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Köszönjük, hogy a TFA cég digitális zuhanyhőmérője mellett döntött. 
 
1. Mielőtt használná a készüléket 
• Figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót. Így megismerheti a 
készüléket, összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a 
készülék üzembeállításáról és kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba 
elhárításáról.  
• A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék 
károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti 
elvesztését. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából 
eredő károkért nem vállalunk felelősséget. 
. 
• Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat! 
• Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót. 
 
2. A szállítás tartalma 
• digitális zuhanyhőmérő • 2 db LR44 típusú elem 
• 2 fekete tömítőgyűrű • használati útmutató 
 
3. Az időjárásjelző állomás alkalmazási területének  
és előnyös tulajdonságainak a gyors áttekintése 
• A hőmérséklet ellenőrzése zuhanyozás közben 
• Megnöveli a zuhanyozás élvezetét 
• Nagyobb biztonság a csecsemők, gyermekek és idősek számára 
• Hozzásegít az energiatakarékossághoz  
• Egyszerű beszerelés az összes szabványos zuhanyfelszerelésbe  
• Figyelmeztető LED fény (≥ 41°C) 
• Nagyméretű kijelző 
• Lekapcsoló automatika 
 
4. Az Ön biztonsága érdekében 
• A készülék kizárólag a fent leírt alkalmazási célra alkalmas. Ne használja más 
módon a készüléket, mint ahogy ez az útmutató leírja. 
• A készülék javítása, átalakítása vagy módosítása tilos. 
• Ez a készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy közönségtájékoztatásra, 
csak magánhasználatra való.  
• A készüléket nem szabad kisnyomású forróvíztárolóra csatlakoztatni.  
Csatlakoztatása előtt tájékozódjon vízvezetékszerelőnél. 
 
Figyelem! Sérülésveszély: 
• A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja. 
• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.  
Ha valaki lenyel egy elemet, azonnal orvoshoz kell fordulni. 
• Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne töltse. Robbanásveszély! 

• Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának a 
megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon 
keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket.  Ha a készüléket hosszabb 
ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha kifolyt elemekkel 
foglalatoskodik, viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. 
 
Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról! 
• A megállapodott hőmérséklet méréséhez mintegy 4 másodpercre van szükség. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és 
rázkódásnak. 
. 
A készülék részei (1. ábra) 
6. Beszerelés 
A zuhanyhőmérő az összes szabványos zuhanyfelszereléshez alkalmas. Ha a 
beszereléskor problémái adódnak, forduljon vízvezetékszerelőhöz. 
1. Vegye ki mind a két tömítőgyűrűt a hollandianyából. 
2. Csavarja le a zuhanyrózsát a tömlőről. 
3. Csavarja be a zuhanyhőmérőt a zuhanyrózsa és a zuhanytömlő közé az ábrának 
megfelelően.  Vigyázzon arra, hogy mind a két tömítőgyűrűt jól rakja be a helyére.   
4. Addig forgassa el a hőmérőt, amíg jól látható a kijelző a hőmérséklet kijelzett 
értékével.  
5. A készülék most üzemkész.  
 
7. Használat 
• Zuhanyozás közben megjelenik a vízhőmérséklet a kijelzőn.  
• Ha a vízhőmérséklet magasabb 41°C-nál, a kijelző felett kigyullad a figyelmeztető 
LED-fény.  
• Ha nem használja a készüléket, az energiatakarékos üzemmód  működésbe lép, 
és kikapcsolja a készüléket. 
• Az energiatakarékos üzemmód inaktívvá tételéhez mozgassa meg egy kicsit a 
készüléket, és a kijelzőn ismét megjelenik a hőmérséklet értéke. 
 
8. Ápolás és karbantartás  
• A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon 
súrolószert vagy oldószert. 
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.  
 
8.1 Elemcsere 
• Ha gyengébbé válik a kijelzés, cserélje ki az elemeket. 
• Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartót egy csavarhúzó segtségével.  
Vegye ki az elemeket úgy, hogy egy hegyes tárgyat a kis nyílásba dugva kiemeli 
őket. 
• Rakjon be két új gombelemet (LR44). Győződjön meg arról, hogy az elemek 
helyes polaritással vannak-e berakva. Figyeljen a jelölésekre: +=a pozitív pólus 
lefelé, - =a negatív pólus lefelé). Csavarozza vissza gondosan az elemtartó fedelét.  
 
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a csavarok ismét jól meg legyenek húzva, hogy ne 
hatoljon be víz a készülékbe.  
 
9. Hibák 
Jelenség Hibaelhárítás 
Nincs kijelzés ➜  Tegye inaktívvá az energiatakarékos 
üzemmódot 

  Rakja be helyes polaritással az elemeket 
  Cserélje ki az elemeket  

Helytelen kijelzés ➜  Cserélje ki az elemeket 
Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a 
készüléket vette.  
 
10. Eltávolítás 
Ez a készülék kiváló minőségű anyagokból és alkotórészekből készült, amelyek 
újrahasznosíthatók. 
Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A környezetbarát 
eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg van kötelezve az összes 
elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi 
hulladékgyűjtő állomáson. A nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők:  
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom 
Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására 
vonatkazó EU-Irányelvnek (WEEE). 
Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. A felhasználó 
köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az 
elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni. 
 
 


