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INFRARØDT TERMOMETER
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit 
nye infrarøde termometer, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning, før du 
tager termometeret i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis 
du senere skulle få brug for at genopfriske 
din viden om termometerets funktioner.

Med det infrarøde termometer kan du 
f.eks. nemt måle og vurdere isoleringen og 
unødvendigt varmeudslip i din bolig.

Tekniske data

Måleområde:  -50-380°C

Nøjagtighed:   ±1,5%

Batteri:  2×1,5 V AAA (medfølger ikke)

Med automatisk slukning og 
baggrundsbelyst LCD-display

Termometerets dele

1. Tænd/sluk-knap

2. Knappen °C/°F  

3. Knappen MODE 

4. Knap til laser/baggrundsbelysning

Oversigt over display
A. HOLD, symbol for måling afsluttet

B. SCAN, symbol for måling i gang

C. Symbol for tændt laser

D. Symbol for tændt baggrundslys

E. Symbol for lavt batteriniveau

F. CAL, symbol for kalibrering

G. EMS, symbol for emissivitet

H. MAX, symbol for maksimal måling

I. MIN, symbol for minimal måling

J. Symbol for temperaturenhed

K. Målt temperatur
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Særlige sikkerhedsforskrifter

Det infrarøde termometer kan benytte en 
synlig laserstråle i forbindelse med målingen. 

Undgå at se direkte ind i laserstrålen, da det 
kan beskadige dit syn!

Laserstrålen må ikke rettes mod mennesker 
eller dyr, og den må ikke rettes mod 
re� ekterende materiale som eksempelvis 
glas eller folie. 

Termometeret må ikke udsættes for vand 
eller fugt.

Termometeret må ikke bruges til at måle 
kropstemperaturen på mennesker eller dyr.

Brug ikke termometeret i nærheden 
af magnetfelter fra eksempelvis 
svejseapparater, induktionskogeplader og 
lignende.

Termometeret kan muligvis ikke måle 
temperaturen korrekt på stærkt re� ekterende 
� ader. 

Termometeret kan muligvis ikke måle 
temperaturen korrekt i miljøer, hvor der 
forekommer damp, røg, støv eller andre 
partikler i luften.

Undgå at udsætte termometeret for 
markante temperaturudsving på kort tid. Giv 
termometeret op til 30 minutter til at tilpasse 
sig den omgivende temperatur.

Brug

Tryk tænd/sluk-knappen (1) ind for at tænde  
for termometeret. 

Vælg mellem visning i celcius eller fahrenheit 
ved at trykke på knappen (2). 

Symbolet (J) for den valgte temperaturenhed 
vises på displayet. 

Ret linsen mod det område, hvor 
temperaturen skal måles. 

Tryk tænd/sluk-knappen (2) ind, og hold den 
inde. 

Mens temperaturen måles, vises symbolet 
SCAN (B) på displayet.

Når du slipper tænd/sluk-knappen, vises 
symbolet HOLD (A) på displayet for at vise, 
at målingen er afsluttet, og du kan a� æse 
temperaturen (K) på displayet.

Termometeret slukker automatisk efter 20 
sekunder.

Laser

Termometeret måler med en usynlig infrarød 
stråle.

For at du kan vide, præcis hvor målingen 
foretages, kan du slå laserstrålen til ved at 
trykke på knappen (4).  

Ikonet for tændt laser (C) vises på displayet.

Målepunktet bliver nu markeret med en 
lysende prik fra laserstrålen. Prikken må 
ikke være større end det punkt, der skal 
måles. Hvis den er det, skal du gå tættere på 
målepunktet. Hvis det er vigtigt med en helt 
nøjagtig måling, skal emnet være mindst 
dobbelt så stort som prikken.

Forholdet mellem prikken og afstanden er 
cirka 1:12. Det betyder, at afstanden mellem 
termometeret og emnet er 12 gange større 
end prikkens diameter. 

Hvis prikken måler 2,5 cm i diameter, er 
afstanden til den cirka 30 cm.
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Hvis du skal � nde det varmeste punkt på en 
� ade, skal du holde tænd/sluk-knappen inde, 
og bevæge termometeret op og ned tværs 
over � aden, indtil området med den højeste 
temperatur er fundet.

