
GEBRUIKSAANWIJZING

Professionele digitale thermometer P300 met max-min functie.
De digitale thermometer is een electronisch precisie instrument voor het meten van zowel
de omgevingstemperatuur als van de maximum en minimum temperatuur.

Meetbereik : -20°C t/m 200°C
Afwijkingen : ±1,0 °C bij 10°C t/m 100°C

: ±2,0 °C bij hogere temperaturen
Resolutie : 0,1 °C bij -19,9°C t/m 199,9

: 1,0 °C bij hogere temperaturen
Batterij  : 2 stuks 1,5 V AA

Installatie
1. Open de batterijruimte door op het klepje aan de achterkant omlaag te duwen zoals

aangegeven door de pijl. Verwijder de veiligheidsstrip van de batterij en de
beschermfolie van het afleesvenster. De thermometer is nu gebruiksklaar.

2. Door op de ON/OFF knop te drukken wordt het instrument in- of uitgeschakeld.
Na inschakeling vertoont het afleesvenster de normale omgevingstemperatuur.

3. Door op de knop (°C / F) te drukken schakelt het instrument van F op de °C.
Doet men het instrument uit en daarna weer aan dan blijft de instelling op de °C staan.

4. Handhaven van de gemeten temperatuur door op de knop (HOLD) te drukken. Om naar
normale omgevingstemperatuur terug te keren vervolgens weer op knop (HOLD) te drukken.

5. Het aangeven van maximum/minimum temperaturen op het afleesvenster
A) door de knop (MODE) in te drukken verschijnen de hoogste waarden sinds

de laatste keer dat de thermometer opnieuw was ingesteld.
B) als de zelfde knop nu opnieuw wordt ingedrukt verschijnen dan de laagste

waarden sinds de laatste keer dat de thermometer opnieuw was ingesteld.
C) om terug te keren tot de omgevingswaarden weer de knop (MODE) indrukken.

6. Uitwissen van hoogst en laagst aangegeven waarden:
om de hoogste en laagste temperaturen uit te schakelen de (MODE) knop 3 seconden
indrukken op respectievelijk de max. of min. modus. Het afleesvenster geeft nu ( - - - °C ) aan.
Druk weer op de (MODE) knop om tot de normale aanwijzing te geraken.

7. Verlichting:
door op de lichtknop te drukken, gaat het licht vijf seconden aan.
Oorzaak van de storingen kan zijn dat de batterijen vernieuwd moeten worden.
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*501.300 THERMOMETER P300 - MANUAL


