
Displaysymbolen Batterijsymbool
MIN / MAX MIN-symbool / MAX-symbool Vorstsymbool (verschijnt bij temperaturen beneden 0 °C)
°C / °F Displaysymbolen van de 

temperatuureenheid
Thermometersymbool

Ingebruikname
a) Batterij activeren en vervangen
• Bij levering bevindt zich reeds een knoopcelbatterij in het batterijvak. Trek voor het eerste gebruik de 

kunststof beschermende strip uit het batterijvak. De beschermende strip dient ervoor te verhinderen, dat 
de batterij voortijdig ontlaadt.

• De batterij moet worden vervangen, zodra de weergave duidelijk zwakker wordt of helemaal dooft. Ga als 
volgt te werk, om een batterij te plaatsen:

• Trek de batterijhouder (4) aan de onderkant van de thermometer eruit (let op de richting van de pijl).
• Plaats een 3 V knoopcelbatterij van het type CR2025 (inbegrepen) in overeenstemming met de pooltekens 

(plus/+ en min/-) in de batterijhouder.
• Schuif de batterijhouder in de juiste richting weer terug. Let erop, dat hij goed vast klikt in de behuizing.

Raadpleeg ter oriëntatie bij het plaatsen/vervangen van de batterij ook de afbeelding op de 
achterkant van het product.

Neerzetten of ophangen
• Klap de voet (3) naar beneden. Plaats het product met de voet op een horizontaal, stabiel oppervlak 

dat groot genoeg is. Bescherm waardevolle meubeloppervlakken door een geschikte onderlegger, om 
krassen te voorkomen. 

• Klap de voet (3) naar boven terug. Hang het product op een geschikte plek in de koelkast, of bevestig hem 
met de magneet op een ferromagnetische ondergrond.

Bediening
a) Temperatuur tonen
• Na het plaatsen van de batterij branden alle weergave-elementen eventjes op het LCD-display.
• De huidige temperatuur wordt getoond.
• Om de temperatuureenheid te selecteren, drukt u op de knop °C / °F (1). De eenheid wordt veranderd.
• Opnieuw drukken brengt u weer terug naar de uitgangspositie. U kunt kiezen tussen graden Celsius en 

graden Fahrenheit.
• Wanneer de gemeten temperatuur meer dan +60 °C bedraagt verschijnt HH.H.
• Wanneer de gemeten temperatuur minder dan -20 °C bedraagt verschijnt LL.L.
b) Max./min.-waarden tonen en wissen
• Druk op de knop MAX MIN (2), om de maximale en minimale waarden van de temperatuur te tonen. Een keer 

drukken toont de gemeten maximale temperatuur, twee keer drukken toont de minimale gemeten temperatuur 
en bij drie keer drukken gaat de weergave van het LCD-display weer terug naar de huidige temperatuur.

• De symbolen MIN (minimale waarde) of MAX (maximale waarde) worden samen met de waarden getoond.
• Als u de weergave van maximale- en minimale waarden van de temperatuur niet opnieuw verandert, gaat 

de temperatuurweergave van het LCD-display na ca. 10 seconden weer terug naar de normale weergave.
• Druk op de knop MAX MIN (2) en houd deze 2 seconden ingedrukt, om de maximale en minimale waarden 

van de temperatuur te wissen.
• Het verwijderen en weer opnieuw plaatsen van de batterijen wist de opgeslagen waarden eveneens en 

reset het gehele geheugen van het product.

Onderhoud en reiniging
• Er bevinden zich geen te onderhouden componenten binnenin het product. Open/demonteer het daarom 

nooit. Het apparaat is, met uitzondering van af en toe schoonmaken, onderhoudsvrij. 
• Verwijder de batterij voor de reiniging.
• Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten 

omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
• Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product. Druk tijdens het reinigen niet te 

stevig op het oppervlak om krassen te voorkomen.
• Stof kan zeer eenvoudig worden verwijderd met een schone, zachte borstel met lange haren.

Verwijdering
a) Product

Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet 
meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking 
inleveren.
Verwijder de geplaatste batterijen en gooi deze afzonderlijk van het product weg.

b) Batterijen
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en 
in te leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.
Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze 
mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende, zware 
metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen, bijv. 
onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).
U kunt verbruikte batterijen gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal 
waar batterijen worden verkocht, afgeven.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens
Voeding.................................................  1 x 3 V/DC batterij, Typ CR2025 (inbegrepen)
Levensduur van de batterij ................... ca. 12 maanden
Weergavebereik (temperatuur) ............. -20 tot +60 °C
Nauwkeurigheid .................................... ±1 °C (tussen -20 tot +60 °C)
Gebruiks-/opslagcondities .................... -20 tot +60 °C, 20 - 90 % relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen (B x H x D) ......................... 71 x 24 x 45 mm
Gewicht ................................................. 31 g (zonder batterij)

 Gebruiksaanwijzing
Thermometer E0217
Bestelnr. 1426893

Bedoeld gebruik
Het product is bestemd voor het meten van de temperatuur in graden Celcius (°C) of Fahrenheit (°F) welke 
wordt weergegeven op het ingebouwde LCD-display. De weergave van de eenheid kan worden veranderd. 
De maximale en minimale waarde van de temperaturen van een dag worden opgeslagen en kunnen worden 
weergegeven.
Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met 
vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product 
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het 
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als 
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig 
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter 
beschikking worden gesteld. 
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en 
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang
• Thermometer
• Knoopcelbatterij CR2025 (af fabriek geplaatst)
• Gebruiksaanwijzing

Geactualiseerde gebruiksinstructies           
Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link www.conrad.com/downloads of scan de weergegeven 
QR-code. Volg de instructies op de website.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. 
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze 
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien 
vervalt in dergelijke gevallen de garantie.
a) Algemeen
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden 

voor spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge 

luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en 

zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer 
worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd, 
 - niet langer op juiste wijze werkt, 
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of 
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.

• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte 
hoogte kan het product beschadigen.

• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in 
acht die met het product zijn verbonden.

• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten 
van het apparaat.

• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of 
in een daartoe bevoegde winkel.

• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan 
contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Batterij
• Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij.
• De batterij dient uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd 

niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde 
batterijen kunnen chemische brandwonden bij contact met de huid veroorzaken. Gebruik 
daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.

• Batterijen moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Laat een batterij niet 
rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren deze inslikken.

• Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone 
batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

Bedieningselementen
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1  Knop °C / °F

2  Knop MAX MIN

3  Voet/hanger

4   Batterijhouder (eruit trekken)
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