
ScanTemp 450 – Infraraudonųjų spindulių termometro naudojimo instrukcija 

1. Prieš naudojan s:
● A džiai perskaitykite naudojimosi instrukciją.
● Sekdami instrukcijos nurodymais apsaugosite prietaisą nuo galimos žalos, be to, bus 

už krintos Jūsų teisės, kurių netektumėte dėl defektų, atsiradusių ne nkamo naudojimosi 
metu. Gamintojai neatsako už galimą žalą naudojan s prietaisu ne pagal instrukciją. 

● Taip pat, gamintojai neatsako už ne kslius prietaisų duomenis bei dėl to kylančias pasekmes.
● Prašome atkreip  dėmesį į saugaus naudojimosi prietaisu reikalavimus! 
● Patariama šią instrukciją išsaugo  iškilusiems klausimams spręs .

2. Prietaiso paskir s bei privalumai:
● ScanTemp 450 infraraudonųjų spindulių termometras yra bekontak s, turin s termoporinio 

zondo (Thermocouple) jung . Norėdami išmatuo  paviršiaus temperatūrą nukreipkite 
termometrą į objektą ir paspauskite matavimo mygtuką. Po mažiau nei sekundės ekrane bus 
parody  matavimo duomenys. Prijungus išorinį termoporinį zondą (komplektacijoje 
nepridedamas) ScanTemp 450 gali matuo  temperatūrą iki 1400°C.

● Atstumo iki objekto ir matavimo sri es diametro santykis (matymo laukas) yra 12:1. Norint 
gau  kslius matavimus, reikia už krin , kad objekto dydis yra mažesnis nei matavimo 
plotas (S). Atstumas iki objekto (D), matavimo plotas (S).

3. Savybės:
● 2 x 1,5 voltų AAA baterijos (pridedamos) 
● Didelis LCD ekranas su foniniu apšvie mu
● Vartotojo sąsaja, kuria lengva naudo s: 3 mygtukų sistema bei įjungimas
● Galimi matema niai skaičiavimai: Max; Min ir DIF; AVG
● Automa nis išsijungimas per 1 minutę
● Viduje precizinis K po termoporinio zondo termometras

4. Jūsų saugumui:
● Šis prietaisas skirtas naudo  k viršuje nurodytai paskirčiai. 
● Savavališkas prietaiso taisymas, modifikacijos ar pakei mai yra draudžiami.

 Atsargiai! Pavojus susižeis : 
● Nenutaikykite prietaiso į akis.



● Laikykite prietaisą ir baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
● Baterijų negalima mes  į ugnį, joms sukel  trumpojo jungimo, išardy

arba įkrau . Sprogimo pavojus!
● Baterijose yra pavojingos rūgš es. Išsikrovusios baterijos turi bū

pakeistos iškart, kai tai įmanoma, kad būtų užkirstas kelias galimai
žalai dėl rūgš es ištekėjimo.

● Negalima naudo  senų baterijų kartu su naujomis arba skir ngų pų
baterijų. Išimant baterijas su tekančia rūgš mi dėvėkite apsaugines
pirš nes ir akinius, kurie yra atsparūs rūgščiai.

● Nenaudojant prietaiso ilgą laiką, išimkite baterijas.

 Svarbi informacija apie produkto saugumą!

EMC/RFI 
● Atlikto matavimo duomenis gali paveik  tai, kad prietaisu naudojamasi radijo bangų 

elektromagne niame lauke, kurio s prumas siekia apie 3 voltus metre. Prietaiso būklė nebus
paveikta visam laikui.

● Prietaisas negali bū  naudojamas ar  i n aukštos temperatūros šal nių, prietaisų  
skleidžiančių vibraciją bei panašių trikdžių. 

● ScanTemp 450 turi bū  laikomas kambario temperatūroje nuo –20°C iki +65°C.
● Turi bū  palaikoma lazerio taikiklio švara.
● Infraraudonųjų spindulių lęšis yra jautriausia ScanTemp prietaiso dalis. Turi bū  palaikoma 

lęšio švara, todėl lęšį galima valy  k naudojant švelnų audinį ar medvilnės krapštuką su 
vandeniu ar medicininiu alkoholiu. Prieš naudojan s ScanTemp 450 prietaisu reikia leis  
lęšiui pilnai nudžiū .

