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Digitální bezkontaktní teploměr  / CZ
Digitálny bezkontaktný teplomer  / SK

Érintkezés nélküli digitális hőmérő / HU

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása
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I. Technické údaje
Objednávací číslo 8831300
Měřící rozsah teploty -32°C až + 380°C (-25,6° až 716°F)
Přesnost měření ±1,5°C nebo 1,5%
Rozlišení 0,1°C nebo 0,1°F
Doba odezvy 500 ms, citlivost 95%
Spektrální citlivost 8-14 µm
Emisivita přednastaveno 0,95
Poměr vzdálenost/plocha (optické rozlišení) 12 :1
Provozní teplota 0° až +40°C (32° až 104°F)
Provozní vlhkost 10-95%, bez kondenzace do 30°C (86°F)
Skladovací teplota -20° až 60°C (-4 až 140°F)
Napájení baterie 9 V, typ 1604
Životnost baterie bez laseru: 22 h;  s laserem: 12 h
Hmotnost (bez baterií) 128 g
Rozměry 153 x 80x43mm
Laserové zaměření s možností vypnutí ano
Podsvícení displeje ano
Přidržení naměřené hodnoty ano
Automatické vypnutí při nečinnosti ano

II. Charakteristika
Infračervený teploměr Extol Premium 8831300 se používá k bezkontaktnímu měření teploty povrchu předmětů. 
Měření bezkontaktním teploměrem je velmi rychlé a snadné. Lze měřit teplotu pohybujících se součástí, 
např. rotující hřídele nebo výrobků na dopravním pásu, dále např. potravin, kapalin a předmětů jinak těžce 
měřitelných nebo špatně přístupných a vzdálených.  Také je možné bezpečně provádět měření jinak nebezpečná, 
např. předmětů pod napětím.  

3) Vysokým teplotám. Přístroj je určen pro měření teploty předmětů v rozsahu -32 až +380 °C při teplotě okolí 0 až 
+40°C. Dbejte na předepsané rozsahy teplot měřených předmětů a okolí. Neponechávejte teploměr na předmětech 
s vysokou teplotou nebo v jejich blízkosti.

VI. Vztah mezi vzdáleností a průměrem měřené plo-
chy-přesnost měření 

UPoZornění
Kruhová plocha měřícího paprsku nesmí přesahovat plochu měřeného objektu. Pokud přesahuje, 
změřená teplota je nesprávná!

Optický systém teploměru 
zachycuje infračervenou 
energii vyzařovanou z kruhové 
měřené plochy a soustřeďuje 
ji na detektor. Měřený objekt 
musí úplně vyplňovat tuto 
kruhovou měřenou plochu, 
jinak teploměr „vidí“ jiné 
teplotní vyzařování z pozadí, 
což způsobuje nepřesnost 
naměřených hodnot - viz 
následující obrázek:

oPtiCKÉ roZlišení D : S 
Je vztah mezi vzdáleností 
měřicího přístroje od měře-
ného objektu a průměrem 
měřené plochy. Čím je tato 
hodnota větší, tím lepší je 
optické rozlišení měřicího 
přístroje a tím menší může 
být měřená plocha při 
dané vzdálenosti. Tento 
teploměr má optické rozlišení 12:1, což znamená, že ve vzdálenosti 300 mm je průměr měřené plochy 25 mm - viz 
následující obrázek:

emiSivitA-intenZitA vyZAřování
Emisivita je schopnost daného předmětu vyzařovat infračervenou energii, která nese informaci o jeho teplotě. Emisivita může nabývat 
hodnot od 0 (lesklé zrcadlo) do 1,0 (černé těleso). Většina organických, nabarvených nebo zoxidovaných povrchů má emisivitu blízkou 
hodnotě 0,95. Tento teploměr má tuto hodnotu emisivity v sobě pevně přednastavenou a nelze ji měnit. Nepřesné výsledky měření mohou 
nastat při měření zrcadlových nebo leštěných kovových povrchů. Pro kompenzaci tohoto jevu, můžete měřený povrch překrýt krycí páskou 
nebo natřít černou barvou. Před měřením vyčkejte určitou dobu, než se krycí páska nebo barva zahřeje na teplotu povrchu, který je pod ní.

