
Mikroprocesorowy cyfrowy miernik 
temperatury

Instrukcja obsługi



OSTRZEŻENIE

BY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE KORZYSTAJ Z TEGO URZĄDZENIA, 
GDY NAPIĘCIE MIERZONEJ POWIERZCHNI PRZEKRACZA 24V AC LUB 30 V DC.

OSTRZEŻENIE

BY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ LUB OPARZEŃ, NIE NALEŻY MIERZYĆ TEMPERATURY W 
KUCHENKACH MIKROFALOWYCH.

UWAGA

Częste i mocne wyginanie przewodu łączącego sondę z urządzeniem może spowodować jej 
uszkodzenie, w szczególności w okolicach wtyczki.
Wyświetlany symbol „WARNING” oznacza, że użytkownik powinien odnieść się do wyjaśnień w 
tej instrukcji.

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres pracy: -500C ~ 13000C
-580C ~ 23720F

Rozdzielczość: 0,10C lub 0,10F
Dokładność: ±0,1 lub ±0,40F
Automatyczne wyłączanie po okresie bezczynności
Funkcja HOLD
Zmienna skala 0C / 0F / 0K
Wskaźnik niskiego stanu baterii
Funkcja MAX / MIN / AVG 
Zasilanie: bateria 9V
Zakres temperatury pracy urządzenia: 00C ~ 400C (320F ~ 1040F)
Zakres wilgotności pracy urządzenia: 0 – 70% Rh
Waga: ok. 300g
Wymiary: 149 x 71 x41 mm

2. OPIS PRZEDNIEGO PANELU:

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk POWER
3. Przycisk HOLD
4. Wtyczka K-TYPE
5. Pokrywa baterii
6. Funkcja MAX / MIN / AVG
7. Zmiana skali 0C / 0F / 0K



3. INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1) Otwórz opakowanie, wyjmij miernik, włóż baterie, zamknij pokrywę baterii.
2) Wciśnij przycisk POWER, włóż wtyczkę sondy zgodnie z oznaczeniami (+ do +, - do -). 

Okres nagrzewania się urządzenia to 1 minuta. Dla wygody użytkownika, urządzenie 
pozwala na zmianę mierzonych jednostek - stopnie Celsjusza / Fahrenheita/ Kelvina. W tym 
celu należy należy wcisnąć przycisk oznaczony 0C/0F/0K.

3) Przyłóż drugi koniec sondy do miejsca, którego temperaturę chcesz zmierzyć, dopóki wynik 
na wyświetlaczu się nie ustabilizuje. Termometr wyświetla zmierzoną wartość w danej 
chwili.

4) Wciśnij HOLD, by zablokować wyświetlanie ostatniego pomiaru, pojawi się na 
wyświetlaczu symbol H. Wciśnij HOLD ponownie, by przywrócić normalne 
funkcjonowanie miernika, symbol H zniknie.

5) Wciśnij „MAX / MIN /AVG” by wyświetlić zmiany temperatury zarejestrowane przez 
urządzenie 

UWAGI:

1) Miernik jest fabrycznie skalibrowany. Jeżeli użytkownik nie jest wyposażony w 
odpowiednio precyzyjne urządzenie kalibracyjne, nie należy samodzielnie dokonywać 
kalibracji.

2) Przy pierwszym uruchomieniu, miernik będzie potrzebował dłuższego czasu (ok. 5 sekund) 
by rozpocząć normalny tryb pracy.

3) Gdy odczyt miernika znajdzie się poza skalą, lub sonda nie jest podłączona, na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat „------”.

OSTRZEŻENIE

BY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NALEŻY ODŁĄCZYĆ SONDĘ OD 
MIERNIKA PRZED ZDJĘCIEM POKRYWY.

Wymiana baterii

Urządzenie jest zasilane za pomocą 9V baterii. Gdy pojawi się symbol baterii na wyświetlaczu, 
należy wymienić baterię. W tym celu należy odkręcić trzy śrubki na tylnym panelu i otworzyć 
obudowę. Wymień baterię w urządzeniu.


