
Használati utasítás – Infravörös konyhai hőmérő 

 

Leírás 

1. Infravörösérzékelő 

2. Lézermutató nyílása 

3. Kijelző 

4. Hőmérő bekapcsolása/mérés 

5. Lézermutató 

6. Kijelző kivilágítása 

7. °C/°F választás 

8. Elemek fedele 

 

Mérésitartomány:  

-50 / 380 °C, -58 / 716 °F 

Első használat előtt: 

Az elemekről távolítsa el a védőfóliát. 

 

Bekapcsolás  

Nyomja meg a „Hőmérő bekapcsolása/mérés“ gombot, a hőmérő az aktuálisan mért hőmérsékletet 

mutatja°C-ban. 

 

Ételek hőmérsékletének mérése 

A bekapcsolt hőmérőt helyezze körülbelül 12 cm-re az étel felszínétől és irányítsa annak közepére 

vagy legmagasabb pontjára. Röviden nyomja meg, majd engedje el a „Hőmérő bekapcsolása/mérés“ 

gombot (elég kevesebb mint egy másodpercig) és a kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet. 

Mérés közben a kijelző felső részén megjelenik a SCAN felirat, a gomb elengedése után hangjelzés 

hallható és megjelenik a HOLD felirat. 

 

Mérés a lézermutatóval: 

A bekapcsolt hőmérőt helyezze körülbelül 12 cm-re az étel felszínétől és nyomja meg a 

„Lézermutatót“. Tartsa a „Hőmérő bekapcsolása/mérés“ gombot és a lézermutató megjelöli a mérés 

pontját. Szükség esetén állítsa be a hőmérő pozícióját úgy, hogy a lézermutató az étel közepére vagy 

legmagasabb pontjára irányuljon. Engedje el a „Hőmérő bekapcsolása/mérés“ gombot és a kijelzőn 

megjelenik a mért hőmérséklet. 

 

Kijelző kivilágítása 

Nyomja meg a„Kijelző kivilágítása“ gombot, a kijelző kivilágosodik, és megjelenik rajta a 

háttérvilágítás logója. 

 

°C /°F hőmérsékletiskála kiválasztása  

Nyomja meg a hőmérő alján található „°C/°F“ gombot. 

A kijelzőn megjelenik a„°F“ és a hőmérő Fahrenheit fokban fogja mérni a hőmérsékletet. A következő 

bekapcsolásnál a hőmérő a legutóbb használt mérőegység mérésére lesz beállítva. 

 

Kikapcsolás 

Használat után a hőmérő rövid időn belül automatikusan kikapcsol. 

 

 

 

 



 

Elemek cseréje 

Az ACCURA infravörös konyhai hőmérő 2 db AAA1.5V típusú elemmel kerül forgalomba. Amint a 

kijelzőn megjelenik a „LO“ felirat, cserélje ki mind két elemet. Kizárólag minőségi AAA 1.5V típusú 

elemeket használjon.  

Ha hosszabb ideig nem használja a hőmérőt, az elemeket vegye ki belőle és külön tárolja őket. A 

használt elem és a készülék nem tartozik a háztartási hulladékba, ezért azt a speciális gyűjtőhelyen 

adja le. 

Tisztítás 

Szükség szerint törölje át száraz törlőruhával, ne mossa folyó víz alatt és mosogatógépben sem. 

 

Figyelmeztetés 

Mérés közben a hőmérőt az előírt körülbelüli 12cm távolságra tartsa az ételtől, ellenkező esetben 

nagy a valószínűsége a mért hőmérséklet eltérésének. 

Az infravörös érzékelőt és a lézermutató nyílását védje a szennyeződésektől. 

A hőmérő nem alkalmas az emberitest hőmérsékletének mérésére. 

Ne használja a hőmérőt elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékek közelében, például 

mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb. A hőmérő elektromágneses sugárzás miatti meghibásodása 

esetén távolítsa el a zavaró forrást, a hőmérőt kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra. 

Figyelem! 

Ez a termék az EN 60 825 - 1: 2014. szerinti II. lézerosztályba van besorolva. 

Soha ne nézzen bele a lézersugárba, és ne irányítsa azt másemberre vagy állatra. A lézersugárzás a 

látás- vagy a bőr sérüléséhez vezethet. Ne világítson a lézermutatóval tükörre vagy más 

fényvisszaverő felületre, az ellenőrizetlen, elterelt sugarak ártalmasak lehetnek emberre vagy 

állatokra. 

 

Garancia 

 

Erre a termékre a garancia 3 év, melynek időtartama a vétel napján lép érvénybe. 

A garanciaérvényét veszíti a következő esetekben: 

- a terméket a használati utasítástól eltérő módon használta 

- a károsodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta 

- a terméken nemfelhatalmazott javításokat és változtatásokat hajtottak végre. 