VII.Před uvedením do provozu
vložení bAterií (obr. 3)
• Odklopte kryt baterie a do přístroje vložte správně orientovanou 9 V baterii podle polarity. Poté kryt opět zavřete.

obSlUHA tePloměrU
1. Stiskněte tlačítko pro měření teploty (Obr.1, pozice 1). Tím se teploměr zapne.

• Pokud chcete pro zaměření měřeného místa použít laserový paprsek, stiskněte tlačítko pro aktivaci laseru (Obr.1, 
pozice 2). Na displeji se objeví ikona aktivního laseru (Obr.2, pozice c) Pro vypnutí laseru stiskněte totéž tlačítko.

• Pro podsvícení displeje stiskněte tlačítko s žárovkou viz Obr.1, pozice 4. Stisknutím téhož tlačítka podsvícení 
displeje vypnete.

2. Opět stiskněte tlačítko pro měření teploty (Obr.1, pozice 1) a laserem zaměřte na měřené místo. Funkce aktivního 
měření teploty je na displeji zobrazena ikonou  SCAN. Po uvolnění tlačítka na displeji zůstane zobrazena naměřená 
hodnota po dobu přibližně  8 s a bude svítit ikona HOLD (přidržení údaje na displeji). 

 Poznámka:
 Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí po 20 sekundách nečinnosti.

KontinUální měření tePloty (obr.4)
Stiskněte a držte tlačítko pro měření teploty (Obr.1, pozice 1) a posouvejte laserový paprsek po ploše. Na displeji se 
zobrazí aktuální naměřené teploty pro daná místa na ploše, tak jak budete posouvat paprsek po ploše.

VIII. Čištění a údržba
Čištění ČoČeK
Volné částečky prachu odstraňte pomocí stlačeného vzduchu. Zbylé nečistoty lehce otřete pomocí navlhčeného 
tamponu vaty. Tampon je možné navlhčit vodou. Zamezte však vniknutí vody do přístroje. 

Čištění KrytU
Je-li to nutné, kryt čistěte hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. 

UPoZornění
• V žádném případě k čištění nepoužívejte organická rozpouštědla (např. aceton), došlo by k poškození plastu a čoček.
• Teploměr neponořujte do vody.

IX. Skladování 
Teploměr skladujte na suchém místě při okolní teplotě do 60 °C mimo dosah dětí. Před delším uskladněním vyjměte 
z teploměru baterii.

X. Likvidace odpadu
Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti a také může obsahovat provozní náplně, které jsou 
nebezpečným odpadem. Podle evropské směrnice 2002/96 ES se elektrická a elektronická zařízení 
nesmějí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci na k tomu 
určená sběrná místa. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadě.

XI. Záruční lhůta a podmínky
ZárUČní lHŮtA
Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. 
a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi 
zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek 
během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZárUČní PoDmínKy
1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním 

listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim 

pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo 

jiným dokladem o koupi.
4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v origi-

nálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého 
odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství. 

5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součásti základního vybavení výrobku. 

Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
8. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k ním.
9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických 

údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího 
upozorněni.

Úvod
Vážený zákazník,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol 
kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený dôkladným 
testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných 
normami a predpismi Európskej únie.
S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke 
a poradenské centrum:

www.extol.eu  
Fax: +421 2 212 920 91   
tel.: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal, a. s., Průmyslová zóna Příluky 244,  

76001 Zlín, Česká republika.

Dátum vydania: 17. 9. 2012

Úvod
Vážený zákazníku, 
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol 
zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben 
zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality 
předepsaných normami a předpisy Evropské unie.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické 
a poradenské centrum:

www.extol.eu  
Fax: +420 225 277 400   
tel.: +420 222 745 130
Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 

76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 17. 9. 2012
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 Třída laseru 1M; Vlnová délka 635 nm; 1< mW;  Nedívejte se přímo do  
svazku! Laserové záření  Trieda lasera 1M; Vlnová dĺžka 635 nm; 1< mW;  

Nepozerajte sa priamo do zväzku! Laserové žiarenie  Lézer osztály 1M;  
Hullámhossz 635 nm; 1< mW; Ne nézzen bele a sugárba! Lézer sugárzás
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IV. Odkazy na značky na technickém štítku (Obr. 5)

Před použitím si přečtě-
te návod k použití  Odpovídá požadavkům EU

Laserové záření, 
nedívejte se přímo 
do svazku

Symbol elektroodpadu

V. Bezpečnostní pokyny
• Abyste se vyhnuli případnému vzniku škod nebo úrazu osob, věnujte prosím pozornost následujícím bodům:

1) Před použitím teploměru jej pečlivě prohlédněte. Pokud je jakkoliv poškozen, přístroj nepoužívejte.
2) Nemiřte laserovým paprskem přímo ani přes odrazivé plochy do oka.
3) Paprsek nesledujte optickými přístroji.
4) Nepoužívejte tento přístroj v místech s výskytem výbušných plynů, hořlavých kapalin a par nebo v prašném prostředí.

