GE
EBRUIKSINSTRUCTIE
E
Su perFast Th
hermapen
 thermomeeter
GEBRUIK V
VAN DE THE
ERMOMETE
ER.
De thermom
meter wordt ingeschakeld
d door de
zwenkbare temperatuurrvoeler uit te klappen totd
dat de
aanwijzing o
op het venste
er verschijnt. Het toestel wordt
uitgeschake
eld door de voeler
v
op dez
zelfde wijze tterug
te zwenken in de verzon
nken rubbere
en uitsparing
g aan
de zijkant va
an het instrument. De vo
oeler uitklapp
pen tot
maximaal 180°, anders kan het toes
stel defect ra ken.
Het is aan te bevvelen
de voeler
v
in te kllappen
als het
h toestel niiet
word
dt gebruikt.
Het uiteinde van
n de
temp
peratuurvoeller is
dun en scherp e
en kan,
bij onzorgvuldig
o
gebrruik verwond
ding
vero
oorzaken. Alttijd de
nodige voorzichttigheid
cht nemen.
in ac
Het uiteinde van
n de
ontact brenge
en met het te
e meten mate
eriaal,
voeler in co
atuurgevoelig
ge
respectievelijk medium. Het tempera
evindt zich aa
an het uiteind
de van de vo
oeler,
gedeelte be
de minimum
m insteek, resspectievelijk indompeldie
epte
dient daarom
m tenminste 3 mm te bed
dragen.
INSTELLIN
NGEN VAN DE
D THERMO
OMETER
or
De thermom
meter heeft vier
v schuifsch
hakelaars voo
voorkeurinsstellingen welke met een paperclip zij n te
bedienen en
n één drukscchakelaar ‘Trrim Adjust’ w
welke
achter het b
batterijdeksel zijn ondergebracht.
Zie afbeeldiing met voorrkeurinstelling
g fabrikant.

Schakelaar 1 niet in ge
ebruik
Schakelaar 2 resolutie
e
om de re
esolutie te ve
eranderen va
an
0,1°C (voorkeurinste
elling) naar 1°°C,
schakela
aar omhoogs
schuiven, van
n de
batterij af.
a
Schakelaar 3 Auto-Offf
om de Auto-Off
A
functtie uit schake
elen
(voorkeu
urinstelling – 10 minuten)),
schakela
aar omhoogs
schuiven of w
wel in
de richtin
ng van de ba
atterij af.
Schakelaar 4 kalibratie
e
voor norrmale omstan
ndigheden iss het
niet aan te bevelen de
d ‘Trim Adju
ust’ te
gebruike
en.

SCHOONMA
AKEN VAN HET TOEST
TEL
Maak het toe
estel regelmaatig schoon met een
antibacteriee
el reinigingsddoekje om mogelijke
m
voedselrelev
vante bacteriiegroei te vermijden.
BATTERIJE
EN
VERVANGE
EN
Vervang de
batterijen als
s het
batterijsymbool
zichtbaar is op het
venster. Hoe
ewel het
toestel norm
maal en
nauwkeurig blijft
functioneren
n, is het
aan te bevellen de
batterijen bij de
eerstvolgend
de gelegenheeid te vervan
ngen. Gebruik een
munt om hett batterijdekssel te openen
n. Verwijder de
batterijen do
oor de spanvveer terug te duwen waarrbij
men de thermometer onddersteboven
n houdt. Vervvang
beide batterijen, plus poool boven, deksel terug
plaatsen.
FOUTMELD
DINGEN
De indicatie ‘Lo’ op het vvenster geeftt aan dat de
temperatuurr onder het bbereik is. ‘Hi’ geeft aan da
at de
temperatuurr boven het bbereik van de
e thermometer is.
‘Err’ geeft aa
an dat er eenn fout is in de
e sensor. Alss deze
melding blijftt duren, toesstel terug zen
nden naar uw
w
leverancier.
EMC/RFI
De werking van
v het toesstel kan nade
elig worden
beïnvloed on
nder invloed van een hoo
ogfrequent
elektromagn
netisch veld.
SPECIFICATIE
meetbereik
k:
-49,99299,9 °C
resolutie:
0,1°C
C of 1°C, insttelbaar
nauwkeurig
gheid: ±0,4°°C (-49,9 tot 199,9°C) ±1°C
(200 tot 299,9°C))
therm
sensor:
mokoppel typ
pe K
2 x 3 V lithium kn
noopcel batte
erij,
voeding
type CR2032
gebruiksdu
uur:
gebruuiksduur battterijen ca. 15
500
uur
14 m
aanwijzing:
mm LCD karakters
afmetingen
n:
19 x 447 x 153 mm
m
gewicht:
97 g.
GARANTIE
De garantiettermijn voor dde SuperFas
st Thermape
en
thermometer bedraagt 2 jaar na datu
um van aankkoop
en heeft uits
sluitend betreekking op defecten aan het
h
toestel die door materiaaal- of fabricag
gefouten zijn
n
ontstaan. Sc
chade die terrug is te voerren op natuu
urlijke
slijtage, overbelasting off onoordeelku
undig gebruik is
van garantie
e uitgesloten..

www.metre
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