
 

 

TMINI12 Hőmérő (fehér LED világítással) – Használati útmutató 
Hőelem hüvelyes modell 
Ez a hőmérő egy érintésmentes infravörös hőmérő. Az infravörös funkcióhoz több matematikai modell 
alkalmazható. Ügyeljen arra, hogy a műszerhez gyermek ne férjen hozzá, illetve hogy a műszert nem 
alkalmazza biztonságügyi mérésekhez. 
 
(Alapértelmezett 
képernyő) 
Egyszerűen 
fordítsa a 
készüléken 
elhelyezett lencsét 
(7) a mérendő 
céltárgy irányába, 
majd nyomja meg 
a mérés gombot 
(6) a felületi 
hőmérsékletérték 
megjelenítéséhez. 
Az optikai 
felbontás 12:1. 
Győződjön meg 
arról, hogy a 
célterület az 
érzékelési mezőn 
belül helyezkedik 
el.. 

(1) LCD kijelző 
(2) Fel gomb 
(3) Le gomb 
(4) Módválasztó gomb 

(5) Hőelem hüvely 
TN41LC üzemmódhoz 
(6) Mérés gomb 

(7) Infravörös lencse 
(8) Lézer 
(9) LED (opcionális) 

  
FUNKCIÓK 
Az üzemmód gomb (4) megnyomását követően az alábbi kijelzési funkciók közötti választhat. 
 

E Itt jelenik meg az emissziós tényező. (Az alapértelmezett emissziós tényező 0,95.) 
„E” Az emissziós tényező beállításához nyomja meg az üzemmód gombot (4), a fel/le 

gombok (2) és (3) segítségével állítsa be a kívánt értéket, majd véglegesítse a 
kiválasztást az üzemmód gomb (4) újbóli megnyomásával. Az emissziós tényező 0,10 
(10E) és 1 (100E) közötti tartományban módosítható. 

MAX, MIN, 

dIF, AVG 

Az üzemmód gomb (4) segítségével tud választani a maximum (MAX), minimum 
(MIN), a MAX és MIN értékek közötti különbség (DIF), illetve az átlag (AVG) 
mérési módok között. A mérés során az egyedi mérési eredmény jelenik meg az 
adott üzemmód ikonja mellett. 

HAL, LAL A magas riasztási értéket (HAL), illetve alacsony riasztási értéket (LAL) a fel/le 
gombok (2) és (3) segítségével tudja beállítani, majd a mérés gomb (6) 
megnyomásával tudja véglegesíteni a kiválasztást. 26,9 °C < LAL 27 °C kijelzés 
esetén például az alacsony riasztás ikon villogni kezd, és a készülék hangjelzést ad. 

PRB Csatlakoztassa a hőelemet a hőelem hüvelybe (5), majd helyezze a szondát a 
céltárgyba/céltárgyra, és a hőmérő bármilyen további gomb megnyomása nélkül 
automatikusan kijelzi a mért értéket. A minimum vagy maximum érték 
megjelenítéséhez szondás mérés esetén nyomja meg hosszan a fel (2) vagy a le (3) 
gombot. 
(!) Magas hőmérséklet mérését követően a szonda még egy ideig FORRÓ lehet. 



 

 

 
E, MAX, MIN, DIF és 
AVG üzemmódban: 

Nyomja meg a fel (2) gombot az üzemmód LEZÁRÁS be- vagy 
kikapcsolásához. Az üzemmód lezárás olyan esetben hasznos, ha akár 60 
percen keresztül ellenőrzi egy céltárgy hőmérsékletét.  
Nyomja meg a le gombot (3) a °C és °F érték közötti váltáshoz. 

Minden üzemmódban: 
Először nyomja meg, 
és tartsa lenyomva a 
mérés gombot (6) 

majd nyomja meg a fel gombot (2) a háttérvilágítás be- vagy 
kikapcsolásához. 
majd nyomja meg a le gombot (3) a lézer funkció be- vagy 
kikapcsolásához. 

** A hőmérő automatikusan kikapcsol, ha több mint 60 másodpercig nem történik semmilyen 
beavatkozás, kivéve, ha PRB üzemmódban működik. (PRB üzemmódban a készülék akkor kapcsol ki, 
ha több mint 12 percig nem történik semmilyen beavatkozás.) 
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FIGYELMEZTETÉS 
1. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A LÉZERSUGÁRBA, MIVEL 
EZ MARADANDÓ SZEMSÉRÜLÉST OKOZHAT. 
2. LEGYEN NAGYON ÓVATOS A LÉZER HASZNÁLATA SORÁN. 
3. SOHA NE IRÁNYÍTSA A KÉSZÜLÉKET MÁS SZEMÉLY SZEME FELÉ. 
4. A KÉSZÜLÉKET TARTSA GYERMEKTŐL ELZÁRT HELYEN. 
TÁROLÁS ÉS TISZTÁNTARTÁS  A hőmérőt szobahőmérsékleten, -20 és +65 °C (-4~149 °F) 
közötti környezeti hőmérsékleten szükséges tárolni. 
Az érzékelő lencse a hőmérő legérzékenyebb alkatrésze. A lencsét mindig tartsa tisztán, és 
megtisztítását óvatosan, kizárólag puha rongy vagy vattapamacs, illetve víz vagy orvosi alkohol 
segítségével végezze. A hőmérő ismételt használata előtt hagyja teljesen megszáradni a lencsét. A 
hőmérő semelyik részét se merítse víz alá. 
KIJELZETT ÜZENETEK 
A hőmérő több, az alábbiak szerinti részletezett képi értesítés megjelenítésére képes: 
„Hi” (magas) vagy „Lo” (alacsony) kijelzés jelzi, ha a mért hőmérséklet a beállított HAL és LAL közötti 
hőmérséklettartományon kívül esik. 
 
