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NÁVOD NA POUŽITIE INFRAČERVENÉHO BEZDOTYKOVÉHO 
TEPLOMERA 
 
Výrobok: Teplomer infračervený bezdotykový Schneider -33°C až +500°C 
 
Výrobca: Schneider 

 

Pred použitím výrobku 
 

• Prosím prečítajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie. 

• Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa so všetkými funkciami a časťami 
zariadenia. 

• Dodržiavanie a rešpektovanie pokynov v návode vám zabráni poškodeniu prístroja a 
strate zákonných práv vyplývajúcich z chýb spôsobených nesprávnym použitím. 

• Nezodpovedáme za škody, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto pokynov. 

• Venujte prosím pozornosť najmä bezpečnostnému poradenstvu. 
 
 
 

Rozsah použitia 
 

• Sme presvedčení, že pre vás bezkontaktný teplomer "SCAN TEMP 410" bude mať 
mnoho využitia. Je kompaktný a ľahko sa používa. Počas jednej sekundy môžete 
bezpečne merať povrchovej teploty bez kontaktu, dokonca aj s horúcimi, 
nebezpečnými alebo ťažko dosiahnuteľnými predmety. 

• S laserovým ukazovateľom môže byť merací bod presne zaostrený. 

• Výrobok je vybavený laserom triedy 2. 

• Laserový paprsok nesmerujte na zrkadlá ani na odrazné plochy. Nekontrolovaný 
odrazený paprsok môže zasiahnuť ľudí alebo zvieratá. 

• Uchovávajte toto zariadenie a batérie mimo dosahu detí. 

• Batérie obsahujú škodlivé kyseliny a pri požití môžu byť nebezpečné. Pokiaľ dôjde k 
prehltnutiu batérie, môže do dvoch hodín dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám a 
úmrtia. 

• Slabé batérie by mali byť vymenené čo najskôr, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

• Batérie nemôžu byť hodené do ohňa, skratované alebo dobíjané, hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu. 

• Nikdy nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií, ani batérie rôznych typov. 
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Dôležité informácie o bezpečnosti výrobku! 
 

• Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vibráciám alebo otrasom. 

• Chráňte zariadenie pred vysokými alebo náhlymi teplotnými zmenami. 

• Nenechávajte zariadenie v blízkosti objektov s vysokou teplotou. 

• Neponárajte prístroj do vody. Voda môže preniknúť a spôsobiť poruchu. Chráňte ho 
pred vlhkosťou. 

• Pred použitím zariadenia skontrolujte kryt. Nepoužívajte prístroj, ak sa zdá, že je 
poškodený. Skontrolujte trhliny alebo chýbajúce plastové časti. 
Para, prach, dym atď. môžu blokovať optiku prístroja a zabraňovať presnému 
merania. 
 

EMC/RF 
 

Chráňte prístroj pred EMI (Electro Magnetic Interfence) od indukčných ohrievačov a 
mikrovlnných rúr a elektrostatického výboja. Citlivosť môže byť ovplyvnená, ak je 
jednotka prevádzkovaná v rádiovom kmitočtu elektromagnetického poľa približne 
3 voltov na meter, avšak výkon prístroja nebude trvale ovplyvnený. 
 

Funkcie 
 

• Veľký LCD displej s podsvietením. 

• Indikácia namerané hodnoty a maximálne hodnoty. 

• Automatické vypnutie po 15 sekundách. 

• Prepínač °C. 

• S laserovým ukazovátkom. 
 

Jak prístroj funguje 
 

• Prístroj uvoľňuje infračervenú energiu. Jednotka je optika, senzor infračervenej 
energie prekladá tieto informácie do digitálneho čítania, ktoré je zobrazené na 
displeji. 

 

Použitie 
 

• Stlačte a podržte tlačidlo 2 pre aktiváciu meracieho procesu. 

• Podsvietenie sa automaticky aktivuje. 

• S laserovým ukazovateľom môže byť merací bod zaostrený. 

• Počas merania sa zobrazí nameraná hodnota a maximálna hodnota (MAX). 

