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NÁVOD NA POUŽITÍ INFRAČERVENÉHO BEZDOTÝKOVÉHO 
TEPLOMĚRU 
 
Výrobek: Teploměr infračervený bezdotykový Schneider -33°C až +500°C 
 
Výrobce: Schneider 

 

Před použitím výrobku 
 

• Prosím přečtěte si tento návod k obsluze pro budoucí použití. 

• Tyto informace vám pomohou seznámit se se všemi funkcemi a částmi zařízení.  

• Dodržování a respektování pokynů v návodu vám zabrání poškození přístroje a ztrátě 
zákonných práv vyplývajících z vad způsobených nesprávným použitím. 

• Nezodpovíme za škody, které vzniknou následkem nedodržení těchto pokynů.  

• Věnujte prosím pozornost zejména bezpečnostnímu poradenství. 
 

Rozsah použití 
 

• Jsme přesvědčeni, že pro vás bezkontaktní teploměr "SCAN TEMP 410" bude mít 
mnoho využití. Je kompaktní a snadno se používá. Během jedné sekundy můžete 
bezpečně měřit povrchové teploty bez kontaktu, dokonce i s horkými, nebezpečnými 
nebo těžko dosažitelnými předměty. 

• S laserovým ukazatelem může být měřicí bod přesně zaostřen. 

• Výrobek je vybaven laserem třídy 2.  

• Laserový paprsek nesměrujte na zrcadla ani na odrazné plochy. Nekontrolovaný 
odražený paprsek může zasáhnout lidi nebo zvířata. 

• Uchovávejte toto zařízení a baterie mimo dosah dětí. 

• Baterie obsahují škodlivé kyseliny a při požití mohou být nebezpečné. Pokud dojde k 
spolknutí baterie, může do dvou hodin dojít k vážným vnitřním popáleninám a úmrtí. 

• Slabé baterie by měly být vyměněny co nejdříve, aby nedošlo k jejich poškození.  

• Baterie nesmějí být hozeny do ohně, zkratovány nebo dobíjeny, hrozí nebezpečí 
výbuchu. 

• Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií, ani baterie různých typů. 
 

Důležité informace o bezpečnosti výrobku! 
 

• Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům. 

• Chraňte zařízení před vysokými nebo náhlými teplotními změnami. 

• Nenechávejte zařízení v blízkosti objektů s vysokou teplotou. 
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• Neponořujte přístroj do vody. Voda může proniknout a způsobit poruchu. Chraňte jej 
před vlhkostí. 

• Před použitím zařízení zkontrolujte kryt. Nepoužívejte přístroj, pokud se zdá, že je 
poškozen. Zkontrolujte trhliny nebo chybějící plastové části. 

• Pára, prach, kouř atd. mohou blokovat optiku přístroje a zabraňovat přesnému 
měření. 
 

EMC/RF 
 

• Chraňte přístroj před EMI (Electro Magnetic Interfence) od indukčních ohřívačů a 
mikrovlnných troub a elektrostatického výboje. Citlivost může být ovlivněna, pokud je 
jednotka provozována v rádiovém kmitočtu elektromagnetického pole přibližně 
3 voltů na metr, avšak výkon přístroje nebude trvale ovlivněn. 
 

Funkce 
 

• Velký LCD displej s podsvícením. 

• Indikace naměřené hodnoty a maximální hodnoty. 

• Automatické vypnutí po 15 sekundách. 

• Přepínač °C. 

• S laserovým ukazovátkem. 
 

Jak přístroj funguje 
 

• Přístroj uvolňuje infračervenou energii. Jednotka je optika, senzor infračervené 
energie překládá tyto informace do digitálního čtení, které je zobrazeno na displeji. 

 

Použití 
 

• Stiskněte a podržte tlačítko 2 pro aktivaci měřicího procesu. 

• Podsvícení se automaticky aktivuje. 

• S laserovým ukazatelem může být měřicí bod zaostřen. 

