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Obsluha
Přístroj zapněte stiskem tlačítka  

ON / OFF; na 1 vteřinu se 
rozsvítí všechny segmenty displeje 
a automaticky se spustí funkce 
CalCheck ®, aby ověřila přesnost 
teploměru. Zpráva CAL a -0- 
zanamená, že přístroj pracuje dle 
specifikace a je tedy připraven k 
použití. 

Při měření teploty mějte na 
paměti že:

• Teplotní senzor je umístěn ve 
špičce nerezové sondy.

• Vždy ne nezbytné vyčkat několik 
vteřin, až se odečet stabilizuje.

Nastavení
Nastavit lze jednotky měření (°C 

nebo °F) a čas samovolného vy-
pnutí. Režim nastavení aktivujete 
stiskem tlačítka SET, umístěného 
v prostoru pro baterii. Jednou 
pro změnu jednotek, dvakrát pro 
nastavení času vypnutí.

• Tlačítkem ON / OFF přepínáte 
mezi jednotkami. Volbu potvrdíte 
jedním stiskem tlačítka SET 
a pokračujte v nastavení času 
vypnutí.

• Tlačítkem ON / OFF volíte 
mezi možnostmi: 8 minut („d08“ 
- přednastavená hodnota), 60 
minut („d60“), nebo zabloková-
ní automatického vypnutí  
(„d--“). Jedním stiskem tlačítka 
SET změny uložíte a pokraču-
jete v normálním režimu měření.

Výměna baterie
Baterii ( 1x CR2032) je potřeba 

vyměnit, pokud bliká symbol bate-
rie, nebo nejde teploměr zapnout. 
Pokud byl teploměr ponořen do 
vody, pečlivě jej osušte. Otevřete 
prostor pro baterii a vyměňte ji. 
Dbejte přitom na správnou polaritu. 
Kryt nasaďte zpět a pootočte.

Řešení problémů
Zpráva „CAL“ a „Err“ značí, 

že měření nebude v přesnosti 
garantovaných parametrů, ovšem 
zůstane provozuschopný.

„---“signalizuje, že měřená tep-
lota je mimo rozsah přístroje, nebo 
že je přerušen kontakt s teplotním 
čidlem.

„Err1“ je způsobena neočeká-
vaným resetem přístroje.

„Err2“ oznamuje funkční poru-
chu při měření teploty.

Tyto dvě poruchy lze odstranit 
resetováním přístroje jeho vypnu-
tím za zapnutím tlačítkem  
ON / OFF. Pokud chyba přetrvá-
vá, kontaktujte zastoupení Hanna.

Záruka
Na tento přístroj poskytujeme 

záruku 24 měsíců. Záruka se vzta- 
huje na případné vady zpracování 
nebo materiálu za předpokladu, 
že přístroj používáte k určeným 
účelům v souladu s našimi pokyny.


