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INSTEEK THERMOMETER. MODEL RT-343A 
 

 
1. SPECIFICATIES 
Meetbereik   : -50°C tot +200°C 
Bedrijfstemperatuur  : 0°C tot +50°C 
Nauwkeurigheid   : ± 1°C (-20°C tot +150°C) 
     ± 2°C (-50°C tot -20°C) 
     ± 3°C (+150°C tot +200°C) 
Resolutie   : 0,1°C over hele bereik 
Afmetingen voeler : Diameter 3,5 mm, lengte 115 mm 
Afmetingen display : 16 (L) x 28 (B) mm 
Afmetingen product : 160 (L) x 52 (B) x 21 (H) mm  
Gewicht    : 72 gram 
Batterij    : 1 x 1,5V AAA 
 

2. BEDIENINGSTOETSEN 
ON/OFF   : Aan/uit 
 
↓   : hiermee kunt u de alarmwaarde veranderen 
 
SET   : Door op SET te drukken kunt u de HI en LO alarmwaardes instellen  
     door middel van de pijl toets (MAX/MIN toets). Door nogmaals op    
     SET te drukken kunt u deze waarde bevestigen. Als u de ingestelde  
     alarmwaarde uit wilt schakelen dient u op ON/OFF te drukken totdat  
       de waarde op OFF staat. 
 
MAX-MIN  : Geheugen functie, 1x indrukken het max. symbool gaat knipperen  
       en max. waarde wordt weergegeven. Nogmaals indrukken het min  
       symbool gaat knipperen en de min. waarde wordt weergegeven.  
       Nogmaals indrukken en het display keert terug naar de normale  
       weergave. 
 
°C/°F   : Houd de set knop ca 4 seconden ingedrukt de eenheid veranderd  
      naar Celsius of Fahrenheit. 
 
Alarm instellen   : Set 1 x indrukken, met ↓stelt u de HI-waarde in. Nogmaals op SET  
      drukken om met ↓ de LO-waarde in te stellen. Nogmaals op SET  
      drukken om de alarminstellingen te verlaten. 
 
    : Hold, 1 x indrukken, de waarde blijft in het display vast staan en het  
      °C of  °F gaat knipperen. Nogmaals indrukken en de functie wordt  
      opgeheven.  
 

3. GEBRUIK 
- Steek de voeler ca 50mm in het materiaal, lees de waarde uit zodra deze niet meer  
  verandert. 
- Gebruik de thermometer niet in de oven. 
- Reinig de voeler direct na gebruik om kruisbesmetting te voorkomen. 
- Wanneer de min/max. functie in gebruik is kan de thermometer niet worden  
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  uitgeschakeld. 
- Wanneer de thermometer rare waardes aan gaat geven kunt u deze resetten door  
  middel van de Reset knop op de achterkant van de thermometer. 
 

4. BATTERIJ VERVANGEN 
Open het batterijklepje, vervang de batterij 1 x 1,5V AAA. 
 
 


