
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

E0130 Hőmérséklet és páratartalommérő 
 
Rend. sz.: 2176721 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
A termék a beltéri hőmérséklet és páratartalom kijelzésére szolgál. A hőmérséklet 
megjeleníthető választhatóan °C (Celsius) vagy °F (Fahrenheit) mértékegységben. Ezen kívül 
a termék komfortszint-kijelzővel is rendelkezik, és a későbbi lehívás céljából tárolja a minimum 
és maximumértékeket. A termék asztalra állítható, falra szerelhető vagy mágnesesen 
rögzíthető fémes (ferromágneses) felületeken. Tápellátása egy CR2032 típusú gombelemmel 
történik.  
A készülék csak beltérben használható, kültéri használatra nem alkalmas. Feltétlenül el kell 
kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését, pl. a fürdőszobában vagy hasonló 
helyeken.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. 
Amennyiben a készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A 
szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, 

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

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve 
szakműhellyel végeztesse. 

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

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

megelőzze a kifolyt elemek 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 ne 
hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyerekek vagy háziállatok 
lenyelhetik. 

• Ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. 
• Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni.  Ilyen esetben  

robbanásveszély áll fenn! 

 
mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Olvassa át figyelmesen, és őrizze meg a használati 
útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.  
A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található 
cégnevek és készülékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma 
 
• Hőmérséklet és páratartalommérő  
• 1 db CR-2032 gombelem  
• Használati útmutató 

 
Kezelőelemek  
 

 

 

2 3
 WET (párás) 

 OK (rendben) 

 DRY (száraz) 

1 4

 5

 

1 RESET (alaphelyzetbe állítás) gomb 
 
2 LCD-kijelző 
 
3 Elemtartó (a hátoldalon/az ábrán 

nem látható)  
4 MEM (memória) gomb 
 
5 C°/F° gomb 

 

Aktuális használati útmutatók   
Töltse le az aktuális használati útmutatót a www.conrad.com/ downloads 
web-oldalról, vagy szkennelje be a QR-kód ábráját. 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 utal. 
  

A készüléket csak száraz, zárt beltérben szabad alkalmazni. A készülékre nem 
kerülhet nedvesség vagy víz, ilyenkor áramütés miatti életveszély áll fenn!  

 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös 
tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha nem tartja be az ebben a használati 
útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó 
előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem 
vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a 
termékszavatosság és a garancia is.   
a) Általános tudnivalók  
• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.  
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes 

játékszerré válhat kisgyermekek kezében. 
• Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős 

rázkódástól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.  
• Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemen kívül kell 

helyezni, és meg kell akadályozni a véletlenszerű használatbavételét. A 
biztonságos használat már nem biztosított, ha a készülék 
-- láthatóan sérült,  
-- már nem szabályszerűen működik,  
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy 
-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.  

• Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis 

magasságból való leesés következtében is megsérülhet. 

 

Működtetés előtt 
 
• Óvatosan húzza le a termék előlapját takaró védőfóliát.  
• Hajtsa ki a lábát, és állítsa fel úgy a terméket, hogy ne tudjon leesni. Válasszon sík, egyenes 

és stabil alapot a felállításhoz. 
• A hátlapján egy csavarnyílás található, amin keresztül a termék megfelelő csavarra 

akasztható. 
• A készülék hátlapján egy mágnes található (a csavarnyílás és az elemtartó fedele között), 

amelynek segítségével a termék megfelelő (ferromágneses) fémfelületen rögzíthető. 
 

Üzembe helyezés 
 
a) Elemek berakása/ cseréje  
• Szállításkor az elemtartóban már benne van a gombelem. Az első használat előtt húzza ki 

a műanyag védőcsíkot az elemtartóból. A védőcsík arra szolgál, hogy az elem idő előtti 
lemerülését megakadályozza. 

 
Ne használjon akkut a készülékhez.   

• Cserélje ki az elemet, amint az elem töltöttségét jelölő szimbólum alacsony töltöttségi 
szintet jelez, (2,5 ±0,2 V maradék feszültség), illetve ha a kijelzés egyértelműen gyengül 
vagy teljesen kialszik.  

