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Yleiset ohjeet

Noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita, käytät
laitetta turvallisesti ja saat laitteesta suurimman
mahdollisen hyödyn. 

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöopas mahdollista myöhempää tarvetta
varten. 

Yleiset ohjeet2
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1. Turvallisuusohjeita

Käyttö- ja laiteturvallisuus
- Älä mittaa laitteella jännitteisistä osista tai niiden

läheltä.
- Älä säilytä tai käytä laitetta/anturia liuottimien ja

kuivaavien kemikaalien kanssa.

Tuoteturvallisuus / takuun säilyminen
- Käytä laitetta vain teknisissä tiedoissa kuvatuissa

olosuhteissa. 
- Käytä laitetta käyttöohjeessa kerrottujen ohjeiden

mukaan huolellisesti. Älä käytä voimaa. 
- Älä altista anturin kahvaa tai johtoa yli 70 °C

lämpötilaan, ellei anturia ole erityisesti tarkoitettu
korkeiden lämpötilojen mittaukseen. 
Antureille ja sensoreille luvatut lämpötilat tarkoittavat
vain sensorin mittausaluetta.

- Avaa laitetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla. 
Tee laitteeseen vain käyttöohjeissa kerrottuja huolto ja
korjaus toimenpiteitä. Huoltaessasi laitetta. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä Testo varaosia.

Huolehdi kierrätyksestä
- Toimita käytetyt paristot ja akut kierrätykseen. 
- Huolehdi laitteen ympäristöystävällisestä

hävittämisestä laitteen käyttöiän päätyttyä.
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2. Laitteen käyttötarkoitus
. Käytä laitetta vain suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.

testo 110 on kompakti mittauslaite lämpötilojen
mittaukseen. 
Laite on suunniteltu mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

· Elintarviketeollisuus 
· Laboratoriot 

Laitetta ei tulekäyttää seuraavissa olosuhteissa:
· Räjähdysalttiit paikat
· Lääketieteelliset diagnostiset mittaukset

2. Laitteen käyttötarkoitus4
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3. Tuotekuvaus

3.1 Näyttö ja näppäimet
Yleistä

1 infrapunaliitäntä, anturipistoke
2 Näyttö
3 Näppäimet
4 Radiomodulilokero, Paristokotelo
(takana)

Näppäintoiminnot
Näppäin Toiminnot

On/off -kytkin; 
(Sammuta laite pitämällä
näppäintä pohjassa)
Näytön valaistus on / off
Pitotoiminto, minimi- ja
maksimiarvojen näyttö
Avaa/sulje asetusten muutos
valikko (pidä näppäin painettuna)
Asetusvalikossa: 
hyväksyy valinnan
Asetusvalikossa: 
Valitun asetuksen arvo nousee 
Tulostus
Vaihto kytketyn anturin ja
radioanturin välillä ( näytöllä) 
Asetusvalikossa: Valitun
asetuksen arvo nousee
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Tärkeät näytöt
Näyttö Merkitys

Pariston varaus (alhaalla vasemmalla näytössä): 
4 palkkia paristokuvakkeessa: Laitteen paristo on täysi
· Ei palkkeja paristokuvakkeessa: Paristo on lähes tyhjä 
Tulostustoiminto: Arvot on lähetetty tulostimeen
Yläraja-arvon merkki syttyy kun yläraja-arvo ylittyy
Alaraja-arvon merkki syttyy kun alaraja-arvo alittuu
Mittauskanava: Radioanturi ( “radio wave”  numeronäyttö
kertoo radiosignaalin voimakkuuden) 

3.2 Liitännät
Infrapunaliitäntä

Mittaustiedot voidaan lähettää testo tulostimeen laitteen
yläosassa olevan infrapunaliitännän avulla.

Anturiliitäntä

Johdollinen mittausanturi kiinnitetään mittariin sen
yläosassa olevan pistokkeen avulla.

Radiomoduli (lisävaruste)

Radiolähetinanturi kytketään mittariin, lisävarusteena
saatavan radiomodulin avulla.

3.3 Virtalähde
Laitteen virtalähteenä toimii 9 V paristo tai ladattava
akku. Laitetta ei voida käyttää verkkovirralla, eikä ladata
akkuja laitteessa. 

3. Tuotekuvaus6
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4. Käyttöönotto

> Pariston tai ladattavan akun asentaminen
laitteeseen:
1 Poista laitteen takana oleva paristokotelon kansi

työntämällä kotelon kantta kannessa olevan nuolen
osoittamaan suuntaan.

2 Asenna laitteeseen 9 V paristo tai ladattava akku.
3 Sulje paristo kotelo työntämällä kotelon kansi

takaisin paikalleen.
- Laite käynnistyy automaattisesti asetusten

muutostilassa.

> Radio modulin (lisävaruste) asentaminen:
! Laitteen tulee olla sammutettu.
1 Avaa radiomodulikotelo laitteen takapuolelta. paina

lukitsinta ja vedä kotelon kansi irti.
2 Asenna radiomoduli paikalleen.
3 Asenna kotelon kansi takaisin paikalleen.
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5. Käyttö

5.1 Anturin asentaminen
Anturipistokkeen asennus

Laitteeseen kytkettävä anturi tulee laittaa paikalleen
ennen kuin laitteeseen kytketään virta päälle, jotta laite
tunnistaa anturin. 

Radio anturit

Laitteeseen kytkettävä radiomoduli tulee laittaa
paikalleen ennen kuin laitteeseen kytketään virta päälle,
jotta laite tunnistaa anturin.

