
ŠALDYTUVO – ŠALDIKLIO TERMOMETRAS ETI 810-210
Naudojimo instrukcija

PRIETAISO NAUDOJIMAS:
• Prietaisas įsijungs, kai bus įdėta baterija.
• Atkreipkite  dėmesį: šio  termometro  negalima  laikyti  šaldytuve  ar  šaldiklyje.  Įdėkite

termometro  zondą  į  šaldytuvą  ar  šaldiklį.  Instrumento  nuskaitymas  gali  užtrukti  kelias
sekundes, kol termometras stabilizuosis. Kai zondas matuos temperatūrą šaldytuvo/ šaldiklio
viduje,  ekrane  rodys  „FRIDGE“.  Norėdami  sužinoti  kambario  temperatūrą,  kuriame yra
prietaisas, paspauskite mygtuką „FRIDGE / ROOM“.

TEMPERATŪROS  ALIARMO  NUSTATYMAS  MATUOJANT  TEMPERATŪRĄ
ŠALDYTUVE:

• Norėdami nustatyti  garsinį  signalą,  paspauskite  ir  palaikykite  „ALARM SET mygtuką“.
Aukščiausia aliarmo temperatūra švies ekranėlyje.

• Norėdami nustatyti aukščiausią temperatūrą, kada turi įsijungti aliarmas,  paspauskite „° C /
° F“ mygtuką prietaiso nugarinėje dalyje, kad sureguliuotumėte temperatūrą.

• Norėdami  nustatyti  žemiausią  temperatūrą,  kada  turi  įsijungti  aliarmas,  paspauskite
„ALARM  SET“  mygtuką  ir  dar  kartą  paspauskite  „°  C  /  °  F“  mygtuką  sureguliuoti
temperatūrai. Paspauskite „ALARM SET“ mygtuką, kad patvirtintumėte. 

• Norėdami  įjungti  aliarmą  paspauskite  „ALARM  SET“ mygtuką  ir  „AL“  simbolis  švies
ekranėlyje.

• Garsinis signalas skambės tik tada, kai temperatūra bus viršyta 5 sekundes ir vėl kas 55
sekundes po to. 

• Atkreipkite dėmesį: šis aliarmas veikia tik ant šaldytuvo / šaldiklio zondo.

MAX / MIN:
• Paspauskite mygtuką „MAX / MIN“, kad sužinotumėte, kokia buvo užfiksuota aukščiausia

temperatūra („MAX“ simbolis rodomas ekranėlyje).
• Dar kartą paspauskite mygtuką „MAX / MIN“, kad sužinotumėte, kokia buvo užfiksuota

žemiausia temperatūra („MIN“ simbolis rodomas ekranėlyje).
• Dar kartą paspauskite mygtuką „MAX / MIN“, kad grįžtumėte prie įprastų rodmenų.
• Laikykite paspaudę „MAX / MIN“ mygtuką tris  sekundes,  kad nuresetintumėte prietaiso

rodmenų atmintį.

° C / ° F FUNKCIJA:
• Paspauskite „° C / ° F“ mygtuką prietaiso gale, tam, kad galėtumėte perjungti iš Celsijaus į

Farenheitus.

BATERIJOS KEITIMAS:
• Pakeiskite bateriją iš karto, kai ekrano rodmenys tampa neaiškūs arba visai išnyksta.
• Naudojama AAA baterija arba 1,5 V atitikmuo. 
• Baterija yra po akumuliatoriaus dangteliu, esančiu galinėje prietaiso dalyje.

EMC / RFI:
• Prietaisas gali būti paveiktas, jei yra naudojamas prie aukšto dažnio radijo lauko, pavyzdžiui

prie mobiliųjų telefonų arba jei patiria elektrostatinį šoką.

Importuotojas:



Uždaroji akcinė bendrovė "Korner Group".


