
Digitální teploměr – model TE01 

- měření venkovní a vnitřní teploty, paměť na max. a min. naměřené hodnoty 
 
Teploměr můžeme zavěsit nebo pomocí stojánku na zadní straně postavit. Do prostoru pro baterie vložte 
přiloženou baterii. Tím uvede přístroj do činnosti. Čidlo pro měření venkovní teploty instalujte na místo, na 
kterém chcete teplotu měřit. Délka vodiče venkovního čidla je 3 m, přičemž se vodič nesmí přerušit, zkrátit ani 
prodloužit, protože by došlo ke zkreslení měření. Vnitřní čidlo snímá hodnotu teploty v místě, kde je přístroj 
umístěn. Přepínač na zadní straně oC - oF přepněte do polohy oC pro měření teploty v stupních Celsia. V horní 
části displeje zobrazena hodnota vnitřní teploty, v dolní části hodnota venkovní teploty. Tlačítkem MAX – MIN 
postupně vyvoláme maximum a minimum hodnoty naměřených teplot. Tlačítkem RESET paměť teploměru 
postupně vymažeme. Pokud se na displeji objeví - - -  jsou naměřené hodnoty mimo měřící rozsah (vnitřní 
teplota od -10oC do +50oC, venkovní teplota od -50oC do + 70oC). Napájení: 1x LR 44 (přiložená) 
 
Digitálny teplomer – model TE01 

- meranie vonkajšej a vnútornej teploty, pamäť na max. a min. nameranej hodnoty 
 
Teplomer môžeme zavesiť, alebo pomocou stojančeka na zadnej strane postaviť. Do priestoru pre batérie vložte 
priloženú batériu. Tým uvediete prístroj do činnosti. Snímač pre meranie vonkajšej teploty inštalujte na miesto, 
kde chcete teplotu merať.  Dĺžka vodiča vonkajšieho snímača je 3m, pričom sa vodič nesmie prerušiť, skrátiť ani 
predĺžiť, pretože by došlo ku skresleniu merania.  Vnútorný snímač sníma  hodnotu teploty v mieste, kde je 
prístroj umiestnený. Prepínač na zadnej strane ˚C - ˚F prepnite do polohy ˚C pre meranie teploty v stupňoch 
Celzia. V hornej časti displeja je zobrazená hodnota vnútornej teploty, v dolnej časti  hodnota vonkajšej teploty. 
Tlačidlom MAX – MIN postupne vyvoláme maximum a minimum hodnoty nameraných teplôt. Tlačidlom 
RESET  pamäť teplomera postupne vymažeme. Pokiaľ sa na displeji objaví  - - -  sú merané hodnoty mimo 
merací rozsah (vnútorná teplota od -10˚C do +50˚C, vonkajšia od -50˚c do +70˚C) Napájanie: 1x LR 44 
(priložená) 
 
 