• Abyste zabránili poškození přístroje nebo nepřesnostem v měření, vyvarujte se:

1) Elektromagnetickým polím vytvářených obloukovými svářečkami a indukčními topnými tělesy.
2) Teplotním skokům, které jsou způsobeny náhlou změnou teploty okolí - před použitím přístroje jej ponechte 30 

minut vytemperovat na teplotu okolí.

Teploměr

Velmi dobře NesprávněDobře

Měřený objekt 
větší než měřená plocha

Měřený objekt a měřená  
plocha jsou stejné velikosti

Měřený objekt menší 
než měřená plocha

Průměr 
měřené 

plochy S

25 75 125     mm

300 900 1500  mmVzdálenost D

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
a. výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
b. byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou 

Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
c. výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
d. byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.
e. k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
f. výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
g. škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
h. vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
i. výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
j. výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k. bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.

12. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen.

13. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce (např. lakováni atd.)
14. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
ZárUČní A PoZárUČní ServiS 
Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, 
kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené 
provedení, odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených 

změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium 8831300
Digitální bezkontaktní teploměr

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami: 
EN 55022+A1; EN 55024+A1+A2; EN 61000-3-2+A2; EN 61000-3-3; EN 60825-1

a následujícími předpisy (v platném znění): 
2004/108 EC;  
2002/95 EC

ve Zlíně: 17. 9. 2012

Martin Šenkýř 
člen představenstva a.s.

I. Technické údaje
Objednávacie číslo 8831300
Merací rozsah teploty -32°C až + 380°C (-25,6° až 716°F)
Presnosť merania ±1,5°C alebo 1,5%
Rozlíšenie 0,1°C alebo 0,1°F
Doba odozvy 500 ms, citlivosť 95%
Spektrálna citlivosť 8-14 µm
Emisivita prednastavené 0,95
Pomer vzdialenosť/plocha (optické rozlíšenie) 12 :1
Pracovná teplota 0° až +40°C (32° až 104°F)
Pracovná vlhkosť 10-95%, bez kondenzácie do 30°C (86°F)
Skladovacia teplota -20° až 60°C (-4 až 140°F)
Napájanie batéria 9 V, typ 1604
Životnosť batérie bez lasera: 22 h; s laserom: 12 h
Hmotnosť (bez batérií) 128 g
Rozmery 153 x 80x43mm
Laserové zameranie s možnosťou vypnutia áno
Podsvietenie displeja áno
Pridržanie nameranej hodnoty áno
Automatické vypnutie pri nečinnosti áno

II. Charakteristika
Infračervený teplomer Extol Premium 8831300 sa používa na bezkontaktné meranie teploty povrchu predmetov. Meranie 
bezkontaktným teplomerom je veľmi rýchle a jednoduché. Je možné merať teplotu pohybujúcich sa súčastí, napr. rotujúce-
ho hriadeľa alebo výrobkov na dopravnom páse, ďalej napr. potravín, kvapalín a predmetov inak ťažko merateľných alebo zle 
prístupných a vzdialených.  Tiež je možné bezpečne vykonávať meranie inak nebezpečné, napr. predmetov pod napätím. 

V. Bezpečnostné pokyny
• Aby ste sa vyhli prípadnému vzniku škôd alebo úrazu osôb, venujte prosím pozornosť nasledujúcim bodom:
1) Pred použitím teplomera ho starostlivo prehliadnite. Pokiaľ je akokoľvek poškodený, prístroj nepoužívajte.
2) Nemierte laserovým lúčom priamo ani cez odrazové plochy do oka.
3) Lúč nesledujte optickými prístrojmi.
4) Nepoužívajte tento prístroj v miestach s výskytom výbušných plynov, horľavých kvapalín a pár alebo v prašnom prostredí.

