
 
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 

 
Köszönjük, hogy a TFA cég ezen termékének  
beszerzése mellett döntött.  
1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket 
• Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 
Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe! 
• Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót. 
2. Alkalmazási terület és a készülék előnyei egy pillantásra 
• A beltéri vagy kültéri hőmérséklet mérése 
• Max.- min. értékek 
• Időjárásálló 
• Higanymentes / környezetbarát kapilláris töltés 
3. Az Ön biztonsága érdekében: 
• A készülék kizárólag a fent leírt  
használatra alkalmas.  
• A készülék önkényes javítása, átépítése  
vagy módosítása nem megengedett. 
• A készülék csak magánhasználatra való. 
• A készüléket úgy tárolja, hogy gyerekek ne 
férhessenek hozzá.  

_ Fontos tudnivalók a termék biztonságáról! 

• Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletek, rezgések  
és rázkódás hatásának.  
• A készüléket egy puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. 
ruha.  Ne használjon súrolószert vagy oldószert. 
4. Kezelés 
• Az aktuálisan mért hőmérsékletet a kijelző oszlop  
felső részén leolvashatja.  

A legutolsó visszaállítás óta mért legmagasabb hőmérsékletet a jobb oldali skálán olvashatja le. 

A legutolsó visszaállítás óta mért legalacsonyabb hőmérsékletet a bal oldali skálán olvashatja le. 

Visszaállítás: Nyomja meg a RESET gombot addig, amíg a kék jelölő ismét az átlátszó kijelző oszlopra kerül. 

5. Felhelyezés: 

A hőmérőt egy szög segítségével rögzítheti a falon. Ne helyezze fűtőtest közelébe vagy közvetlen napsütésre. 

6. Hibakezelés 

A kijelző oszlopok szabadalmazttott környezetbarát folyadékkal vannak töltve. A folyadék oszlop pl. szállítás közben szétválhat vagy 
légbuborék keletkezhet. Ez nem hibajelentség. Ezt egyszerűen Ön is kezelheti úgy, hogy fejreállítja a hőmérőt és addig nyomja a 
gombot, amíg a jelölések a skála felső részére kerülnek. Majd fordítsa vissza a készüléket és rázza meg egyszer erősen (egy üveg 
lázmérőhöz hasonló módon). Ismételje meg a folyamatot, ha szükséges. Ha a jelölők az átlátszó folyadékba csúsznak, egy mágnes 
segítségével vigye vissza őket a piros folyadékba. 

 

 


