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INSTRUKCJA OBSŁUGI                                                                   Wersja 06/06 

 

Termometr 3 w 1                                         
 

Nr produktu 853397 
 
 

 
Przeznaczenie 

 

Termometr 3 w 1 dokonuje pomiaru temperatury wewnętrznej i zewnętrznej jak również napięcia 
akumulatora. Ponadto, wyposażony jest w funkcje stopera. Jasno niebieski wyświetlacz zapewnia 
świetną widoczność. Może być wyłącznie zasilany przez akumulator samochodowy (od 12 V do 13.8 
V) i używany wewnątrz samochodu. Jakiekolwiek inne zastosowanie niż opisane powyżej nie jest 
dopuszczalne i może spowodować uszkodzenie produktu i prowadzić do związanego z tym ryzyka, 
takiego jak zwarcie, pożar, porażenie prądem, itp. Żadna część produktu nie może być zmieniona 
lub przebudowana. Proszę przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość. 

 

Środki bezpieczeństwa 
 

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobiste wynikłe z 
nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub niezapoznania się z niniejszą instrukcją 
obsługi. W takim wypadku gwarancja wygasa! Znaki oznaczone wykrzyknikami wskazują 
na ważne informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać. 

 

Nieautoryzowane  zmiany  i/lub  przebudowa  urządzenia  jest  niedozwolona  z  uwagi  na  środki 
bezpieczeństwa i wymogi certyfikacyjne (CE). 
Urządzenie nie powinno być używane do wykonywania profesjonalnych pomiarów. Urządzenie jest 
przeznaczone do użytku hobbystycznego. 
Urządzenie  powinno  być  używane  w  momentach,  gdy  sytuacja  na  to  zezwala.  Nie  pozwól  aby 
urządzenie odwróciło Twoją uwagę od najbliższego otoczenia. 
Producent   lub   dostawca   nie   ponoszą   odpowiedzialności   za   niepoprawne   wyświetlenie   lub 
konsekwencje wynikłe z niepoprawnego wyświetlenia wartości. 
Urządzenie nie może być narażone na silne obciążenia mechaniczne lub zakłócenia 
elektromagnetyczne. 
Urządzenie nie może być narażone na skrajne temperatury, bezpośrednie promieniowanie słoneczne 
lub silne wibracje. 
Urządzenie to nie jest zabawką i powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci! 
Naprawy lub regulacje powinny być wykonywane jedynie w autoryzowanych salonach serwisowych. 
Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, 
prosimy o kontakt z naszym Doradcą Serwisowym lub innymi ekspertami. 
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Komponenty 
 

 

 
 

 

1. Przycisk „START/STOP” 
2. Przycisk „LAP/RESET” 
3. Przełącznik wyłączania trybu ostrzegania 
4. Wskaźniki stanu akumulatora 
5. Wskaźniki trybu ostrzegania 
6. Czujnik temperatury wewnętrznej 
7. Przełącznik temperatury wewnętrznej / zewnętrznej 
8. Segment stopera wyświetlacza LCD 
9. Segment pomiaru napięcia akumulatora wyświetlacza LCD 
10. Segment termometru wyświetlacza LCD 
11. Czujnik temperatury zewnętrznej 
12. Wtyczka zapalniczki 
13. Przełącznik wyboru jednostki temperatury 
14. Pętla i wieszak z taśmą samoprzylepną 

 
Użytkowanie 
Podłącz wtyczkę do wejścia zapalniczki samochodowej. Urządzenie zacznie działać po 3 sekundach. 
Niebieskie podświetlenie będzie się świecić przez cały czas podłączenia urządzenia. 

 
Termometr 
1. Przesuń przełącznik wyboru jednostki temperatury z tyłu urządzenia, aby wybrać żądaną jednostkę 
°C lub °F. 
2. Przesuń przełącznik temperatury wewnętrznej / zewnętrznej „IN/OUT” w górę aby wyświetlić 
temperaturę wewnętrzną i w dół aby wyświetlić temperaturę zewnętrzną. 

