
Plovoucí digitální teploměr
Plávajúcí digitálny teplomer

Výrobce/výrobca: 
NINGBO POOLSTAR IMP 
& EXP CO., LTD. 
Made in China

Digitální teploměr, 
vyrobeno v Číně

Digitálny teplomer, 
vyrobené v Číne

P1512



Specifi cations:
Product size: 83*74*136mm
Color: White
Measure range: 0- 50° C (32 – 122° F)
Precision: +/- 1 °C or +/- 2° F
Display resolution: 0.1°C, 0.1° F
Waterproof
Auto off after 1 hour.
Three keys: °C / °F, ON/OFF, MAX/MIN
Operation voltage: 1.5V (1 pcs LR 44 button battery)

Operation:
1.  Battery is already included, for its replacement 

use screwdriver, unscrew 5 screws on the back, 
unbolt the cover, and put one LR 44 battery into 
the battery case. Then screw on 5 screws back. 
Press ON/OFF key to start it.

2.  Tie one side of nylon cord on the bank side of 
the swimming pool, then put the machine into 
the water.

3.  This time, the machine starts to measure the 
temperature, and display the value of the tempe-
rature on the LCD, it can switch display with °C 
or °F by the °C/°F key.

4.  After 1 hour the LCD of the machine will be off, 
put ON/OFF key to restart it.

 Notice:
1.  Do not drop the machine when using. If not, the 

LCD screen will be broken.
2.  When the LCD display is not clear, please change 

the battery.
3.  Dispose of the used batteries and the non-func-

tional thermometer in appointed dustbin, abstain 
polluting environment.

Waterproof digital Thermometer

Specifi kace:
Rozměr: 83*74*136 mm
Barva: Bíla
Rozsah měřených hodnot: 0-50° C (32 – 122° F)
Přesnost měření: +/-1° C nebo +/- 2 ° F
Zobrazované rozlišení: 0,1° C, 0,1° F
Voděodolný
Automatické vypnutí po 1 hodině
Tři tlačítka: °C / °F, ON/OFF, MAX/MIN
Provozní napětí:  1,5 V (1 kus 

knofl íkové baterie LR 44)

Obsluha:
1.  Baterie je již vložena, pro její případnou výměnu 

šroubovákem uvolněte 5 šroubků na zadní straně 
teploměru, vložte jednu baterii LR 44 do baterio-
vého pouzdra. Následně zašroubujte zpět všech 5 
šroubků. Pro zapnutí stiskněte tlačítko ON/OFF.

2.  Přivažte jednu stranu nylonového provazu 
ke straně bazénu, potom vložte teploměr do vody.

3.  Od tohoto okamžiku začíná teploměr měřit 
teplotu a zobrazuje naměřenou hodnotu na LCD 
displeji. Naměřenou hodnotu je možné zobrazit 
v °C nebo °F přepínáním pomocí tlačítka °C / °F.

4.  Po hodině se LCD displej vypne, pro obnovení 
zobrazení použijte tlačítko ON/OFF.

 Poznámka:
1.  Při používání teploměr neupusťte, hrozí poško-

zení LCD
2.  Pokud displej nezobrazuje jasně naměřené 

hodnoty, vyměňte baterie.
3.  Použité baterie a nefunkční teploměr likvidujte 

na k tomu určených místech, předejdete tak 
znečištění životního prostředí.

Voděodolný digitální teploměr

Špecifi kácia:
Rozmer: 83*74*136 mm
Farba: Biela
Rozsah meraných hodnôt: 0-50° C (32 – 122° F)
Presnosť merania: +/-1° C nebo +/- 2 ° F
Zobrazované rozlíšenie: 0,1° C, 0,1° F
Vodeodolný
Automatické vypnutie po 1 hodine
Tri tlačidlá: °C / °F, ON/OFF, MAX/MIN
Prevádzkové napätie:  1,5 V (1 kus gombíková 

batéria LR 44)

Obsluha:
1.  Batéria je už vložená, na jej prípadnú výmenu 

skrutkovačom uvoľnite 5 skrutiek na zadnej stra ne 
teplomera, vložte jednu batériu LR 44 do batério-
vého puzdra. Následne zaskrutkujte späť všetkých 
5 skrutiek. Na zapnutie stisnite tlačidlo ON/OFF.

2.  Priviažte jednu stranu nylonového povrazu ku 
strane bazéna, potom vložte teplomer do vody.

3.  Od tohto okamžiku začína teplomer merať teplotu 
a zobrazuje nameranú hodnotu na LCD displeji. 
Nameranú hodnotu je možné zobraziť v °C 
nebo °F prepínaním pomocou tlačidla °C / °F.

4.  Po hodine sa LCD displej vypne, na obnovenie 
zobrazenia použite tlačidlo ON/OFF.

 Poznámka:
1.  Pri používaní dajte pozor, aby vám teplomer 

nespadol, hrozí poškodenie LCD
2.  Pokiaľ displej nezobrazuje jasne namerané 

hodnoty, vymeňte batériu.
3.  Použité batérie a nefunkčný teplomer likvidujte 

na k tomu určených miestach, predídete tak 
znečisteniu životného prostredia. 

Vodeodolný digitálny teplomer


