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      Návod na použitie 
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Popis 
Teplomer sa zapína jemným stlačením tlačidla    
umiestnenom  vpravo od displeja. Okrem uvedeného tlačidla má teplomer 
na prednej strane ešte tlačidlo MIN-MAX. Tlačidlá Reset a ˚C/˚F sú na zadnej 
strane teplomera. Pri meraní vsuňte hrot sondy 10 až 20 mm do meraného 
média. Počkajte niekoľko sekúnd, pokiaľ sa teplota neustáli, a odčítajte jej 
hodnotu. Doba ustálenia meranej hodnoty závisí na meranom médiu, 
teplotnom rozdieli medzi sondou a meraným médiom a citlivosti sondy. 
Postupným stláčaním tlačidla MIN-MAX si môžete vyvolať z pamäti minimálnu a maximálnu teplotu, 
ktorá bola teplomerom nameraná. Po stlačení tlačidla MIN-MAX sa vpravo hore na displeji objaví 
písmenné označenie MIN respektíve MAX. Tretím stlačením tlačidla MIN-MAX sa nastaví teplomer na 
normálny merací mod. Ak chcete pamäť MIN-MAX vymazať, stlačte a držte stlačené tlačidlo MIN/MAX 
tri sekundy. 
Za teplotným údajom sa na displeji vždy vyobrazí aj meraná fyzikálna jednotka a to buď °C (stupne 
Celzia) alebo °F (stupne Fahrenhaita). Ak na displeji nemáte za teplotou symbol °C ale °F, stlačením 
tlačidla ˚C/˚F prepnete teplomer na meranie v stupňoch Celzia. 
 
Výmena batérie 
Na zadnej strane teplomera je odnímateľný kryt batérie. Uvoľníte ho odskrutkovaním skrutky. Vymeňte 
batériu a opačným postupom upevnite kryt. Batériu vymeňte ihneď, ak sú číslice a znaky na displeji 
bledé, alebo ak sú namerané hodnoty nesprávne (nepravdepodobné). 
 
Vplyv rušenia 
Namerané hodnoty môžu byť skreslené, ak je teplomer vo vysokofrekvenčnom poli, napr. v blízkosti 
mobilného telefónu alebo po výboji elektrostatickej elektriny. Tieto situácie teplomer nepoškodia, no 
treba sa im, podľa možností, vyhýbať. 
 
Technické parametre: 
Rozsah : -49,9°C až +199,9°C 
Rozlíšenie : 0,1°C 
Presnosť : ±1°C (od -19,9 do 119,9) 
Batéria : 1x1,5V, LR44 alebo jej ekvivalent 
Životnosť batérie : 5 000 hodín 
Snímacie čidlo  : termistor 
Displej : 8 mm LC (tekutý kryštál) 
Rozmery : 15  x  24 x 200 mm 
Hmotnosť : 25 gramov 
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Záruka  
na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera. Vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z 
výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude 
niesť znaky neodborného používania alebo zásahu. V prípade potreby opravy zašlite teplomer 
predajcovi. 

 
Ďakujeme za pozornosť. 
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