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Bedienungsanleitung 
Users’ Manual 
Mode d’emploi 

 
TERMOMETRU CU 1 SONDA  
Thermocouple Thermometer 

Thermomètre digital LCD à 1 canal  
FT 1300-1 
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TASTATURA 
 
  1) Sonda - termocuplu - tip K 
  2) Display 
  3) On/Off buton  
  4) Lumina  
  5) Max-functia  
  6) Rezolutia 0,1°C  
  7) HOLD - “inghetare valoare” 
  8) Rezolutia 1°C  
  9) Compensator temperatura  
10) Comutator pentru  ° Celsius 
11) Comutator pentru ° Fahrenheit 
12) Comutator pentru Kelvin 
13) ¼“ Conector trepied (parte spate) 
14) Holder (parte spate)  
15) Compartiment baterii (parte spate) 
 
   KIT LIVRARE  

 
   ACCESORII OPTIONALE  
 

 
  DATE TEHNICE  
 

Termometru FT 1300-1, sonda de sârmã flexibilã TP-300, baterie, husa, 
manual.

Flexibila sonda de sârmã K-tip de element Ø 2,5 mm, toate-tipurile de 
sondã K-tipul de element Ø 3 mm, din oþel flexibil sonda K-tip de element 
Ø 2 mm, temperatura de suprafata sonda K-tip de element, unghi drept 
temperatura de suprafata sonda K-tip de element.
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Scala Temperatura Celsius (°), Fahrenheit (°) sau  Kelvin (K)  
Domeniu Temperatura -50°C - 1300°C / -58°F - 2000°F /   

 223K - 2000K 
Rezolutie  1°C or 1°F / 0,1°C or 0,1°F / 1K 
Precizie  -50°C - 0°C ± 2°C 
 0°C - 1000°C ± (0,5 % citire + 1C°) 
 1000°C - 1300°C ± (0,8 % citire + 1°C) 
 -58°F - 32°F ± 4°F 
 32°F - 2000°F ± (0,5 % citire + 2°F) 
 223K - 273K ± 5K 
 273K - 2000K ± (1,0 % citire +2 K) 
 
Precizia este specifica pentru temperatura in intervalul  18°C la  
28°C (64°F la 82°F). 
 

Coeficient temperatura
 
 
 
Protectie Intrare 60V CC sau  24V AC 
Rata citire  2,5 ori pe secunda  
Conector intrare 
 
 
Display 31/2 digiti LCD cu citire maxima pana la 
  “1999” 
Bateria Standard 9V baterie 
Dimensiuni  162 × 76 × 39 mm 
Greutate 210 gr. 
Sonda livrata  
 
 
Precizie sonda  ±2,2°C sau  ±0,75 %  
 (care este mai mare) intre 0° -800°C 
Temperatura de lucru 0°C - 50°C (32°F - 122°F) 
Temperatura depozitare -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) 
Umiditate relativa 0 % - 80 % la 0°C - 35°C / 32°F - 95°F 

0,1 ori specificatii pentru precizie aplicabilã pe 
° C de la 0 ° C la 18 ° C þi 28 ° C la 50 ° C 
(32 ° F la 64 ° C þi 82 ° C la 122 ° C).

Standard termocuplu conectori miniatura (lame 
plate distanþate centrat 7,9 mm de centru)

Termocuplul de tip "K" 4 picioare sonda 
Lungime 1000 mm (cu bandã de teflon izolatã) 
Izolaþie temperatura max. 260 ° C/500 ° F
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 0 % - 70 % la 35°C - 50°C / 95°F - 122°F 
 
 
 
 
OPERAREA  
 
Selectarea scalei de temperatura: 
 

 
Afiþaj de suprasarcinã (1) 

 
HOLD mod  

 

• Citirile sunt afiþate fie în grade Celsius (° C), Fahrenheit (° F) sau 
Kelvin (K) În cazul în care termometrul este pornit,. aceasta este setat 
la scara care a fost utilizat atunci când termometrul a fost oprit. Pentru 
a schimba scala de temperatura, apãsaþi Tastele ° C (10), ° F, (11) sau 
K (12). 

• Selectarea rezoluþia de afiþare Termometrul permite douã opþiuni de 
rezoluþie. Pentru aceasta apãsaþi butonul (6) sau (8): De inalta 
rezolutie: 0,1 ° C sau 0,1 ° F Rezoluþie micã: 1 ° C sau 1 ° F Pentru 
mãsurãtori în grade Kelvin rezoluþia nu poate fi schimbat.

• afiþaj digital va indica "1" în cazul în care de intrare depãþeþte Gama de 
mãsurare selectate. 
• În cazul în care mai sus de mãsurare 199.9 °, modifica rezoluþia de 1 °. 

Verificati conexiunea conectorului termocuplu este în mod corespunzãtor 
þi clamele nu sunt rupte.

