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Termómetro de ensaio electrónico
-50 < +200°C
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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

Instruções 



ON/OFF

MAX/MIN

HOLD

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

°C / °F

Antes de utilizar:

Retire a tampa da bateria e puxe a fita de isolamento para fora do 
compartimento da bateria
Quando o visor começar a esvanecer-se, mude a pilha
Após cada utilização, limpe a sonda e volte a colocar a tampa de plástico 
para evitar contaminação

Termómetro de ensaio electrónico -50 < +200°C

Limpar a memória
Prima o botão ON/OFF para apresentação da memória Máx./Mín.
Para limpar a memória, prima novamente o botão durante 5 a 6 segundos

Manter os dados
Prima o botão HOLD uma vez - o visor mantém a leitura
Prima o botão HOLD novamente - o visor volta ao normal

Ligar/desligar alimentação
Prima o botão On/Off uma vez
O termómetro desliga-se automaticamente decorridos cerca de 10 minutos

Instruções

Especificação
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Intervalo de medição -50˚C a 200˚C -58 ˚F a 392 ˚F

Precisão +/- 1˚C Entre -50˚C a 100˚C

No restante +/- 2,5˚C

+/- 2 ˚F Entre -58 ˚F y 212 ˚F

No restante +/- 5 ˚F

Resolução do visor
+/- 0.1 Entre -19,9 to 199˚ 

Velocidade de 
amostragem

1 seg.

Pilha 1,5 V AAA x 1 Fornecida

Tamanho do visor
36 mm (larg.) x 16 mm 
(alt.)

Tamanho da sonda 200mm Total
Comprimento do  
cabo da sonda

1m

Tamanho do 
equipamento

65 x 97 x 20mm

Medição
• Insira a sonda na substância de ensaio cerca de 25 mm
• Aguarde para estabilizar e registe a leitura

Centígrados ou Fahrenheit
• Prima o botão ˚C/˚F uma vez para seleccionar

Função da memória máxima/mínima
Prima o botão Máx./Mín. uma vez para apresentação da leitura máxima
Prima novamente Máx./Mín. para apresentação da leitura mínima
Prima novamente o botão Máx./Mín. para voltar ao visor normal
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