Alarme

MODELO 9791.16.1.00

Termômetros Digitais
Tipo Espeto

Manual de Instruções

REF.: 9791.16.1.00
Termômetro Digital Tipo Espeto
RESISTENTE À ÁGUA E COM ALARME
Termômetro portátil, visor em cristal líquido de fácil visualização.
Haste em aço inox de 15 cm, com terminal pontiagudo.

Manual de Instruções:
1. Remova a tampa da haste inox do termômetro.
2. Pressione o botão ON/OFF para ligar.
3. Duas leituras aparecem simultâneamente.
A temperatura atual é mostrada do lado esquerdo. A temperatura para alarme é relativamente
menor em tamanho e aparece do lado direito.
4. Introduza a ponta do termômetro (pelo menos 2cm) na superfície a ser medida.
5. Para desligar pressione novamente ON/OFF.
6. Para usar o alarme ligue o termômetro no botão ON/OFF.
Ajuste a temperatura selecionando - ou +.
7. Pressione o botão SET/STOP para o modo de espera, aparecerá no visor
.
O alarme soará quando a temperatura atual for igual ou maior que a temperatura selecionada.
8. Para parar o alarme, pressione novamente o botão SET/STOP. O símbolo
apagará do
visor.
9. No modo em espera a temperatura do alarme não pode ser mudada.
Se desejar alterar a temperatura de alarme, refaça o procedimento 6.
10. Para substituição
da pilha abra a parte traseira
com uma moeda.
Remova a pilha antiga e substitua por uma nova. O lado positivo (+) da pilha deve ficar para
cima.
Atenção: Lembre-se colocar o anel de borracha de volta antes de fechar a tampa do
compartimento de pilha.
Mantenha longe do alcance das crianças.
Cuidado: haste pontiaguda.

Escala

Dimensões do corpo
Dimensões da haste
Pilha

-50+300ºC
1ºC
±1ºC
9cm
Aço inox de 15 cm
1,5V - LR 44

CAC

(51) 3245.7141
3245.7106
atendimento@incoterm.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
www.incoterm.com.br
Origem: China

