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Digitális napelemes uszoda-hőmérő 

Rend.sz.: 67 21 02 

 
Üzembe helyezés 
• Az uszodai hőmérőt napelem táplálja.  A felállítási hely 
kiválasztásakor gondoljon arra, hogy a napelemtáblát elegendő 

napsütés érje. A gombelem tartalék-tápáramforrásul szolgál arra az 
esetre, ha a napelemtábla által termelt energia nem elegendő. 
• 2) Nyomja az ON/OFF gombot.  Minden szegmens rövid időre 

megjelenik.  A készülék most üzemkész.  A kijelzőn megjelenik az 
aktuális hőmérséklet. 
• A °C/°F gombbal válthat a °C vagy °F hőmérséklet mértékegység 

között.  
• A MAX/MIN gombbal lehívható a legmagasabb hőmérséklet 
(MAX) értéke. MAX jelenik meg a kijelzőn. 

• A MAX/MIN gomb újbóli nyomásával a legalacsonyabb (MIN) 
hőmérséklet hívható le.  MIN jelenik meg a kijelzőn. 
• Nyomja a MAX/MIN gombot még egyszer, ezzel visszatér a 

normál módba.  
• Ha a MAX/MIN gombot az adott módban nyomva tartja (kb. 5 
másodpercig), az értékek törlődnek (a kijelzőn --.-°C vagy °F jelenik 

meg) és a kijelző visszaáll az aktuális értékre.  
• A készülék az ON/OFF gombbal be- ill. kikapcsolható. 
• A mellékelt zsinórral a hőmérőt az uszoda vagy a tó szélén 

biztonságosan rögzíteni lehet.  Húzza a zsinórt a készüléken lévő 
fülön keresztül, rögzítse, majd kösse csomóra.  
 

Elemcsere 
• Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemet. Nyissa ki az 
elemrekeszt egy kis csavarhúzóval.  

• Tegyen be egy LR44 gombelemet.  Győződjön meg róla, hogy az 
elem helyes pólusokkal van betéve: a "+" pólusnak felfelé kell 
mutatnia.  Csavarozza vissza gondosan az elemtartó fedelet  

(figyeljen a nyíl jelzésre). 
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a csavarok ismét jól meg legyenek 
húzva, hogy ne hatoljon be víz a készülékbe.  

• A legyengült elemet a lehető leggyorsabban ki kell cserélni, az 
elem kifutásának elkerülésére.  Az elemek az egészségre káros 
savakat tartalmaznak.  Kifutott elemekkel való érintkezésnél  

vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!  
• Figyelem: A tönkrement készülékeket és kimerült elemeket ne 
dobja a háztartási hulladékba! A környezetkímélő selejtezés 

érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a 
megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.  
Karbantartás: 

• A legjobb működés érdekében tartsa mindig tisztán a 
napelemtáblát. A készüléket puha, enyhén megnedvesített 
kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló vagy oldószereket!  

• Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletnek, rezgésnek és 
rázkódásnak.  
• Ha a víz felszíne befagy, vegye ki a hőmérőt.  

 
Rendeltetésszerű használat, kizárás a szavatosságból, 
biztonsági előírások: 

• A készülék nem játék. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy 
gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  
• A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a 

nyilvánosság informálására, csak privát használatra lett tervezve.  
• A szakszerűtlen kezelés, vagy az illetéktelen felnyitás a garancia 
elvesztéséhez vezet. 

 
Műszaki adatok 
Vízhőmérséklet mérési tartomány:  -20…+50°C (-4…+122°F) 

Pontosság: ±1°C (±2°F) 
Felbontás : 0,1°C (0,1°F) 
Áthidaló (backup) gombelem: LR44 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