• Aby ste zabránili poškodeniu prístroja alebo nepresnostiam v meraní, vyvarujte sa:
1) Elektromagnetickým poliam vytváraným oblúkovými zváračkami a indukčnými výhrevnými telesami.
2) Teplotným skokom, ktoré sú spôsobené náhlou zmenou teploty okolia - pred použitím prístroja ho ponechajte  

30 minút vytemperovať na teplotu okolia.
3) Vysokým teplotám. Prístroj je určený na meranie teploty predmetov v rozsahu -32 až +380 °C pri teplote 

okolia 0 až +40°C. Dbajte na predpísané rozsahy teplôt meraných predmetov a okolia. Neponechávajte 
teplomer na predmetoch s vysokou teplotou alebo v ich blízkosti.

VI. Vzťah medzi vzdialenosťou a priemerom meranej 
plochy-presnosť merania

UPoZornenie
Kruhová plocha meracieho lúča nesmie presahovať plochu meraného objektu. Pokiaľ presahuje, 
odmeraná teplota je nesprávna!

III. Součásti a ovládací 
prvky
Obr.1, pozice-popis
1) Tlačítko pro měření teploty
2) Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zaměřovacího laseru.
3) Tlačítko pro přepínání mezi jednotkami Celsius  

a Fahrenheit
4) Tlačítko pro zapnutí/vypnutí podsvícení displeje.
5) Kryt baterií
6) Zaměřovací laser

lCD DiSPlej
Obr.2, pozice-popis
a. ikona HOLD; ikona symbolizující aktivní funkci 

pro přidržení naměřené hodnoty na displeji
b. ikona SCAN; ikona symbolizující aktivní funkci 

měření teploty
c. ikona aktivního laseru pro zaměření
d. ikona zapnutého podsvícení displeje
e. ikona symbolizující vybitou baterii
f.  jednotky teploty
g. naměřená teplota

III. Súčasti a ovládacie prvky
Obr.1, pozícia-popis
1) Tlačidlo na meranie teploty
2) Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie zameriavacieho lasera.
3) Tlačidlo na prepínanie medzi jednotkami Celsius 

a Fahrenheit
4) Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja.
5) Kryt batérií
6) Zameriavací laser

lCD DiSPlej (Obr.2, pozícia-popis)
a. ikona HOLD; ikona symbolizujúca aktívnu funkciu 

na pridržanie nameranej hodnoty na displeji
b. ikona SCAN; ikona symbolizujúca aktívnu funkciu 

merania teploty
c. ikona aktívneho lasera pre zameranie
d. ikona zapnutého podsvietenia displeja
e. ikona symbolizujúca vybitú batériu
f. jednotky teploty
g. nameraná teplota

IV. Odkazy na značky na technickom štítku (Obr. 5)

Pred použitím si prečítajte návod 
na použitie  

Zodpovedá  
požiadavkám EÚ

Laserové žiarenie, nepozerajte sa 
priamo do zväzku Symbol elektroodpadu



2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal 
rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. A garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a rendben kitöltött eredeti garancialevéllel vagy 
a vásárlást igazoló más bizonylattal együtt kell átadni.

4. Reklamáció esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, lehetőség szerint az eredeti 
csomagolásba csomagolva kell átadni, úgy, hogy a szállítás során ne sérüljön meg. A meghibásodás okának pontos 
meghatározása, illetve a tökéletes hibaelhárítás érdekében a termékkel együtt az eredeti tartozékokat is át kell adni.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem 

tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről 
a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javítások elvégzésére kizárólag az erre meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek jogosultak.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások 

betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó 
egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt
(b) A Madal Bal a.s. vállalat vagy a javítások elvégzésével szerződés alapján megbízott szerviz előzetes 

írásbeli engedélye nélkül a szerszám szerkezetébe bármilyen beavatkozás történt.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, 
pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:
a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia 

vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom. 
c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.

12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený.

