
Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế hồng ngoại
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Nhiệt kế nhỏ gọn và dễ dàng để sử dụng,chỉ việc bấm nút và máy sẽ đọc nhiệt độ nhanh
chóng, Bạn có thể đo bề mặt vật nóng an toàn,giám sát hoạt động của thiết bị gia dụng
như :Tủ lạnh, tủ đông,máy rửa chén,lò nướng.Đảm bảo nấu nướng và bảo quản đúng
nhiệt độ.

Tính năng
Đọc nhiệt độ chỉ 0.5 giây và xuất hiện trên màn hình 5 giây.
Với một điểm lazer để nhằm mục tiêu chính xác.
Chức năng đèn nền để sử dụng trong buổi tối
Khoảng cách tới Kích thước điểm(D:S) được thiết kế  đặc biệt tỉ lệ 5:1( khoảng đo từ vật
có kích thước 1-inch là 5-inch)
Hoạt động

- Bấm nút đo ở tay cầm
- Bấm nút “LAZER” để chọn chế độ tia lazer để đo mục tiêu đo cụ thể
- Nút “°C/° F” để chuyển đơn vị đo
- Nút Bóng đèn để đo trong buổi tối.

Bình thường khi bật máy thì máy ở chế độ cố định,”HOLD”xuất hiện trên màn hình,Bấm
nút đo ở tay cầm để đo,nhả ra thì máy sẽ dừng đo “HOLD” lại xuất hiện trên màn
hình.kết quả đo hiện trên màn hình trong 5 giây.
Thông số
Nhiệt độ từ 30 đến 400F (-1 đến 200C) + / -2. 5% + / - 4F (+ / -2 5C.)
0 đến 30F (-20 đến-1C) + / -2. 5% + /-7F (+ /-4C)
Thời gian đáp ứng: 0. 5second
Môi trường hoạt động: 32 đến 120F (0 đến 50C) tại một độ ẩm tương đối của
10-95%
Power: 6F 22 pin 9V Alkaline
Khoảng cách tới Kích thước điểm: 5: 1
Phát xạ: 0. 95
Trọng lượng: 137g
Laser công suất: <1mw sản xuất theo chiều dài sóng 650 nm
Chú ý
Giữ máy đo ở nơi khô ,tránh ẩm ướt.sử dụng và bảo quản trong nhiệt độ môi trường cho
phép.
Cầm máy đo cẩn thận, tránh rơi vỡ,giữ máy đo sạch sẽ tránh bẩn .


