
 

 
 

 
 

 

 

H   Használati útmutató 

Beszúró hőmérő időzítővel és 
riasztóval 

Rend. sz.: 1208068 

 

Rendeltetésszerű használat 
A hőmérő beszúró- vagy bemerítő hőmérőként szolgál privát célokra.  Ezen kívül 
időzítő funkcióval is rendelkezik.  

Segítségével élelmiszerek, folyadékok vagy más olyan termékek hőmérséklete 
mérhető, amelyekbe lehetséges a beszúrás ill. bemerítés. 

A beszúró hőmérő nem vízálló. Csak a beszúró érzékelő hegyét szabad folyadékba 
meríteni. 

A termék nem mosható mosogatógépben. 

A tápellátás csak elemmel (lásd "Műszaki adatok") történhet.  

A fentiektől eltérő alkalmazás nem megengedett, és a készülék károsodásához 
vezethet.  Ezen túlmenően veszélyhelyzeteket, pl. rövidzárlatot, gyulladást stb. 
idézhet elő.  

Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés 
céljára. 

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági 

előírásokat okvetlenül be kell tartani. 

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló 
cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog 
fenntartva. 

A szállítás tartalma 

•  Beszúró-hőmérő 

• Beszúró hőmérő védősapkával 

• Rögzítő csíptető 

• Használati útmutató 

Jellemzők 

• Élelmiszeek, ételek, italok és más termékek hőmérsékletének mérése 

• Nagy, kétsoros LC kijelző 

• Időzítő funkció 

• Nemesacél mérő érzékelő 

A jelképek magyarázata 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy 
működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. 

 

A „nyíl“-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 

Biztonsági előírások 

Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos 
információkat tartalmaz a használathoz. 

A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra 
a szavatosság és a garancia nem érvényes! A 
következményes károkért nem vállalunk felelősséget! 

Tárgyi vagy személyi károkért, melyek a szakszerűtlen 
kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ilyen 
esetekben érvényét veszti a szavatosság és garancia! 

• Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése 
és/vagy megváltoztatása. 

• A hőmérő nem professzionális mérőműszer. Ha nagy mérési pontosságra 
van szüksége, szerezzen be egy jó minőségű mérőműszert. 

• A gyártó nem vállal felelősséget a hibás vagy pontatlan jelzésekért, vagy 
ezek következményeiért.  

• A mérő egység a kijelzővel nem alkalmas olyan magas hőmérsékletekhez, 
amiket a beszúró érzékelő mérni képes. A teljes hőmérő alkalmazása pl. 
egy sütőben nem megengedett. 

• A hőmérő nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra. 

• Kerülje a készülék erős mechanikai igénybevételét. Ne tegye ki erős 
rezgéseknek, nagy páratartalomnak vagy nedvességnek. Csak a beszúró 
érzékelő hegyét szabad folyadékba meríteni. 

• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek 
számára veszélyes játékszerré válhat. 

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból 
való leejtés következtében is megsérülhet. 

• Vegye figyelembe ennek az útmutatónak az egyes fejezeteiben olvasható 
biztonsági tudnivalókat is. 

• Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével 
kapcsolatban, forduljon szakemberhez.   

Az elem behelyezése/cseréje 

Az elemek nem valók gyerekek kezébe. 

Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a 
veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. 
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való 
érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen 
esetben megfelelő védőkesztyűt. 

Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a 
tűzbe dobni.  Robbanásveszély! 

Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad 
feltölteni. Robbanásveszély! Csak újratölthető akkukat 
töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket. 

Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra 
(pozitív/+ és negatív/-). 

• Nyissa ki a hőmérő hátoldalán lévő elemtartót. 

• Ha szükséges, vegye ki a lemerült elemet. 

• Helyezzen be pólushelyesen egy új mikroelemet (AAA). A helyes polaritás az 
elemtartóban jelölve van. 

• Zárja le ismét az elemtartó fedelét. 

• Ha a kijelző kontraszt csökken vagy nem jelenik többé meg kijelzés, az elem 
lemerült és ki kell azt cserélni. 



Kezelés 

• A beszúró hőmérő hátlapján egy kitámasztó és egy felakasztó fül található. Ezzel a 
két szerkezettel a készülék leállítható ill. felakasztható. 

Használat hőmérőként 

• Dugja rá a beszúró érzékelőt a beszúró hőmérő vezetékének végére. 

• Vegye le a védősapkát a mérőérzékelőről. 

• Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával. 

• A kijelző felső sorában megjelenik a mért hőmérséklet, az alsó sorban pedig a 
beállított kívánt hőmérséklet (előbeállítás: 70 °C). 

• Szúrja ill. merítse a mérőhegyet a mérendő tárgyba. 