13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.)
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZárUČnÝ A PoZárUČnÝ ServiS vyKonávA DiStribÚtor:
Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
fax.:+421 2 212 920 91, tel: +421 2 212 920 70, E-mail: servis@madalbal.sk

ES Prehlásenie o zhode
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že nasledovne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu 
uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie. Pri nami neodsúhla-

sených zmenách zariadenia stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Extol Premium 8831300
Digitálny bezkontaktný teplomer 

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:
EN 55022+A1; EN 55024+A1+A2; EN 61000-3-2+A2; EN 61000-3-3; EN 60825-1

a nasledujúcimi predpismi (v platnom znení): 
2004/108 EC; 2002/95 EC

v Zlíne: 17. 9. 2012

Martin Šenkýř 
člen představenstva a.s.

prístroja a tým menšia môže byť meraná plocha pri danej vzdialenosti. Tento teplomer má optické rozlíšenie 12:1, čo 
znamená, že vo vzdialenosti 300 mm je priemer meranej plochy 25 mm - viď nasledujúci obrázok:
emiSivitA-intenZitA vyžArovAniA
Emisivita je schopnosť daného predmetu vyžarovať infračervenú energiu, ktorá nesie informáciu o jeho teplote. 
Emisivita môže mať hodnoty od 0 (lesklé zrkadlo) do 1,0 (čierne teleso). Väčšina organických, nafarbených alebo zoxido-
vaných povrchov má emisivitu blízku hodnote 0,95. Tento teplomer má túto hodnotu emisivity v sebe pevne prednasta-
venú a nie je možné ju meniť. Nepresné výsledky meraní môžu nastať pri meraní zrkadlových alebo leštených kovových 
povrchov. Pre kompenzáciu tohto javu, môžete meraný povrch prekryť krycou páskou alebo natrieť čiernou farbou. Pred 
meraním vyčkajte určitú dobu, než sa krycia páska alebo farba zahreje na teplotu povrchu, ktorý je pod ňou.

VII. Pred uvedením do prevádzky
vloženie bAtÉrií (obr. 3)
• Odklopte kryt batérie a do prístroja vložte správne orientovanú 9 V batériu podľa polarity. Potom kryt opäť zavrite.
obSlUHA tePlomerA
1. Stlačte tlačidlo na meranie teploty (obr.1, pozícia 1). Tým sa teplomer zapne.

 • Pokiaľ chcete na zameranie meraného miesta použiť laserový lúč, stlačte tlačidlo pre aktiváciu lasera (obr.1, 
pozícia 2). Na displeji sa objaví ikona aktívneho lasera (obr.2, pozícia c). Pre vypnutie lasera stlačte to isté tlačidlo.

 • Pre podsvietenie displeja stlačte tlačidlo so žiarovkou viď obr.1, pozícia 4. Stlačením toho istého tlačidla 
podsvietenie displeja vypnete.

2. Opäť stlačte tlačidlo pre meranie teploty (obr.1, pozícia 1) a laserom zamerajte na merané miesto. Funkcia 
aktívneho merania teploty je na displeji zobrazená ikonou SCAN. Po uvoľnení tlačidla na displeji zostane 
zobrazená nameraná hodnota po dobu približne 8 s a bude svietiť ikona HOLD (pridržanie údaju na displeji). 

 Poznámka: Prístroj je vybavený funkciou automatického vypnutia po 20 sekundách nečinnosti.

II. Jellemzők
Az Extol Premium 8831300 infravörös hőmérőt érintkezés nélküli felületi hőmérsékletméréshez lehet használni. 
Az érintkezés nélküli hőmérővel a mérés gyors és egyszerű. A készülékkel mozgó alkatrészek (pl. forgó tengelyek, 
szállítószalagon mozgó termékek stb.), folyadékok, élelmiszerek és egyébként nehezen mérhető vagy nehezen 
hozzáférhető tárgyak hőmérsékletét lehet kényelmesen megmérni.  A készülékkel biztonságosan megmérhetők az 
egyébként veszélyes tárgyak is (pl. feszültség alatt lévő felületek stb.).

KontinUálne merAnie tePloty (obr. 4)
Stlačte a držte tlačidlo pre meranie teploty (obr.1, pozícia 1) a posúvajte laserový lúč po ploche. Na displeji sa 
zobrazia aktuálne namerané teploty pre dané miesta na ploche, tak ako budete posúvať lúč po ploche.

VIII. Čistenie a údržba
ČiStenie šošovieK
Voľné čiastočky prachu odstráňte pomocou stlačeného vzduchu. Zostávajúce nečistoty ľahko otrite pomocou navlhče-
ného tampónu vaty. Tampón je možné navlhčiť vodou. Zamedzte však vniknutiu vody do prístroja.

