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Digitální teploměr 30.1024 
 

Zakoupili jste si teploměr se zaznamenáváním maximálních a minimálních teplotních měření. Můžete 
měřit vnitřní i venkovní teplotu stejně tak jako nejvyšší a nejnižší teplotu od posledního resetování. 
Můžete si také nastavit hodnotu maximálního a minimálního limitu. 
 
Specifikace: 
Rozsah měření:vnitřní  -10°C až +50°C (14°F až 122°F) 
  venkovní -50°C až +70°C (-58°F až 158°F) 
Přesnost   +/- 1°C (+/- 1,8°F) pro 0°C až +50°C (+32°F až 122°F); 
    +/- 2°C (+/- 3,6°F) pro –50°C až 0°C, +50°C až 70°C (-122°F až 
+32°F,  
    +122°F až 158°F) 
Rozlišení   0,1°C (0,1°F) 
Délka vedení   2m 
Baterie    1,5V AAA 
 
Neodhazujte prázdné baterie do smíšeného odpadu. Odhazujte pouze v místech k tomu určených. 
 
Instalace: 
Umístěte teploměr v blízkosti okna (zavěste na zeď nebo jej postavte na stojánek). Veďte vedení 
otevřeným oknem ven. Vedení připevněte k oknu. (Dbejte na to, aby nebyl kabel vystaven tlaku na 
hranách okna – vyhněte se častému otevírání a zavírání okna). Vyhněte se radiátorům a přímému 
slunečnímu záření. 
 
Použití: 
Otevřete prostor pro baterie a vyjměte bezpečnostní proužek. Sundejte ochrannou fólii z displeje. Nyní 
je zařízení připraveno k provozu. 
Horní část displeje ukazuje vnitřní teplotu. Spodní část ukazuje venkovní teplotu. 
Jednotka měření může být změněna pomocí tlačítka „°C/°F“ ze °C na °F a naopak. 
 
MAX/MIN teploty: 

 Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ a na displeji se objeví údaje o nejvyšší vnitřní a venkovní teplotě od 
posledního resetování. 

 Znovu stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ – displej ukazuje nejnižší vnitřní a venkovní teplotu od 
posledního resetování. 

 Chcete-li se vrátit zpět k momentální teplotě, stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ ještě jednou. 

 Stisknete-li tlačítko „MAX/MIN“ a držíte, resetujete MAX/MIN hodnoty až k momentální teplotě. 
 
Teplotní pohotovost: 

 Stiskněte tlačítko „ALERT/SET“, dokud se nezobrazí venkovní teplota (OUT). Abyste nastavili 
horní limit, to znamená, že jakmile je tato teplota dosažena, rozezní se alarm, stiskněte tlačítko 
„°C/°F“. 

 Stiskněte tlačítko „ALERT/SET“ ještě jednou, dokud se neobjeví vnitřní teplota (IN). Chcete-li 
nastavit limit pro nejnižší teplotu, to znamená, že po dosažení této hodnoty se rozezní teplotní 
limit, stiskněte zase tlačítko „°C/°F“. 

 Pro návrat k momentální teplotě stiskněte tlačítko „ALERT/SET“ ještě jednou. 

 Nyní můžete zapnout (ALE ON) nebo vypnout (ALE OFF) alarm. 

 Stisknutím tlačítka „RESET“ resetujete MAX/MIN hodnoty a pohotovostní hodnoty. 
 
Údržba: 

 Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům. 

 Čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí ani saponátové prostředky. 

 Nepokoušejte se zařízení opravovat. Kontaktujte dodavatele v místě koupě. Baterie vyměňujte 
před jejich vypotřebováním. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku neodborného otevření 
nebo manipulace. 
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