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ON/OFF 
Prístroj zapnete stlačením tlačidla ON/OFF na zadnej časti teplomera. Pripojte 
sondu, ktorá bola dodaná spolu s teplomerom. Prístroj je teraz pripravený na 
meranie teploty. Sondu vložte do Vami meraného média. V závislosti od druhu 
merania môže trvať pár sekúnd, kým sa stabilizuje a ukáže sa Vám výsledok. Ak 
chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF. 
 

°C/ °F  
Pri zapínaní prístroja podržte tlačidlo ON/OFF. Na zmenu °C/°F podržte tlačidlo 
ON/OFF pri zapnutí prístroja dlhšie.  
 

VÝMENA BATÉRIÍ 
Správa "LO BAT" znamená, že bude treba čo najskôr vymeniť batérie. Prístroj bude naďalej fungovať, ale na udržanie 
potrebnej presnosti merania je nutná výmena batérií. Vymeňte staré batérie typu AAA 1,5 V. Odporúčame používať 
alkalické batérie. Na výmenu batérií použite plochý skrutkovač. Po výmene nasaďte krytku batérií naspäť, aby ste tak 
zabezpečili odolnosť teplomera proti vode. 
 

 
„SPRÁVA ERROR“ 
Ak je prístroj alebo sonda poškodená, ukáže sa na displeji správa „Err“. Ak by nebola k teplomeru pripojená sonda, 
na displeji sa ukáže správa „NO PROBE“. 
 

EMC/RFI 
Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom 
elektromagnetickom poli s intenzitou asi 3 V na meter. Avšak výkon tohto prístroja nebude týmto ovplyvnený trvale. 
 
 

ZÁRUKA  
Záruka na teplomer je 2 roky odo dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické chyby z výroby. 
Počas tohto obdobia budú produkty, ktoré sa ukážu ako chybné, buď opravené alebo vymenené bezplatne. Záruka 
na výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebovaním, abnormálnymi podmienkami skladovania, 
nesprávnym používaním, náhodným zneužitím, zanedbávaním údržby, alebo nedovolenými úpravami. Úplné 
podrobnosti o zodpovednosti sú k dispozícii na stránke výrobcu www.etiltd.com/terms. Vzhľadom na neustály vývoj 
si firma ETI vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia  
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