
Vodotěsný digitální teploměr DFP450W - Návod k obsluze 
 
Teplotní rozsah: -40°C až 232°C (-40°F až 450°F) 
Rozlišení: 0,1°C 
Doba odezvy: < 6 s 
Baterie: 1,5 V typ LR44, je součástí balení, navíc jedna náhradní; indikátor vybití baterie 
Tlačítka: ON/OFF, MODE, °F/°C 
 
Zapnutí/vypnutí: Teploměr zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF. Jakmile je teploměr připraven k měření, 
zobrazí se aktuální teplota. Chcete-li teploměr vypnout, přidržte jednu sekundu tlačítko ON/OFF, na displeji 
se na 3 sekundy rozbliká "OFF" a potom se teploměr vypne.  

Změna °F na °C a naopak: Tlačítkem °F/°C se volí měření ve °F nebo ve °C. 

Podržení aktuální teploty: V režimu měření stiskněte jednou tlačítko MODE, na displeji se objeví „HLD“ a 
zůstane trvale zobrazená poslední změřená hodnota. Pro návrat do režimu měření stiskněte tlačítko MODE 
třikrát.  

Zobrazení nejvyšší/nejnižší teploty: V režimu měření stiskněte dvakrát tlačítko MODE, na displeji se objeví 
„MAX" spolu s nejvyšší teplotou. K zobrazení nejnižší teploty stiskněte tlačítko MODE ještě jednou, čímž se 
na displeji objeví „MIN" spolu s nejnižší teplotou. K návratu do režimu měření stiskněte tlačítko „MODE“ ještě 
jednou. Pro vymazání nejvyšší nebo nejnižší teploty stiskněte tlačítko MODE na dobu 3 sekund v příslušném 
režimu MAX nebo MIN. Záznam je vymazán, jakmile se na displeji objeví  "------". Od tohoto okamžiku 
teploměr zobrazuje novou nejvyšší (nejnižší) teplotu.  

Indikace dosažení teploty: U teploměru můžete nastavit indikaci dosažení požadované teploty. Jakmile 
měřená teplota dosáhne hodnoty nastavené meze, displej se rozbliká. Stisknutím libovolného tlačítka se 
blikání displeje (indikace dosažení teplotní meze) ukončí. 

Výhodné např. pro kontrolu správné teploty výdeje teplých pokrmů 
(nastavte mez na 60°C) nebo správné teploty v mrazničce (nastavte mez 
na -18°C). Teploměr vložte do měřeného produktu, vyčkejte alespoň 6 
vteřin a pak zkontrolujte stav displeje. Pokud displej bliká, bylo dosaženo 
požadované meze a teplota je tedy v pořádku.  

Přednastavená mezní teplota je 60 °C (140 °F) a tato výchozí mez se 
nastaví při každé výměně baterie.  

Změna nastavení teplotní meze: Stiskněte a podržte současně tlačítka 
MODE a °F/°C po dobu 3 sekund. Tím se dostanete do režimu nastavení 

teplotní meze. Na displeji se objeví symbol alarmu  a zároveň začne 
blikat symbol °C (nebo °F). Chcete-li nastavit vyšší teplotní mez, stiskněte a 

podržte tlačítko MODE (se symbolem ""). Chcete-li nastavit nižší mez 

teploty, stiskněte a podržte tlačítko °F/°C (se symbolem ""). Po 2 
sekundách držení tlačítka se zvyšování/snižování nastavované hodnoty 
výrazně urychlí. Když je dosaženo požadované meze teploty, uvolněte 
všechna tlačítka a počkejte 8 sekund. Symbol °C (°F) přestane blikat. 
Poslední nastavená hodnota meze teploty se uloží do paměti.  

Vypnutí alarmu: Stiskněte a podržte současně tlačítka MODE a °F/°C po 
dobu 3 sekund. Tím se teploměr dostane do režimu nastavení teplotní meze, přičemž bliká indikátor °C (°F). 
Stiskněte tlačítko ON/OFF. Symbol alarmu zmizí, po chvíli přestane blikat indikátor °C (°F) a přístroj se vrátí 
zpět do režimu měření. 

Výměna baterie: Jakmile se na displeji objeví "ERROR" spolu se symbolem vybité baterie , je potřeba 
baterii vyměnit. Bateriový prostor otevřete pootočením jeho krytu pomocí mince o 1/8 otáčky proti směru 
hodinových ručiček. 

Automatické vypnutí teploměru:  Teploměr se po 10 minutách automaticky vypíná, aby se prodloužila 
životnost baterie. Pokud chcete tuto funkci zrušit nebo opět aktivovat, stiskněte a podržte v režimu měření 
tlačítko MODE po dobu 3 sekund. Když je funkce automatického vypnutí zrušena, objeví se v levé části 

displeje symbol .  


