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1. RENDELTETÉS 
A belső érzékelővel ellátott TM-50 hőmérőmodul olyan hőmérő, 
amelyet más készülékekbe, kezelőpanelekbe stb. való beépítésre 
terveztek. Csak CX927 típusú gombelemmel használja a terméket. A 
modul csak beltéri használatra alkalmas. Nedvességgel való 
érintkezését minden körülmények között meg kell akadályozni. A 
modul addig nem használható, amíg be nem építették a házba, 
kezelőpanelbe, konzolba vagy hasonló berendezésbe. A termék nem 
alkalmas orvosi célokra vagy a nyilvánosság tájékoztatására. 
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad 
önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.  Az előbbiekben leírtaktól 
eltérő felhasználás tilos, és a termék károsodását okozhatja. Ezeken 
túlmenően veszélyekhez (pl. rövidzár, tűz, áramütés stb.) vezethet. 
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy 
szükség esetén később is fellapozhassa. 
 
2.  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A jelen használati útmutató előírásainak be nem 
tartásából eredő károk esetén érvényét veszti a 
szavatosság/garancia. Következményi károkért nem 
vállalunk felelősséget. 

Nem vállalunk felelősséget az olyan vagyoni károkért vagy személyi 
sérülésekért, amelyek szakszerűtlen kezelés vagy a biztonsági 
előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek. Ilyen esetekben 
érvényét veszti a szavatosság/garancia. 
Fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, az 
útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.  
 
Személyek  
A termék nem játékszer, ezért tartsuk távol gyerekektől. 
 

A termék biztonsága  
• A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen 
napsugárzásnak, erős rezgéseknek, vagy nedvességnek kitenni. 
• A terméket nem szabad erős mechanikai nyomásnak kitenni.  
• Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.  
• Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem 
használja, a kifutott elemek által okozott károk elkerülésére.   Kifutott 
vagy károsodott akkuk a bőrrel érintkezve marási sérülést 
okozhatnak.  Ha hibás akkukat kell kézbe vennie, viseljen 
védőkesztyűt. 
• Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek 
hozzájuk.  Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek 
vagy háziállatok lenyelhetik őket. 
• Ne szedje szét az elemeket, ne zárja  rövidre, és ne dobja tűzbe 
őket. Soha ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. 
Robbanásveszély! 
 
Egyéb 
• A gyártó vagy a beszállító nem vállal felelősséget semmiféle 
pontatlan kijelzésért, vagy azok következményeiért. 
• A készülék javítását csak szakember ill. szakszerviz végezheti.  
• Ha további kérdései lennének a készülék kezelésére vonatkozóan, 
amelyekre az útmutatóból nem kapott választ, rendelkezésére áll 
műszaki ügyfélszolgálatunk.  
 
4. TELEPÍTÉS 

A termék beszereléséhez ne fúrjon további lyukakat és ne 
csavarjon további csavarokat annak házába. 
Falra szereléskor ügyeljen arra, nehogy véletlenül 
megsértsen egy áram-, gáz- vagy vízvezetéket. 

1. Amikor megjelöli és kivágja a modul beépítésének helyét, a modul 
hátoldalát, és ne az LCD felőli oldalt használja mintaként. A nyílás 
javasolt mérete: 47,5 x 23,5 mm. A vízszintes helyzet pontos 
meghatározásához használjon vízmértéket. 
2. Helyezze a modult a nyílásra, és azután nyomja enyhén az 
előlapot - ne az LCD-t -, amíg a modul a helyére nem pattan. 
 
 
 
 

4. KEZELÉS 
 
1. A mért hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. 
2. Gyors hőmérsékletváltozások kárt tehetnek a termékben. 
 
5. AZ ELEM BEHELYEZÉSE/CSERÉJE 
Az elemek berakása közben figyeljen a helyes polaritásra. Vegye ki 
az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, hogy így 
megelőzze a kifolyó sav okozta károkat. A kifolyt vagy sérült 
elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, viseljen 
alkalmas védőkesztyűt tehát, ha elemekkel foglalkozik. Az elemeket 
úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  Ne hagyjon 
elöl felügyelet nélkül elemeket, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy 
gyermekek vagy háziállatok 
lenyelhetik azokat. Ne szedje szét, ne zárja rövidre vagy ne dobja 
tűzbe az elemeket. Sose töltsük az elemeket. Robbanásveszély! 
1. Használjon tűt, kis lapos csavarhúzót vagy egy éles tárgyat ahhoz, 
hogy a gombelemet ki tudja nyomni az elemtartóból. 
2. A gombelemet (CX927) úgy helyezze be, hogy a pozitív pólus 
nézzen Ön felé. 
3. Ha az elem már majdnem lemerült, villog a kijelző. 
 
6. TISZTÍTÁS 
A készüléket csak nedves és antisztatikus kendővel tisztítsa. Ne 
használjon erős tisztítószert vagy súrolószert. 
 
7. ÁRTALMATLANÍTÁS 
Általános  

Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok 
lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a 
hatóságok felszólítják a felhasználókat, hogy használt és 
hibás készülékeiket juttassák el az elektrohulladék-

gyűjtőhelyekre. Az áthúzott kerekes szeméttartály jelkép azt jelenti, 
hogy a terméket le kell adni egy elektrohulladék-gyűjtőhelyen, hogy 
alapanyagai az újrafeldolgozás során a lehető legjobban 
hasznosuljanak. 
Elemek / akkuk 

Önt mint végfelhasználót jogszabály (Az elemekre 
vonatkozó rendelet) kötelezi minden elhasznált elem 
és akku leadására; tilos azokat a háztartási szeméttel 
együtt kidobni! A károsanyagtartalmú elemeket, 
akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, 
amelyek a háztartási szemét útján való ártalmatlanítás 
tilalmára hívják fel a figyelmet.                         A 
legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: 
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom. Az elhasznált 

elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye 
közelében található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden 
olyan helyen, ahol elemet, akkumulátort árusítanak. 
Így teljesíti a törvényben foglalt kötelezettségeit, és hozzájárul a 
környezet védelméhez. 
 
8. MŰSZAKI ADATOK 
Üzemi feszültség:    1,5 V= 
Energiafogyasztás:    8 µA 
Üzemi hőmérséklettartomány:   0 – 50°C 
Felbontás:    0,1°C 
Mérési gyakoriság:    10 másodperc 