„Er2” hibaüzenet jelzi, ha a hőmérőt túl szélsőséges környezeti-levegő hőmérséklet változásnak tettük 
ki. „Er3” hibaüzenet jelzi, ha a környezeti hőmérséklet a 0°C (32°F) és +50°C (122°F) közötti 
tartományon kívül esik. A hőmérőnek megfelelő időre (legalább 30 percre) van szüksége ahhoz, hogy 
stabilan alkalmazkodjon a megváltozott üzemi- ill. szobahőmérséklethez. 
 
A fentiektől eltérő hibaüzenet esetén szükséges újraindítani a hőmérőt. Az újraindításhoz kapcsolja ki a 
készüléket, távolítsa el az elemeket, várjon legalább egy percig, majd helyezze vissza az elemeket, és 
kapcsolja be újra a készüléket. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, lépjen kapcsolatba 
Ügyfélszolgálatunkkal további instrukciókért. 
 
ELEMEK 
A hőmérő elemfeszültséghez kapcsolódó lehetséges kijelzései az alábbiak: 
 
„Elemek rendben”: a hőmérő 
mérésre kész 

„Alacsony elemfeszültség”: az 
elemek cseréje szükséges, de 
még lehetséges a mérés 

„Lemerült elemek”: a mérés nem 
lehetséges 



 

 

(!) Ha megjelenik az alacsony elemfeszültséget jelző „alacsony elemfeszültség” ikon, akkor azonnal 
cserélje ki az elemeket új AAA 1,5V-os elemekre. Ügyeljen arra, hogy a készüléket kikapcsolja az elem 
kicserélése előtt, ellenkező esetben hiba léphet fel a hőmérő működésében. 
(4) A használt elemet megfelelő módon ártalmatlanítsa, illetve tartsa gyermektől elzárt helyen. 
 
SPECIFIKÁCIÓ 
Megnevezés Érintésmentes infravörös mérési 

funkció 
Hőelem szonda funkció (K 
típusú; a készülék a szondát 
nem tartalmazza)  

Mérési tartomány -60 és +500°C (-76 és +932 °F) 
között 

-64 és +1400°C (-83,2 és +1999 
°F) között 

Működési tartomány 0 és +50°C (32 és +122 °F) között 
Pontosság 
(Mért hőmérséklet=15-35°C, 
Környezeti hőmérséklet=25°C) 

±1,0°C (1,8°F)  
A mérté érték +/- 1%-a, illetve 
1°C (1,8°F) közül a nagyobb 
érték (a tesztet 23±6°C 
környezeti hőmérséklet mellett 
végeztük) 

Pontosság 
(Mért hőmérséklet=33-500°C, 
Környezeti 
hőmérséklet=23±3°C) 

A mérté érték ±2%-a, illetve 2°C 
(4°F) közül a nagyobb érték 

Felbontás 0,1°C /0,1°F 
Válaszidő 1 sec 
Optikai felbontás 12:1 (90%-os energiafedezet) 
Elemélettartam Jellemzően 180, legalább 140 órás folyamatos használat (alkáli 

elemek esetén, lézer és háttérvilágítás használata nélkül) 
Méret 48,8 x 132,7 x 146,0mm (1,92x5,22x5,75col) 
Súly 159 gramm, elemekkel együtt (2 db AAA) 
Megjegyzés: 3V/m-es, 200 és 600 MHz közötti elektromágneses mező esetén a maximális mérési hiba 
10°C (18°F) lehet.  
 
Figyelem: A mérési tartomány érték kizárólag a hőmérőre vonatkozik. A felhasználó felelőssége 

az adott feladathoz megfelelő szondatípus kiválasztása. A hőelem szonda 
maradandó károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a mérni 
kívánt céltárgy hőmérséklete nem esik kívül a méréshez használt szonda mérési 
tartományán. 

EMC/RFI: Körülbelül 3 volt per méter erősségű nagyfrekvenciájú elektromágneses mező hatással 
lehet a mért eredményekre, de tartósan nem károsítja a készülék működését. 


