
Návod k obsluze digitálního teploměru Pocket Test Plus TTM59 

Rozsah teplot: -20 °C až 177 °C (-4°F až 350°F) 

Přesnost: ± 1°C 

Rozlišení: 0,1°C 

Doba odezvy: méně než 6 sekund 

Baterie: 3 V lithiová baterie CR2032 (je součástí balení). Indikace vybité baterie na displeji. 

Tlačítka: MODE, TIMER, ADJ, MEM, °C /°F  

REŽIMY: Po vložení baterie se přístroj nachází v režimu hodiny/kalendář. Chcete-li přejít do režimu stopek, 

stiskněte jednou tlačítko MODE. Chcete-li přejít do režimu měření teploty, stiskněte tlačítko MODE 

podruhé. 

Hodiny/Kalendář: Po prvním zapnutí přístroje se zobrazí 12:00, 1. ledna 2007. Chcete-li nastavit datum a 

čas, stiskněte a podržte tlačítko ADJ po dobu 5 vteřin. Nad údajem s časem bude blikat symbol "AM PM". 

Povolte tlačítko ADJ. Pro výběr formátu času opakovaně stiskněte tlačítko ADJ: zobrazené "AM PM" 

představuje 12 hodinový formát, "M" představuje 24 hodinový formát. Máte-li formát zvolen, stiskněte a 

povolte tlačítko MODE. Formát času se uloží a budou blikat hodiny. Hodiny nastavte stejným postupem - 

stisknutím tlačítka ADJ nastavte hodiny a tlačítkem MODE přejdete k nastavení minut. Stejným postupem 

nastavte minuty, rok, měsíc a den. Pro rychlou změnu vybrané hodnoty stiskněte a podržte tlačítko ADJ; po 

2 sekundách se aktivuje rychlý posun a bude aktivní tak dlouho, dokud je tlačítko ADJ stisknuto. 

Režim stopek: K dispozici jsou 3 pevně nastavené časové intervaly 5 minut (T1), 15 minut (T2) a 30 minut 

(T3), mezi kterými přepínáte stisknutím tlačítka TIMER. Po stisknutí tlačítka TIMER se na displeji zobrazí T1 

= 05:00. Přidržíte-li tlačítko TIMER déle než 2 sekundy, aktivují se 5 minutové stopky a začnou odpočítávat 

čas. Když jsou stopky aktivní, je zobrazen příslušný symbol ("T1", "T2" nebo "T3"). Tento postup použijte i 

pro 15 minutový a 30 minutový interval. Takto mohou současně běžet všechny 3 stopky. Pokud jsou stopky 

v činnosti, lze je zastavit a vynulovat stisknutím a podržením tlačítka TIMER déle než 2 sekundy. Když stopky 

dosáhnou hodnoty 0:00, rozbliká se na displeji změřený údaj, po dobu 30 sekund zní alarm typický pro 

konkrétní stopky a bliká příslušný symbol. Stisknutím libovolného tlačítka se alarm ukončí, blikání displeje 

se zastaví a stopky vynulují. Když jsou stopky vynulovány a neaktivní, zhasne i jejich symbol na displeji. 

Měření teploty: Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, dokud se nezobrazí symbol teploty (°F nebo °C). Jako 

výchozí jsou nastaveny °F. Chcete-li přepnout na °C, stiskněte tlačítko . Je-li přístroj v režimu měření 

teploty a během 10 minut není stisknuto žádné tlačítko, přepne se do režimu hodiny/kalendář.  

MEM: Pomocí tlačítka MEM lze vyvolat maximální / minimální teplotu uloženou v paměti. V režimu měření 

teploty stiskněte tlačítko MEM a zobrazí se symbol "MAX" spolu s nejvyšší uloženou teplotu. Stiskněte 

tlačítko MEM znovu a zobrazí se symbol "MIN" spolu s nejnižší uloženou teplotou. Po dalším stisknutí 

tlačítka MEM (nebo pokud po dobu 5 sekund není stisknuto žádné tlačítko) se obnoví režim měření teploty. 

Je-li přístroj v režimu MEM, pokračuje ve snímání teploty a neustále aktualizuje paměť. Chcete-li maximální 

nebo minimální uloženou teplotu vymazat, stiskněte tlačítko MEM a přidržte je déle než 3 sekundy. Přístroj 

zobrazí na půl sekundy symbol "- - -" a poté se opět obnoví režim teploty. 

Symbol stavu nabití baterie: Aktuální stav baterie zobrazuje trvale symbol . Tři proužky znamenají plné 

nabití, 2 proužky poloviční kapacitu baterie a jeden proužek 1/4 kapacity. Když je baterie téměř vybitá, 

nezobrazí se žádné proužky. 