• Meranie prebehne stlačením tlačidla 2. 
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• Na displeji sa objaví HOLD a posledná nameraná teplota asi 15 sekúnd. 

• Stlačte tlačidlo (° C / ° F) 1 a môžete meniť medzi teplotou Celzia alebo Farenheit. 

• Ak sa prístroj nepoužíva, automaticky sa po 15 sekundách vypne 
 
 
 
Vzdialenosť, veľkosť miesta a zorné pole 
 

• Vzhľadom na to, že vzdialenosť od objektu vzrastá, rozmery bodov plochy merané 
jednotkou sa zväčšujú pomerom D: S = 12: 1 (napr. Vzdialenosť 120 cm = 10 cm). Ak 
chcete dosiahnuť čo najpresnejší teploty, zamerajte sa na cieľ čo najbližšie. 

• Ak je vzdialenosť príliš veľká, hrozí riziko, že teplota bola meraná aj mimo cieľový 
objekt. 
 

Lesklé a priehľadné povrchy 
 

• Neodporúča sa používať na meranie lesklých alebo leštených kovových povrchov 
(nerez, hliník a pod.). 

• Pre zameranie týchto povrchov je vhodné oblepiť objekt páskou alebo nejakú 
farebnou plochou. 

• Jednotka nemôže merať priehľadné povrchy, ako je sklo alebo plast. 
 

Starostlivosť a údržba 
 

• Čočka (objektív) čidla je najcitlivejší časťou teplomera. Čočku možno očistiť vlhkou 
handričkou, vodou alebo lekárskym alkoholom. 

• Vyhýbajte poliatiu prístroja.  

• Skladujte pri teplote medzi -20 ° C do + 65 ° C. 
 
Výmena baterie 

 
 
 
 

• Symbol batérie sa trvale zobrazuje na displeji. 

• Pred výmenou batérie skontrolujte, či je prístroj vypnutý. 

• Priestor pre batérie je v rukoväti. Posuňte kryt priestoru pre batérie. Vložte dve nové 
batérie 1,5 V AAA. Uistite sa, že polarita batérie je správna. 

• Znovu zatvorte priestor pre batérie. Kryt je správne vložený do puzdra, akonáhle sa 
ozve cvaknutie. 
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Špecifikácie 
 

• Teplotný rozsah -60 ... +500 ° C a (-76 ... +932 ° F) 

• Doba odozvy 1 second 

• Optické rozlíšenie 12:1 

• Výdrž batérie minimálne 14 hodín 

•  Váha 180g (vrátanie batérií) 
 

Error oznámenie 
 

 
• „Hi“ - Teplota je vyššia ako 500°C (932°F) 

 
 
 

• „Lo“ - Teplota je nižšia ako -60°C (-76°F) 
 
 
 
 

• „Er2“ - Rýchla zmena teploty okolia 
 
 
 

• „Er3“ - Teplota prostredia nie je v prevádzkovom rozsahu. 
Dodržujte prosím prevádzkovú teplotu od 0 ° C do 50 ° C. 
Počkajte najmenej 30 minút, než sa teplomer prispôsobí 
pracovnej teplote. 

• „Er“ - Všetky ostatné chybové hlásenia: Prepnite prístroj, vyberte 
batériu na 1 minútu a potom prístroj opäť zapnite. Ak chybové 
správy nezmizne, kontaktujte predajcu pre ďalší servis. 
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Nakladanie s odpadmi 
 

• Tento výrobok bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a 
komponentov, ktoré možno recyklovať a znovu použiť. 

• Nikdy nelikvidujte prázdne batérie a dobíjacie batérie domovým 
odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinní je odviezť na 
predajňu alebo na príslušné zberné miesto v závislosti na národných 
alebo predpisoch na ochranu životného prostredia. Symboly pre 
obsiahnuté ťažké kovy sú Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo 

• Tento výrobok je označený smernicou EÚ o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (WEEE) 

• Tento výrobok prosím nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Ako 
spotrebiteľ ste povinní prevziať zariadení na konci životnosti do 
určeného zberného miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení, aby bola zaistená ekologická likvidácia. 
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