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GEBRUIK VAN DE THERMOMETER. 
De thermometer wordt ingeschakeld 
door de zwenkbare temperatuur-
voeler uit te klappen totdat de 
aanwijzing op het venster verschijnt. 
Het toestel wordt uitgeschakeld 
door de voeler op dezelfde wijze 
terug te zwenken tot aan de 
rubberen uitsparing aan de zijkant van het instrument. 
De voeler uitklappen tot maximaal 180°, anders kan 
het toestel defect raken. Het is aan te bevelen de 
voeler in te klappen als het toestel niet wordt gebruikt. 
Het instrument zal automatisch slapen wanneer geen 
beweging geconstateerd wordt, iedere beweging zoals 
het oppakken of gebruiken van het instrument zal de 
slaapstand opheffen. 

Het uiteinde van de voeler in 
contact brengen met het te 
meten materiaal. Het 
temperatuurgevoelige gedeelte 
bevindt zich aan het uiteinde van 
de voeler, de minimum insteek/ 
dompel-diepte dient daarom 
3 mm te bedragen. 

Het uiteinde van de temperatuurvoeler is dun 
en scherp en kan, bij onzorgvuldig gebruik 
verwonding veroorzaken. Ook kan de voeler 

heet zijn na het meten van hoge temperaturen. Altijd 
de nodige voorzichtigheid in acht nemen. 

AUTOMATISCHE ACHTERGRONDVERLICHTING. 
De thermometer beschikt over een 
lichtsensor die automatisch de 
vensterverlichting inschakelt in 
minder lichte ruimtes. De verlichting 
blijft 10 seconden aan en schakelt 
automatisch uit wanneer geen 
beweging wordt waargenomen.  

INSTELLINGEN VAN DE THERMOMETER 
De thermometer heeft twee kleine 
knoppen in het batterij-
compartiment: MENU welke 
gebruikt wordt voor invoer, opslag 
van instellingen en afsluiten van het 
menu en SET welke gebruikte wordt 
voor het selecteren van de 

gewenste instellingen. Om één of meerder instellingen 
te wijzigen verwijdert men met een kruiskopschroeven-
draaier het batterijdeksel. Klap de voeler uit om de 
thermometer in te schakelen. Instellingen zijn 
opgeslagen zodra ‘End’ wordt weergegeven. Om de 
wijzigingen te annuleren klapt men de voeler in. Druk 
op MENU om door de volgende instellingen te lopen. 
°C/°F: Druk op MENU om CorF te tonen, druk op SET 
om te wisselen tussen C en F, dit wordt in de 
rechterboven-hoek getoond.  

 

 
 
RESOLUTIE: Druk op MENU om ‘0.1°’of ‘1°’ te tonen, 

druk op SET om 
te wisselen 
tussen de twee. 
 

DRAAIEND VENSTER:  Druk op MENU om 
‘Display’ te tonen, gebruik de SET knop om de 
gewenste optie in te stellen. 

SLAAPSTAND: Druk op MENU om ‘SLEEP’ te tonen, 
gebruik de SET knop voor een vertraging tussen 10 en 
180 seconden in stappen van 10 seconden, of ‘off’ om 
de automatische slaapstand uit te zetten. 

 
SCHOONMAKEN VAN HET TOESTEL 
Maak het toestel regelmatig schoon met een 
antibacterieel reinigingsdoekje om mogelijke 
voedselrelevante bacteriegroei te vermijden. 
LET OP! IPA en andere oplosmiddelen kunnen de 
behuizing en het venster aantasten. 

BATTERIJEN VERVANGEN 
Het batterijsymbool  verschijnt wanneer de batterij 
(1x AAA) aan vervanging toe is, in deze toestand 
wordt de verlichting laag gezet om stroom te sparen. 
Het instrument blijft nauwkeurig meten, maar het is 
aan te bevelen de batterij zo snel mogelijk te 
vervangen. Maak hiervoor het batterijvak open met 
een kruiskopschroevendraaier. Verwijder de batterij 
door het klemmetje op te lichten (niet overstrekken). 
Plaats de batterij, met de pluszijde eerst en schroef het 
deksel weer dicht.  
N.B. Niet te veel kracht gebruiken bij het aandraaien, 
de afdichting geschiedt met de rubberen strip. Op 
internet is een instructievideo beschikbaar. 

FOUTMELDINGEN 
De indicatie ‘Lo’ op het venster geeft aan dat de 
temperatuur onder het bereik is. ‘Hi’ geeft aan dat de 
temperatuur boven het bereik van de thermometer is. 
‘Err’ geeft aan dat er een fout is in de sensor. Als deze 
melding blijft duren, toestel terug zenden naar uw 
leverancier. 

GARANTIE 
De garantietermijn voor de Thermapen thermometer 
bedraagt 2 jaar na datum van aankoop en heeft 
uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die 
door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. 
Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, 
overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van 
garantie uitgesloten.

 

 


