
SK - N Á V O D   N A   M O N T Á Ž   A   O B S L U H U : Obj. �.: 12 23 01 www.conrad.sk 
 

                                                                                                                                                                

 
MINI INFRA�ERVENÝ TEPLOMER 

Obj.�.: 122 301 
 

 
 
 

Použitie pod�a ú�elu 
Ú�elové použitie mini infra�erveného teplomera obsahuje bezdotykové meranie teploty teplôt 
od -33°C do 220°C. Prístroj nie je vhodný pre priemyselné používanie. Prístroj používajte len 
v suchom okolí. K napájaciemu napätiu sa smú použi� len dva gombíkové �lánky typu LR44 
alebo k nim rovnaký typ.  
Iné použitie, než aké bolo hore v predošlom texte popísané nie je dovolené a vedie k 
poškodeniu tohto produktu, okrem toho je to spojené s nebezpe�enstvom ako je napr. 
elektrický skrat, požiar, elektrický úder, a pod. Žiadna �as� tohto výrobku sa nesmie zmeni� 
alebo prestava�. Pre�ítajte si celý návod na použitie a odložte si ho i na neskoršie pre�ítanie. 
 
Bezpe�nostné upozornenia 

Pri škodách, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu, zaniká nárok na 
záruku! Za následné škody, ktoré z toho vyplývajú, nepreberáme žiadne ru�enie. Pre�ítajte si 
celý návod na použitie ešte predtým ako prístroj uvediete do prevádzky. Obsahuje dôležité 
informácie na prevádzku prístroja. 
Z bezpe�nostných a licen�ných (CE) dôvodov je neprípustná zmena alebo modifikácia 
produktu. Tento prístroj nie je hra�kou a mal by sa zdržiava� mimo dosah detí. 
Pri náhlych zmenách teploty sa musí prístroj pred použitím stabilizova� cca. 15 minút 
a prispôsobi� na novú teplotu okolia. Prístroj nevystavujte dlho vysokým teplotám. 
Dodržujte odstup prístroja v prevádzke v blízkosti taviacich prístrojoch, induk�ných 
ohrieva�ov a iných elektromagnetických polí. Servis, údržba a opravné práce sa smú vykona� 
len odborníkom. Pri otázkach, ktoré neboli zodpovedané v tomto návode na obsluhu, 
kontaktujte prosím technické poradenstvo alebo iných odborníkov. 
 
Prevádzka 
Na meranie teploty držte tla�idlo merania (2) a nasmerujte meraciu hlavu (4) jednu sekundu 
dlho na meraný objekt. Zaistite, aby bol meraný objekt vä�ší ako merané miesto. Zistená 
teplota je priemerná teplota nameranej plochy. Vzdialenos� a ve�kos� meraného miesta je 
v pomere 1:1. Posledne nameraná hodnota teploty je znázornená na displeji (3). Po náhlom 



spustení tla�idla merania (2) je posledne nameraná hodnota teplota ešte 15 sekúnd dlho 
zobrazená na displeji. Po 15 sekundách ne�innosti sa teplomer automaticky sám vypne. Na 
výber želanej jednotky (°C / °F) stla�te pomocou špicatého predmetu tla�idlo vo�by (5) na 
bo�nej strane teplomera. 

 Teplomerom sa nemôže mera� cez transparentné povrchy. Miesto toho sa teplota 
povrchu zmieša. Na dosiahnutie presnosti teplomera sa nesmie používa� na miestach 
s prílišným vyvolaním vodnej pary, prachu, dymu a / alebo výparov. Okrem toho sa 
neodporú�a mera� odrážajúce plochy ako uš�achtilá oce� alebo hliníkové balenie. 
 
Výmena batérií 

 Pri výmene a vkladaní batérií dbajte na správne polaritu. Pokia� prístroj dlhší �as 
nepoužívate, vyberte batérie z prístroja, aby ste prístroj ochránili pred poškodením, vyte�ením 
batérií. Kontakt kože s vyte�enými a poškodenými batériami môže vies� k poraneniu 
pokožky; používajte preto vhodné ochranné rukavice. Dodržujte dosah mimo detí. 
Nenechávajte batérie vo�ne leža�; môžu sa sta� nebezpe�nou hra�kou pre deti. Batérie 
vymie�ajte sú�asne a za rovnaký typ. Miešanie nových a starých batérií v prístroji môže 
poškodi� prístroj. Nikdy batérie nerozoberajte, neskúšajte nenabíjate�né batérie nabíja�; hrozí 
nebezpe�enstvo výbuchu. Ak zasvieti symbol vpravo hore na displeji pre nízke nabitie 
batérie, nasledovne vyme�te batérie: 

1. Otvorte kryt batériového prie�inku (1) oto�ením proti chodu ru�i�kových hodín. 
2.  Nahra�te prázdne batérie novými a rovnakého typu, dbajte na polaritu (plus 

nasmerujte nahor). 
3. Zatvorte kryt batériového prie�inku (1) oto�ením v smere hodinových ru�i�iek. 

 
Ošetrovanie a údržba 
Dodržujte odstup prístroja pred vlhkos�ou. Ak príde teplomer ku kontaktu s vlhkos�ou, 
okamžite ho osušte. Vo�né špinavé �asti z meracej hlavy ofúknite, zostávajúcu ne�istotu 
odstrá�te s jemnou kefkou na šošovky. Povrch teplomera �istite s �ahko vlhkou utierkou. Na 
navlh�enie použite len vodu. Na �istenie nepoužívajte žiadne chemikálie alebo �istiace 
prostriedky. 
 
Likvidácia  

 Nepoužite�ný prístroj likvidujte pod�a platných zákonných predpisov. 
 
Likvidácia použitých batérií 
Ako používate� ste povinný vráti� všetky použité batérie a akumulátory; likvidácia 
prostredníctvom domového odpadu je zakázaná!  

Batérie/akumulátory obsahujúce škodliviny sú ozna�ené symbolmi (vi� v�avo), ktoré 
poukazujú na zákaz likvidácie prostredníctvom domového odpadu. Ozna�enia 
rozhodujúcich �ažkých kovov sú: Cd = kadmium, Hg = ortu�, Pb = olovo (ozna�enie 
sa nachádza na batérii/akumulátore, napr. pod v�avo zobrazenými symbolmi). Použité 
batérie/akumulátory môžete odovzda� v zberni, v našej filiálke a všade tam, kde sa 

batérie/akumulátory predávajú! Prispejete tak k ochrane životného prostredia! 
 
Technické údaje 
Prevádzkové napätie: 3 V=, 2 gombíkové �lánky LR44 
Spotreba prúdu: max. 3 mA 



Presnos�: ± 2°C alebo 2%  
Rozsah merania: -33°C až 220°C 
Prevádzková teplota: 0°C až 50°C 
�as pôsobenia: cca. 1 s 
 
 
 
 
 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 
81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tla�i. Zmeny v technickom stave 
vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 03/06 
 