A mérővezeték a vele szállított rögzítő csaíptetővel pl. egy fazék peremén 
rögzíthető. Ne csíptesse a mérőhegyet pl. egy fedőre, mert megsérülhet. 

• Várjon egy kicsit, amíg a mérési érték stabilizálódik a kijelzőn. 

A hőmérő mérési tartománya -50 ... +300 °C. Ha a mért éték ezen 
tartományon kívül esik, a kijelzőn a HI ill. LO kijelzés jelenik meg. 

• Ha használni szeretn a hőmérő riasztás funkcióját, állítsa be a kívánt 
hőmérsékletet a  +/SEC ill.. -/MIN gombokkal. 

• Nyomja meg a START/STOP gombot a mérés elindításához. 

• A kijelzőn megjelenik a  szimbólum. 

• Ha a mért hőmérséklet eléri az előre beállított hőmérsékletet, egy riasztás 
hallható. 

• A riasztás kikapcsolásához nyomja meg ismét a START/STOP gombot. 

• Ha a hőmérséklet riasztást idő előtt ki szeretné kapcsolni vagy a hőmérséklet 
előbeállítást vissza szeretné állítani, nyomja meg egyszerre a  +/SEC és -/MIN 
gombokat. 

• Használat után nyomja meg az  ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához. 

• Tisztítsa meg a mérőhegyet használat után és dugja rá vissza a védősapkát, hogy 
megakadályozza a sérüléseket. 

Használat időzítőként 

• Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával. 

• Nyomja meg a MODE gombot az időzítő üzemmódba kapcsoláshoz. 

• A kijelző felső sorában látható az óra, az alsó sorában pedig a perc és másodperc. 

• Állítsa be a -/MIN gombbal a percet és a +/SEC gombbal a másodpercet az idő 
megadáshoz. 

Ha lenyomva tartja a gombokat, a beállítás sebessége nő. 

• Nyomja meg a START/STOP gombot az időzítő elindításához. 

• A kijelzőn megjelenik a  szimbólum. 

• A az idő eléri a 00:00 értéket, egy riasztás hallható. 

• A riasztás kikapcsolásához nyomja meg ismét a START/STOP gombot. 

• Használat után nyomja meg az  ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához. 

Ha nem kapcsolja ki a riasztást, az 30 másodperc elteltével automatikusan 
kikapcsol és 30 másodperces szünet után újra kezdődik. Ez a folyamat 3 
perc és 30 másodpercig tart. Ezután a riasztás végleg kikapcsol. 

• Ha az időzítő funkciót idő előtt ki szeretné kapcsolni vagy az idő megadást vissza 
szeretné állítani, nyomja meg egyszerre a  +/SEC és -/MIN gombokat. 

• Használat után nyomja meg az  ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához. 

Ha nem használja az időzítőt, a készülék 30 másodperc elteltével 
automatikusan visszakapcsol hőmérő üzemmódba. 

A két üzemmód (hőmérő és időzítő) használható egyszerre. A kijelzőn ez a  
és    két szimbólummal látható. 

Ha a készülék nem működik tovább, vegye ki az elemet és helyezze vissza 
azt kb. 1 perc elteltével. Ezáltal a belső processzor visszaáll (resetelődik) és 
a készülék ezután ismét kifogástalanul működik. 

Karbantartás  és tisztítás 

A beszúró hőmérő az elemcsere kivételével karbantartásmentes. 

A beszúró érzékelőt lehet nedvesen tisztítani, a beszúró hőmérőt magát csak egy 
puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. 

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház 
felületét.  

Eltávolítás 

a) A készülék 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, és nem 
valók a háztartási szemétbe! 

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani. 

Vegye ki a behelyezett elemeket és ezeket a készüléktől elkülönítve 
selejtezze. 

b) Elemek és akkuk 

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor 
leadására.  tilos őket a háztartási szemétbe dobni! 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható 
szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás 
tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a 
következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és 
akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található). 

Az elhasznált elemeket/akkukat díjmentesen leadhatja a lakóhelyén létesült 
gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint minden olyan helyen, ahol 
elemeket/akkukat forgalmaznak! 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez! 

Műszaki adatok 

Üzemi feszültség ................................1,5 V/DC 

Elem ................................................ 1 db mikroelem (AAA) 

Mérési tartomány ...........................-50...+300 °C 

Felbontás........................................ 1°C 

Mérési pontosság.............................. ±1 °C (-10 ... +100 °C) 

±3 °C ill.  ±2% (>200 °C) 

±2 °C (maradék mérési 

tartomány) Időzítő beállítási tartomány ........................ max. 9 

óra 59 perc 59 mp Méret..................................... 59 x 17 x 119 

mm 

Súly................................................. . 88 g 

Tárolási és működési feltételek...... -10 ... +50 °C / 10 ... 90% RH 
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