● Nepalikite prietaiso šalia karštų objektų.

5. Prietaiso dalys
Nutaikykite ScanTemp450 prietaisą į objektą ir norėdami pamaty  paviršiaus temperatūrą spauskite 
Matavimo mygtuką (6).



1. LCD ekranas
2. Mygtukas aukštyn
3. Mygtukas žemyn
4. Režimo pasirinkimas
5. Termoporinio zondo 
jung s

6. Matavimo mygtukas
7. Infraraudonųjų spindulių lęšis
8. Lazerio taikiklis
9. Baterijų dangtelis

  Numatytasis ekranas

Įjungus infraraudonųjų spindulių funkciją,
ScanTemp 450 skleidžia standar nę 0,95 emisiją.

→ Norėdami pamaty  daugiau ekrano funkcijų (parodyta žemiau), spauskite Režimo mygtuką (4):

Norėdami koreguo  emisiją spauskite Emisijos mygtuką (4). Emisija gali bū  
keičiama nuo 0,10 iki 1,00.

Norėdami pamaty  paviršiaus temperatūrą, spauskite Matavimo mygtuką (6).
Norėdami pamaty  pasku nio matavimų periodo maksimumą (MAX), minimumą
(MIN), skirtumą tarp MAX ir MIN (DIF) bei vidurkį (AVG), toliau spauskite Režimo 
mygtuką (4).

Norėdami pakeis  ribas, kurias pasiekus gaunami aukštų matavimų rezultatų 
(HAL) arba žemų matavimų rezultatų (LAL) pranešimai, spauskite Žemyn 
mygtuką (2) arba Aukštyn mygtuką (3). Pavyzdžiui, jei matuojama temperatūra 
yra 27 °C < LAL 27.1 °C, piktograma „Low“ atsiras ekrane ir girdėsite signalą.

Matavimų ribos: -60 .. +500 °C.

→ ScanTemp automa škai išsijungs, jei bus paliekamas nenaudojamas ilgiau nei 60 sekundžių, 
nebent veiks PRB režimu.

Termoporinio zondo matavimo funkcijos:



Spauskite Režimo mygtuką (4), kol LCD ekrane atsiras PRB.
Prijunkite termoporinį zondą prie Scan Temp 450 jung es (5) ir įkiškite zondą į objektą arba padėkite 
jį ant objekto, temperatūra bus parodoma šalia PRB piktogramos. 

→ ScanTemp 450 automa škai išsijungs, jei bus paliekamas nenaudojamas ilgiau nei 12 minučių PRB 
režimu.
→ Matavimų ribos: nuo -64 iki +1400 °C.

Po aukštos temperatūros matavimo, zondas gali bū  KARŠTAS kol atvės.

Mygtukai:
Numatytajame 
ekrane:
Max, Min, DIF, AVG,
HAL, LAL, PRB

Norėdami įjung /išjung  (ON/OFF) infraraudonųjų spindulių užrakinimo 
režimą, spauskite užrakinimo mygtuką „Lock“.
Spauskite „°C/°F“ mygtuką konvertavimui tarp °C ir °F.

Visuose režimuose: 
laikykite Matavimo 
mygtuką (6)

Norėdami įjung / išjung  (ON/OFF) foninį apšvie mą, spauskite 
užrakinimo mygtuką „Lock“.
Norėdami įjung / išjung  (ON/OFF) lazerio funkciją, spauskite „°C/°F“ 
mygtuką.

Baterija:

Gera baterija Baterijos įkrovimo lygis žemas
Išsekusi baterija

Matavimai galimi Baterija turi bū  pakeista, 
tačiau matavimai galimi 

Matavimai nėra galimi 

Kai „Baterijos įkrovimo lygis žemas“ piktograma parodo, kad yra žemas baterijos įkrovimo lygis, 
baterija turi bū  iškart pakeičiama dviem AAA 1,5V baterijomis. 
Atkreipkite dėmesį: yra svarbu išjung  prietaisą prieš pakeičiant baterijas, kitaip ScanTemp 450 
veikimas gali sutrik .

