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Utilizare 
Mini termometrul cu infraroşu este destinat măsurării non-contact a 
temperaturilor între -330C şi +2200C. Instrumentul nu este destinat utilizării 
industriale.  
Folosiţi instrumentul doar în medii uscate. Se va alimenta cu baterii buton 
LR44 sau modele similare.  
Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus nu este permisă, poate 
deteriora instrumentul şi poate conduce la riscuri asociate, precum scurt-
circuitarea, incendiul, electrocutarea, etc.  Nici o parte al instrumentului nu 
va fi modificată sau reconstruită.  Vă rugăm citiţi instrucţiunile de utilizare 
cu atenţie şi păstraţi-le pentru referinţe ulterioare.  
 
Măsuri de siguranţă 

 Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele materiale şi 
personale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea 
instrucţiunilor de siguranţă. În asemenea cazuri garanţia devine nulă 
şi neavenită.  
Semnul exclamării într-un triunghi indică instrucţiuni importante în 
manualul de utilizare, instrucţiuni ce trebuiesc respectate cu stricteţe.  
 
Conversia şi / sau modificarea neautorizată al instrumentului nu este 
permisă din motive de siguranţă şi avizare (CE). 
 
Instrumentul nu este o jucărie, prin urmare nu se va lăsa la îndemâna 
copiilor.  
 
În urma schimbătilor rapide de temperatură, instrumentul are nevoie de 
aproximativ 15 minute de stabilizare, înainte de utilizare, pentru 
acomodarea cu temperatura noului mediu. 
 
Instrumentul nu va fi expus temperaturilor ridicate pentru o perioadă mai 
lungă de timp.  
 
Instrumentul nu va fi pus în funcţiune în imediata vecinătate a aparatelor 
de sudură, a aparatelor de încălzire cu inducţie şi a altor câmpuri 
electromagnetice.  
 
Lucrările de service, ajustare sau reperaţii trebuiesc efectuate de către un 
specialist / atelier de specialitate.  
Dacă apar întrebări a căror răspuns nu se găseşte în prezentele 
instrucţiuni de utilizare, vă rugăm contactaţi Departamentul de Asistenţă 
Tehnică sau alţi experţi.  
 
Funcţionarea 
Pentru măsurarea temperaturii, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de 
măsurare (2) şi îndreptaţi sonda (4) asupra obiectului testat timp de 1 

secundă. Asiguraţi-vă că obiectul testat este mai mare decât pata de 
măsurare. Temperatura măsurată este temperatura medie a zonei 
măsurate. Distanţa raport a punctului de măsurare este de 1:1.  
 
Ultima temperatură măsurată va fi afişată pe ecran (3). După eliberarea 
butonului de măsurare (2), valoarea ultimei temperaturi măsurate va fi 
afişată  pentru aproximativ 15 secunde. După 15 secunde de inactivitate, 
termometrul se va închide automat.  
Pentru selectarea unităţii de măsură dorite (0C/0F), apăsaţi cu un obiect 
ascuţit butonul de selectare  (5) de pe spatele termometrului. 

 Termometrul nu poate măsura prin suprafeţe transparente. În 
schimb va măsura temperatura suprafeţei.  
Pentru a întreţine acurateţea termometrului, acesta nu se va folosi în locaţii 
cu exces de aburi, praf, fum şi/sau vapori. De asemenea, nu este 
recomandabilă folosirea termometrului în măsurarea suprafeţelor reflective 
cum ar fi oţelul inoxidabil sau ambalajul de aluminiu.  
 
Înlocuirea bateriilor 

 La inserarea bateriilor, respectaţi polaritatea corectă. Scoateţi 
bateriile dacă instrumentul nu va fi folosit o perioadă mai lungă de 
timp, şi aceasta pentru evitarea deteriorării prin scurgere. Bateriile 
deteriorate sau cu scurgeri pot provoca arsuri intrând în contact cu 
pielea, prin urmare folosiţi mănuşi de protecţie în cazul manipulării 
bateriilor uzate. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi 
bateriile aruncate la întâmplare, deoarce există riscul înghiţirii 
acestora de copii sau animalele de companie.   
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt desfăcute, scurt-circuitate sau 
aruncate în foc.  Niciodată nu reîncărcaţi bateriile obişnuite. Pericol 
de explozie! 
 
Când iconiţa „baterie slabă„ pâlpâie în colţul drept de sus al ecranului, 
înlocuiţi bateriile după următoarea procedură: 

1. deschideţi capacul compartimentului de baterii (1) prin răsucire 
contrar sensului acelor de ceasornic.  

2. înlocuiţi bateriile uzate cu cele noi de acelaşi tip, respectând 
polaritatea (polul pozitiv înspre afară). 

3. închideţi capacul compartimentului de baterii prin răsucire în 
sensul acelor de ceasornic.  

 
Întreţinere 
Păstraţi termometrul uscat; dacă se udă, ştergeţi-l imediat cu o pânză 
uscată. Suflaţi particulele de murdărie de pe sondă. Îndepărtaţi particulele 
de murdărie cu ajutorul unei perii fine pentru lentile. Curăţaţi exteriorul 
termometrului cu o pânză uşor umezită. Pânza se va umezi doar cu apă. 
Pentru curăţare nu se vor folosi produse chimice sau agenţi de curăţare.  
 
Dezafectarea 
Dezafectarea deşeurilor electrice şi echipamentelor electronice 

 Pentru conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
înconjurător, protejării sănătăţii umane şi utilizării resurselor naturale cu 
prudenţă şi în mod raţional, utilizatorul trebuie să returneze produsul 
nefuncţional la punctele de colectare specifice conform reglementărilor în 
vigoare.  

Tomberonul barat indică faptul că produsul trebuie dezafectat separat şi nu 
împreună cu deşeurile municipale.  
 
Dezafectarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi 

 Utilizatorul este obligat prin lege să returneze bateriile şi 
acumulatorii uzaţi. Dezafectarea bateriilor uzate odată cu deşeurile 
menajere este interzisă. Bateriile/acumulatorii cu conţinut de substanţe 
periculoase sunt marcaţi cu simbolul tomberonului barat, simbolul indică 
faptul că produsul este interzis a fi dezefcetat odată cu deşeurile menajere.  

 Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt 
CD = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Puteţi returna bateriile/acumulatorii uzaţi, fără nici o taxă, la orice punct de 
colectare din localitatea dumneavoastră, la magazinele noastre sau la 
punctele de comercializare a bateriilor/acumulatorilor.  
Astfel, vă îndepliniţi obligaţiile legale şi vă aduceţi contribuţia la protecţia 
mediului înconjurător.  
 
Specificaţii tehnice 
 

Tensiune de lucru .......................................................... 3V=;  
2 x  baterie buton LR44 

Consum energie ............................................................ Max. 3mA; 
Acurateţe ....................................................................... ± 20C sau 2%  

(oricare este mai mare) 
Interval de măsurare ..................................................... -330C şi +2200C 
Temperatura de utilizare ............................................... 00C şi +500C 
Timp de reacţie .............................................................. aprox. 1 secundă 

 
Prezentele instrucţiuni de utilizare sunt publicate de către Conrad Electronic SE, 
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Instrucţiunile de utilizare reflectă specificaţiile tehnice curente  la momentul tipăririi. 
Ne rezervă, dreptul de a schimba specificaţiile tehnice sau fizice. 
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