
www.lasertools.co.uk

5573

Elektronische thermometer voor  
testdoeleinden -50 < +200°C

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

Instructies 



ON/OFF

MAX/MIN

HOLD

DIGITAL THERMOMETER
-50 TO +200°C / -58 TO +392°F

°C / °F

Vóór gebruik:

Open het batterijcompartiment en trek de isolatiestrip los.
Vervang de batterij als het display onduidelijk wordt.
Maak na elk gebruik de meetpen schoon en plaats de plastic dop terug 
om te voorkomen dat materialen verontreinigd raken.

Elektronische thermometer voor testdoeleinden -50 < +200°C

Geheugen wissen
Druk eenmaal op de knop On/Off om naar het geheugen te gaan
Houd de knop vervolgens 5-6 seconden ingedrukt om het geheugen te wissen

Gegevens vasthouden
Druk eenmaal op de knop Hold om de waarde in het display vast te houden
Druk nogmaals op de knop Hold om naar het normale display terug te keren

Aan/uit
Druk eenmaal op de knop On/Off
De thermometer gaat na ongeveer 10 minuten automatisch uit.

Instructies

Specificaties
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Meetbereik -50 ˚C tot 200 ˚C -58 ˚F tot 392 ˚F

Nauwkeurigheid +/- 1˚C tussen -50 ˚C en 100 ˚C

daarbuiten +/- 2,5 ˚C

+/- 2 ˚F tussen -58 ˚F en 212 ˚F

daarbuiten +/- 5 ˚F

Resolutie display +/- 0.1
tussen -19,9 ˚ en 199 ˚ 

daarbuiten 1 ˚

Meetfrequentie 1 seg.

Batterij 1,5 volt AAA, 1 stuks Wordt meegeleverd

Afmetingen display 36 mm (b) x 16 mm (h)

Afmetingen meetpen 200mm totale lengte
Lengte kabel 
meetpen

1m

Afmetingen apparaat 65 x 97 x 20mm

Meting
• Steek de meetpen ongeveer 25 mm in de te meten substantie
• Lees de temperatuur af wanneer deze niet meer wijzigt

Celsius of Fahrenheit
• Druk eenmaal op de knop ˚C/˚F om om te schakelen

Geheugenfunctie voor maximum/minimum
Druk eenmaal op de knop Max/Min voor de maximale gemeten waarde
Druk nogmaals op de knop Max/Min voor de minimale gemeten waarde
Druk weer op de knop Max/Min om naar het normale display terug te 
keren
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