ČiStenie KrytU
Aj je to nutné, kryt čistite handričkou navlhčenou jemným mydlovým roztokom. 

UPoZornenie
• V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá (napr. aceton), došlo by k poškodeniu plastu a šošoviek.
• Teplomer neponárajte do vody.

IX. Skladovanie 
Teplomer skladujte na suchom mieste pri okolitej teplote do 60 °C mimo dosahu detí. Pred dlhším uskladnením 
vyberte z teplomera batériu.

X. Likvidácia odpadu
Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti a tiež môže obsahovať prevádzkové náplne, 
ktoré sú nebezpečným odpadom. Podľa európskej smernice 2002/96 ES sa elektrické a elektronické 
zariadenia nesmú vyhadzovať do zmesového odpadu, ale je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú 
likvidáciu na na to určené zberné miesta. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.

IV. A készülékcímkén található jelölések magyarázata (5. ábra)

A használatba vétel előtt 
olvassa el a használati 
útmutatót.  

A készülék megfelel az EU 
előírásainak.

Lézersugár! A lézer-
sugarat ne irányítsa 
a szeme felé!

Elektromos hulladék jele.

V. Biztonsági utasítások
• A személyi sérülések és a készülék meghibásodások megelőzése érdekében a következő utasításokat figyelmesen olvassa el és tartsa be.
1. A hőmérő használatba vétele előtt azt alaposan ellenőrizze le. Ha a készüléken sérülést észlel, akkor azt ne használja.
2. A lézersugarat bárkinek a szeme felé fordítani tilos (ez a visszaverődő lézersugárra is érvényes)!
3. A lézersugarat optikai műszer segítségével ne nézze.
4. A készüléket ne használja robbanásveszélyes helyen, gyúlékony folyadékok és anyagok közelében, vagy poros és 

gyúlékony gázokat tartalmazó környezetben.
• A készülék sérülésének a megelőzése, valamint a mérés pontossága érdekében, kerülje:
1. az elektromágneses mezőket amelyeket például ívhegesztés, vagy indukciós fűtőtestek hoznak létre,
2. a hirtelen hőmérséklet változásokat. ha a készüléket hideg helyről meleg helyre (vagy fordítva) viszi, akkor 

a készüléket 30 tercig ne használja,
3. a magas hőmérsékleteket. A készülékkel -32 és +380°C közötti hőmérsékletű tárgyakat lehet mérni 0 és +40°C  

környezeti hőmérsékleten. A készüléket csak a fenti hőmérsékletek méréséhez használja, megfelelő környezeti 
feltételek között. A készüléket ne tegye meleg tárgyakra és azok közelében se tárolja.

XI. Záručná lehota a podmienky
ZárUČná leHotA
Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon 
Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakúpe-
ný výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám výrobok počas tejto 
doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach www.extol.sk).
ZárUČnÉ PoDmienKy
1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 

v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok 

nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného 

listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie 

v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej 
dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo. 

5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 

výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.

VI. A mérendő felület távolsága és a mérősugár át-
mérőjének a hatása a mérés pontosságára

FigyelmeZtetÉS!
A mérősugár átmérője 
nem lehet nagyobb, mint 
a mérendő felület. Ha a mérő-
sugár átmérője meghaladja 
a felület méretét, akkor 
a mérés nem lesz pontos.
A hőmérő készülék optikája a mérőkör 
által sugárzott infravörös hullámokat 
a detektorra fókuszálja. A mért 
felületnek nagyobbnak kell lennie, 
mint mérőkör, ellenkező esetben 
a készülék a háttér egy részét is „látja“ 
ami a mérési pontatlanságot okoz 
(lásd a következő ábrát):

oPtiKAi 
FelbontáS D : S
Az optikai felbontás 
a mérőkészülék és a mért 

felület közti távolság és a mérőkör átmérője közti arány. Minél nagyobb ez az érték, annál jobb az optikai felbontás, tehát 
az adott távolsághoz kisebb lehet a mérőkör átmérője. A hőmérő készülék optikai felbontása 12:1, ami azt jelenti, hogy 300 
mm-es távolság esetén a mérőkör átmérője 25 mm (lásd a következő ábrát):

