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 Stopperes hőmérő 
Rendelési szám: 109982 
A készülékkel 0°C és +200°C hőmérséklettartományban mérhet úgy, hogy eközben 
akusztikus figyelmeztetést is kap, ha: 
• a mért hőmérséklet túllépi a beállított értéket, vagy 
• a stopperen beállított idő lejárt. 

A készülék egyaránt használható háztartási, munkahelyi, hobbi stb célokra. Az 
érzékelő úgy van kialakítva, hogy folyadékok, sülő tészták vagy húsok 
hőmérsékletének mérésére is alkalmas. 
A készülék 1 db 1,5V-os AAA elemmel működik. 
 

• A műszerház nem vízzáró, ezért a készülék kültéri használatra csak feltételesen 
alkalmas.  

• A műszerház tisztításához csak száraz, nem szálazó ruhát használjon. 
Tisztítószereket ne alkalmazzon! 

• A leírtaktól eltérő használat a készülék megsérüléséhez ill. megrongálódásához 
vezethet, és további veszélyekkel (rövidzár, stb.) járhat. Felnyitni, átalakítani nem 
szabad. 

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
!!! Ezen útmutatóban foglaltak be nem tartásából fakadó hibákra és károkra a garancia nem érvényes. 

• Ha az útmutató olvasása után még problémája van, vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel. 
• A készüléket tartsa gyerekektől távol. 
• A műszerben levő elektronika +25°C körül a legmegbízhatóbb; pontos méréshez magát a műszert tartsa 

távol a mért hőforrástól. 
• Óvja ütődésektől, és ügyeljen hogy ne kerülhessen folyadék a műszerházba. 
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, célszerű az elemet kivenni belőle. 

ELEMCSERE 
• A használt elem veszélyes hulladéknak minősül, eldobásakor ennek 

megfelelően járjon el. 
• Az elemek beillesztésekor ügyeljen a helyes polaritásra. 
• Ne hagyja hogy az elemek rövidzárlatba kerülhessenek, kerülje az elemek 

újratöltését, és ne dobja tűzbe (robbanásveszély)! 
A készülék 1 db 1,5V-os AAA (mikroceruza) méretű elemmel működik. (Alkálit 
javasolunk.) Elemcsere szükséges, ha a kijelzőn a jelek elhalványulnak vagy egyes 
szegmensek kihagynak. 
Az elemtartó a készülék hátlapján van (a két mágneses talp között), és az alsó fül 
felfelé nyomásával nyitható. A polaritás az elemtartó alján van jelezve. A fedél 
visszapattintásával a készülék üzemkész. 
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ELHELYEZÉS 
• Vízszintes felületen: a műszerház felső, kijelzős része csaknem derékszögig 

felhajtható a leolvasás megkönnyítésére. 
• Megfelelő anyagú fémfelületen tetszőlegesen elhelyezhető a műszerház 

hátuljába beépített 2 db mágnes lapka segítségével. 
KEZELŐSZERVEK 

(ld. az ábrát az eredeti útmutatóban) 
LCD Timer stopper 
kijelző Thermo temp mért hőmérséklet 
 Set temp beállított hőmérséklet 
Kezelő- Power ON/OFF BE/KI kapcsoló 
gombok Alert ON/OFF Figyelmeztetés BE/KI kapcsoló 
 Jack-type 

socket... 
Érzékelő csatlakozóalj 

 UP , DOWN Fel, Le: a beállítandó hőmérséklethez  
 HR , MIN Óra , perc: stopper beállításához 
 Start/Stop Stopper elindítás ill. megállítás 

 HASZNÁLAT, MŰKÖDÉS 
1) Csatlakoztassa az érzékelőt a műszerhez. 
2) Kapcsolja be (Power ON) a készüléket. 
3) Állítsa be a kívánt hőmérsékletet az UP és DOWN gombokkal (0°C és 200°C 

között állítható). 
4) Helyezze az érzékelőt a mérendő közegbe (pl. szúrja a sülő húsba), s annak 

hőmérsékletét azonnal leolvashatja a bal alsó kijelzőről. 
5) Ha hangjelzéses figyelmeztetést kíván, amikor a mért hőmérséklet eléri ill. 

meghaladja a beállított értéket, tolja az “Alert” kapcsolót az “ON” állásba 
6) Állítsa be a stopperen a HR és MIN gombokkal a kívánt időtartamot (max. 23 óra 

