
 

 
Használati útmutató  
IR-10 D infravörös hőmérő  
Rend. sz. 2347552 
 
1 Rendeltetésszerű használat  
Ez a készülék egy infravörös (IR) hőmérő.  
A készülék a testhőmérséklet és a felületi hőmérséklet mérésére, és a mérési értékek leolvasására való.  
A készülék csak házi használatra való, ipari célra nem alkalmas!  
A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a készüléket a szabadban!  
Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.  
Ez a termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt 
a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.   
A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat. 

  
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és tartsa azt védett helyen.  
A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.  
Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékmegnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. 
Minden jog fenntartva. 
 
2 A szállítás tartalma 
 
■
 a készülék 

 

■
 USB-C™-kábel (1,8 m) 

 

■
 használati útmutató 

 

3 A legújabb használati útmutatók  
Töltse le a legújabb változatokat a wwwconrad.com/ downloads  weblapról, vagy szkennelje be a 
megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait. 
 
4 A szimbólumok magyarázata  

A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Feltétlenül 
fogadja meg őket. 

 
5) Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat 
tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági 
tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem 
vállalunk felelősséget.  A fentieken túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.   

5.1 A felhasználó 
■
 A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

 
 

■
 Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermekek kezében. 

 

■
 Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a 

műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez. 
 

 
5.2 A kezelés  
■
 Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, és 

akadályozza meg a véletlenszerű használatot. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a 
készülék:

  

–  láthatóan sérült,  

– nem működik rendeltetésszerűen,  

– hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy  

– súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.  

■
 Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is 

károsíthatja a készüléket. 
  

■
 Forduljon szakemberhez, ha a készülék használatatának a módja, a biztonsága vagy a csatlakoztatása 

vonatkozásában kérdései vannak. 
 

 
5.3 A használat környezete 
■
 Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.

 
 

■
 Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

 

■
 Óvja a készüléket nedvességtől és nyirkosságtól. 

 
 

■
  Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.   

■
 Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha hideg környezetből meleg helyiségbe vitte, Az ekkor 

keletkező kondenzvíz adott esetben tönkreteheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék átvegye a 
helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi. 

  

■
 Ne használja a készüléket erős mágneses, elektromágneses tér, adóantennák vagy 

nagyfrekvenciás generátorok közvetlen közelében.  Máskülönben előfordulhat, hogy a készülék nem 
működik rendesen.

 

 
5.4 LED-fény 
■
 Ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!

 
 

■
 Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!  

5.5 Elemek 
■
 Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra!

 
 

■
 Távolítsa el az elemet a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt elem 

által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezésbe jutva marási sérüléseket 
okozhat.  Hordjon ezért megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemekkel kell tevékenykednie. 

 

■
 Az elemeket gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni.  Ne hagyja az elemeket 

szanaszét heverni, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. 
  

■
 Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni.  Ha régi és új elemeket egyszerre használ a 

készülékben, ez az elemek kifolyásához vezethet, ezáltal a készüléket károsítja. 
  

■
 Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a tűzbe dobni.  Ne töltsön nem tölthető elemeket! 

Robbanásveszély!
 

 
6 Áttekintés 
6.1 Alkatelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
6.2 A kijelző állapota 
 

kijelzés állapot szükséges intézkedések 

12:02 (példa) készenléti üzemmód nincs 

    

- - - - Az akkumulátor gyenge Cserélje ki az akkumulátort. 

    

  
7 A hely kiválasztása és a telepítés 
 
7.1 Megfelelő hely keresése  
A megfelelő hely megválasztása döntő a készülék hatékonysága és pontossága szempontjából.  
Válasszon olyan helyet, amely nincs kitéve klíma- vagy szellőzőberendezés hatásának.  
7.2 Felállítás sík felületre  
Állítsa a készüléket száraz és sík felületre, amely elbírja a készülék súlyát.  
MEGJEGYZÉS! A készülék érzékeny felületeken nyomokat hagyhat.  
7.3 Felszerelés a furatokon keresztüli felfüggesztéssel  
A függesztőfuratok és csavarok segítségével a készülék falra függeszthető.  
Ha kell, fúrjon lyukakat, és rakjon beléjük tipliiket. FIGYELMEZTETÉS! Áramütés és sérülés veszélye! 
Nézze meg a fúrás előtt, hogy nincsenek-e a felület alatt rejtett vezetékek vagy csövek.  
7.4 Felszerelés állványra  
Csavarozza fel a készüléket az állványmenetnél egy állványra. 
 
8. Tápáramellátás  
A készüléket egy akkumulátorról vagy USB-tápegységről lehet táplálni.  
8.1 Táplálás az USB-hüvelyen keresztül.  
A készüléknek az USB-hüvelyen keresztüli táplálásához csatlakoztasson egy USB-tápegységet (5 V=, 
min. 500 mA) a készülék USB-C™-hüvelyére.  
8.2 Az akkumulátor berakása  
Feltételek:  
a  Ha a teleptartóból egy szigetelőcsík nyúlik ki, húzza ki a táplálás szabaddá tétele érdekében. Ebben 

az esetben nem kell elemeket beraknia.  
1. Rakjon be a „Műszaki adatok“ c. fejezetben megadott típusú  akkumulátort. 

