
BT-1
Termômetro Digital Mínima 

e Máxima Temperatura 
interna e externa

Recomendações de segurança

• Leia atentamente as instruções deste produto e em caso de dúvidas entre em contato com os nossos 
especialistas de suporte técnico pelo site ou telefone disponibilizado ao final deste manual;

Características
• Mede e indica temperatura no ambiente interno (sensor embu�do no equipamento), além de possuir um sensor externo de temperatura
• Armazenamento da mínima e máxima temperatura alcançada
• Leitura em °C ou °F

Especificações técnicas
Temperatura no ambiente interno -30 a 50ºC (-22ºF a 122ºF)
Temperatura no ambiente externo -50 a 70ºC (-58ºF a 158ºF)

Resolução de temperatura 0.1ºC

Alimentação Bateria alcalina 7#

Instruções de operação
• MAX: pressione uma vez a tecla MAX para visualizar a temperatura máxima a�ngida
• MIN: pressione uma vez a tecla MIN para visualizar a temperatura mínima a�ngida
• RESET: 
- No display exibe o valor atual da temperatura quando instalar a bateria
- Tecla MIN: pressione para exibir o valor MIN, memória
- Tecla MAX: pressione para exibir o valor MAX, memória
- Tecla RESET: nos modos MIN / MAX, pressione "reset" e o valor retorna ao valor atual
- °C / °F: modo °C para exibir Celsius; modo °F para exibir Fahrenheit

Elitech América La�na
www.elitechbrasil.com.br

Contato: (51) 3939.8634|Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil

descarte correto 
• Para garan�r que o seu lixo eletrônico não irá causar problemas como contaminação e poluição do meio ambiente é importante 
descartar corretamente os seus equipamentos; 
• Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nesses materiais, o ideal é a reciclagem especifica para este 
�po de produto; 
• É importante ressaltar que esse �po de resíduo não deve ser descartado em lixeiras comuns e/ou embrulhá-lo em jornais 
ou plás�cos; 

• Ao descartar um material eletrônico de maneira correta, além da preservação, permite a reu�lização ou a doação de componen-
tes/instrumentos que estejam em boas condições de uso;  

• Caso não saiba como descartar corretamente este produto entre em contato com a Elitech através do nosso contato (51) 
3939.8634. 
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