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Termometr elektroniczny z sondą na przewodzie  
 
Charakterystyka 

• pamięć ekstremalnych wartości mierzonych MIN/MAX; 

• funkcja alarmu dla dwóch zadanych wartości progowych temperatury; 

• wyłącznik/włącznik ON/OFF; 

• pomiar temperatury co 1 sekundę; 

• materiał:  obudowa – tworzywo ABS 

czujnik – stal nierdzewna 

• funkcja oszczędzania baterii, automatyczne wyłączanie po 1 godzinie od ostatniego użycia dowolnego 

klawisza; 

 

Specyfikacja techniczna 

 

Zakres pomiarowy   od -50 do + 300 st.C 

Dokładność pomiarów   +/- 1 st. C  

Rozdzielczość wyświetlacza  0,1 st. C w zakresie od 19 do +150 st. C 

Warunki pracy (otoczenia)  od – 10 do + 50 st. C 

Zasilanie    1 bateria 1,5V A76 

Czynności wstępne 

1. Rozpakować termometr. 

2. Po odkręceniu pokrywki włożyć baterię do urządzenia zgodnie z właściwym kierunkiem. 

 
3. Przyrząd jest gotowy do pracy. 

Użytkowanie 

 

Nacisnąć przycisk ON/OFF. Nastąpi test wyświetlacza, pojawiają się na nim wszystkie symbole. Po jego 

zakończeniu termometr jest gotów do wykonania pomiaru. Naciskając przycisk MIN/MAX pokazuje on na 

wyświetlaczu zmierzone wartości ekstremalne. Każda z wartości jest opatrzona komunikatem MIN lub MAX. 

Wyświetlane wartości są wyświetlane naprzemiennie. Po trzech sekundach do ostatniego naciśnięcia przycisku 

termometr wraca do bieżącego pomiaru. 

 

Ustawianie alarmu temperaturowego 

 

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk LOW AL. Na wyświetlaczu pojawi się i zacznie przewijać wartość 

temperatury do ustawienia jako dolna wartość progowa. Po zwolnieniu przycisku wartość . Po zwolnieniu 

przycisku wartość ostatnia zapisywana jest w pamięci jako żądana dolna wartość progowa. Na wyświetlaczu 

pojawia się komunikat LOW informujący o jej wprowadzeniu. 

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk HI AL. Na wyświetlaczu pojawi się i zacznie przewijać wartość temperatury 

do ustawienia jako górna wartość progowa. Po zwolnieniu przycisku wartość ostatnia zapisywana jest w 

pamięci jako żądana górna wartość progowa. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat HI informujący o jej 

wprowadzeniu. 

3. Alarm akustyczny po przekroczeniu zadanych wartości ma postać powtarzających się serii sygnałów. 

4. Po wyłączeniu przyrządu wprowadzone wartości progowe są usuwane z pamięci. 


