
Návod k použití dvoučidlového maximo-minimálního teploměru s vlhkoměrem a 
bezdrátovým čidlem MEDICTON WIRELESS  

  

Uvedení do provozu 

1. Vložte baterie do externího senzoru 

2. Vložte baterie do hlavního modulu (bliká ikona vyhledávání 

senzoru do chvíle nalezení) 

Poznámka: 

Pokud se nezobrazí teplota externího senzoru na teploměru, vložte 

baterie do hlavního modulu a stiskněte tlačítko TX na externím 

senzoru, poté dojde ke spojení teploměru. 

Nastavení  

[SET] Stiskněte po dobu 3 sekund pro nastavení roku, a poté 

stiskněte (UP] [DOWN] pro volbu roku. Poté lze nastavit měsíc, den, jazyk (angličtina, italština, němčina, 

francouzština, španělština, dánština), pro čas ‐ časové pásmo, režim hodin (12 nebo 24), minuty.  

[UP] Rychlým stisknutím tlačítka lze zobrazit maximální hodnoty vlhkosti a teploty i u externího senzoru. 

Stiskněte znovu a zobrazí se naměřené minimální hodnoty teploty a vlhkosti přijímače i čidla.  

[DOWN] Stiskněte jednou rychle, pro volbu jednotky teploty  

mezi stupni Celsia a Fahreinheity. Stiskněte po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko [UP] pro zapnutí 

nebo vypnutí funkce alarmu pro externí sensor. Dále stiskněte tlačítko [SET] pro nastavení alarmu pro 

vysokou a nízkou teplotu.  

[ALARM] Stiskněte jednou pro zobrazení času budíku, stiskněte po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko 

[UP] [DOWN] k nastavení času budíku, poté stiskněte tlačítko [SET] znovu k nastavení minut u budíku.  

[CHANNEL] Jedním stisknutím lze rychle přepínat kanál příjmu dat z externího čidla z jednoho kanálu na 

kanál tři.  

Specifikace  

Vnitřní čidlo teplota: ‐10° C ‐ 50° C (čtrnáct -‐‐ sto dvacet dva stupňů F)  

Vnitřní čidlo vlhkost: 10% až 99%.  

Externí čidlo teplota: ‐40° C ‐ 70 °C (-40 až 158 stupňů F)  

Externí čidlo vlhkost: 10% až 99%.  

Doba odebírání vzorků: 30 sekund  

Přesnost: ± 1 ° C Napájení: 1.5V AAA * 4ks  

• rozlišení měřené a min/max teploty: 0,1°C  

• rozměry: 110x100x20mm  

• velikost čísel na displeji: 12mm  

Funkce  

+ 5 tlačítek: SET, kanál, nahoru, dolů, ALARM  

+ Displej 12/24 hodinový  

+ Zvolte stupně C nebo F na displeji (°C, °F)  

+ LCD duální displej zobrazuje hodnoty teploty a vlhkosti (vnitřní i venkovní teplota a vlhkost).  

+ Vnitřní čidlo teplota:  ‐10 ° C ‐ 50 ° C (‐14 až 122 °F) .  

+ Doba odebírání vzorků: 30 sekund  

+ 3 různé RF symboly a funkce alarmu  

+ RF venkovní teplota a vlhkost: Lze připojit až 3 různá externí čidla ve stejný čas,  

teplotní rozmezí je ‐40 ° C ‐ 70 ° C (‐40 až 158 stupeň F). Testování cyklus: asi 1min  

+ Teplota / vlhkost maximální a minimální funkce paměti  

+ Displej zobrazuje hodinu / minutu / sekundy  

+ Alarm: 120s A) 0‐6 s: "1 x pípnutí" B) 7‐18 s: "2 x pípnutí" C) 9-60 s: "3 x pípnutí" Po 60 s vždy pípání  
+ Symbol baterie na ex. čidle nebo na hlavním modulu, který je prázdný neznamená vybité baterie. 

   



Tlačítka přijímače  

[SET] Stiskněte pro nastavení roku, měsíce, dnu, jazyka, časového pásma, režimu hodin, hodiny, minuty 

[UP] Stisknutím zobrazíte maximální minimální teplotu, vlhkost přijímače a čidla  

[DOWN] teplota přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita, nastavte teplotu alarm bod a vypnout nebo 

na funkci alarmu na senzor dálkového ovládání [ALARM] Stiskněte pro nastavení budíku [CHANNEL] 

Stiskem přepněte senzor dálkového ovladače z kanálu jedna až tři.  

  

Tlačítka pro externí senzor  

[C/F] Stiskem měníte jednotku teploty -‐‐ můžete přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita [TX] 

Stiskněte k testování signál ex. čidla  

[1/2/3] Přepnutí kanálu jedna na kanál tři  

Bezpečnostní předpisy  

Vzniknou‐li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku!  

Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody a úrazy  

osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s přístrojem nebo nedodržením  

následujících bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.  

 Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) je zakázáno teploměr upravovat a/nebo pozměňovat 

(provádět změny v jeho vnitřním zapojení).  

 Nevystavujte tento přístroj přímému působení slunečního záření, vysokým nebo příliš nízkým teplotám, vlhkosti 

nebo mokru, neponořujte jej do vody nebo do jiných kapalin. Neztěžujte výrobek silnými vibracemi a 

nevystavujte jej otřesům či nárazům.  

 Měřicí přístroje, jejich příslušenství a baterie nejsou dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí.  

 Pokud si nebudete jisti správným použitím přístroje a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, 

požádejte o radu zkušeného odborníka našeho technického oddělení.  

Manipulace s bateriemi  

Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí jejich spolknutí dětmi či domácími zvířaty. Pokud nebudete 

přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Mohla by vytéci a způsobit poškození přístroje. Baterie 

nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně a, nejsou-‐‐li k tomu výslovně určeny výrobcem, ani dobíjeny. Ve 

všech těchto případech hrozí nebezpečí výbuchu.  

Vybité baterie jsou specifickým druhem nebezpečného odpadu a musí s nimi být zacházeno tak, aby následky 

jejich používání a likvidace nedocházelo k poškozování životního prostředí.  

K účelům likvidace baterií slouží speciální sběrné nádoby v určených místech.  

Šetřete a chraňte životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně správným používáním tohoto výrobku a 

jeho příslušenství!  

  

Datum vydání tohoto návodu: 10. 1. 2015  

       Revize číslo:  2  

Datum revize: 25. 03. 2019 

  

Distribuce, servis a kalibrace teploměrů  

Medicton Group s.r.o.  

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6  

Tel: +420 233 338 538, Fax: +420 233 310 390  

Email: obchod@medicton.com, servis@medicton.com  

Včetně kalibrace vnějšího čidla -‐‐ splňuje požadavky pokynu DIS-‐‐15 SÚKL pro uchovávání léčiv. Pro 

splnění legislativních požadavků nechávejte teploměr kalibrovat vždy po 2 letech v laboratořích AMS.  


