
 

 

Vážení zákazníci, 

 
 

 

 
Zapichovací teplom r slouží k m ení teploty kapalných nebo sypkých hmot (nap . mléka, 
masa syrového i pe eného apod.) v rozsahu –10 °C až 220 °C.. V p ístrojí je zabudována 
pam , do které p ístroj automaticky ukládá nam enou minimální a maximální hodnotu 
teploty m eného media. Zjišt ná teplota je ukazována bu  v °C nebo ve°F. P ístroj je 
napájen z baterie.  

 
 
  
 

Použití 

D kujeme Vám za Vaši d v ru a za nákup digitálního vpichovacího kloubového teplom�ru.

Tento návod k obsluze je sou ástí výrobku. Obsahuje d ležité pokyny k uvedení p ístroje
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p e íst!

Digit lní vpichovací kloubov
teplom�r



Bezpe nostní upozorn ní: 
Nep ejímáme žádnou odpov dnost za škody na majetku nebo zran ní osob 
p i zneužití p ístroje nebo p i jeho poškození, které vzniklo p i nep im eném 
zacházení nebo jeho zneužití nebo také p i zanedbání provozních upozorn ní. 
Záruka na výrobek v t chto p ípadech zcela zaniká.  

 
 Vyk i ník v trojúhelníku upozor uje na d ležitá provozní upozorn ní, která 
jsou obsažena v Návodu k použití. D íve než za nete p ístroj používat, tak si 
pe liv  a pozorn  p e t te celý Návod k použití, abyste mohli využít všech 
jeho vlastností.  

 
 Neoprávn né p estavby anebo provád ní jakýchkoliv zm n na výrobku jsou 

z bezpe nostních a všeobecn  platných (CE) d vod  naprosto nep ípustné.  
 Výrobce nebo dodavatel výrobku nep ejímají žádnou zodpov dnost za nekorektní 

údaje nebo za následky, které z takových nekorektních údaj  mohou vzniknout. 
 Teplom r není žádná hra ka a proto nepat í do rukou d tí. Uschovejte jej tak,  

aby se nenacházel v dosahu d tí ! 
 Jestliže budete mít další dotazy, které nebudou zodpov zeny v Návodu k použití, tak 

se obra te na zákaznickou poradenskou službu nebo na elektrotechnického odborníka. 
 

VLASTNOSTI 

 M ící rozsah: -10 °C až max.+220 °C  (+14 °F až max. + 428 °F) 
 P esnost: ± 5 % z celého rozsahu stupnice  
 Typ napájecí baterie: 1 ks knoflíkový lánek (AG-13 nebo LR 44 / S 44) 
 Dosah citlivosti p ístroje: cca 93 mm (vztaženo k bezpe né vzdálenosti k pouzdru 

p ístroje); vzdálenost odpovídá maximální hloubce 
zapíchnutí.  

 

VÝM NA BATERIE 

 

V žádném p ípad  nepoužívejte zapichovací teplom r, když je pouzdro  

p ístroje otev ené.  

Nenechávejte voln  ležet baterii nebo knoflíkový lánek, nebo nabíjecí baterii. 
Vzniká zde nebezpe í, že tyto baterie mohou spolknout d tí nebo dokonce i 
domácí zví ata. V takovém p ípad  ihned vyhledejte léka e nebo zv roléka e ! 

Všechny druhy vyjmenovaných baterií mohou korodovat a z nich mohou 
vytékat chemicky aktivní elektrolyty. Tyto chemické látky mohou poškodit Vaše 
zdraví a p ípadn  mohou poškodit bateriovou p ihrádku v p ístroji. P i styku s 
vyte eným elektrolytem nebo s poškozenou baterií m že dojít k naleptání a 
poškození Vaší pokožky. V tomto p ípad  použijte p i manipulaci s bateriemi 
ochranné rukavice. Rovn ž dejte pozor na to, aby nedošlo p i manipulaci ke 
zkratu baterií, mohla by nastat exploze baterie!  

 
 
Vypn te zapichovací teplom r. Na zadní st n  pouzdra vyšroubujte vhodným k ížovým 
šroubovákem upev ovací šrouby. Opatrn  odd lte od sebe ob  poloviny pouzdra. Opatrn  
vyjm te vybitý knoflíkový lánek z rozd laného pouzdra a nahra te jej novým knoflíkovým 
lánkem stejného typu. P i vkládání dodržte správnou polaritu („+“ a „-“), jinak m že dojít 

k zni ení teplom ru. Nyní op t pe liv  složte ob  poloviny pouzdra k sob  a zašroubujte 
upev ovací šrouby. 
 
 
 
 



M ENÍ TEPLOTY  
 

 Odstra te ochranný kryt z idla teplom ru. 
 Zapichovací teplom r zapn te tla ítkem „ON/OFF“ (zap / vyp). Ihned potom teplom r 

automaticky provede test. Po krátkém dob  je teplom r p ipraven k m ení. 
 Zasu te teplom r do m eného media, nebo jej podržte v jeho bezprost ední blízkosti. 
 Po krátké asové prodlev  v m eném mediu lze na teplom ru ode íst nam enou 

teplotu media. 
 Po ukon ení m ení teploty vytáhn te teplom r z m eného media a vypn te jej 

z innosti stisknutím tla ítka „ON / OFF“ 
 
FUNKCE ZAPICHOVACÍHO TEPLOM RU  

 Udržujte zapichovací teplom r v istot  a pravideln  jej ist te! 
 Po skon ení išt ní nasa te na íslo zapichovacího teplom ru ochranný kryt a uložte 

jej na bezpe né místo.  
 Na pouzdru teplom ru,(které je z um lé hmoty) je spona pro nošení teplom ru 

v kapsi ce košile nebo v náprsní kapse saka nebo kabátu, podobn  jako propisovací 
kuli kové pero. Také tato spona umožní upevn ní teplom ru v pracovním tašce nebo  
v ná a ovém kuf íku. 