és 59 perc). A “Start/Stop” gomb lenyomásával az idő visszaszámlálás elindul. (A 
visszaszámlálás többször szüneteltethető ill. folytatható a “Start/Stop” gomb 
ismételt lenyomásáal, míg a beállított idő el nem telik. Ha a beállított idő letelt 
(0:00 -ra ért a visszaszámlálás), a készülék 1 percen keresztül másodpercenkénti 
hangjelzéssel figyelmeztet, és a “TIME’S UP (= az idő lejárt) felirat jelenik meg 
villogva a stopper kijelző jobb felső sarkában, ami az 1 perc után is folyamatosan 
megmarad. Eközben a stopper tovább jár, de immár előrefele számlál: így ha az 
intenzív hangjelzést nem észlelték, a kijelző mutatja, hogy a beállított idő lefutása 
óta mennyi idő telt el. 

7) Ha a beállított idő lejárt, a stopper leállítható akár a “Start/Stop” gombbal (ekkor 
az előzőleg beállított idő a stopperen ismét megjelenik, és tetszés szerint 
újraindítható), akár a “Power OFF” gombbal (ekkor mind a kijelző mind a 
beállított értékek törlődnek). A stopper kijelzője - bekapcsolt állapotban - a HR 
és MIN gombokat egyidejű lenyomásával nullázható. 

8) A stopper és a hőmérsékletmérés funkciók egymástól függetlenül is 
használhatók. 

 

ELHELYEZÉS 
• Vízszintes felületen: a műszerház felső, kijelzős része csaknem derékszögig 

felhajtható a leolvasás megkönnyítésére. 
• Megfelelő anyagú fémfelületen tetszőlegesen elhelyezhető a műszerház 

hátuljába beépített 2 db mágnes lapka segítségével. 
KEZELŐSZERVEK 

(ld. az ábrát az eredeti útmutatóban) 
LCD Timer stopper 
kijelző Thermo temp mért hőmérséklet 
 Set temp beállított hőmérséklet 
Kezelő- Power ON/OFF BE/KI kapcsoló 
gombok Alert ON/OFF Figyelmeztetés BE/KI kapcsoló 
 Jack-type 

socket... 
Érzékelő csatlakozóalj 

 UP , DOWN Fel, Le: a beállítandó hőmérséklethez  
 HR , MIN Óra , perc: stopper beállításához 
 Start/Stop Stopper elindítás ill. megállítás 

 HASZNÁLAT, MŰKÖDÉS 
1. Csatlakoztassa az érzékelőt a műszerhez. 
2. Kapcsolja be (Power ON) a készüléket. 
3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet az UP és DOWN gombokkal (0°C és 200°C 

között állítható). 
4. Helyezze az érzékelőt a mérendő közegbe (pl. szúrja a sülő húsba), s annak 

hőmérsékletét azonnal leolvashatja a bal alsó kijelzőről. 
5. Ha hangjelzéses figyelmeztetést kíván, amikor a mért hőmérséklet eléri ill. 

meghaladja a beállított értéket, tolja az “Alert” kapcsolót az “ON” állásba 
6. Állítsa be a stopperen a HR és MIN gombokkal a kívánt időtartamot (max. 23 óra 

és 59 perc). A “Start/Stop” gomb lenyomásával az idő visszaszámlálás elindul. 
(A visszaszámlálás többször szüneteltethető ill. folytatható a “Start/Stop” gomb 
ismételt lenyomásáal, míg a beállított idő el nem telik. Ha a beállított idő letelt 
(0:00 -ra ért a visszaszámlálás), a készülék 1 percen keresztül 
másodpercenkénti hangjelzéssel figyelmeztet, és a “TIME’S UP (= az idő lejárt) 
felirat jelenik meg villogva a stopper kijelző jobb felső sarkában, ami az 1 perc 
után is folyamatosan megmarad. Eközben a stopper tovább jár, de immár 
előrefele számlál: így ha az intenzív hangjelzést nem észlelték, a kijelző mutatja, 
hogy a beállított idő lefutása óta mennyi idő telt el. 

7. Ha a beállított idő lejárt, a stopper leállítható akár a “Start/Stop” gombbal (ekkor 
az előzőleg beállított idő a stopperen ismét megjelenik, és tetszés szerint 
újraindítható), akár a “Power OFF” gombbal (ekkor mind a kijelző mind a 
beállított értékek törlődnek). A stopper kijelzője - bekapcsolt állapotban - a HR 
és MIN gombokat egyidejű lenyomásával nullázható. 

8. A stopper és a hőmérsékletmérés funkciók egymástól függetlenül is 
használhatók. 


