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WYŚWIETLACZ LCD

Stan baterii

Podświetlenie

Stopnie Celsiusza / Farenheita

Alarm 

OPTYMALNA METODA POMIARU

5~10 cm

5~10 cm

Wyceluj termometr w kierunku mierzonej powierzchni. Naciśnij spust, na 
ekranie wyświetli się aktualna wartość pomiaru, zwolnij spust aby 
zachować widoczny wynik. Termometr wyłączy się automatycznie jeżeli 
przez 8 sekund urządzenie pozostaje w stanie bezczynności.

Naciśnięcie przycisku SET powoduje wejście w tryb ustawień (kolejne 
naciśnięcia powodują cykliczne przełączanie pomiędzy ustawieniami: C⁰ /  
F⁰ -> Ustawienie sygnalizowania dla limitów temperatury przy których ma 
się uruchamiać sygnał dźwiękowy -> Ustawienia włączenia/wyłączenia 
sygnału dźwiękowego). Aby zmienić wartości w wybranym trybie ustawień, 
należy posługiwać się przyciskami oznaczonymi strzałkami (góra / dół) np.: 
aby zmienić sposób pomiaru ze stopni Celsjusza na stopnie Farenheita 
należy przycisnąć przycisk SET a następnie przy pomocy przycisków 
oznaczonych strzałkami wybrać oczekiwany sposób pomiaru. W ten sam 
sposób dokonuje się zmian w pozostałych dostępnych ustawieniach

USTAWIENIA

UT300H Termometr bezdotykowy

1. Przed użyciem i po użyciu należy zachować czystość wewnętrznej 
komory czujnika i sondy

5. Staraj się nie mierzyć temperatury „na czole” w przypadku użycia suszarki 
do włosów, mokrej twarzy, pocenia się, stosowania kosmetyków itp. Nie 
mierz temperatury przez 30 minut po ćwiczeniach, prysznicu lub jedzeniu

2. Proszę umieścić termometr w stabilnym otoczeniu temperaturowym

4. Gdy mierzony obiekt pochodzi z miejsca, w którym występuje duża 
różnica mierzonej temperatury otoczenia, powinien on pozostawać 
przynajmniej w otoczeniu testowym przez ponad 5 minut

3. Nie zaczynaj mierzyć temperatury natychmiast po przejściu z  bardzo 
wysokiej lub bardzo niskiej temperatury

6. Nie należy używać w otoczeniu silnych zakłóceń elektromagnetycznych

4. Nie rozbijaj, nie upuszczaj ani nie mieszaj z ostrymi przedmiotami. Nie 
rozbierać

1. Proszę utrzymywać wewnętrzną wnękę sondy czujnika w czystości, w 
przeciwnym razie wpłynie to na dokładność pomiaru

5. Termometru nie należy używać w świetle słonecznym lub wodzie

2. Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i upewnij się, że 
bateria została zainstalowana

10. Podczas użytkowania nie jest wymagana specjalna konserwacja. W 
razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

9. Pomiar nie zastępuje diagnozy lekarza

11. Zutylizuj odpady i pozostałości na koniec okresu użytkowania produktu 
zgodnie z lokalnymi przepisami

3. Nie zanurzaj termometru w żadnej cieczy. Nie pozostawiaj go w 
środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze na długi czas

7. Przechowuj termometr poza zasięgiem dziecka
8. Zaleca się kilkakrotne ćwiczenie w celu zapoznania się z metodą pomiaru 
i starania się nie zmieniać ustawień fabrycznych

Model UT300H

Zakres mierzonej temperatury 0 0 0 032 C~42,9 C (89,6 F~109,2 F)

Precyzja 0 0+/- 0,3 C (0,6 F)

Powtarzalność 0 00,3 C (0,6 F)

Rozdzielczość 0,1

Czas odpowiedzi 500ms

Optymalna odległość pomiaru 5-10cm

Alarm dźwiękowy 0>37,2 C

Automatyczne wyłączanie TAK

0 0Opcje pomiaru C / F TAK

Podświetlenie TAK

Optymalne warunki pomiaru 0 0 0 015 C~30 C (59 F~86 F), <85% RH

Warunki przechowywania 0 0 0 0-20 C~60 C (-4 F~140 F), <85% RH

Zasilanie 9V (6F22)

OSTRZEŻENIA

UWAGI

SPECYFIKACJA


