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1) INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

 Przed przystąpieniem do użytkowania lub obsługi konserwacyjnej miernika 

należy zapoznać się z podanymi poniżej informacjami odnośnie 

bezpieczeństwa. 

 Wykonywanie napraw lub obsługi konserwacyjnej w zakresie wykraczającym 

poza niniejszą instrukcję można powierzyć tylko odpowiednio 

wykwalifikowanym osobom.  

 Od czasu do czasu należy przetrzeć obudowę suchą ściereczką. Nie używać 

środków zawierających materiały ścierne lub rozpuszczalniki.   

 Symbole BHP: 

 

Test y przeprowadzono w zakresie częstotliwości 80-1000 MHz z przyrządem ustawionym w trzech 

orientacjach. Przeciętny uchyb dla trzech orientacji wynosi ± 2,0°C (±4.0°F) przy 3V/m w całym widmie. 

Jednak w zakresie pomiędzy 300 MHz a 500 MHz przy 3V/m, przyrząd może nie dotrzymać podanej 

dokładności. 

Ostrożnie - laser! 

Nigdy nie kieruj wiązki laserowej bezpośrednio do oka lub pośrednio po odbiciu z powierzchni 

odbijających światło. 

2) OSTROŻNIE 

 Nie zbliżaj się z przyrządem do spawarek elektrycznych, grzejników 

indukcyjnych i źródeł  promieniowania elektromagnetycznego. 

 Podczas użytkowania termometru w  warunkach dużych lub nagłych zmian 

temperatury otoczenia przed pomiarem odczekaj 15 minut, aby przyrząd 

mógł  się ustabilizować. 

 Nie przechowuj przez dłuższy czas termometru w środowisku, w którym 

panuje wysoka temperatura. 

 Trzymaj termometr zdala od środowiska zapylonego i przechowuj go po 

pomiarze w futerale, aby zapobiec zanieczyszczeniu optyki. 

 

 

  



3) DANE TECHNICZNE OGÓLNE 

Wyświetlacz: 4 cyfrowy typu LCD 

Podświetlenie wyświetlacza: diodowe 

Pole widzenia: 8:1 

Wskaźnik celu: Plamka laserowa 

Emisyjność: 0,98 

Wyłączanie zasilania: Autom. wyłącz. zasilania po 10 sek. 

zakres temperatur: -20~500°C -4~932°F 

Dokładność: ±2°C(4°F) lub ±2% wskazania 

Rozdzielczość: 0.5°C / 0.5°F 

Powtarzalność: W zakresie ±1% wskazania lub ±1°C(2°F) 

Magazynowanie: -10~60°C, 14~140°F, ≤ 75%RH 

Warunki robocze: 0~40°C, 32~104°F, 10~90%RH 

Czas reakcji: 0,5 sekundy 

Bateria: 9V, 006P, IEC6F22, NEDA1604 

Żywotność baterii: Około:15 godz (zasadowa) 

Wymiary: 157.5x115x36mm, 17.5x4.5x1.4 cala 

Masa:  około 180g 

Akcesoria:  bateria 9V, instrukcja użytkowania, futerał 

 

 Otwór, przez który emitowany jest promień laserowy 

 Szczelina czujki na podczerwień 

 Wyłącznik lasera 

 Przełącznik °C/°F  

 Spust pomiarowy 



 Pokrywka baterii 

 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

 

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY 

• Wymiana baterii  

Gdy napięcie baterii spadnie poniżej wartości koniecznej dla niezawodnej pracy termometru, pojawi się 

symbol rozładowanej baterii  oznaczający konieczność wymiany baterii. 

Aby wymienić baterię 9V, zsuń wieczko wnęki na baterię zgodnie z symbolem na rękojeści. 

 

 

Wskaźnik załączenia lasera 

Bateria rozładowana 

Wskaźnik cyfrowy wartości 

Wskaźnik skanowania 

 



 

Wskaźnik 

Data HOLD 

Wskaźnik jednostki pomiaru temperatury 

4) NAZWA I PRZEZNACZENIE CZĘŚCI 

 

5) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

• Spust pomiarowy 

Aby dokonać pomiaru temperatury wyceluj urządzenie na obiekt i naciśnij spust. Na wyświetlaczu 

ciekłokrystalicznym pojawi się wskazanie  temperatury. Po zwolnieniu nacisku na spust wskazanie 

automatycznie pozostanie na wyświetlaczu przez ponad 10 sekund. Po 10 sekundach termometr 

automatycznie wyłączy się, w celu oszczędzania baterii. 

Pamiętaj, aby wziąć pod wagę stosunek odległości do wymiarów plamki i pole widzenia. 

• Stosunek odległości do wymiarów plamki (D/S) 

Aby odczyt był prawidłowy, musisz pamiętać o tym, aby obszar pomiaru był większy od wymiarów 

plamki. Mierzona temperatura jest uśredniana za mierzony obszar. Im cel jest mniejszy, tym krótsza 

będzie wymagana odległość pomiarowa. 

(Patrz wykres znajdujący się z boku przyrządu) 

Odległość : plamka = 8 : 1                                                    Wymiar plamki 



 

Odległość pomiarowa (jednostka: mm) 

• Emisyjność 

Emisyjność jest to termin służący do opisania charakterystyk emisyjności materiału. Większość 

materiałów organicznych oraz powierzchni lakierowanych lub utlenianych posiada współczynnik 

emisyjności równy 0,98. Powierzchnie metalowe lub błyszczące mają niższą emisyjność i dają 

niedokładne wynik pomiarów.  Należy na te fakty zwracać uwagę podczas posługiwania się przyrządem.  

 • Konserwacja 

Wydmuchaj luźne cząsteczki przy pomocy dmuchawki do optyki.  Delikatnie usuń resztki zabrudzeń przy 

pomocy pędzelka do optyki. Ostrożnie wytrzyj powierzchnię wilgotny wacikiem, zwilżonym wodą. 

UWAGA: Nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia optyki. 

 

Niebezpieczeństwo – przed użyciem miernika popatrz do niniejszej instrukcji. 

 

Zgodność z przepisami unijnymi. 

Przyrząd odpowiada wymaganiom następujących norm: 

EN50081-1: 1992 Emisje elektromagnetyczne 

EN50082-1: 1997 Wrażliwość na czynniki elektromagnetyczne 
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