2. Tolja el a teleptartó fedelét a nyíl irányába, és vegye le.   
3. Rakja be helyes polaritással az elemeket a teleptartóba. Vegye figyelembe az elemtartóban látható 

pólusjelzéseket . 

4. Rakja fel az teleptartó fedelét, és tolja vissza, hogy záródjon a fedél.  
 
9 Bekapcsolás és kikapcsolás  
1. Állítsa az ON/OFF kapcsolót ON állásba.  

2. Használat után állítsa az On/Off kapcsolót a kikapcsolás céljából azOffállásba. 
 
10 Konfiguráció  
Beállítási opciók: 

1 



főbeállítás kijelzés beállítások 

pontos idő 12:00 (példa) óra, perc 
   

hőmérsékletegység C vagy F °C, °F 
   

A beállítás menete: 
1. Nyomja meg aSET gombot a konfigurációs menü lehívása céljából. 
2. Tartsa addig nyomva a SET gombot, amíg meg nem jelennek a fenti kijelzések. 
3.  A navigációsgombokkal |<< vagy >>| végezze el a beállításokat. 
4. Nyomja meg az elmentéshez a SETgombot. 

 
Utolsóul:  A normál üzemmódra való visszatéréshez tartsa addig nyomva a SET gombot, amíg a pontos 
idő meg nem jelenik a kijelzőn. 

 
11 A hőmérséklet mérése 
11.1 Üzemmódok 

üzemmód alkalmazás működésmód hőmérséklettartomány 

használat A testhőmérséklet A mért hőmérséklet értéke Mérési tartomány: 
 mérése. megjelenik a kijelzőn.  +36°C - +43°C 

  

A felhasználó tájékoztatást kap a 
normál vagy Riasztási tartomány: 

  a nem normál hőmérsékleti >+37,3 °C 
  értékekről.  

  

Az aktuális mért hőmérsékletet a 
készülék  

  

összehasonlítja a beállított 
hőmérsékleti  

  határértékkel. Ha a mérési érték  

  túllépi a határértéket, a   

  felhasználó riasztást kap.  
    

Felület A felületi hőmérséklet  A hőmérsékletmérési érték Mérési tartomány: 
 mérése. megjelenik a kijelzőn.  0°C-tól +50°C-ig 
 Példa: élelmiszer   
    

Számlálás Az összes mérési érték Minden egyes sikeres mérés növeli a   

 számlálása. számlálót (n+1). A számláló a kijelzőn  

  látható.  
    

 
11.2 Üzemmód-választás 
Üzemmód-választás: 
1.  Addig tartsa nyomva a SET gombot, amíg a kijelző nem lesz üres, a COUN vagy a SurF kiírás nem 

válik láthatóvá. 
2. Használja a navigációs gombokat |<< vagy   >>|  az üzemmód kiválasztásához: mérés (kijelző: üres), 

számlálás (ki- 
jelzés: COUN) vagy felület (kijelzés: SurF).  

3.  A kimentéshez nyomja meg a SETgombot. 

Utolsóul:  A normál üzemmódra való visszatéréshez tartsa addig nyomva a SET gombot, amíg a pontos 
idő meg nem jelenik a kijelzőn. 

 
11.3 Testhőmérséklet mérés 
11.3.1 A hőmérsékleti riasztás határértékének a beállítása 
Ha beállította a hőmérsékleti riasztás határértékét, felhangzik egy akusztikus riasztás, amikor a 
hőmérséklet-mérési érték eléri vagy meghaladja a határértéket. 
A határérték beállítása: 

 
1.  Addig tartsa nyomva a SET gombot, amíg meg nem jelenik a hőmérsékleti határérték a kijelzőn 

(például 37,6 C). 
2.  A navigációs gombokkkal |<< vagy  >>|  állítsa be a hőmérséklet határértékét (>+37,3°C).   
3.  A kimentéshez nyomja meg a SETgombot. 

Utolsóul: A normál üzemmódra való visszatéréshez tartsa addig nyomva a  SET gombot, amíg a pontos 
idő meg nem jelenik a kijelzőn.  

