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Utilizare 
Termometrul digital 3 în1 este utilizat pentru măsurarea temperaturii 
interioare/exterioare şi tensiunii bateriei. De asemenea, are încorporată şi 
funcţia de cronometru. Lumina de fond de un albastru intens asigură 
vizibilitatea ecranului. Este permisă încărcarea doar cu baterie de maşină 
(12 V= LA 13.8 V =).  Se va folosi în interiorul maşinii.  
Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus, nu este permisă; poate 
deteriora produsul şi poate duce la riscuri asociate scurt-circuitării, 
incendiului, electrocutării etc. Nici o parte al produsului nu poate fi 
modificată sau recosntruită. 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 produsului nu este permisă 
din motive de siguranţă şi avizare (CE). 
 
Produsul nu va fi folosit în situaţii în care se solicită măsurători 
profesionale. Produsul este destinat doar în scopuri hobby.  
Produsul va fi utilizat doar în situaţiile/cazurile permise. Nu permiteţi ca 
dispozitivul să vă distragă atenţia când sunteţi implicaţi în alte lucrări. 
Producătorul sau furnizorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru afişările 
incorecte sau pentru consecinţele ce derivă din acestea.  
Dispozitivul nu trebuie supus stresului mecanic puternic sau interferenţei 
electromagnetice. 
Dispozitivul nu trebuie expus temperaturilor extreme, razelor solare 
directe sau vibraţiilor intense.  
Dispozitivul nu este o jucărie, prin urmare nu se va lăsa la îndemâna 
copiilor.  
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemente de funcţionare 
 

 
 

1. buton „START/STOP” 
2. buton „LAP/RESET” 
3. buton selectare mod alertă îngheţ 
4. indicatori stare baterie 
5. indicatori alertă îngheţ 
6. senzor temperatură internă 
7. buton temperatură interioară/exterioară 
8. segment cronometru al LCD 
9. segment măsurare tensiune baterie, al LCD 
10. segment termometru al LCD 
11. senzor temperatură externă 
12. priză rotundă 
13. buton selectare temperatură unitate 
14. sistem de prindere cu bandă adezivă 

 
Funcţionarea 
Introduceţi priza rotundă în mufa corespondentă din maşină. Dispozitivul 
va începe să funcţioneze după 3 secunde.  
Când dispozitivul este conectat, lumina albastră de fond va lumina 
continuu.  
 
Termometrul 

1. glisaţi butonul pentru „temperatura unităţii” până în spatele 
dispozitivului pentru a alege unitatea de temperatură, 0C sau 
0F . 

2. glisaţi butonul „IN/OUT TEMP” în sus pentru afişare 
temperatură interioară, şi în jos pentru afişare temperatură 
exterioară.  

 
Modul alertă îngheţ 
Când este activată alerta de îngheţ, dispozitivul va alerta/informa 
utilizatorul că temperatura exterioară este între +30C la –10C. 
Temperatura de afişare trebuie setată pentru exterior pentru a putea 
funcţiona alerta de îngheţ. 

• Glisaţi butonul alertă îngheţ în poziţia „LED” sau 
„LED/ALARM” pentru a porni alerta îngheţ. Iconiţa „ALERT” 
va apărea în colţul din partea de jos.  

• Glisaţi butonul alertă îngheţ în poziţia „ALERT OFF” pentru a 
închide alerta îngheţ. 

• Când butonul este în poziţia „LED/ALARM”, sunt generate 
semnale acustice dacă temperatura măsurată scade sub 
+30C sau creşte peste –10C. 

Indicatorii alertă îngheţ luminează intermitent, conform tabelului următor: 
 
Indicatori alertă îngheţ Temperatura exterioară 

....................................................... Între + 3 0C şi – 1 0C 
 ........................................................ Între + 1 0C şi – 1 0C 

 
Metru pentru baterie maşină 
Afişajul digital al tensiunii bateriei prezintă tensiunea exactă a bateriei 
maşinii.  
Iconiţa bateriei indică starea acesteia de la nivelul scăzut, -, la plin, = .  
când apare iconiţa „LOW” bateria maşinii trebuie reîncărcată.  
 
Indicatorii stării de baterie arată starea bateriei, conform tabelului următor: 
 
Indicatori stare baterie Tensiune baterie 

............................................ Mai puţin de 11.0 V 
 ............................................ Între 11.0 V şi 12.5 V 

.......................................... Între 12.5V şi 16.0V 
 
Cronometrul 
Apăsaţi  butonul „START/STOP” pentru a porni cronometrarea. Apăsaţi 
din nou butonul „START/STOP” pentru a opri cronometrarea.  
Apăsaţi butonul  „LAP/RESET” pentru resetarea cronometrului.  
 
Modul defalcat 
- Start: 
Apăsaţi  butonul „START/STOP” pentru a porni cronometrarea. 
- Porniţi modul defalcare timp: 
Apăsaţi butonul  „LAP/RESET” pentru menţinere „modul defalcare timp”. 
Ecranul va arăta timpul defalcat, iar cronometrul continuă să lucreze îm 
fundal.  
Apăsaţi butonul  „LAP/RESET” din nou pentru afişare timp cronometrat.  
- Stop: 
Când afişajul arată timpul cronometrat: 
Apăsaţi butonul „STOP” pentru a opri cronometrarea iar apoi apăsaţi 
butonul „LAP/RESET” pentru a reseta timpul.  
Cţnd ecranul este îngheţat: 
Apăsaţi butonul STOP” iar apoi apăsaţi butonul „LAP/RESET” pentru a 
opri cronometrarea.  
Apăsaţi butonul „LAP/RESET” pentru a reseta timpul.  
 
Întreţinere 
Pentru ştergerea dispozitivului folosiţi o pânză uscată şi fără scame. 
Pentru o curăţare mai accentuată puteţi folosi şi un material umezit în apă 
călduţă.  
 
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.  
 
Specificaţii tehnice 
 
Tensiune de lucru ................................................................... 12.0V – 13.8V 
Temperatura de operare ......................................................... -20 0C la + 50 0C 
Intervalul temperaturii măsurate ............................................. -50 0C la + 70 0C 
Rezoluţie  ................................................................................ 0.1 
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