 Pro snadn jší a pohodln jší ode et lze teplom r p i ode ítání nam ené teploty 
vyklonit sm rem nahoru o 45 °nebo o 90 °. 

 V p ípad , že je nam ená hodnota teploty media nižší než – 10 C , tak se na 
teplom ru objeví nápis „Lo“. Jestliže však bude nam ené teplota m eného media 
vyšší než 200 °C tak se na teplom ru objeví nápis „Hi“. 

 
UKLÁDÁNÍ MIN. A MAX. NAM ENÉ HODNOTY TEPLOTY DO PAM TI 
P i každém provád ném m ení teploty bude z nam ených hodnot automaticky 
vyhodnocena minimální a maximální nam ené teplota a bude ihned automaticky uložena do 
pam ti teplom ru. Po stisknutí tla ítka „MIN / MAX“ lze kdykoliv vyvolat tyto hodnoty z pam ti. 
 

 Pro ukázání minimální a maximální hodnoty teploty media z d íve nam ených hodnot 
stiskn te jedenkrát tla ítko „MIN / MAX“ Na teplom ru se ukáže maximální nam ená 
hodnota teploty m eného media.  

 Op t stiskn te tla ítko „MIN/ MAX“. Na teplom ru se ukáže minimální nam ená 
hodnota teploty m eného media. 

 Stiskn te tla ítko „MIN / MAX“ pot etí a ihned se vrátíte do normálního m ícího  

módu teplom ru. 
 

 

 

VYMAZÁNÍ MAX. A MIN. HODNOT TEPLOTY V PAM TI TEPLOM RU 

Vymazání maximální a minimální hodnoty teploty nastane ihned po vypnutí teplom ru 
z innosti, tedy po stisknutí tla ítka „ON / OFF“. 
Jestliže však chcete vymazat v pam ti d íve uložené min. a max. hodnoty b hem provád ní 
m ení teploty media, tak postupujte podle následujících krok : 
 

 Stiskn te jednou tla ítko „MIN / MAX“. Na teplom ru se objeví maximální hodnota 
teploty media. Nato krátce stiskn te tla ítko „RESET“. Obsah pam ti s „MAX“ 
hodnotou teploty bude smazán. 

 Stiskn te tla ítko „MIN / MAX“ podruhé.Na teplom ru se nyní objeví minimální 
nam ená hodnota teploty media. Nato krátce stiskn te tla ítko „RESET“. Obsah 
pam ti s „MIN“ hodnotou teploty bude smazán. 

 Po stisknutí tla ítka „RESET“ p i provád ní vlastního m ení teploty media teplom rem 
p i vynechání p edchozích krok  se nic nebude v pam ti mazat; nebude p erušeno 
vlastní m ení teplom rem. 

 

P EPÍNÁNÍ M ÍCÍCH JEDNOTEK °C / °F 

Po zapnutí zapichovacího teplom ru bude teplom r vždy ukazovat nam enou teplotu ve °C 
(továrn  p ednastavená m ící jednotka). Zm nu m ící jednotky lze provést p epína em na 
zadní st n  pouzdra zapichovacího teplom ru. 



ÚDRŽBA A IŠT NÍ TEPLOM RU 

 

 

Pro išt ní zapichovacího teplom ru nepoužívejte žádný istící prost edek, 
obsahující slou eniny s uhlíkem nebo benzín, alkohol nebo podobné kapaliny. 
Tím by mohlo dojít k poškození povrchu pouzdra teplom ru.Mimo jiné jsou 
páry t chto kapalin škodlivé pro zdraví lov ka a jsou výbušné. P ítomnost 
t chto par také znehodnocuje nápoje             a potraviny a iní je 

nepoživatelnými, p ípadn  jedovatými! 

 
 

 
 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) voln  ležet. Hrozí nebezpe í, že by je 
mohly spolknout d ti nebo domácí zví ata! V p ípad  spolknutí baterií 
vyhledejte okamžit  léka e! Baterie (akumulátory) nepat í do rukou malých 
d tí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou zp sobit poleptání 
pokožky. V takovémto p ípad  použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesm jí být zkratovány, odhazovány do ohn  nebo 
nabíjeny!  V takovýchto p ípadech hrozí nebezpe í exploze! Nabíjet m žete 
pouze akumulátory. 

 
 

 
 

 

 

 

Šet ete životní prost edí! 
 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepat í do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby

nedocházelo k poškození životního prost edí! K t mto ú el m (k jejich
likvidaci) slouží speciální sb rné nádoby v prodejnách s elektrospot ebi i
nebo ve sb rných surovinách!
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LIKVIDACE BATERIÍ

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako nap . fotokopie, jsou p edm tem souhlasu spole nosti Conrad Electronic eská
republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu p i tisku!
Zm ny vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic eská republika, s. r. o. DO/10/2009

P eklad tohoto návodu zajistila spole nost Conrad Electronic eská republika, s. r. o.


