
Note:When measuring appear “LO”,   < - 30 ℃ 

When measuring appear” HI”,   >275 ℃ 

2、Maintenance 

thermometer Instruction manual 

1、Quick start instruction 

(2)、Celsius/Fahrenheit switch button：The temperature unit can 
be change from “℃” or “℉” by pressing the pick hold under the 
back of the body with a point object. 
(3)、LCD 
(4)、Battery door: When the battery icon flash in the LCD, that 
indicates the battery is low and should be replaced. Confirm the 
unit is power OFF, loosen the battery coved and replace the 
LR-44 1.5V cell battery×2pcs. 

Above picture and content just for your reference. 

Please be subject to the actual products if anything 

different or updated. Please pardon for not informing in 

advance.

 

1. Kirjeldus

LCD ekraan:    

A   Data Hold funktsioon 

B SCAN ikoon 

C Patarei oleku 
indikaator 

(1) 、 Objektiiv: eemaldage lahtised osakesed suruõhuga. 
Puhastage ülejäänud mustus kasutades niisket pehmet lappi.  
(2)、Ümbris: puhastage niiske pehme lapi ja õrnatoimelise 
puhastusvahendiga.  
(3)、Eemaldage patarei kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul. 
Märkus: 
(1)、Ärge kasutage objektiivil puhastusvahendeid. 
(2)、Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest.  

2. Tehnilised andmed

(1).MEAS nupp：vajutage pinna temperatuuri kuvamiseks 
mõõtenuppu. Mõõtevahemik on 1:1, seega peaks termomeeter 
olema mõõdetavale pinnale võimalikult lähedal.  

 

 

Temperatuurivahemik -30℃ ... 275℃(-22 ... 527℉) 

Täpsus 
±2℃,-30℃ ... 0℃(-22 ... 32℉) 
±1℃,0℃ ... 65℃(32 ... 149℉) 
±1.5% rdg, ≥65℃(149℉) 

Kiirgus 0.95 

Töökeskkond 0℃ ... ~60℃(32 ... 140℉) 

Suhteline niiskus 10-95% RH mittekondenseeruv 

Hoiustamine 
temperature 

-20~60℃(-4~140℉) ilma patareita 
Täpsed 

mõõtetulemused 
garanteeritud 

23℃~28℃

Kaal/ mõõtmed 28g; 84×16×20mm

Vool 1.5VLR -44×2

 Patarei tööiga (alkaline) Lasermudelid:12h 

Mõõtevahemik 1:1(Optimaalne distants: 3~4cm) 

Termomeeter 

Kasutusjuhend 

Joonis 1 

Joonis 2 

(2). Celsius/Fahrenheit nupp: temperatuuriühikuks võib määrata 
C˚ või F˚ vajutades teravikuga valikunuppu seadme tagaküljel.  
(3). LCD ekraan. 
(4). Patareikaas. Kui patareiindikaator näitab patarei 
tühjenemist, vahetage patarei: kontrollige et seade oleks välja 
lülitatud, avage patareikaas, vahetage LR-44 1.5V patareid (2 
tk).   
 

Märkus: kui mõõteandmeks kuvatakse „LO“:    <  -30˚C 
              Kui mõõteandmeks kuvatakse „HI“:     > 275˚C 
2. Hooldus 
 

Tootjal on õigus tootmises olevat seadet ning selle 
kasutusjuhendit muuta ja täiustada, ilma sellest eelnevalt 
teavitamata.  

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide 
nõuetele: 2004/108/EC (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EC 
(Madalpingeseadmed).


	1. Kirjeldus
	2.  Tehnilised andmed

