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Návod na použitie 
     Analógový – ručičkový, vpichový teplomer 

 Kat.č. 800-813 

 
Technické parametre 
Analógový ručičkový teplomer slúži na meranie teploty v tekutých a polotuhých látkach (napr. syr typu 
tehla). Možno ho použiť na kontrolu teploty jedál. 
 
Priemer ukazovateľa teplomera: 25 mm 
Teplotný  rozsah:                            0° až + 250°C 
Delenie stupnice:                            2°C 
Priemer meracej  ihly:                    4 mm 
Dĺžka meracej ihly:                          130 mm 
 
Práca s teplomerom 
Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Vydezinfikujte  meraciu ihlu.  Vsuňte ju do meranej 
látky. Hĺbka vpichu meracej ihly má byť minimálne 10 mm, maximálne 30 mm. Počkajte niekoľko 
sekúnd, pokiaľ sa ručička neustáli na nameranej hodnote, odčítajte teplotu. Vytiahnite meraciu ihlu 
z meranej látky, utrite ju, vydezinfikujte  a môžete merať ďalšiu vzorku.   
Na dezinfekciu meracej ihly doporučujeme používať antibakteriálne utierky, objednacie číslo 836-022. 
 
Upozornenie 
Dbajte, aby teplomer nespadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s ním šetrne 
a udržujte ho v čistote. Vzhľadom k tomu, že teplomer je celokovový, v prostredí kde sú pary sa môže 
priezor stupnice zarosiť, ak je veľký rozdiel v teplote pár a teplomera. Zarosenie utrite savým papierom, 
napríklad servítkou. 
 
Poznámka: Doporučujeme Vám, vypracovať si systém pravidelnej kontroly základných teplo-merov vo 
Vašom zariadení teplomerom vyššej triedy (napríklad od firmy E.T.I., objednacie číslo 810-363). Takýto 
systém Vám umožní identifikovať včas teplo-mer(y), ktorý(é) sa z nejakých príčin stal(i) nepresným(i) 
a tým predísť prípadným komplikáciám.  
 
 
 
 
 

mailto:ecomed@ecomed.sk
http://www.ecomed.sk/


 

 

ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! 

Tel.:0911 709 660 041/500 67 44  

e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk 
 

Záruka  
Na teplomer je záruka platná 6 mesiacov od dňa jeho nákupu. Táto sa vzťahuje na mechanické vady z 
výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude 
niesť znaky neodborného a hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite 
teplomer predajcovi. 
 
 

Ďakujeme za pozornosť. 
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