• Apãsaþi tasta HOLD pentru a intra în modul de aþteptare de date.HOLD 
icon este afiþat. Atunci când este selectat modul HOLD, termometru ingheata 
lecturi curente þi opreþte toate mãsurãtorile ulterioare. 
• Apãsaþi din nou tasta HOLD pentru a pãrãsi modul HOLD þi pentru a 
reporni efectuarea mãsurãtorilor.
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MAX mod  

 
Modul Lumina  
 

 
Tc (temperatura compensare ) modul de verificare 

 
CURATARE SI INTRETINERE 
 
Schimbare baterii  
 
• Daca             este afisata, trebuie inlocuita bateria de 9V . 
• Inchideti termometrul si deconectati sonda de temperatura . 
• Scoateþi tocul de cauciuc care înconjoarã întregul aparat de trãgându-l  
• peste partea de sus a termometrului . 
• Scoateþi þurubul de pe partea din spate a termometrului  
• Deschideti capacul si inocuiti bateria de 9V  
• Remontati in ordine inversa.  
 
INSTRUCTIUNI SIGURANTA 
 
x Vã rugãm sã urmaþi instrucþiunile date pana acum în manualul de utilizare . 

• Apãsaþi tasta MAX pentru a intra în modul MAX. Termometrul apoi 
inregistreaza si actualizeazã valorile maxime þi MAX pictogramã apare pe 
ecran. 
• Apãsaþi tasta MAX din nou pentru a ieþi din modul de înregistrare MAX. 
În modul MAX, apãsaþi tasta HOLD pentru a opri înregistrarea, apãsaþi 
HOLD din nou pentru a relua înregistrarea.

• Apãsaþi tasta de iluminare pentru a porni lumina de fundal LCD funcþie. 
luminarea LCD se va opri automat dupa aproximativ 5 secunde dupã ce 
tasta este eliberatã

• Apãsaþi þi þineþi apãsat "Tc" tasta pentru a intra în modul de verificare 
compensare de temperaturã. Termometrul va afiþa temperatura dn 
interior.
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 GARANTIE  

?  Citiþi cu atenþie manualul de utilizare înainte de utilizare. 
?  Nu deschideþi carcasa instrumentului. Reparaþiile ar trebui sã fie efectuate 
de cãtre atelierele autorizate numai. Vã rugãm sã contactaþi dealerul local. 
?  Nu scoateþi etichetele de avertizare sau instrucþiunile de siguranþã. 
?  Pãstraþi instrumentul departe de copii. 
?  A nu se utiliza instrumentul în mediul exploziv. 
?  Pentru a evita þocul electric nu folosiþi acest instrument atunci când 
tensiunile la suprafata care urmeazã sã fie mãsuratã depãþesc 30V CC sau 
30 CA efective. 
?  repetatele indoiri bruste poate deteriora si duce la deteriorarea 
termocuplului. Pentru a prelungi durata de viata , pentru a evita îndoire 
ascuþite în conduce, în special în apropierea conectorului.

Simbolul de pe instrumentul indicã faptul cã operatorul 
trebuie sã se refere la o explicaþie în acest manual.

- Acest produs este garantat de cãtre producãtor catre originalul
cumpãrãtor sã fie liber de defecte de material si de manoperã în conditii
de utilizare normalã pentru o perioadã de doi (2) ani de la data de de
cumpãrare.
- timpul perioadei de garantie, si la prezentarea dovezii de cumpãrare,
produsul va fi reparat sau înlocuit (cu identic sau similar model la
alegerea producãtorilor), fãrã taxa vreuneia dintre parti sau manopera.
- În cazul unui defect vã rugãm sã contactati distribuitorul de unde ati
achizitionat acest produs initial.
- garantia nu se aplicã la acest produs, în cazul în care a fost utilizat în
mod abuziv, abuzat sau modificat.
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EXCEPTII PRIVIND RESPONSABILITATEA 

 

- Fãrã a limita cele de mai sus, scurgerea bateriei, îndoire sau renuntarea 
la unitatea sunt presupuse a fi defecte care rezultã din utilizare
necorespunzãtoare sau abuzivã.

-Utilizatorul acestui produs este de asteptat sã urmeze instructiunile 
date
în manualul de utilizare, Desi toate instrumentele aflate in depozit sunt 
în
stare perfectã si ajustate, utilizatorul este de asteptat sã efectueze
verificãri periodice ale produsului privind precizia si performanta 
generalã.
-Producãtorul, sau reprezentantii sãi, nu îsi asumã responsabilitatea de
rezultatelor unei utilizãrii defectuoase sau intentionate sau de abuz 
inclusiv
orice directa sau indirecta, daune, si pierderi de profit.
-producãtorul, sau reprezentantii sãi, nu îsi asumã responsabilitatea 
pentru
consecinte daune, si pierderi de profit de cãtre orice dezastru 
(cutremur,
furtuna, inundatii etc), incendiu, accident, sau un act de o treime partid 
si /
sau o utilizare în alte scopuri decât conditiile obisnuite.
-producãtorul, sau reprezentantii sãi, nu îsi asumã responsabilitatea 
pentru
orice deteriorarea si pierderea de profit din cauza unei schimbare a
datelor, pierdere de date si întreruperea de afaceri etc, cauzatã de
utilizarea produsului sau a unui produs inutilizabil.
-producãtorul, sau reprezentantii sãi, nu îsi asumã responsabilitatea 
pentru
orice deteriorare si pierdere de profit cauzatã de altã utilizare decât cea
explicata în manual.
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