
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

Hőmérő 
 
Rend. sz.: 2160558 

 
Rendeltetésszerű használat 

 
A hőmérő a felállítási helyén mért hőmérsékletet jeleníti meg. 
A tápellátás csak elemmel (lásd "Műszaki adatok") történhet.  
A készülék csak beltérben használható, kültéri használatra nem alkalmas. Nedvességgel való érintkezését 
(pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni. 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a 
fentiektől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat 
rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is okozhat.  Olvassa át figyelmesen, és őrizze meg a használati útmutatót. 
Csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a készüléket harmadik személy részére. 
A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek  és 
termékmegjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei.  Minden jog fenntartva. 

 
A szállítás tartalma 

 
• Hőmérő • CR2032 elem • Használati útmtutató 

 
Aktuális használati útmutatók 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: 
www.conrad.com/downloads , vagy szkennelje be az ott található QR-kódot.  Kövesse a 
web-oldal útmutatásait. 

 
A szimbólumok magyarázata 

 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, 
amelyeket okvetlenül be kell tartani.  
A „nyíl“ szimbólum különleges tanácsokra és kezelési  tudnivalókra hívja fel a figyelmet. 

 
Biztonsági tudnivalók 

 
Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a 
biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és 
szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi 
sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentieken túlmenően 
érvényét veszíti a készülékszavatosság/garancia is. 
a) Általános tudnivalók 

• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyerekek számára 

veszélyes játékká válhat. 
• Óvja meg a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 

rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és 
oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, 

és akadályozza meg a véletlenszerű használatot. A készülék biztonságos használata akkor 
nem lehetséges már, ha 
-  látható sérülést szenvedett, 
- már nem rendeltetésszerűen működik,  
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy 
- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve. 

• Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból 
való leesés következtében is megsérülhet. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási, csatlakoztatási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy 
szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, 
forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

• Ha a készüléket hideg helyről hozta be meleg helyiségbe, páralecsapódás jöhet létre. 
Használat előtt hagyja, hogy a készülék kikapcsolt állapotban felvegye a helyiség 
hőmérsékletét. 

• A gyártó nem vállal felelőséget a pontatlan, vagy hibás kijelzett adatokért, illetve az abból 
eredő következményi károkért. 

 
b) Az elemek hulladékkezelése 
• Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra. 
• Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a 

kifolyása által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási 
sérüléseket okozhatnak. Ha sérült vagy kifolyt elemeket kell megfogni, viseljen ezért 
védőkesztyűt. 

• Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket soha ne 
hagyja felügyelet nélkül, szanaszét heverni, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik 
ezeket.  

• Ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Soha ne próbáljon meg 
feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn! 

A termék elhelyezése 
• Hajtsa ki a támasztót.  
• A készüléket sima, sík és stabil felületre állítsa. 
• Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel az esetleges karcolásoktól. 
• A felállítás helyén ne legyen hőforrás a közvetlen közelben, különben a mért érték hamis lehet. - Ugyanezen 

okból a közvetlen napsugárzás is kerülendő.  

 
Az elem berakása/cseréje 

 
Lehetséges, hogy már be van helyezve egy elem. Ebben az esetben távolítsa el a szigetelő 
csíkot, hogy létrejöjjön a tápellátás. 

Hajtsa ki a támasztót.  
• Nyissa fel a ház hátoldalán található elemtartót, és tegyen be helyes polaritással egy db CR2032 

elemet. A helyes polaritás az elemtartóban fel van tüntetve. 
Az elem berakása után a készülék működésbe lép. 

• Ezután zárja le az elemtartót. 
• Elemcserére akkor van szükség, ha a kijelző kontrasztja lecsökken, vagy már nem működik a kijelző. 

 
Kezelés 

 
A hőmérséklet érzékelő a készülék házában található, így az ott mért adat jelenik meg. A pontos 
mért értékek kijelzése érdekében ne tartsa a készüléket a kezében, és ne állítsa fel egy hőt 
sugárzó forrás közelében.  

A mért érték kijelzéséhez kb. 15 - 30 percre van szükség, hogy az értékek stabilizálódjanak, és 
pontos értékek jelenjenek meg a kijelzőn. 

• Normál működésnél a kijelzőn a hőmérséklet pillanatnyi értéke, a min. és max. értéke egyszerre 
látható. 

• Az adatmemória törléséhez és a max. és min. értékek rögzítésének újrakezdéséhez nyomja meg a 
RESETgombot. 

• Nyomja meg a °C/°F nyomógombot, ha a hőmérséklet kijelzés mértékegységét át akarja kapcsolni.  

 
Ápolás és tisztítás 
• A készülék az elemcserén kívül nem igényel karbantartást, ne szedje szét tehát. 
• A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. 
• Ne használjon a tisztításhoz vegyszereket, ezek a ház műanyag részét megtámadják, esetleg  

 
Hulladékkezelés 

 
a) Készülék 

Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladékba! A 
készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő 
hulladékkezelésről. 

Vegye ki a készülékben esetleg bennmaradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve 
adja le megfelelő gyűjtőhelyen. 

 
b) Elemek/akkuk 

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására; 
tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni. 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólum jelöli, amely a háztartási 
hulladékként történő kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései 
a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, 
pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található). 

Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja lakóhelye gyűjtőhelyein, üzleteinkben, valamint 
minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!  
Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez. 

 
Műszaki adatok 
Üzemi feszültség .................................1 db 3 V-os CR 2032 gombelem 
Üzemidő........................................ kb. 15 hónap 
Mérési tartomány ................................-10 ... +50 ºC (+14 ... +122 ºF) 
Felbontás..................................................... 0,1°C 
Pontosság...................................... +/-1°C (0°C-tól +40 °C-ig) 

+/-2°C (ettől eltérő hőmérsékleten) 
Üzemi/tárolási feltételek.................. -10 ... +50 ºC, 

10 – 99 % relatív légnedvesség (nem kondenzálódó) 
Méret (Sz x Ma x Mé)..................... 62 x 40 x 12 mm 
Súly................................................... 27 g 
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