
Инструкции за преносим уред за измерване на температура P300W 

( Кат.№ 31.1020К ) 
 

 
Пускане в експлоатация 

- Отлепете защитното фолио от екрана. 

- Отворете отделението за батериите на задната страна на уреда и извадете защитната подложка за 

прекъсване на батерията. 

Термометърът е готова за работа веднага след поставяне на батериите. 

 

Бутон (ON / OFF) 

Термометърът се включва и изключва с този бутон. 

Термометърът се изключва автоматично след около 15 минути , ако бутон (ON / OFF) не бил натиснат 

през това време. 

 

Бутон ( ° C / ° F) 

С този бутон е предвидено превключване на показанията между ° C и ° F. 

Активната мерна единица за температурата се запазва след изключване. 

 

Бутон (HOLD ) 

Моментната температурно показание на дисплея се задържа при натискане на този бутон . Когато бутона 

HOLD се натисне отново, термометъра се връща в режим на измерване и показание на действителната 

температура. . 

 

Бутон ( MODE) 

При първо натискане бутона MODE, на дисплея се показва максималната стойност на температурата при 

поредица от измервания. Съответно при следващо натискане на този бутон се показва минималната 

температура. При третото натискане на този бутон термометъра се връща към нормалното показване на 

действителните стойности на температурата. 

За нулиране на MAX и MIN стойности, задръжте натиснат бутона MODE за около 3 секунди. 

 

Бутона за осветление. 

При натискане на този бутон дисплея се осветява за около 5 секунди, след което осветлението се 

изключва автоматично . 

 

Технически данни 

Обхват на измерване: от -40 ° C до 200 ° C 

Резолюция: 0, 1 ° C  

Точност: ± 0,5 ° C от -10 ° С до 100 ° С 

                 ±2 ° C в останалия обхват 



Допустим диапазон на работната околна температура: от 0 ° C  до +40 ° C 

Захранване: батерии  АА 1,5V – 2бр., живот на батерията приблизително една година (в зависимост от 

общото време на използване на осветлението) Заб.: При безмислени показания или избледняване на 

екрана сменете батериите 

Размери: 130 х 70 х 25 mm ( Д х Ш х В) 

Тегло: 130 гр  

 

Поддръжка: 

- пазете уреда на сухо място. 

- Не излагайте уреда на вибрация или шок, както и на екстремно високи температури 

- Почиствайте с мека влажна кърпа. Не използвайте разтворители или измиващи препарати. 

- Ако уреда не работи коректно, сменете батериите според указанията. 

 

Гаранционни условия и безопастност: 

- Този уред е с фабрична гаранция – 2год. от датата на закупуване 

- Този уред трябва да се пази далеч от деца. 

- При изтичане срока не експлоатация и повреда на уреда той трябва да се изхвърли на указаните за 

това места. 

- Всички компоненти на този уред могат да бъдат рециклирани. 

- Този уред отговаря на стандарта EN 13485, EN 13486, отговаря на изискванията на HACCP и е 

обект на регулярна годишна проверка. 

 

 Производител: TFA Dostmann GmbH, Germany 

 Страна на произход: Германия 

 Представител за България: Микросис Ко ООД, 

 София, ул. 21-ви Век №13 офис №3 
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