• Během měření se zobrazí naměřená hodnota a maximální hodnota (MAX). 

• Měření proběhne stisknutím tlačítkem 2. 

• Na displeji se objeví HOLD a poslední naměřená teplota asi 15 sekund. 

• Stiskněte tlačítko (°C / °F) 1 a můžete měnit mezi teplotou Celsia nebo Farenheit. 

• Pokud se přístroj nepoužívá, automaticky se po 15 sekundách vypne. 
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Vzdálenost, velikost místa a zorné pole 
 

• Vzhledem k tomu, že vzdálenost od objektu vzrůstá, rozměry bodů plochy měřené 
jednotkou se zvětšují poměrem D:S = 12:1 (např. Vzdálenost 120 cm = 10 cm). 
Chcete-li dosáhnout co nejpřesnější teploty, zaměřte se na cíl co nejblíže. 

• Je-li vzdálenost příliš velká, hrozí riziko, že teplota byla měřená i mimo cílový objekt. 
 

Lesklé a průhledné povrchy 
 

• Nedoporučuje se používat k měření lesklých nebo leštěných kovových povrchů 
(nerez, hliník apod.). 

• Pro zaměření těchto povrchů je vhodné oblepit objekt páskou nebo nějakou 
barevnou plochou. 

• Jednotka nemůže měřit průhledné povrchy, jako je sklo nebo plast.  
 

Péče a údržba 
 

• Čočka čidla je nejcitlivější částí teploměru. Čočku lze očistit vlhkým hadříkem vodou 
nebo lékařským alkoholem.   

• Vyvarujte polití přístroje. 

• Skladujte při teplotě mezi -20 ° C až + 65 ° C. 
 
Výměna baterie 

 
 
 
 

• Symbol baterie se trvale zobrazuje na displeji. 

• Před výměnou baterie zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý. 

• Prostor pro baterie je v rukojeti. Posuňte víko prostoru pro baterie. Vložte dvě nové 
baterie 1,5 V AAA. Ujistěte se, že polarita baterie je správná. 

• Znovu zavřete prostor pro baterie. Kryt je správně vložen do pouzdra, jakmile se ozve 
cvaknutí. 
 

Specifikace 
 

• Telotní rozsah -60 … +500 °C a (-76… +932 °F) 

• Doba odezvy 1 second 

• Optické rozlišení 12:1 

• Výdrž baterie minimálně 14 hodin 

•  Váha 180g (včetně baterií) 
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Error oznámení 
 

 
• „Hi“ - Teplota je vyšší než 500°C (932°F) 

 
 
 

• „Lo“ - Teplota je nižší než -60°C (-76°F) 
 
 
 
 

• „Er2“ - Rychlá změna teploty okolí 
 
 
 
 

• „Er3“ - Teplota prostředí není v provozním rozsahu. Dodržujte 
prosím provozní teplotu od 0°C do 50°C. Počkejte nejméně 30 
minut, než se teploměr přizpůsobí pracovní teplotě. 

 
• „Er“ - Všechny ostatní chybové zprávy: Přepněte přístroj, vyjměte 

baterii na 1 minutu a poté přístroj opět zapněte. Pokud chybové 
zprávy nezmizí, kontaktujte prodejce pro další servis. 

 
Nakládání s odpady 

• Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které 
lze recyklovat a znovu použít. 

• Nikdy nezlikvidujte prázdné baterie a dobíjecí baterie běžným domovním 
odpadem. Jako spotřebitel jste podle zákona povinni je odvézt na 
prodejní prodejnu nebo na příslušné sběrné místo v závislosti na 
národních nebo místních předpisech na ochranu životního prostředí. 
Symboly pro obsažené těžké kovy jsou Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = 
olovo 

• Tento výrobek je označen směrnicí EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (WEEE). 

• Tento výrobek prosím nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Jako 
spotřebitel jste povinni převzít zařízení na konci životnosti do určeného 
sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení, aby 
byla zajištěna ekologická likvidace. 
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