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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

TERMOMETRU DE PENETRARE DET3R 
Cod produs: 123320 

Versiunea 11/09 

 
 

1. Funcţii 
 Temperatura curentă, MAX/MIN/HOLD. 
 T 90 Timp de măsurare de aproximativ 8 s. 
 Oprire automată cu funcţie de măsurare permanentă. 
 Sondă de penetrare 105 mm - Impermeabil, poate fi 

calibrat - Pentru acasă, uz profesional sau hobby, şi 
pentru mâncare în concordanţă cu HACCP – Carcasă şi 
clips din material plastic - Baterie inclusă. 

 
 

2. Butoane

 
1. Buton Pornire/Oprire 
2. Buton MAX/MIN/HOLD 
3. Buton °C/°F 
 
 

3. Carcasă    
 

 
4. Compartimentul bateriei 
5. Carcasă din material plastic 
6. Clips 
 
 

4. Utilizare 
 Înlăturaţi folia protectoare de pe afişaj. 
 Deschideţi compartimentul bateriei prin rotirea capacu-

lui, în sens invers rotirii acelor de ceasornic, cu ajutorul 
unei monede (direcţia săgeţii: OPEN). 

 Introduceţi bateria tip buton (LR 44) cu polul „+” 
îndreptat în sus. 

 Închideţi compartimentul bateriei. (Direcţia săgeţii: 
CLOSE). 

 Toţi indicatorii sunt afişaţi scurt. 
 Aparatul poate fi acum utilizat. 
 Afişajul indică temperatura curentă măsurată. 
 Senzorul se află la vârful sondei. 
 Apăsaţi butonul MAX/MIN/HOLD în modul normal. 
 Pe afişaj va apărea indicat HOLD. 
 Temperatura măsurată este stocată. 
 Apăsaţi de trei ori butonul MAX/MIN/HOLD pentru a 

reveni la modul normal de operare. 

4.1   Funcţia MAX/MIN 
 Apăsaţi de două ori butonul MAX/MIN/HOLD în modul 

normal şi va fi afişată temperatura maximă măsurată, 
începând de la ultima resetare (MAX). 

 Apăsaţi din nou butonul MAX/MIN/HOLD şi va fi afişată 
temperatura minimă măsurată, începând de la ultima 
resetare (MIN). 

 Apăsaţi din nou butonul MAX/MIN/HOLD pentru a 
reveni la modul normal de operare. 

 Dacă temperatura urcă sau coboară în modul de operare 
Max/Min., respectiva abreviere deviată din valoarea 
afişată va fi actualizată în mod dinamic. 

 Pentru a şterge valorile de temperatură minime şi 
maxime stocate, trebuie să ţineţi apăsat timp de 3 
secunde butonul MAX/MIN/HOLD în modul respectiv, în 
timp ce este afişat MAX sau MIN. 

 Pe afişaj va apărea indicat „---” 
 Apăsaţi butonul MAX/MIN/HOLD pentru a reveni la 

modul normal de operare. 
 

4.2   Oprire 
 Apăsaţi butonul ON/OFF timp de 2 secunde. 
 OFF va ilumina intermitent pe afişaj. 
 Aparatul se va opri. 
 În cazul în care nu este utilizat, aparatul se opreşte 

automat după aproximativ 10 minute. 
 

4.3 Comutator de conversie °C/ °F 
 Utilizaţi un obiect ascuţit pentru a apăsa butonul gri din 

deschiderea de pe partea din spate a aparatului, pentru a 
comuta între °C (Celsius) şi °F (Fahrenheit) ca şi unitate 
de măsură a temperaturii. 

 

4.4 Măsurători pe termen lung 
 Apăsaţi butonul MAX/MIN/HOLD timp de 3 secunde în 

modul normal. 
 X apare pe afişaj. 
 Funcţia de decuplare automată este dezactivată. 
 Dacă apăsaţi butonul MAX/MIN/HOLD, funcţia de 

decuplare automată va fi reactivată. 
 