 
11.3.2 Hőmérsékletmérés 
A testhőmérséklet mérése a kézen. 

 
Feltételek: 

a  A pontos mérési értékhez a kéznek a környezeti hőmérséklethez illeszkednie kell. 

a  Ha új helyre viszi a készüléket, legalább 30 percre van szüksége ahhoz, hogy illeszkedjen a 
környezeti körülményekhez. 

a  Be van állítva a hőmérsékleti riasztás határértéke.  
1. Aktiválja a mérés üzemmódot (kijelző: üres). 
2. Tartsa a kezét a kézfejével felfelé az érzékelő alá. Tartson kb. 3 - 8 cm távolságot a kézfeje és az 

érzékelő között (lásd a mérés ábráját). 
à A kijelzőn a mért hőmérséklet látható. 
à  Ha felhangzik egy HANGJELZÉS, és a LED-jelzőfények ZÖLDEN VILÁGÍTANAK: A mérési 

érték a határérték alatt van. 
à Ha felhangzik a RIASZTÁS, és a LED-jelzőfények PIROSAN VILÁGÍTANAK: a mérési érték 

eléri vagy meghaladja a határértéket. Ez az állapot pár másodperc után visszaállítódik. 
à  Ha a kijelzőn a Lo (alsó határérték) vagy a Hi (felső határérték) kiírás jelenik meg, és 

felhangzik a riasztás: A mérési érték kívül esik a beállított tartományon. 

 

 

 
                                    1. ábra: Mérés 

 
11.4 A felületi hőmérséklet mérése 
Egy tárgy felületi hőmérsékletének a mérése. 
Feltételek: 

a  Ha új helyre viszi a készüléket, legalább 30 percre van szüksége ahhoz, hogy illeszkedjen a 
környezeti körülményekhez.  

1.  Aktiválja a felületi mérés üzemmódot (kijelző: SUrF). 

 
2. Tartsa a tárgyat az érzékelő fölé. Tartson kb. kb. 3 - 8 cm távolságot a tárgy és az érzékelő között. 

 
à A kijelzőn a mért hőmérséklet látható. 
à  Felhangzik egy hangjelzés, és a LED-jelzőfények zölden világítanak. 
à  Ha a kijelzőn a Lo (alsó határérték) vagy a Hi (felső határérték) kiírás jelenik meg, és 

felhangzik a riasztás: A mérési érték kívül esik a beállított tartományon. 

 
11.5 A mérési értékek számlálása 
Számlálja az összes sikeres mérést, és kijelzi a teljes számot. 
Feltételek: 

a  Ha új helyre viszi a készüléket, legalább 30 percre van szüksége ahhoz, hogy illeszkedjen a 
környezeti körülményekhez.  

1. Aktiválja a számlálás üzemmódot (kijelző: COUN). 
2. Tartsa a tárgyat az érzékelő fölé. 

 Tartson kb. kb. 3 - 8 cm távolságot a tárgy és az érzékelő között. 
à  Felhangzik egy hangjelzés.  
à  A számláló pillanatnyi állása látható a kijelzőn.  

 
11.6 Hőmérsékletmérési napló megjelenítése 
A készülék rögzíti a hőmérséklet-mérési értékeket. A rekordokat szükség szerint megtekintheti. 

 
Feltételek: 

a  A kijelző a pontos időt mutatja. 
1.  A navigációs gombokkal |<< vagy  >>|  végigböngészheti a rekordokat.  A 

rekordok megjelennek a kijelzőn. 

 
12 Tisztítás és karbantartás 
A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát. 

 
MEGJEGYZÉS! Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, 
mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek. 

 
Eltávolítás 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási 
szemétbe.  Az elhasznált készüléket a vonatkozó törvények szerint távolítsa el. 

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és azokat a 
készüléktől elkülönítve távolítsa el.  
Végfelhasználóként törvényi kötelessége (telep-törvény) a használt elemek visszaadása; 
tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni. 
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 baloldalon látható szeméttartály ikon alatt 
található). 

Ezzel eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez. 

 
14  Műszaki adatok  

 
Tápáramellátás........................ 5 V= USB-n keresztül, max. 500 mA 
Tápáramellátás (elemek)......................................... 3 db 1,5 V-os  AAA-méretű 
Mérési tartomány: normál üzemmód...................... +36°C - +43°C 
Mérési tartomány: felületi üzemmód...................... 0°C - +50°C 
Riasztási tartomány: normál üzemmód................. >+37,3 °C 
Pontosság..................................................................+/- 0,2°Cm 
Megszólalási idő....................................................... 0,5 mp 
Rekordok .................................................................. 30 
Számlálókapacitás............................................................... 9999 
Mérési távolság ................................................................ 3 - 8 cm 
Állványmenet ............................................. 6,3 mm (1/4 Zoll) 
Üzemi hőmérséklet.......................................... +10°C - +40°C-ig 
Üzemi páratartalom...................................................... ≤85 % rF 
Tárolási hőmérséklet: -10°C... +50°C 
Tárolási páratartalom.............................................. ≤93% rel. páratart. 
Méret  (Sz x Ma x Mé, kb.) ........................................... 73 x 36 x 68 mm 
Súly (kb.) ...................................................................... 73 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  
Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Másolatok bármilyen formában történő készítéséhez, pl. 
fotókópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való rögzítéshet a kiadó írásbeli engedélye szükséges.  
Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. 
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