
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú 
ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű 
használatával kapcsolatban. Használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze 
meg későbbi áttekintésre is.

Termékismertető – használat
A termékkel egyszerűen ellenőrizhető különféle 
ételek hőmérséklete, elsősorban ételkészítés köz-
ben. A hőmérő rendkívül egyszerűen használható. 
Vegye ki a hőmérőt a tubusból, a mérőszonda vé-
gét szúrja a megmérni kívánt ételbe és nyomja meg 
az ON gombot a hőmérséklet megméréséhez. 
A hőmérőt gyermekektől megfelelően elzárva 
tárolja, a mérőszonda vége hegyes. Használat után 
helyezze vissza a hőmérőt a tubusba.

Funkciógombok ismertetése
Bekapcsolás/kikapcsolás: nyomja meg az ON/OFF 
gombot a bekapcsoláshoz. A gomb másodszori 
megnyomásával kapcsolhatja ki a hőmérőt.
Hőmérsékleti érték rögzítése: nyomja meg a 
HOLD gombot a hőmérséklet értékének kijelzé-
séhez mérés közben. Nyomja meg újra a mérés 
megismétléséhez.
Mértékegység kiválasztása: a °C vagy °F egység 
kiválasztásához nyomja meg a °C/°F gombot.

Elem behelyezése
Fordítsa el a zárókupakot a hőmérő felső részén az 
óramutató járásával ellentétes irányban. Vegye le 
a kupakot, vegye ki a régi elemet és helyezzen be 
újat (ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezésére). 
Illessze vissza a kupakot és fordítsa el az óramu-
tató járásának irányában. Az elem típusát lejjebb 
ismertetjük.

Jellemzők
Méréstartomány: -50 - +300 °C (-58 - + 572 °F)
Felbontás: +/- 0,1 °C (°F)
Áramforrás: 1× 1,5V-os LR1154 típusú elem

Karbantartás
A termék nem érintkezhet közvetlenül folyadékok-
kal, ne tegye mosogatóba. A mérőszondát törölje 
tisztára benedvesített törlőkendővel. Használat 
után helyezze vissza a tubusába.

Környezetvédelem:
Információk az elektromos és elektronikus 
berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a 

teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási 
szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanya-
gai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti 
értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, 
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan 
károsíthat. További információkról érdeklődjön a 
legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes 
helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és 
szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha 
ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja 
le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen 
hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat 
közben mindig tartsa be a használati útmutatóban 
leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen 
használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén 
a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező termé-

szetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fel-

lépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus 

hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 
használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset követ-
keztében keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem 
megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 
használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a 
nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmé-
nyek során fellépő meghibásodásokért a termék 
tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megvál-
toztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és 
nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
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Használati útmutató
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