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Funkciók:  

• Aktuális hőmérséklet, legmagasabb és legalacsonyabb értékek kijelzése 
• Időjárásálló, bel- és kültéren egyaránt használható 
Nyomógombok: 
CLEAR gomb 
°C/°F gomb 
Készülékház 
Elemtartó  
Felakasztó fül 
Kezelés: 
• Nyissa ki az elemtartót egy megfelelő tárggyal és távolítsa el az elemvédő csíkot.  A 
készülék most üzemkész.  
• A kijelző középső része mutatja az éppen aktuális hőmérsékletet, a felső sor a 
legutolsó visszaállítás óta mért maximális, az alsó sor pedig a minimális hőmérsékletet.  
• A „°C/°F” gombbal választhat a hőmérséklet-kijelzés °C és °F mértékegysége között. 
• A MAX/MIN tárolónak az aktuális hőmérsékletre való visszaállításához nyomja a 
CLEAR gombot.  
Elhelyezés: 
• Akassza a készüléket egy szögre a falon! 
Figyelem: 
Ha kültéren helyezi el, válasszon egy időjárástól védett, árnyékos helyet.  Beltéri 
elhelyezésnél kerülje fűtőtestek közelségét és a közvetlen napsütést. 
Elemcsere: 
• Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemeket. 
• Nyissa ki az elemtartót, és tegyen be új elemet (1 db mikroelemet). Az elem 
berakásakor figyeljen a helyes polaritásra. 
• Használjon alkáli típusú elemet. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje 
ki, hogy megelőzze a kifolyást. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak.  
A kifolyt elemmel való foglalatoskodáshoz vegyen fel védőkesztyűt és 
védőszemüveget! 
• Figyelem! A tönkrement készüléket és a kimerült elemeket ne dobja a háztartási 
hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a 
kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek 
megfelelően.  
Karbantartás: 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és 
rázkódásnak. 
• A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon 
súrolószert vagy oldószert. 
• Ha már nem működik kifogástalanul a készülék, cserélje ki az elemet. 
Rendeltetésszerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások: 
• A készülék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.  
• A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy nyilvános tájékoztatásra, csak 
magánhasználatra való.  
• A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!  
• Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával 
szabad közzétenni. 
• A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia 
elveszítéséhez vezet. 
 
Műszaki adatok: 
Mérési tartomány: -20°C ... +70°C (-4°F ... 158 °F) 
Maximális mérési hiba: ±1°C (±1,8°F) 
Felbontás : 0,1°C (0,1°F) 
Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C (-4°F ... 122 °F) 
Elem: 1 db mikroelem 