SUgárZóKÉPeSSÉg intenZitáSA
A sugárzóképesség a tárgyak azon képessége, ahogy a hőmérsékletre vonatkozó információt hordozó infravörös energiát 
sugározni képesek. A sugárzóképesség 0 (fényes tükör) és 1 (fekete tárgy) között lehet. A legtöbb szerves, festett vagy 
oxidált felület sugárzóképessége 0,95 körül van. A készüléken a sugárzóképesség értéke fixen be van állítva, azt megváltoz-
tatni nem lehet. Amennyiben fényes, tükröződő vagy polírozott felületeket mér, akkor a mérés pontatlan lehet. A jelenség 
kompenzálása érdekében a mérendő felületre ragasszon matt szalagot vagy a felületet fesse feketére. A mérés megkezdése 
előtt várja meg, hogy a szalag vagy festék elérje a felület hőmérsékletét.

VII. Üzembe helyezés előtt
AZ elem beHelyeZÉSe (3. ábrA)
• Az elemtartó fedelét hajtsa ki és tegyen be egy 9 V-os elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra. Az elemtartó fedelét hajtsa vissza.
A HőmÉrő HASZnálAtA
1. Nyomja meg a hőmérséklet mérő gombot (1. ábra, 1. tétel). A hőmérő készülék bekapcsol.

• Ha a méréshez használni kívánja a célzó lézert, akkor nyomja meg a lézer gombját (1. ábra, 2. tétel). A kijelzőn 
bekapcsol a lézer ikon (2. ábra, c. tétel). A lézer kikapcsolásához ugyanezt a gombot nyomja meg.

• A kijelző háttérvilágításának a bekapcsolásához nyomja meg az izzót ábrázoló gombot (1. ábra, 4. tétel). 
A háttérvilágítás kikapcsolásához ugyanezt a gombot nyomja meg.

I. Műszaki adatok
Megrendelési szám 8831300
Hőmérséklet mérési tartomány -32°C és + 380°C között (-25,6° és 716°F között)
Mérési pontosság ±1,5°C vagy 1,5%
Felbontás 0,1°C vagy 0,1°F
Válaszidő 500 ms, érzékenység 95%
Spektrális érzékenység 8-14 µm
Sugárzóképesség Fix beállítás 0,95-re
Távolság/felület arány (optikai felbontás) 12 :1
Üzemi hőmérséklet 0° és +40°C között (32° és 104°F között)
Környezeti üzemi páratartalom 10 - 95%, kondenzáció nélkül 30°C-ig (86°F)
Tárolási hőmérséklet -20° és 60°C között (32° és 140°F között)
Tápellátás 9 V-os elem, 1604 típus
Működési idő új elemről Lézer használata nélkül: 22 óra
Lézer használatával: 12 óra
Súly (elem nélkül) 128 g
Méretek 153 × 80 × 43 mm
Kikapcsolható lézeres célzó igen
Kijelző háttérvilágítás igen
Mért érték tartása igen
Automatikus kikapcsolás igen

Optický systém teplomera 
zachytáva infračervenú 
energiu vyžarovanú z kruhovej 
meranej plochy a sústreďuje 
ju na detektor. Meraný objekt 
musí úplne vypĺňať túto kruhovú 
meranú plochu, inak teplomer 
„vidí“ iné teplotné vyžarovanie 
z pozadia, čo spôsobuje 
nepresnosť nameraných hodnôt 
- viď nasledujúci obrázok:
oPtiCKÉ roZlíšenie D : S 
Je vzťah medzi vzdi-
alenosťou meracieho 
prístroja od meraného 
objektu a priemerom 
meranej plochy. Čím 
je táto hodnota väčšia, 
tým lepšie je optické 
rozlíšenie meracieho 

Priemer 
meranej  
plochy S

25 75 125     mm

300 900 1500  mmVzdialenosť D

2. Nyomja meg ismét a hőmérséklet mérés gombját (1. ábra, 1. tétel) és a lézersugárral célozza meg a mérendő 
felületet. A hőmérséklet mérés folyamatát a SCAN ikon mutatja. A gomb elengedése után a kijelzőn megjele-
nik a mért hőmérséklet értéke (8 másodpercig látható), és a HOLD ikon világít (mért érték adattartás).

