
Használati útmutató 

a P300 típusú kézi mérőműszerhez 

 

Üzembe helyezés 
Távolítsa el a védőfóliát a fólia-billentyűzetről.  Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartót, és adott esetben távolítsa el az elem-megszakító csíkot. Az elemek 
berakása után azonnal bekapcsolódik a készülék, és használatra készen áll. 

 

ON/OFF (be/ki) nyomógomb 
Ennek a nyomógombnak a megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki a  mérőkészüléket. 

 

Az AUTO-OFF (automatikus kikapcsolás) funkció 
A készülék kb. 15 perc múlva automatikusan kikapcsolódik, ha ez idő alatt nem nyomtunk meg egyetlen gombot sem. 

 

°C / °F nyomógomb 
Általa kapcsolhatunk át °C-ról °F-ra. A beállított mértékegységet a készülék kikapcsolás után is megtartja. 

 

HOLD (tartás) gomb 
Amint megnyomja a (HOLD) nyomógombot, a megnyomás pillanatában kijelzett érték rögzítve marad a kijelzőn.  Ha még egyszer megnyomja a (HOLD) 
nyomógombot, a készülék visszakapcsolódik a mérési üzemmódba, és az aktuális hőmérsékletet mutatja. 

 

(MODE) nyomógomb  
A (MODE) nyomógomb első megnyomására a kijelző a készülék bekapcsolása óta mért maximális hőmérsékletértéket mutatja.  Ha még egyszer megnyomja ezt a 
gombot, a minimális hőmérsékletérték jelenik meg a kijelzőn. A gomb következő megnyomásakor a kijelző visszakapcsolódik az aktuális mérési értékre. 
A MAX és a MIN érték törléséhez nyomja meg kb. 3 másodpercig a  (MODE) nyomógombot a MAX vagy a MIN üzemmódban. A kijelzőn – jelenik meg. Az aktuális 
mérési érték újbóli megjelenítéséhez nyomja meg még egyszer a (MODE) nyomógombot. 

 

A kijelző megvilágítása 
Nyomja meg a megvilágítás nyomógombját. A kijelző megvilágítása kb. 5 másodpercre bekapcsolódik. Majd  automatikusan kialszik a megvilágítás. 

 

Elemcsere 
Rakjon be új elemeket, ha a készülék a nyomógombok megnyomására értelmetlen értékeket jelenít meg. 

 

Jelölés 
CE-jelölés, EN 13485, tárolási (S), környezetvédelmi (C) alkalmasság, 1. pontossági osztály (-30 .. +70 °C).  Az EN 13486 szerint ajánljuk az évenkénti újbóli 
kalibrálást.  

 

Műszaki adatok 
Mérési tartomány -40°C-tól 200°C-ig 
Feloldás 0,1°C a teljes tartományban 
Pontosság± 0,5°C a 0°C-tól 100°C-ig terjedő tartományban, egyébként ± 1°C 
Érzékelő NTC 
Megengedett üzemi hőmérséklet 0°C .. +40°C 
Tápáramellátás 2 db 1,5 V-os AA-méretű ceruzaelem 
Elem-üzemélettartam kb. 1 év (a kijelző megvilágításának a bekapcsoltsági időtartamától függően)
 A ház méretei kb. 130 x 70 x 25 mm (h x sz x ma) 
Súly    kb. 130 g 


