Signature :
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WEEWELL INT’L CO.,LTD.
ADDRES:8F., No.45, Ally. 6, Lane. 182, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu Dist., Taipei City 114,
Taiwan (R.O.C.)
TEL NO..+886-2-77092810
FAX NO.+886-2-86013609

AT Uygunluk Belgesi
Biz , WEEWELL INT’L CO., LTD., 8F., No.45, Ally. 6, Lane. 182, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) a a
umuzda
oldu unu beyaz ederiz:
Marka

: Banyo Termometresi
: WEEWELL
: WTB130

Ürünler a a

er uyumluluk yönergeleri ile uyumludur:

EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

CE li ik Tarihi: 11
Tarih 17.07.2014
sim : Murphy CHEN
Ünvan: hracat Müdürü
mza :
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Türkiye

Garanti Şartları
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

Garanti Koşulları
Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve
ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır.Bu garanti ürünün
satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti
Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir
yükümlülük altına sokmaz.
Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları
dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden
olacaktır.

Arıza Durumunda
Almış olduğunuz üründe bir problem varsa,Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya
info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli
yönlendirmeler yapılacaktır.
Satış Sonrası Servis
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca
Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri
Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

için öncelikli olarak 0212 465 79 01 nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir
raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu
süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi
tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

WEEWELL GARANTİ BELGESİ
Malın Cinsi:
Markası: Weewell
Modeli: WTB130
Garan Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün
Bandrol ve Seri No:
İthalatçi Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy İstanbul Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com
ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Sa cı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No 403-404 Yeşilköy-İstanbul

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
02124657901
www.weewell.com

WTB130 USER MANUAL

I 13

