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MANUAL DE INSTRUÇÕES:

Termômetro Digital tipo Espeto
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Termômetro para forno, função máxima e mínima com cabo de 1m 
blindado e haste em aço inox, alarme de temperatura alta e baixa

Características:

- Desligamento automático em 1h;

- Sonda metálica de 130mm;

- Memória para temperatura máxima e mínima

- Alarme de temperatura alta e baixa;

- Escala em °C/°F;

- Função Hold e Test;

- Indicador de pilha fraca;

Aplicações:

Condicionador de ar, processamento de alimentos, agricultura,

condicionamento de alimentos, petroquímicos, automóvel,

fotografia, refrigeração, farmacêutico, laboratórios

Entrada da sonda 
externa
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Termômetro Digital tipo Espeto

Utilização:

- Coloque o plug branco da sonda externa na entrada de sonda externa do termômetro.
- Insira a sonda externa de alta temperatura no local de medição desejado;
- Pressione o botão ON/OFF. Todos os dígitos do visor irão acender e após será mostrada a 
temperatura da sonda externa.

 Aviso de temperatura baixa/alta:

      Pressione e mantenha pressionado o botão ‘LO AL’ para ajustar um valor de alarme de 
temperatura baixa. Soltando e pressionando o botão o valor da temperatura irá  
incrementando mais lentamente. No visor aparecerá o indicativo ‘LOW’, avisando que o 
alarme baixo está ligado. Solte o botão após feito o ajuste. Após alguns segundos o 
termômetro volta a sua temperatura atual.
      Quando a temperatura atual for igual ou menor que o valor da temperatura de alarme 
baixa, um beep será escutado. 
      Pressione e mantenha pressionado o botão ‘HI AL’ para ajustar um valor de alarme de 
temperatura alta. Soltando e pressionando o botão o valor da temperatura irá  
incrementando mais lentamente. No visor aparecerá o indicativo ‘HI’, avisando que o 
alarme alto está ligado. Solte o botão após feito o ajuste. Após alguns segundos o 
termômetro volta a sua temperatura atual.
      Quando a temperatura atual for igual ou maior que o valor da temperatura de alarme 
alto, um beep será escutado. 

Trava – congelamento da temperatura

      Esse termômetro possui a função trava (hold) para a temperatura atual.
      Pressione esse botão para congelar a temperatura atual. No visor aparecerá o 
indicativo ‘Hold’. Pressione novamente para que o termômetro saia desta operação.
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Mudando a escala de medição 

      Esse termômetro possui escala em °C e °F. Caso necessite, pressione ‘°F/°C’ para 
trocar de escala.

Visualizando a máxima e mínima da temperatura.

      Pressione o botão ‘MAX/MIN’ para visualizar a temperatura mínima atingida. No visor 
aparecerá o indicativo ‘MIN’. Pressione novamente o botão para visualizar a temperatura 
máxima. No visor aparecerá o indicativo ‘MAX’.Para igualar os valores máximos e 
mínimos a temperatura atual, pressione o botão ‘ON/OFF’

Escala -50°C +300°C
0,1°C
±1ºC

plástico ABS
260g

Resolução
Precisão
Material
Peso

90x90x27mmDimensões

130mmTamanho da Haste
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