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Digitálny teplomer

LT-101 (30.1033)

Vlastnosti

• Vysoká presnosť
• Zobrazenie aktuálnej teploty, funkcie MAX/MIN/HOLD
• Teplotný alarm
• Kábel so sondou má dĺžku 3m
• Postavenie na stôl alebo pripevnenie pomocou magnetu
• Utesnenie podľa IP65
• Taktiež môže slúžiť na kontrolu potravín (Podľa HACCP)

Displej

1. Ukazovateľ slabej batérie
2. Zapnutie/vypnutie alarmu
3. Symbol spusteného alarmu
4. Alarm pre vysoké hodnoty
5. Alarm pre nízke hodnoty

Inštalácia

Z displeja odstráňte ochrannú fóliu. Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja 
odskrutkovaním dvoch malých skrutiek vedľa magnetu. Do prístroja vložte 3V CR2032 batériu a 
kryt vložte naspäť. Prístroj je teraz pripravený na použitie.

Práca s prístrojom

Teplota nameraná sondou je zobrazená v °C alebo °F. Jednotky teploty zmeníte stlačením tlačidla 
+1-.

Tlačidlo ON/OFF

Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete alebo vypnete prístroj. Alarm funguje iba pri zapnutom prístroji.

Funkcia MAX/MIN/HOLD

• Stlačením tlačidla MAX/MIN sa aktivuje funkcia HOLD, ktorá zamrazí aktuálne nameranú 
teplotu na displeji.

• Druhým stlačením tlačidla  MAX/MIN sa na displeji zobrazí najvyššia nameraná teplota od 
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posledného vynulovania.
• Ďalším stlačením tlačidla  MAX/MIN sa na displeji zobrazí najnižšia nameraná teplota od 

posledného vynulovania.
• Pre návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo  MAX/MIN ešte raz.
• Stlačením a pridržaním tlačidla MAX/MIN na 3 sekundy sa všetky uložené hodnoty 

vynulujú.

Funkcia teplotného alarmu

• Alarm pre vysoké teploty nastavíte stlačením tlačidla AL SET. Na displeji začne blikať 
symbol alarmu pre vysoké hodnoty. Stlačením tlačidla +1- nastavíte požadovanú teplotu 
pre alarm (pridržaním tlačidla meníte hodnoty rýchlejšie). Alarm zapnete alebo vypnete 
stlačením tlačidla MAX/MIN. Stlačením tlačidla  AL SET potvrdíte nastavenia.

• Alarm pre nízke teploty nastavíte stlačením tlačidla AL SET. Na displeji začne blikať symbol 
alarmu pre nízke hodnoty. Stlačením tlačidla +1- nastavíte požadovanú teplotu pre alarm 
(pridržaním tlačidla meníte hodnoty rýchlejšie). Alarm zapnete alebo vypnete stlačením 
tlačidla MAX/MIN. Stlačením tlačidla  AL SET potvrdíte nastavenia.

• Keď teplota prekročí namerané hodnoty, rozozvučí sa alarm a na displeji začne blikať ikona 
alarmu, pre ktorý bola nameraná teplota prekročená. Alarm sa dá vypnúť stlačením 
ľubovolného tlačidla.

• Ak sa teplota samovoľne vráti pod úroveň spustenia alarmu (v priebehu 1 minúty), alarm 
sa automaticky vypne. Na displeji však ostane blikať symbol spusteného alarmu aby Vás 
prístroj informoval o nedávnom prekročení teploty. Stlačením tlačidla +1- vypnete blikanie 
symbolu.

Výmena batérií

• Po ukončení práce prístroj vypnite. Predlžujete tým životnosť batérie.
• Keď sa batéria vybije, na displeji sa zobrazí symbol slabej batérie.
• Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja odskrutkovaním dvoch malých 

skrutiek vedľa magnetu. Do prístroja vložte 3V CR2032 batériu a kryt vložte naspäť.

Technické údaje

Rozsah merania teplôt: od -40 do +200°C
Presnosť ± 0,5°C od 0 do +50°C

± 1°C od -20 do 0°C, od 51 do 70°C
± 2°C od -40 do -20°C, od 71 do 200°C

Kábel cca 1m
Rozlíšenie 0,1°C
Batéria Líthiová CR2032 3V
Rozmery 86 x 57 x 30mm

Upozornenia

• Prístroj nevystavujte extrémnym teplotám. Jedine sonda je teplu-odolná.
• Prístroj neponárajte do vody. Môže nastať trvalé poškodenie prístroja.
• Nepokúšajte sa opraviť prístroj.
• V prípade problémov kontaktujte svojho predajcu.
• Pred podaním reklamácie vymeňte batérie. 

Varovanie:

Odovzdajte použité batérie do zberní na to určených. V prípade poškodenia alebo otvorenia 
prístroja používateľom nastáva strata záruky.
Obsah tohto návodu a špecifikácie podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.
Informácie o výrobku: http://www.elso.sk/product.php?id_product=2576 
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