Modelo TM40
Termômetro com haste em espiral

Operação

Descrição do botão
Botão ON/OFF (liga/desliga) (1): Pressione para ligar ou desligar
Botão de unidades C/˚F (5): Pressione para selecionar as unidades de temperatura
Medição da temperatura
Remova a tampa de proteção do dispositivo de temperatura. Insira a sonda de temperatura (1) no objeto desejado a uma
profundidade de pelo menos 10mm (0.40 pol). A temperatura do objeto será exibida na tela LCD (2).
Segurança
• O sensor em espiral é muito pontiagudo, por favor, use com cuidado.
• Não deixe que as crianças toquem ou brinquem com o dispositivo.
• Não coloque este dispositivo em um forno ou microondas.
• Remova a bateria se a unidade tiver que ser armazenada por longos períodos.

Substituição da bateria

1. Remova os 4 anéis isolantes de borracha na parte inferior da unidade (3).
2. Remova os quatro parafusos por baixo dos anéis isolantes de borracha.
3. Substitua a bateria e reajustar os parafusos e anéis isolantes.
Todos os usuários da UE são obrigados legalmente pelo Ordenamento da Bateria para devolver todas as baterias
usadas nos pontos de coleta comunitários ou onde as baterias / acumuladores foram vendidos!
A eliminação no refugo ou lixo doméstico é proibida!
Eliminação: Siga as estipulações válidas legais em relação à eliminação do dispositivo no fim de sua vida útil.
Outros Lembretes de Segurança da Bateria
•
Nunca elimine as baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vazar.
•
Nunca misture tipos de bateria. Instale sempre baterias novas do mesmo tipo.

Especificações
Intervalo
Resolução
Precisão
Haste
Bateria
Peso

-50 a 150oC (-58 a 302oF)
0,1o
±1oC (±1.8oF)
101mm / 4” aço inoxidável
SR44 (G13) ou equivalente
85g (3 oz.)
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