Hvis du skal måle temperaturen på en blank 
� ade, kan det være nødvendigt først at sætte 
malertape på den eller male den sort for at 
undgå re� ektion.

Øvrige funktioner og indstillinger

Tryk en eller � ere gange på knappen MODE 
(3) for at skifte mellem forskellige visninger:

MAX Symbolet MAX (H) vises på displayet. 
Displayet viser den højeste måling. 

MIN Symbolet MIN (I) vises på displayet. 
Displayet viser den laveste måling. 

EMS Symbolet EMS (G) vises på displayet. 
Displayet viser emissivitetsværdien, 
der som standard er indstillet til 
0,95. Denne indstilling passer til de 
� este malede � ader og organiske 
materialer. Tryk på knappen til laser 
og baggrundsbelysning for at ændre 
emissivitetsværdien til 0,8. 

CAL Symbolet CAL (F) vises på displayet. 
Displayet viser kalibreringsværdien, 
der som standard er indstillet til 0. Du 
kan ændre kalibreringsværdien med 
+/- 5 °C ved hjælp af knapperne (2, 4). 
Eksempel: Hvis den faktiske 
temperatur er 25 °C, og målingen 
viser 26,3 °C, skal du indstille 
kalibreringsværdien til -1,3 °C.

Udskiftning af batteri

Når symbolet for lavt batteriniveau (E) vises 
på displayet, skal du udskifte batterierne 
med 2 nye tilsvarende 1,5 V AAA-batterier.

Fjern batteridækslet, tag de brugte batterier 
ud, og sæt to nye i. Sørg for at vende polerne 
korrekt.

Sæt batteridækslet på igen.

Rengøring og vedligehold

Rengør linsen med trykluft eller en aerosol 
med ren luft. Tør om nødvendigt linsen af 
med en vatpind dyppet i demineraliseret 
vand.

Tør termometeret af med en hårdt opvredet 
klud efter brug, og hold altid alle over� ader 
fri for snavs.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2019 Schou Company A/S 
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 
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INFRARÖD TERMOMETER
Inledning

För att du ska få så stor glädje som 
möjligt av din nya infraröda termometer 
rekommenderar vi att du läser denna 
bruksanvisning innan du börjar använda 
termometern. Vi rekommenderar dessutom 
att du sparar bruksanvisningen ifall du 
behöver läsa informationen om de olika 
funktionerna igen.

Med den infraröda termometern kan du t.ex. 
enkelt mäta och värdera isoleringen och 
onödigt värmeutsläpp i din bostad.

Tekniska data

Mätområde:  -50-380°C

Noggrannhet:   ±1,5%

Batteri:  2×1,5 V AAA (medföljer inte)

Med automatisk avstängning och 
bakgrundsbelyst LCD-display

Termometerns delar

1. Strömbrytare

2. Knappen °C/°F  

3. Knappen MODE 

4. Knapp för laser/bakgrundsbelysning

Översikt över display
A. HOLD, symbol för mätning avslutad

B. SCAN, symbol för mätning pågår

C. Symbol för tänd laser

D. Symbol för tänd bakgrundsbelysning

E. Symbol för låg batterinivå

F. CAL, symbol för kalibrering

G. EMS, symbol för emissivitet

H. MAX, symbol för maximal mätning

I. MIN, symbol för minimal mätning

J. Symbol för temperaturenhet

K. Uppmätt temperatur
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Den infraröda termometern kan utnyttja en 
synlig laserstråle i samband med mätningen. 

Undvik att se direkt in i laserstrålen eftersom 
det kan skada din syn!

Laserstrålen får inte riktas mot människor 
eller djur, och den får inte heller riktas mot 
re� ekterande material som exempelvis glas 
eller folie. 

Termometern får inte utsättas för vatten eller 
fukt.

Termometern får inte användas för att mäta 
kroppstemperaturen på människor eller djur.

Använd inte termometern i närheten 
av magnetfält från t.ex. svetsaggregat, 
induktionsvärmeplattor och liknande.

Det är möjligt att termometern inte kan 
mäta temperaturen korrekt på kraftigt 
re� ekterande ytor. 

