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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU TERMOMETRU WIRELESS CU 
INFRAROȘU 
 
Produs: Termometru wireless cu infraroșu Schneider, de la - 33° C până la + 500° C 
 
Producător: Schneider 

 

Înainte de a utiliza produsul 
 

• Citiți aceste instrucțiuni de utilizare pentru informații ulterioare. 
• Aceste informații vă ajută să cunoașteți toate caracteristicile și componentele 
dispozitivului. 
• Conformarea și respectarea instrucțiunilor din acest manual vă împiedică să vă 
deteriorați dispozitivul și să pierdeți drepturile legale care rezultă din utilizarea 
necorespunzătoare a acestuia, care duce la defecțiuni. 
• Nu răspundem pentru daunele rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni. 
• Acordați o atenție deosebită recomandărilor de siguranță. 
 

Domeniul de utilizare 
 
• Suntem convinși că veți găsi multe utilizări termometrului wireless "SCAN TEMP 
410". Acesta este compact și ușor de utilizat. În decurs de o secundă, puteți măsura 
în siguranță, fără contact, tot felul de suprafețe, chiar și obiecte fierbinți, periculoase 
sau greu accesibile. 
• Punctul de măsurare poate fi precis focalizat cu indicatorul laser. 
• Produsul este echipat cu un laser de clasă 2. 
• Nu orientați fasciculul laser spre oglinzi sau suprafețe reflectorizante. O rază 
reflectată scăpată de sub control poate ajunge la oameni sau animale. 
• Păstrați acest dispozitiv și bateriile departe de copii. 
• Bateriile conțin acizi dăunători, care pot fi periculoși în caz de înghițire. Dacă se 
înghită bateria, aceasta poate produce arsuri interne grave și deces în decurs de două 
ore. 
• Bateriile consumate trebuie înlocuite cât mai repede posibil, pentru a evita 
deteriorarea. 
• Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate sau reîncărcate, fiindcă există 
risc de explozie. 
• Nu utilizați niciodată o combinație de baterii vechi și noi sau baterii de tipuri 
diferite. 
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Informații importante privind siguranța produsului 
 

• Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme, vibrații sau șocuri. 
• Protejați dispozitivul de modificări de temperatură ridicate sau bruște. 
• Nu lăsați dispozitivul lângă obiecte cu temperatură ridicată. 
• Nu scufundați dispozitivul în apă. Apa poate pătrunde în dispozitiv și îl poate 
defecta. Protejați-l de umezeală. 
• Verificați învelișul înainte de a utiliza dispozitivul. Nu utilizați dispozitivul dacă 
acesta pare deteriorat. Verificați fisurile sau piesele de plastic lipsă. 
• Aburul, praful, fumul etc. pot bloca optica dispozitivului și pot afecta precizia 
măsurătorilor. 
 

EMC/RF 
 

• Protejați dispozitivul de EMI (Interferența Electro Magnetică) de la încălzitoarele cu 
inducție și cuptoarele cu microunde și de descărcările electrostatice. Sensibilitatea 
dispozitivului poate fi afectată dacă este acționat în domeniul de frecvență radio a 
câmpului electromagnetic de aproximativ 3 volți pe metru, dar puterea acestuia nu 
va fi afectată permanent. 
 

Funcții 
 
• Ecran LCD mare, cu iluminare din spate. 
• Afișare a valorii măsurate și a valorilor maxime. 
• Oprire automată după 15 secunde. 
• Comutare ° C. 
• Pointer cu laser. 
 

Cum funcționează dispozitivul 
 
• Dispozitivul eliberează energie în infraroșu. Unitatea este optică, senzorul de energie în 
infraroșu traduce această informație în citirea digitală afișată pe ecran. 
 