 
Tryb ostrzegania 
Kiedy tryb ostrzegania jest włączony, urządzenie będzie ostrzegało użytkownika kiedy temperatura 
zewnętrzna oscyluje od +3°C do -1°C. Wyświetlana temperatura musi być ustawiona na zewnętrzną 
aby tryb ostrzegania mógł działać. 
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Przesuń  przełącznik  ostrzegania  na  pozycję „LED”  lub  „LED/ALARM”  aby  włączyć  funkcję 
ostrzegania. Ikona „ALERT” pojawi się w dolnym prawym rogu. 

Przesuń przełącznik ostrzegania na pozycję „ALERT OFF” aby wyłączyć funkcję ostrzegania. 
Kiedy przełącznik jest ustawiony na pozycji „LED/ALARM”, rozlegnie się sygnał dźwiękowy w 
momencie gdy temperatura spadnie poniżej 3°C lub wzrośnie powyżej -1°C. 

 
Wskaźniki trybu ostrzegania migają według poniższego schematu: 
Wskaźniki: Temperatura zewnętrzna 

Pomiędzy +3°C i +1°C 
Pomiędzy +1°C i - 1°C 

 
Wskaźnik stanu akumulatora 
Cyfrowy wyświetlacz napięcia akumulatora pokazuje stan naładowania akumulatora. Ikona baterii 
wskazuje stan akumulatora od niski, - , pełna, = . Kiedy ikona „LOW” pojawi się, oznacza to, że 
akumulator powinien zostać naładowany. 

 
Wskaźniki stanu akumulatora pokazują stan według poniższego schematu: 
Wskaźniki: Stan akumulatora: 

Mniej niż 11.0 V 
Pomiędzy 11.0 V i 12.5 V 

                                           Pomiędzy 12.5 V i 16.0 V 
 

Stoper 
Przyciśnij   przycisk   „START/STOP”   aby   rozpocząć   odmierzanie.   Przyciśnij   ponownie   przycisk 
„START/STOP” aby zakończyć odmierzanie. 
Przyciśnij przycisk „LAP/RESET” aby zresetować stoper. 

 
Tryb międzyczasu 
- Start 
Przyciśnij przycisk „START/STOP” aby rozpocząć odmierzanie. 
- Wybierz międzyczas 
Przyciśnij  przycisk  „LAP/RESET” aby  przytrzymać  międzyczas.  Wyświetlacz  pokaże  międzyczas  a 
stoper będzie odmierzał czas w tyle. 
Przyciśnij przycisk „LAP/RESET” ponownie aby wyświetlić odmierzany czas. 
-Stop 
Kiedy wyświetlacz pokazuje odmierzany czas: 
Przyciśnij przycisk „STOP” aby zatrzymać odmierzanie, następnie przyciśnij przycisk „LAP/RESET” aby 
zresetować czas. 
Kiedy wyświetlacz jest w trybie zatrzymania: 
Przyciśnij przycisk „STOP”, następnie przycisk „LAP/RESET” aby zatrzymać odmierzanie. 
Przyciśnij przycisk „LAP/RESET” aby zresetować czas. 

 
Czyszczenie 

 
Używaj suchej i czystej ściereczki do czyszczenia produktu. Aby usunąć silniejsze zabrudzenia użyj 

lekko wilgotnej ściereczki. 



 
 

www.conrad.pl 

Strona 4 z 4 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conard.pl 

 

 

 
 

 

Usuwanie 
Wyrzucanie odpadów elektrycznych i elektronicznych. 
W celu ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony ludzkiego zdrowia i 
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, użytkownik, zgodnie z regulacjami 
prawnymi, powinien zwrócić produkt niezdatny do użytku do odpowiedniego punktu. 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, iż produkt powinien być zutylizowany 

oddzielnie i nie może być wyrzucony do odpadów komunalnych. 
 

 

Dane techniczne 
Zasilanie:                                                      od 12.0 V do 13.8 V 
Temperatura pracy:                                   od -20°C do +50°C 
Zakres pomiaru temperatury:                  od -50°C do +70°C 
Rozdzielczość:                                             0.1 