 

5. Calibrare 
 Apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE. 
 Introduceţi sonda de măsurare a aparatului timp de 

aproximativ 3 minute într-un recipient cu apă cu gheaţă 
până când temperatura este constantă (±2 °C). 

 Producerea apei cu gheaţă: Umpleţi un termos complet 
cu gheaţă mărunţită. După aceea, Umpleţi termosul cu 
apă rece, astfel încât să nu rămână aer. În funcţie de 
calitatea recipientului termos, temperatura va rămâne 
constantă timp de până la 24 de ore. 

 Introduceţi cel puţin două treimi din lungimea sondei în 
apa cu gheaţă. 

 Ţineţi apăsat butonul °C/°F (timp de aproximativ 3 
secunde) pentru a accesa modul de calibrare. 

 Pe afişaj va fi indicat CAL. 
 Aşteptaţi până când temperatura afişată este de 0 °C (± 

0,5 °C). 
 Ţineţi butonul °C/°F până când pe afişaj apare indicat 0ºC. 
 Aparatul este acum calibrat. 
 Prin eliberarea butonului °C/°F, reveniţi la modul normal. 
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6. Înlocuirea bateriei 
 Înlocuiţi bateria dacă pe afişaj apare indicat simbolul 

bateriei. 
 Utilizaţi doar baterii alcaline. Asiguraţi-vă că respectaţi 

polaritatea la introducerea bateriei. Bateriile slabe trebu-
ie înlocuite cât mai repede posibil pentru a evita scurge-
rea lor. Bateriile conţin acizi periculoşi. Atunci când intraţi 
în contact cu baterii scurse, utilizaţi mănuşi şi ochelari de 
protecţie! 

 
 

7. Întreţinere 
 Depozitaţi aparatul într-o locaţie uscată. 
 Nu expuneţi aparatul la temperaturi înalte şi vibraţii 

puternice. 
 Aparatul trebuie curăţat doar cu ajutorul unei lavete moi, 

umezite uşor. Nu utilizaţi agenţi agresivi sau solvenţi! 
 În cazul în care aparatul nu funcţionează corect, înlocuiţi 

bateria. 
 
 

8. Instrucţiuni de siguranţă 
 Aparatul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna 

copiilor. 
 Aparatul nu a fost conceput pentru uz medical sau pentru 

informare publică. 
 Datele tehnice ale aparatului pot fi modificate fără o 

anunţare prealabilă. 
 Utilizarea necorespunzătoare sau desfacerea neautoriza-

tă a aparatului vor duce la pierderea garanţiei. 
 
 

9. Eliminare 
a) General 
Vă rugăm să înlăturaţi aparatul, atunci când acesta 
nu mai poate fi utilizat, în concordanţă cu 
reglementările aflate în vigoare. 

 

b) Bateriile şi bateriile reîncărcabile 
Ca şi consumator final, aveţi obligaţia (Ordonanţa cu privire 
la Baterii) să înlăturaţi în mod responsabil toate bateriile sau 
bateriile reîncărcabile uzate; este interzisă înlăturarea 
acestora împreună cu resturile menajere! 

 

Bateriile şi acumulatorii conţin substanţe toxice şi 
sunt însemnate cu simboluri ce indică faptul că nu 
pot fi aruncate împreună cu resturile menajere. 
Simbolurile ce indică metalele grele sunt următoa-
rele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Puteţi preda gratuit bateriile sau acumulatorii uzaţi 

la punctele de colectare, sucursalele noastre sau oriunde se 
vând baterii sau acumulatori. 
 
 

10. Date tehnice 
Domeniu măsurare: -40 la +250 °C (-40 °F la 482 °F) 
Temperatură funcționare: -20 la +50 °C (-4 °F la 122 °F) 
Precizie: ±0,5 °C în intervalul -10 °C la 100 

°C (14 °F la 212 °F), în rest ±1,0 °C 
Baterie:   buton tip LR 44 
Funcţie oprire automată: automat după 10 minute 
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