THERMAPEN Professional naudojimo instrukcija
TERMOMETRO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS –
termometras įjungiamas atlenkiant matavimo
zondą, o išjungiamas pilnai jį užlenkiant, iki kol
zondas įsideda į guminį laikiklį. Zondas neturėtų
būti atlenkiamas daugiau nei 180 laipsnių kampu.
Kai termometras nenaudojamas rekomenduojama
jį laikyti su užlenktu zondu. Termometras
automatiškai išsijungs tam tikrą laiką juo
nesinaudojus, kad jis vėl įsijungtų užteks pajudinti
zondą.
Temperatūros sensorius yra zondo smaigalyje, tad
matuojant užtenka įkišti tik jo galiuką, bet ne
mažiau nei 3 mm. Zondo smaigalys yra labai aštrus,
tad reikia elgtis atsargiai, taip pat kaip ir pamatavus
itin karštą medžiagą, nes zondas dar gali būti
įkaitęs.

IŠMANUSIS APŠVIETIMAS – šis termometras turi
šviesos daviklį, kuris aptikęs, kad yra prastai
apšviestoje aplinkoje, automatiškai įjungia ekranėlio
apšvietimą. Apšvietimas išsijungia po 10 sekundžių jei
prietaisas yra nenaudojamas.

TERMOMETRO KONFIGURAVIMAS – termometras turi du
mažus mygtukus šalia baterijos dangtelio: MENU, kuris
yra naudojamas įeiti, išsaugoti ir išeiti iš konfigūravimo
meniu, SET, kuris naudojamas pasirinkti norimus
nustatymus. Norėdami pakeisti esamus nustatymus,
atidarykite baterijos dangtelį naudodami (PZ1) atsuktuvą.
Atlenkite zondą, kad įjungtumėte termometrą.
Nustatymai yra išsaugomi, kai parodomas užrašas 'End'. Nustatymai atšaukiami,
paprasčiausia užlenkiant zondą.
Paspauskite mygtuką MENU, kad peržiūrėtumėte šiuos nustatymus:
STANDARTINIS MENIU CIKLAS:

RESOLUTION (rezoliucija) - paspauskite MENU kad rodytų '0.1°' arba '1°' ,
paspauskite SET, kad pasirinktumėte norimą rezoliuciją.

SCREEN ROTATION (ekrano apvertimas)- paspauskite MENU kol ekrane
parodys 'Display', naudodami mygtuką SET pasirinkite norimą ekrano
apvertimo nustatymą. Galite pasirinkti, kaip jis apsivers, 360, 180 laipsnių ar
bus užfiksuotas tam tikroje pozicijoje.

AUTO OFF/SLEEP MODE (automatinio išsijungimo/miego rėžimas)paspauskite MENU kol ekrane parodys 'SLEEP' naudodami mygtuką SET
pasirinkite norimą laiko tarpą, galima pasirinkti nuo 10 iki 180 sekundžių.
Galima funkciją iš vis išjungti pasirinkus 'oFF' nustatymą.

TERMOMETRO VALYMAS – reguliariai valykite termometrą su antibakterine
zondo šluoste, kad išvengtumėte galimo maisto užkrėtimo.
ĮSPĖJIMAS: Techninis spiritas ir kitos panašios medžiagos gali pakenkti
termometro korpusui ir ekranui.
Baterijos keitimas – ištuštėjus baterijai, bus parodomas
išsikrovusios baterijos simbolis . Naudokite AAA tipo. Įsijungs
taupymo rėžimas, matavimus vis dar galėsite atlikti, tačiau jau
reikėtų greitu metu pakeisti bateriją. Norėdami pakeisti bateriją
atidarykite baterijos dangtelį naudodami atsuktuvą PZ1.
Pakeiskite bateriją.
KLAIDŲ PRANEŠIMAI
'Lo' – matuojama žemiau nei termometro matavimo ribos.
'Hi' - matuojama aukščiau nei termometro matavimo ribos.
'Err' – jei zonde atsiras klaida. Jei žinutė nedingsta reikėtų susisiekti su
techniniu servisu.

