Manual Utilizare
Bedienungsanleitung
Users’ Manual
Mode d’emploi
Mini-Termometru Digital
Digitales Temperaturmessgerät
Mini Digital Thermometer
Pocket Thermomètre digital
FT 1000-Pocket
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THERMOMETER
HOLD

°C
°F
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POWER

30V MAX

C/ F

HOLD

5
K-TYPE THERMOCOUPLE
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RANGE：-20 C～1000C
-4 F～1832F
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TASTATURA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Display
Buton Pornit/Oprit
°C / °F buton SELECTIE
HOLD buton - OPRIRE Valoare
Capacul compartimentului bateriei
Senzor temperatura - Sonda

PACHET DE BAZA
Termometru digital tip FT-1000-Pocket, husa, baterii, manual utilizare
UTILIZARE PENTRU
Pentru masurarea temperaturii din materiale lichide
DATE TEHNICE
Unitate de Masura Temperatura ° Celsius / °F
Interval Masurare
-20°C - 1000°C / -4°F - 1832°F
Precizie
±3 % + 5°C (+8°F)
(Precizia este specificata pentru- temperatura mediului intre 18°C si 28°C si
umiditatea mai mica de
70 % RH .
Protectie intrare
30V DC or AC
Rata Citire
2,5x/secunde
Display
3 ½ digit LCD
Citire maxima “1999”
Baterii
2 x 1,5V bateri LR44 / A76 /
SR44
Dimensiuni
117 x 65 x 24 mm
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Greutate

160 gr.

OPERAREA
Porniti aparatul apasand pe tasta on / off
1) Apasati tasta on/off (2) pentru a porni aparatul
2) Apasati din nou tasta on/off (2) pentru a inchide aparatul
3) Dupa 15 minute de inactivitate a aparatului, acesta se deconecteaza
Automat
Functionarea
Cititi valoarea de pe ecran in °Ccant termometrul este pornit.
Apasati tasta °C/°F (3) pentru schimbarea unitatiide masura
este
• În cazul în care o temperaturã de dincolo de domeniul de mãsurare
,
mãsuratã, pe ecran apare "1" (suprasarcinã).
.
• Apasati HOLD (4) pentru a îngheþa o valoare mãsuratã. Apasati HOLD (4)
din nou pentru a elibera aceastã funcþie ca sa arate temperatura
masurata.
•

Întreþinere þi curãþare
INLOCUIREA BATERIILOR
În cazul în care este afiþat simbolul BAT,bateriile trebuie sã fie înlocuite. Opriþi
instrumentul, deschideti capacul bateriei, scoateti bateriile consumate, puneti
baterii noi (sã se aibã grijã de polaritate) þi închideþi capacul bateriei.
INSTRUCÞIUNI DE SIGURANÞÃ
x Va rugam respectati intocmai Instructiunile
x Citiþi cu atenþie manualul de utilizare inainte de operare
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x Nu deschideþi carcasa instrument. Reparatiile vor fi efectuate
de cãtre atelierele autorizate numai. Vã rugãm sã contactaþi dealer-ul local
x Nu scoateþi etichetele de avertizare sau instrucþiuni de siguranþã.
x Nu lãsaþi instrumentul la îndemâna copiilor.
x Nu utilizaþi instrument într-un mediu.exploziv.
x Pentru a evita þocul electric, nu folosiþi acest instrument atunci când exista
tensiuni la suprafaþa care urmeazã sã fie mãsurata, ce depãþesc 30V

x Încovoierea repetata a partii ascuþita poate duce la ruperea termocuplului.
Pentru a prelungi viata, evitati îndoirea cablului, în special în apropierea co
conectorul.
Simbolul de pe instrument indicã faptul cã operatorul
trebuie sã se refere la o explicaþie în acest manual.
GARANTIA
x Acest produs este garantat de cãtre producãtor cu original,
fara costuri in caz defecte de material þi de manoperã
in caz de utilizare normala, timp de 2 ani de la achizitionare.
x În timpul perioadei de garanþie, þi la prezentarea dovezii de cumpãrare,
produsul va fi reparat sau înlocuit (cu identice sau similare
la alegerea producãtorilor), fãrã costuri pentru piese sau manopera.
in cazul utilizarii normale a aparatului.
x Iin cazul defectarii, luati legatura cu furnizorul dumneavoastra pentru
repararea acestui produs.
x Garantia nu se acorda in cazul in care acest produs are piese distruse,
lipsa sau uzate in cazul utilizarii excesive.
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x Nu se acorda garantia in cazul scurgerii bateriei, indoire aparat, cadere
defecte ce rezuta din o utilizare defectoasa.

Excepþii de la RESPONSABILITATE
x Utilizator al acestui produs, este de aþteptat sã urmaþi instrucþiunile
indicate în manualul. Deþi toate instrumentele livrate de noi
sunt depozite în perfectã stare þi reglate, utilizatorul
este
,
de aþteptat sã efectueze controale periodice de precizie ale produsului
sia ale performantelor generale.
x Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
de rezultate de pe urma folosirii intenþionate sau defectoase sau
abuzive, inclusiv orice daune directe, indirecte, în consecinþã, þi pierderea
de profit.
x Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru pagube rezultate, þi pierdere de profit de cãtre orice
dezastru (cutremur, furtunã, inundaþii etc), incendii, accidente, sau un act
unei terþe parti þi / sau o utilizare în alte condiþii decât de obicei
x Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru orice paguba, þi pierdere de profit ca urmare a unei schimbãri de
date, pierderi de date þi întreruperea de afaceri etc, cauzate de
utilizarea produsului sau un produs inutilizabil.
x Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru orice paguba, þi pierdere de profit cauzate de utilizarea altor
decât a explicat în manualul de utilizatori.
x Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru prejudiciile cauzate de miþcarea greþit sau o acþiune din cauza
conectarii cu alte produse.
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