
Thermpapen® ONE 
Návod k obsluze 
 

 

 

OBSLUHA PŘÍSTROJE – přístroj se zapíná odklopením 
sondy a vypíná sklopením sondy až do úplného zasunutí do 
gumového držáku. Sondu neotáčejte o více než 180 
stupňů, abyste ji nepoškodili. Pokud sondu nepoužíváte, 
doporučujeme ji uložit v zavřené poloze. Přístroj 
automaticky „usne“, pokud není zjištěn žádný pohyb; při 
jakémkoli pohybu (manipulaci nebo aktivaci) se přístroj 
„probudí“. 
 

 

Minimální ponor 3 mm 
  
 
 
 
 
 

Umístění senzoru 

Přiložte hrot sondy k měřené látce, médiu či 
povrchu. Senzor je umístěn na špičce sondy, proto 
by minimální hloubka zasunutí měla být 3 mm. 
Hrot sondy je velmi ostrý a je tedy třeba dbát 
zvýšené opatrnosti. 
Pozor je třeba dávat také při sklápění sondy po 
měření horkých povrchů, protože sonda může 
zůstat horká. 

 

INTELIGENTNÍ PODSVÍCENÍ – přístroj je vybaven 
světelným čidlem, které za špatných světelných podmínek 
automaticky zapne podsvícení. Podsvícení bude zapnuté po 
dobu 10 sekund 
a automaticky se vypne, pokud není zjištěn žádný pohyb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Světelný senzor 

 
 
 
 
 
 

 

KONFIGURACE PŘÍSTROJE – 
přístroj má dvě malá tlačítka pod krytem baterie: 
MENU: slouží k zadání či uložení nastavení a 
opuštění nabídky; SET: slouží k výběru 
požadovaného nastavení. Chcete-li změnit některé 
nastavení, otevřete pomocí šroubováku PZ1 kryt 
baterie, abyste se dostali k tlačítkům. Zapněte 
přístroj odklopením sondy. 
Když se zobrazí nápis „End“, je nastavení uloženo. 
Sklopením sondy nastavení zrušíte. 
Tlačítkem MENU můžete procházet následující 
nastavení: 

! 



Cyklus nabídky (ilustrace ukazuje výchozí nastavení) 

 
ROZLIŠENÍ – stiskněte tlačítko MENU; zobrazí se „0.1°“ nebo „1°“ a vy vyberte požadovanou hodnotu stisknutím 
tlačítka SET. 

 
OTOČENÍ OBRAZOVKY – tiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí „Display“, a tlačítkem SET procházejte 
možnosti a vyberte otočení. 

 
AUTOMATICKÝ REŽIM VYPNUTÍ/SPÁNKU – tiskněte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí „SLEEP“, a tlačítkem 
SET procházejte hodnoty prodlevy v rozmezí 10 až 180 sekund v kroku po 10 sekundách. Další možností je vybrat 
možnost „oFF“, která potlačuje režim spánku. 

 
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE – přístroj pravidelně čistěte antibakteriální utěrkou na sondy, abyste zabránili možnému 
růstu bakterií z potravin. 

VAROVÁNÍ: IPA a jiná rozpouštědla mohou způsobit poškození krytu a obrazovky přístroje. 

VÝMĚNA BATERIE – je-li třeba vyměnit baterii (1x AAA), 
zobrazí se symbol slabé baterie „ “; v tomto stavu je 
podsvícení nastaveno na nízkou úroveň, aby se šetřila 
životnost baterie. Přístroj nadále měří přesně, ale 
doporučujeme baterii i tak co nejdříve vyměnit. 
Chcete-li baterii vyměnit, uvolněte šroub krytu baterie 
pomocí šroubováku PZ1 a sejměte kryt baterie. 
Vyměňte baterii AAA za novou a dbejte na správnou 
polaritu. Utáhněte šroub krytu baterie tak, aby kryt baterie 
těsně přiléhal k těsnění. Neutahuje šroub příliš. 
Další informace o výměně baterie najdete na webu 
thermapen.co.uk. 
 

Povolit šroub baterie 

 
Kryt baterie 
 
Baterie AAA 1,5 V  

 
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 
• „Lo“: měříte pod rozsahem přístroje. 
• „Hi“: měříte nad rozsahem přístroje. 
• „Err“: závada sondy. Pokud chybové hlášení přetrvává, kontaktujte naše servisní oddělení a požádejte 

o asistenci. 

 

ZÁRUKA – na přístroj je poskytována 2 letá záruka na výrobní vady součástí a zpracování. Během tohoto období 
bude produkt, u kterého se prokáže vada, na základě uvážení společnosti ETI bezplatně opraven nebo vyměněn. 
Tato záruka se nevztahuje na sondy, jejichž záruční doba činí šest měsíců. Záruka na produkt se nevztahuje na 



poškození způsobená běžným opotřebením, neobvyklými podmínkami skladování, nesprávným použitím, 
neúmyslným nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, použitím k jinému než zamýšlenému účelu nebo 
úpravami. Úplné znění podmínek je uvedeno v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky společnosti ETI na 
adrese etiltd.com/terms. V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo měnit specifikace 
našich produktů bez předchozího upozornění. 

 

Patent pro Velkou Británii č. GB 2504936, patent pro USA č. US 9470560 
Užitný patent pro Německo DE 202013103605 U1 

EC Regd.Des.No. 002535161-0003, EC Regd.Des.No. 00253161-0005 
Provedení vyhovuje normám BS EN 61010, BS EN 60529 


