AX-9341 - Digitale thermometer

1. Functies
- AAN/UIT
- H/T
- IP 67
- AUTOMATISCHE UITSCHAKELING NA 1 UUR

2. Kenmerken
- RVS sonde
- 1 seconde standaardtijd van temperatuurmeting
- Indicatie van lege batterij

3. Technische gegevens
- Meetbereik
-50°C - +150°C of -58°F - +302°F
- Resolutie
0,1° voor -19,9° - +199,9°, voor andere 1°
- Nauwkeurigheid
±1°C voor het bereik -20°C - +150°C, voor andere bereiken boven ±2°C; ±1,8°F voor het bereik -4°F - +302°F,
voor andere bereiken boven ±4°F
- Omgevingstemperatuur voor kunststofbehuizing
0°C - +50°C of +32°F - +122°F
- Batterij
1x1,5V type ”393” of gelijkwaardig

4. Installatie
- Haal de thermometer voorzichtig uit de verpakking.
- Open het deksel van de batterijhouder en plaats er de batterij erin. Sluit vervolgens het deksel van de
houder.
- Bind de kabel van de sensor los - de thermometer is klaar voor gebruik.
- Vervang de batterij door een nieuwe als er op het display de indicatie van een lege batterij verschijnt.

5. Bediening
- AAN/UIT - druk op de knop ”ON/OFF” om het apparaat in/uit te schakelen.
- H/T - druk op de knop ”H/T” om de gemeten waarde te bewaren. Het knipperende symbool HOLD op het
display geeft aan dat de aflezing wordt vastgehouden.

6. Voorzorgsmaatregelen
- Voor de beste resultaten moet de meetpunt ten minste 10 mm worden ondergedompeld in de geteste stof.
- Controleer of de batterij met de polariteit in de juiste richting geplaatst is, zoals op de batterijhouder is
aangegeven.
- Haal de batterij eruit als u het apparaat langere tijd niet gebruikt en tijdens de opslag.
- De thermometer mag niet in ovens en magnetrons worden gebruikt of geplaatst.
- De kunststof O-ring moet na opening van het deksel van de batterijhouder in de juiste positie worden geplaatst om de waterdichtheid te waarborgen (geldt alleen voor producten die de functie van waterdichtheid
hebben).
- De thermometer moet alleen zoals beoogd worden gebruikt, bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

7. Batterijen vervangen

