
Strana 1 (celkem 2) 

  30.1042 

Digitální chladničkový/mrazničkový teploměr, typ 30.1042 

označení teploměru T290 
 

1. Funkce 
 teplota (°C/°F) 

 maximální/minimální hodnoty 

 se stojánkem a rámem k upevnění na povrch nebo sklo 

 

2. Popis 
LCD ukazatel (viz obr. v orig. návodu „Fig.1“) 

1. teplota (°C/°F) 

2. maximální/minimální teplota 

3. symbol  baterie 

4. symbol mrazničky 

5. symbol lednice 

Kryt (viz obr. v orig. návodu „Fig.2“) 

6. tlačítko „RESET“ 

7. prostor pro baterie 

8. stojánek (výklopný) 

9. rám (odnímatelný) 

 

3. Zprovoznění 
 Otevřete kryt baterií (např. mincí) a odstraňte ochrannou pásku. 

 Na displeji bude zobrazena aktuální teplota, maximální a minimální teplota a případně 

odpovídající symbol lednice nebo mrazničky (viz obr. v orig. návodu „Fig.3“) 

 Přístroj je nyní provozuschopný. 

 

4. Obsluha 
4.1 Maximální/minimální fukce 

 K vymazání maximální „ “ a minimální „ “ hodnoty, stiskněte tlačítko „RESET“. 

 Na displeji bude zobrazeno „--.-“ 

 Maximální a minimální hodnoty budou automaticky obnoveny po 3s. 

4.2 Ukazatel teploty 

 Stisknutím a držením tlačítka „RESET“ měníte mezi jednotkou teploty °C/°F. 

4.3 Umístění teploměru 

 Teploměr umístěte na zvolené místo pomocí výklopného stojánku na zadní straně 

teploměru. 

4.4 Upevnění teploměru 

 Teploměr můžete též připevnit pomocí rámu. 

 Očistěte místo upevnění. 

 Sejměte ochrannou fólii z obou lepicích pásek. Pásky nalepte na označené místo na 

rámu. 

 Upevněte rám. 

 

5. Výměna baterií 
 Je-li na displeji zobrazen symbol baterie, je nutné je vyměnit – typ CR2032. 

 Otevřete kryt baterií, vyměňte baterie a kryt opět uzavřete. Ujistěte se, že jsou baterie 

vkládány pod správnou polaritou, viz označení. 
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 Slabé baterie co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejich vytečením. 

K výměně používejte pouze baterie doporučeného typu. Baterie nepatří do 

odpadkového koše, odevzdejte je na sběrném místě. 

 

6. Technická data 
Rozsah měření   -30…+50°C (-22..+122°F) 

Přesnost    ± 0,8°C (± 1,4°F) při -20…+10°C (-4…+50°F) 

     jinak ± 1°C 

Rozlišení    ± 0,1°C (±0,1°F) 

Baterie     CR2032 

Dle norem EN 13485 

 

7. Péče a údržba 
 přístroj nevystavujte extrémním teplotám, vibracím či otřesům 

 přístroj čistěte měkkým, lehce vlhkým hadříkem, nepoužívejte žádné čistící prostředky 

 pokud přístroj nepracuje správně, vyměňte baterie 

 přístroj není hračka, proto nepatří do dětských rukou 

 nepokoušejte se teploměr sami opravovat 

 při otevření teploměru nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku 

 

 

 

Tento produkt splňuje směrnice dle norem EN 13485.   

 

 

 

 

Pozn.: baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!! 
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