6. Trikdžių šalinimas 
→ „Baterijos įkrovimo lygis žemas“ piktograma parodo, kad yra 
žemas baterijos įkrovimo lygis.
→ Baterija turi bū  iškart pakeičiama dvejomis AAA (LR6), 1.5V
baterijomis.



→ Pa krinkite modelį su arba be šios funkcijos.
→ Pakeiskite baterijas.

→ „HI“ yra rodomas, kai matuojama temperatūra yra už nustatytų 
HAL ribų.
→ Iš naujo nustatykite HAL arba pasirinkite objektą, a nkan  
nustatymus.

→ „LOW“ yra rodomas, kai matuojama temperatūra yra už nustatytų
LAL ribų.
→ Iš naujo nustatykite LAL arba pasirinkite objektą, a nkan  
nustatymus.

→ Esant įspėjimui apie trikdžius yra bū na perkrau  ScanTemp 450 
prietaisą.
→ Norėdami perkrau  ScanTemp 450 prietaisą, palaukite kol 
prietaisas automa škai išsijungs, išimkite baterijas ir palaukite 
mažiausiai 1 minutę. Tuomet įdėkite atgal baterijas ir įjunkite 
prietaisą.
→ Jei įspėjimas apie trikdžius lieka, susisiekite su Aptarnavimo centru
dėl tolimesnės pagalbos. 

7. Atliekų šalinimas 
Šis prietaisas buvo pagamintas naudojant kokybiškas medžiagas ir dalis, kurios gali bū  perdirbamos 
ir panaudojamos darkart.

Neišmeskite baterijų bei įkraunamų baterijų su namų atliekomis! Jūs, kaip 
vartotojas, esate įpareigotas nuneš  baterijas į netoliese esančią parduotuvę arba 
surinkimo punktą, kuris a nka šalies ar regiono reikalavimus tam, kad būtų 
už krinta aplinkos apsauga. Prietaise esančių sunkiųjų metalų simboliai: Cd=kadmis,
Hg=gyvsidabris, Pb=švinas.
Prietaisas pažymėtas pagal EU Elektrinės ir Elektroninės Įrangos Atliekų Direktyvą 
(EU Waste Electrical and Electronic Equipment Direc ve (WEEE)).  Neišmeskite šio 
prietaiso kartu su namų atliekomis. Vartotojas yra įpareigotas nuneš  neveikiančius 
prietaisus į tam skirtą elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad būtų 
už krintas tvarus atliekų šalinimas.

Simbolių paaiškinimas



Šis ženklas rodo, kad produktas a nka EEC direktyvos reikalavimus ir buvo išbandytas 
pagal nurodytus testavimo metodus.

8. Techniniai parametrai:
Matavimo infraraudonaisiais spinduliais ribos: -60 .. +500 °C (-76 .. +932 °F)
Temperatūros ribos termoporiniui zondui: -64 ... +1400 °C (-83.2 ... +1999 °F)
Prietaiso veikimo aplinka: 0 .. +50 °C (32 .. 122°F)
Prietaiso laikymo sąlygos: -20 .. +65 °C (-4 .. 149°F)
Reagavimo laikas: 1 sekundė
Op nė raiška: 12:1
Emisija: 0.10~1.00 (žingsnis 0,01)
Režimai: MAX, MIN, dIF, AVG, HAL, LAL, PRB, Lock
Baterijos veikimo laikas: bent 140 valandų nuola nio naudojimo 

(nenaudojant lazerio ir foninio apšvie mo)
Išmatavimai: 141 x 134 x 42 mm
Svoris: 186 g kartu su baterijomis

Svarbu: informacija gali pasikeis  be išanks nio perspėjimo.
Medžiagų emisijos reikšmių lentelę rasite puslapiuose 37/38.

Importuotojas: 
UAB „Korner Group“ 
Žemaičių g. 44, Kaunas. 
+3706681742 
www.ekorner.lt 


