TEMASSIZ KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER
Özel olarak vücut ve çevre sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıștır.

TEMASSIZ KIZILÖTESİ
ATEŞ ÖLÇER
Yeni kızılötesi ateş ölçeri aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünün güvenli
ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için lütfen bu kullanma kılavuzunu
sonuna kadar, özellikle de Güvenlik Talimatları bölümünü okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunu okuduktan sonra, daha sonra yeniden bakabilmek
amacıyla bu kılavuzun kolaylıkla erişilebilecek tercihen cihaza yakın bir
yerde muhafaza edilmesi önerilmektedir.

KULLANIM TALİMATLARI

Uyarı
Ürünün uygun șekilde kullanılabilmesi için, kullanmadan önce lütfen așağıdaki
talimatları dikkatli șekilde okuyunuz.
• Batarya göstergesi yandığında bataryayı derhal değiștirin.
• Ateș ölçeri kullanmadan önce, lütfen kutuyu kontrol edin.Eğer ateș ölçerde
herhangi bir kusur veya hasar varsa, lütfen kullanmayın. Parçalarda herhangi bir
hasar veya eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.
• Ateș ölçer yüksek sıcaklık yayan objelerin yakınına uzun süreli olarak bırakmayın.
• Ateș ölçerin 15°C – 30°C ve RH<85% ortam koșulları dahilinde kullanılması
tavsiye edilmektedir.
• Ateș ölçeri lütfen iç mekanlarda kullanın ve güçlü güneș ıșığına veya yoğun
elektromanyetik etkilere maruz bırakmayın.
• Lütfen sensör penceresini ölçüm hedefinin üzerine doğru șekilde getirin. Aksi
halde hata veya HI/LO göstergesi yanacaktır.
• Lütfen bataryayı çocuklardan uzak tutun.
• Eğer ateș ölçer uzun süre kullanılmayacaksa, sızıntıyı önlemek için lütfen
bataryayı çıkarın.

ÖZELLİKLERİ
Beyaz Arka Işık
Celcius / Fahrenheit Seçeneği
Batarya kapasitesinin dinamik gösterimi
Düşük voltaj göstergesi
Üst ve alt sıcaklık limitleri için sesli alarm

GARANTİ VE SORUMLULUK
Teknojen bu ürünün her türlü malzeme ve ișçilik hatalarına karșı satınalma tarihinden itibaren iki yıl
süre ile garanti altında olduğunu taahhüt etmektedir.
Garanti șartları kaza, ihmal, hatalı kullanım, modifikasyon, kirlenme veya uygun olmayan kullanım
sonucunda meydana gelen hasar ve arızalara uygulanmaz.
Garanti süresi içerisinde garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız, lütfen doğrudan Teknojen ile temasa
geçiniz.

SEMBOLLER
İkaz veya Dikkat
Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
Doğru Akım
Siyah Gövde Modu
Cihazı ve aksesuarlarını yerel atık politikası kapsamında imha ediniz

ARIZA TANIMLAMA

Belirti
HI (ekranda)
LO (ekranda)
Batarya yanıp sönüyor
Olası boș ekran

Problem
Hedef sıcaklık aralığın üzerinde
Hedef sıcaklık aralığın altında
Batarya düșük seviyede
Batarya tükenmiș

Önlem
Aralık içinde bir hedef seçin
Aralık içinde bir hedef seçin
Bataryayı değiștirin
Kontrol edin ve bataryayı değiștirin

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Sıcaklığın ölçülmesi için, ateș ölçerin ucunu ölçüm yapılacak hedefe doğrultun, tetiğe
dokunarak gerçek zamanlı ölçüm sonucunu görüntüleyin ve bu ölçümün muhafaza edilmesi
için tetiği gevșetin. Eğer 8s içerisinde herhangi bir ișlem yapılmaz ise ateș ölçer otomatik
olarak kapanacaktır.
AYARLAMA İŞLEMİ
AYAR:
Döngüsel açma kapama ayar durumu: Așağıda gösterilen döngüsel sıra ile dizayn edilmiș olan
döngüsel açma kapama ayar durumuna girmek için SET’e basın.
°C/°F ayarı
sıcaklık limit değeri sessiz ayarı

→

°C veya °F göstermek için kullanılır. Ayarlama esnasında °C veya °F gösterilecektir. °C veya °F
seçimi yapmak için
veya
basınız.
Sıcaklık limit değeri sessiz ayarı
Ayar yaparken
veya
basmak suretiyle sessiz açık / kapalı seçimi yapmak
mümkündür. Sessiz açık iken, olarak görünür ve alarm sessiz olacaktır, sessiz kapalı
iken
kaybolacak ve alarm aralıklarla çalacaktır.
BATARYA DEĞİŞTİRME
Bataryayı çıkarmak için batarya kapağını açın. Yeni bir 9V 6F22 batarya yerleștirin ve
bataryayı doğru yerleștirdiğinizden emin olun.
BAKIM
Ateș ölçer tekrar tekrar kullanılabilen hassas bir cihazdır bu nedenle temizlik ve bakımına
dikkat edin. Özellikle de lensini temiz tutun aksi halde hassasiyeti etkilenebilir.
Temizlik
1) Șase temizliği: Șaseyi pamuk sünger veya yumușak bir bezle ve tıbbi alkol veya
temiz su ile temizleyin.
2) Lens temizliği: Üzerine düșmüș olabilecek parçacıkları temiz basınçlı hava ile üfleyin.
Yüzeyini nemli pamuklu bez ile silin. Pamuklu bez tıbbi alkol veya temiz su ile
nemlendirilmelidir.

SPESİFİKASYONLAR
Fonksiyon

UT300H

Sıcaklık Aralığı

32°C - 42.9°C (89.6°F~109.2°F)

Hassasiyet

±0,3°C (0,6°F)

Tekrarlanabilirlik

0,3°C (0,6”F)

Çözünürlük

0.1

Reaksiyon Süresi

500ms

Optimum ölçüm mesafesi

5-10 cm

Ölçüm alarmı

>37.2°C için sesli alarm

√
√

Otomatik kapanma
°C / °F opsiyonu
Arka ıșık

Beyaz

Çalıșma ortamı

15°C - 30°C (59°F~86°F) < 85%RH

Tașıma veya depolama ortamı
Batarya Tipi

20°C - 60°C (-4°F~140°F) < 85%RH
9V (6F22)

LCD FONKSİYON AÇIKLAMASI
Batarya Kapasite Göstergesi
Arka ıșık göstergesi
Celcius / Fahrenheit
Üst ve alt sıcaklık limitleri için sesli alarm

Ekran Göstergesi

Sensör

Batarya

TEMASSIZ KIZILÖTESİ
ATEŞ ÖLÇER
Basit ve hijyenik kullanım, hızlı ve doğru ölçüm yapma avantajlarına sahiptir.
Sıcaklığı, dedektörün hedef yüzeye doğru tutulmasını takiben
1 saniye içerisinde hassas biçimde ölçebilmektedir.
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Demirtaşpaşa Mah. Cezaevi Sk. No:5
Osmangazi / Bursa

