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Návod na použitie 

Vreckový vpichový teplomer 
 810-260 

 
Obsluha prístroja  
Prístroj sa zapne stlačením akéhokoľvek tlačidla, ktoré sa nachádza na 
jeho prednej strane. Vložte sondu do látky, ktorej teplotu budete 
merať. Stabilizácia nameraných údajov môže trvať niekoľko sekúnd, v 
závislosti od povahy meraného média. Teplomer sa vypne 
automaticky po 10 minútach. 
 
°C/ °F  
Pre prepnutie jednotiek °C na °F stlačte tlačidlo °C/°F. Zvolená 
jednotka ostane zachovaná aj po automatickom vypnutí teplomera. 
 
HOLD 
Stlačte tlačidlo HOLD a na displeji ostane zobrazená posledná nameraná hodnota. Stlačte tlačidlo HOLD 
znova a meranie teploty sa obnoví. 
Upozornenie : Ak je aktívna funkcia HOLD, teplomer sa automaticky nevypne. 
 
VÝMENA BATÉRIE  
Batéria (typ LR44 – 1,5 V) sa nachádza pod výsuvným krytom v zadnej časti teplomeru. Posunutím krytu 
smerom nahor tento otvoríte, a po výmene batérie zase zasunutím krytu smerom nadol ho zatvoríte. 
 
EMC/RFI  
Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom 
elektromagnetickom poli, ako napríklad v blízkosti mobilného telefónu, prípadne elektrostatického šoku. 
Teplomer by nemal byť takto ohrozený, no aj tak vám odporúčame, vyhýbať sa takýmto situáciám. 
 
ZÁRUKA  
Záruka na teplomer je 1 rok odo dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z 
výroby. Počas tohto obdobia, produkty, ktoré sa ukážu ako chybné, budú buď opravené alebo vymenené 
bezplatne. Záruka na výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebovaním, abnormálnymi 
podmienkami skladovania, nesprávnym používaním, náhodným zneužitím, zanedbávaním údržby, 
nesprávnym použitím alebo nedovolenými úpravami. 
Úplné podrobnosti o zodpovednosti sú k dispozícii na stránke výrobcu www.etiltd.com/terms. V súlade s 
politikou neustáleho vývoja si firma ETI vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez 
predchádzajúceho upozornenia .  
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ŠPECIFIKÁCIA TEPLOMERA 

Rozsah merania -49,9 °C až +149,9 °C 

Rozlíšenie 0,1 °C/°F 

Správnosť merania ± 1 °C (-19,9 °C až +119,9 °C) inak ± 2 °C 

Batéria 1,5 V (LR44)/5000 hodín 

Displej 6 mm (LCD) 

Rozmery/hmotnosť 17 mm x 20 mm x 190 mm / 15 g 
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