Det är möjligt att termometern inte kan 
mäta temperaturen korrekt i miljöer där det 
förekommer ånga, rök, damm eller andra 
partiklar i luften.

Undvik att utsätta termometern för markanta 
temperaturväxlingar på kort tid. Ge 
termometern upp till 30 minuter att anpassa 
sig till omgivningstemperaturen.

Användning

Tryck in strömbrytaren (1) för att starta 
termometern. 

Välj mellan visning i Celsius och Fahrenheit 
genom att trycka på knappen (2). 

Symbolen (J) för den valda 
temperaturenheten visas på displayen. 

Rikta linsen mot det område där 
temperaturen ska mätas. 

Tryck in strömbrytaren (1) och håll den 
intryckt. 

Medan temperaturen mäts visas symbolen 
SCAN (B) på displayen.

När du släpper strömbrytaren visas symbolen 
HOLD (A) på displayen för att visa att 
mätningen är avslutad och du kan avläsa 
temperaturen (K) på displayen.

Termometern stänger av sig automatiskt 
efter 20 sekunder.

Laser

Termometern mäter med en osynlig infraröd 
stråle.

För att du ska veta exakt var mätningen görs 
kan du tända laserstrålen genom att trycka 
på knappen (4).  

Ikonen för tänd laser (C) visas på displayen.

Mätpunkten markeras nu med en lysande 
prick från laserstrålen. Pricken får inte vara 
större än den punkt som ska mätas. Om den 
är det ska du gå närmare mätpunkten. Om 
det är viktigt med en helt exakt mätning ska 
materialet vara minst dubbelt så stort som 
pricken.

Förhållandet mellan pricken och avståndet 
är ca 1:12. Det betyder att avståndet mellan 
termometern och materialet är 12 gånger 
större än prickens diameter. 

Om pricken är 2,5 cm i diameter är avståndet 
till den ca 30 cm.
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Om du ska hitta den varmaste punkten på en 
yta ska du hålla inne strömbrytaren och röra 
termometern upp och ner tvärs över ytan 
tills området med den högsta temperaturen 
hittas.

Om du ska mäta temperaturen på en blank 
yta kan det vara nödvändigt att först sätta på 
målartejp på den eller måla den svart för att 
undvika re� ektion.

Övriga funktioner och inställningar

Tryck en eller � era gånger på knappen MODE 
(3) för att växla mellan de olika visningarna:

MAX Symbolen MAX (H) visas på displayen. 
Displayen visar den högsta mätningen. 

MIN Symbolen MIN (I) visas på displayen. 
Displayen visar den lägsta mätningen. 

EMS Symbolen EMS (G) visas på displayen. 
Displayen visar emissivitetsvärdet 
som är inställt på 0,95 som standard. 
Denna inställning passar till de � esta 
målade ytor och organiska material. 
Tryck på knappen för laser och 
bakgrundsbelysning för att ändra 
emissivitetsvärdet till 0,8. 

CAL Symbolen CAL (F) visas på displayen. 
Displayen visar kalibreringsvärdet som 
är inställt på 0 som standard. Du kan 
ändra kalibreringsvärdet med +/- 5 °C 
med hjälp av knapparna (2, 4). 
Exempel: Om den faktiska 
temperaturen är 25 °C, och mätningen 
visar 26,3 °C, ska du ställa in 
kalibreringsvärdet på -1,3 °C.

Byte av batteri

När symbolen för låg batterinivå (E) visas på 
displayen ska du byta batterierna och sätta i 
två nya liknande 1,5 V AAA-batterier.

Ta bort batteriluckan, ta ur de använda 
batterierna och sätt i två nya. Se till att 
polerna är rättvända.

Stäng batteriluckan igen.

Rengöring och underhåll

Rengör linsen med tryckluft eller en aerosol 
med ren luft. Torka vid behov av linsen med 
en bomullspinne doppad i avmineraliserat 
vatten.

Rengör termometern med en hårt urvriden 
trasa efter användning och håll alltid ytorna 
fria från smuts.
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Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2019 Schou Company A/S 
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssyste
m, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
sophink” är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.


