
Digitální teploměr, typ 30.2028 
 
 
 
Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. 
 
Popis 
 všestranné použití (měření pokojové teploty, teploty v chladničce, apod) 
 flexibilní držák k zavěšení či k postavění (vč. magnetu) 

 
Upozornění 
 tento teploměr je určen výhradně k výše uvedenému měření 
 extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození teploměru 
 k čištění použijte měkký, lehce vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čistící prostředky 
 teploměr neponořujte do vody 
 slabé baterie co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejich vytečením, 

k výměně používejte pouze baterie doporučeného typu 
 nepokoušejte se teploměr sami opravovat 
 při otevření teploměru nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku 
 tento výrobek není určen k lékařským účelům nebo ke sdělování informací pro širší 

veřejnost 
 technická data tohoto produktu nemohou být změněna bez předchozího oznámení 
 tento výrobek není hračka a proto nepatří do dětských rukou 

 
Popis 

A: tlačítka 
A1: ON/OFF 
A2: °C/°F 

B:kryt 
 B1: prostor pro baterie 
 B2: magnet 
 B3: držák 
 B4: teplotní čidlo 

 
Zprovoznění a obsluha 
 otevřete kryt baterií a odstraňte krycí pásek, kryt baterií poté uzavřete 
 sejměte ochrannou fólii z displeje 
 stiskněte tlačítko ON/OFF 
 na displeji se zobrazí aktuální teplota 
 tlačítkem °C/°F měníte mezi jednotkou teploty °C (stupeň Celsia) či °F (stupěn 

Fahrenheita) 
 
Symbol „vločky“ 
 bude-li teploměr umístěn v ledničce, bude při teplotě 4°C…8°C (39,2°F…46,4°F) 

zobrazen symbol „vločky“ 
 tento symbol ohlašuje optimální teplotu v lednici 
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označení T292B, T292W



Výměna baterií 
 je-li na displeji zobrazen symbol slabé baterie, je nutno baterie co nejdříve vyměnit 
 vložte novou baterii typu CR2025 (s ohledem na správnou polaritu) 

 
Odstranění chyb 
 není-li na displeji nic zobrazeno: 

1. zapněte přístroj 
2. vložte baterie (s ohledem na správnou polaritu) 
3. vyměňte baterie 

 nepřesné měření: 
1. vyměňte baterie 

 
Technická data 
Rozsah měření   -20°C až +50°C (-4°F až +122°F) 
Typ baterie    1 x  CR2025 
Rozměry    68 x 14 x 60mm 
Váha     31,65 g (vč. baterie) 
 
 
 
 

Pozn.: baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!! 
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K PŘÍSTROJŮM NABÍZÍME KALIBRACI VČETNĚ VYSTAVENÍ 
KALIBRAČNÍHO PROTOKOLU.