Mod de utilizare 
 
• Pentru a activa procesul de măsurare, țineți apăsat butonul 2. 
• Va fi activată automat lumina de fundal. 
• Focalizați cu indicatorul laser pe punctul de măsurat. 
• În timpul măsurătorilor, sunt afișate valoarea măsurată și valoarea maximă (MAX). 
• Apăsați 2 pentru a confirma măsurarea. 
• Pe ecran se afișează HOLD, iar ultima temperatură măsurată va fi vizibilă timp de circa 15 
secunde. 
• Apăsați butonul (° C / ° F) 1 și schimbați între Celsius și Farenheit. 
• Când nu este utilizat, dispozitivul se oprește automat după 15 secunde. 
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Distanța, spațiul și câmpul vizual 
 

• Odată cu creșterea distanței față de obiect, dimensiunile zonei măsurate de unitate 
sunt mărite cu raportul D: S = 12:1 (de ex. Distanța 120 cm = 10 cm). Pentru a obține 
cea mai precisă temperatură, focalizați pe țintă cât mai aproape posibil. 
• Dacă distanța este prea mare, există riscul ca temperatura să fie măsurată în afara 
obiectului-țintă. 
 

Suprafețe lucioase și transparente 
 
• Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe metalice lucioase sau lustruite (oțel inoxidabil, 
aluminiu etc.). 
• Pentru a focaliza pe aceste suprafețe, este recomandabil să înveliți obiectul cu o bandă sau 
cu o suprafață colorată. 
• Dispozitivul nu poate măsura pe suprafețe transparente precum sticla sau plasticul. 
 

Îngrijire și întreținere 
 
• Lentila senzorului este cea mai sensibilă parte a termometrului. Obiectivul poate fi curățat 
cu o cârpă umedă cu apă sau alcool medicinal. 
• Evitați căderea dispozitivului. 
• A se păstra la o temperatură cuprinsă între -20° C și + 65° C. 
 
Înlocuirea bateriilor 

 
 
 
 

• Simbolul bateriei apare permanent pe afișaj. 
• Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a înlocui bateriile. 
• Compartimentul pentru baterii este în mâner. Glisați capacul compartimentului 
pentru baterii. Introduceți două baterii noi AAA de 1,5 V. Asigurați-vă că polaritatea 
bateriilor este corectă. 
• Închideți la loc compartimentul pentru baterii. Capacul este închis corect odată ce 
se aude clicul. 
 

Specificații 
 

• Interval de temperatură - 60 … + 500°C a (- 76… + 932° F) 

• Timp de răspuns 1 secundă 

• Rezoluție optică 12:1 
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• Durata de viață a bateriei este de cel puțin 14 ore 

• Greutate 180 g (inclusiv bateriile) 
 

Notificări de eroare 
 

 
• „Hi" - Temperatura este mai mare de 500° C (932° F) 

 
 
 

• „Lo“ - Temperatura este mai mică de - 60°C (- 76° F) 
 
 
 
 

• „Er2“ - Schimbare rapidă a temperaturii ambientale 
 
 
 
 

• „Er3“ Temperatura ambiantă nu se află în intervalul care permite 
funcționarea. Respectați temperatura de operare de la 0° C la 50° 
C. Așteptați cel puțin 30 de minute înainte ca termometrul să se 
ajusteze la temperatura de funcționare. 

 
• „Er“ - Toate celelalte mesaje de eroare: Opriți dispozitivul, 

scoateți bateria timp de 1 minut, apoi reporniți aparatul. Dacă 
mesajele de eroare nu dispar, contactați distribuitorul. 

 
Managementul deșeurilor 
 

• Acest produs a fost fabricat din materiale și componente de înaltă 
calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. 

• Nu aruncați niciodată bateriile goale și bateriile reîncărcabile la deșeuri 
menajere. În calitate de consumator, este obligatoriu din punct de 
vedere juridic să le duceți la o unitate de vânzare sau la un punct de 
colectare adecvat, în funcție de reglementările naționale sau locale 
privind mediul. Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt Cd = 
cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb 

• Acest produs este etichetat cu Directiva UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (WEEE). 
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• Nu aruncați acest produs la deșeuri menajere. În calitate de consumator, sunteți 
obligat ca, la sfârșitul duratei de viață a echipamentului, să-l duceți la un punct de 
colectare desemnat pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, pentru 
a vă asigura că este eliminat ecologic. 
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