Az elem berakásakor a következőképpen járjon el: 
 
• Vegye le az elemtartó fedelét a hátoldalon(3). Forgassa ehhez a fedelet megfelelő 

eszközzel az „OPEN“ (nyitás) nyíl irányába.  
• Tegyen be 1 db CR2032 típusú gombelemet pólushelyesen. A pozitív pólusnak (+) kifelé kell 

mutatnia. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzéseket. 

• Zárja le ismét az elemtartót a fedéllel. Forgassa ehhez a fedelet megfelelő eszközzel a 

„CLOSE“ (zárás) nyíl irányába. 
 

Miután behelyezte az elemet, a termék automatikusan bekapcsol.  
Kb. 30 másodpercig tart, amíg a mért érték stabilizálódik. 

 
b) Hőmérséklet mértékegység változtatása  
Nyomja meg a C°/F° (5) gombot a hőmérséklet mértékegység változtatásához. 
 
c) Maximális és minimális értékek lehívása  
• A tárolt maximális és minimális értékek kijelzéséhez nyomja meg a MEM (4) gombot. A 

maximális értékek a Max szimbólummal együtt láthatók. Ha másodszor is megnyomja a 
gombot, akkor a minimális értékek jelennek meg a „Min” szimbólummal. A harmadik 
megnyomás visszakapcsolja a kiindulási kijelzést. 

 
d) Alaphelyzetbe állítás  
• A tárolt maximális és minimális értékek törléséhez nyomja le rövid időre a  

RESET (1) gombot. 



e) Komfortszint kijelző 
 

• A kijelző bal, alsó részén a három szimbólum közül az egyik látható. 
 

Szimbólu
m Jelentés Páratartalom 

   

 Párás Relatív páratartalom több mint 70 % 
   

 Kellemes Relatív páratartalom: 40% és 70% között. 
   

 Száraz Relatív páratartalom kevesebb mint 39 % 
   
 
 

Ápolás és tisztítás 
 

• Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.  
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más kémiai 

oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják. 
• A készülék tisztítására használjon száraz, szöszmentes törlőkendőt.  
• A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja meg túlzott erővel a 

felületet. 
 

Hulladékkezelés 
 

a) Készülék 
 

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

 

Vegye ki az esetleg készülékben maradt elemet és ezt a készüléktől elkülönítve adja  
le. 

 

b) Az elemek hulladékkezelése 
 

Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (a telepekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden  
használt elem leadására; a háztartási szeméttel történő együttes kezelés  
tilos! 

 

A káros anyagot tartalmazó elemeket az itt látható szimbólum jelöli,  
ami azt jelenti, hogy ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A mértékadó nehézfémek  
jelölése: Cd=kadmium, Hg= higany,  
Pb=ólom (a jelölés az elemen/akkun található pl. a baloldalon látható hulladéktartály szimbólum  
alatt látható). 

 

A használt elemek díjmentesen leadhatók a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken,  
cégünk üzleteiben, valamint mindenütt, ahol elemeket forgalmaznak! 
 

Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet  
védelméhez. 
 

Műszaki adatok: 
 

Tápfeszültség.............................. 3 V gombelem, CR2032 típus 
 

Elemek élettartama......................... 12 hónap 
 

Kijelzési tartomány......................... -10 ... +50 °C (hőmérséklet)  
1 – 99 % (páratartalom) 

 

Mérési pontosság:........................... ±1 °C 0 ºC és +50 ºC között, ±2 °C ettől eltérő  
tartományokban (hőmérséklet)  
±5 % 40 - 70 % között, ±8 % ettől eltérő tartományokban  
(páratartalom) 

 

Kijelzés pontossága............................................. 0,1 ºC (hőmérséklet)  
1 % (páratartalom) 

 

Üzemi-/tárolási feltételek.................. -10 ... +50 ºC, 1 – 99 %  
relatív páratartalom (nem kondenzálódó) 

 

Méret (H x Sz x Ma)........................ 45 x 14 x 70 mm 
 

Súly......................................... 39 g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa. 
 

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus  
adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.  
Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki 
fejlettségi szintnek. 
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