 Megjegyzés:
 Amennyiben a készüléken 20 másodpercig egy gombot sem nyom meg, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.
FolyAmAtoS HőmÉrSÉKlet mÉrÉS (4. ábrA)
Nyomja meg és tartsa benyomva a hőmérséklet mérés gombját (1. ábra, 1. tétel) és a lézersugárral pásztázzon 
a mérendő felületen. A készülék kijelzőjén az adott ponthoz tartozó hőmérséklet látható.

VIII. Tisztítás és karbantartás
A lenCSe tiSZtítáSA
A lencséről a port és szennyeződéseket sűrített levegővel távolítsa el. A megtapadt szennyeződéseket benedvesített 
vattás pálcikával tisztítsa meg. A vattát vízzel nedvesítse meg. Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön a készülékbe.

A KÉSZülÉKHáZ tiSZtítáSA
A készülékházat mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával törölje meg.

FigyelmeZtetÉS!
• A tisztításhoz szerves oldószereket (pl. acetont) használni tilos, mert sérülést okozhatnak a műanyag felületen és a lencsén.
• A készüléket vízbe mártani tilos.

IX. Tárolás
A készüléket száraz helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg a 60°C-t. Ha 
készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemet vegye ki.

X. Hulladék ártalmatlanítás
A jelen gyártmány elektromos/elektronikus részeket is tartalmaz, illetve olyasféle üzemtöltetet is tartalmazhat, 
amely veszélyes hulladékként van minősítve. A 2002/96 EK számú irányelv értelmében az elektromos vagy 
elektronikus hulladékokat tilos a vegyes hulladékok közé kidobni, és szükségszerű, hogy ezek az erre a célra 
rendeltetett hulladékártalmatlanító gyűjtőközpontba legyenek beszolgáltatva, és itt környezetkímélő módon 
ártalmatlanítva legyenek. Az illetékes hulladékgyűjtő központok listája a helyi községhivatalban tekinthető meg.

XI. Garancia és garanciális feltételek
gArAnCiáliS iDő
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) 
pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban 
a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott 
garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását 
a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

gArAnCiáliS FeltÉteleK
1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot 

kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
(d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
(h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés 

miatt következett be;
(i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy 

nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
(j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.

12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű 
használata miatt bekövetkező hibákért.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön 
jogszabályok alapján rendelkeznek.

gArAnCiáliS iDő AlAtti ÉS gArAnCiáliS iDő Utáni SZerviZelÉS
A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.
hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére

bevezetés
Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az Extol márkájú termék megvásárlása mellett határozott.
A termék átfogó megbízhatósági, biztonsági, valamint az Európai Unió 
szabványainak és előírásainak  
megfelelő minőségi vizsgálatokon esett át. 
Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjen 
kapcsolatba ügyfélszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.hu  
telefax: (1) 297-1270 telefon: (1) 297-1277
 Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001,  

Zlín Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. 
(Magyarország)

Kiadás dátuma: 17. 9. 2012

Hőmérő

Nagyon jó HelytelenJó

A mért felület nagyobb, 
mint a mérőkör

A mérőkör még  
a mért felületen belül van

A mért felület kisebb,  
mint a mérőkör

Teplomer

Veľmi dobre NesprávneDobre

Meraný objekt  
väčší než meraná plocha

Meraný objekt a meraná plocha 
majú rovnakú veľkosť

Meraný objekt menší  
než meraná plocha

Mérőkör 
átmérője S

25 75 125     mm

300 900 1500  mmTávolság D

III. A készülék részei és 
működtető elemei
1. ábra, tételszámok és megnevezések
1. Hőmérséklet mérő gomb
2. Célzó lézert be- és kikapcsoló gomb.
3. Hőmérséklet mértékegység átkapcsoló gomb 

(Celsius és Fahrenheit).
4. Kijelző háttérvilágítást be- és kikapcsoló gomb.
5. Elemtartó fedél
6. Célzó lézer

LCD KijELző
2. ábra, tételszámok és megnevezések
a. HOLD ikon: a mért érték kijelzőn tartását jelző ikon 

(aktív állapotban látható)
b. SCAN ikon: a hőmérséklet mérési funkció aktív 

állapotát mutatja
c. célzó lézer bekapcsolását mutató ikon
d. kijelző háttérvilágításának a bekapcsolását  

jelző ikon
e. lemerült elemet jelző ikon
f. hőmérséklet mértékegység
g. mért hőmérséklet