Jokaisella radioanturilla on oma tunniste numero
(identification number ID), joka tulee asettaa laitteeseen
asetusten muutos tilassa. 

5.2 Laitteen käynnistys ja
sammutus

> Laitteen käynnistäminen: 
- Paina .

- Mittaustila käynnistyy ja arvot tulevat näyttöön.
Mikäli laitteella ei ole yhteyttä anturiin laitteen
näytössä on  ---- .

> Laitteen sammuttaminen:
- Paina ja pidä (noin. 2s) painettuna kunnes laite

sammuu.

5. Käyttö8
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5.3 Näytön valon sytytys ja
sammutus

> Näytön valon toiminta: 
- Paina lyhyesti laiteen valo syttyy. Kun näpäintä

painaa uudestaan, näytön valo sammuu.

5.4 Asetusten muuttaminen
1 Asetusvalikon avaaminen: 

! Laitteen ollessa mittaustilassa, ei Hold, min tai max
tilassa.

- Pidä (noin. 2s) painettuna kunnes näyttö
muuttuu.
Pääset muuttamaan seuraavaa asetusta .
näppäimellä 
Asetusten muutostilasta voit poistua milloin vain
painamalla ja pitämällä (noin. 2s) painettuna.
Kaikki tehdyt muutokset tallentuvat laitteeseen. 

2 Hälytystoiminnon asettaminen: 
! Avaa asetustenmuutos tila, Alarm tulee näyttöön.
1 Valitse haluttu vaihtoehto valitse 

näppäimellä:
· OFF: Hälytystoiminto pois päältä.
· On: Hälytystoiminto päällä.
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OFF valittu: 
-- Jatka toimintoon RADIO ANTURIN AKTIVOINTI.

On valittu: 
2 käytä / näppäimiä hälytyksen ylärajan

asettamiseen ( ) vahvista asetus painamalla .
3 Käytä / näppäimiä hälytyksen alarajan

asettamiseen ( ) vahvista asetus painamalla . 

3 Radiolähetinanturin aktivointi: 
Radiolähetinanturin valinta on mahdollista vain kun
laitteeseen on asennettu radiovastaanotinmoduli.
-- Katso osio KÄYTTÖÖNOTTO.

Mikäli radiomodulia ei ole asennettu: 
-- Jatka kohtaan AUTO OFF TOIMINNON.

Jokaisella radio anturilla on oma anturitunnus (ID) (RF
ID). Tunnus muodostuu anturin sarjanumeron 3
viimeisestä numerosta.ja anturissa olevan kytkimen
asennosta (H or L). 
! Asetusten muutos tilassa RF ID ja Auto merkit

palavat.
! Radioanturissa on virta päällä ja siirtonopeus on

asetettu 2 lukemaa sekunnissa (Perehdy
radioanturin käyttöohjeisiin).

1 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ,
hyväksy valinta painamalla :

· YES: Kytkee automaattisen anturin tunnistuksen
päälle (suositeltava vaihtoehto).

· no: Laite ei etsi anturia automaattisesti.
no valittu: 

2 Käytä / painikkeita anturin ID numeron
manuaaliseen syöttöön ja hyväksy valinta
painamalla .

5. Käyttö10
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YES valittu: 

- Automaattinen anturin haku käynnistyy ja “auto” valo
vilkkuu, kun laite hakee päällä olevia radioantureita.

- Kun radioanturi on löytynyt, näyttöön tulee anturin
ID. Mikäli antureita ei löydy näyttöön tulee NONE.

Syitä miksi anturia ei löydy:
· Radioanturi ei ole päällä tai paristo on

tyhjentynyt.
· Radioanturi on radiosignaalin kantomatkan

ulkopuolella.
· Häiriölähteet vaikuttavat radiosignaaliin(esim.

paksu betoni, metalliesineet, seinät tai muut
esteet lähettimen ja vastaanottimen välillä,
muut lähettimet samalla taajuudella,
voimakkaat magneettikentät).

- Tarvittaessa poista mahdolliset häiriön aiheuttajat
ja käynnistä anturin tunnistus uudelleen
painamalla . 

2 Paina päästäksesi seuraavaan valikkoon.

4 Auto Off toiminnon asettaminen: 
! Asetusten muutos tilassa, Auto Off näytössä.
- Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla 

hyväksy valinta painamalla :
· On: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä

mikäli näppäimiä ei paineta 10 min kuluessa.
Poikkeus: Tallennettu lukema on näytössä (Hold
tai Auto Hold merkki palaa). 

· OFF: Laite ei sammu automaattisesti. 
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5 Pitotoiminnon asettaminen: 
Pitotoiminto toimii vain johdollisilla antureilla.

! Asetusten muutostilassa, Auto Hold näytössä.
1 valitse haluamasi vaihtoehto (5, 10, 15, 20s)

painamalla hyväksy valinta painamalla :
· OFF: Tulokset eivät tallennu automaattisesti.
· On:Lukeman vakauduttua (muutos <0.2 °C

asetettuna aikana) tulos tallentuu automaattisesti. 
OFF valittu: 
-- Jatka kohtaan MAX./MIN. ARVOJEN TULOSTUSTOIMINTO.

On valittu: 
2 Aseta vakautumisaika (s.) / näppäimillä,

hyväksy valinta painamalla . 

6 Max./min arvojen tulostustoiminto: 
! Asetustenmuutostilassa, MaxMin ja näytöllä. 
- Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla 

hyväksy valinta painamalla .
· On: Maksimi- ja minimiarvot tulostuvat, kun sen

hetkinen tai tallennettu lukema tulostetaan. 
· OFF: Maksimi- ja minimiarvot eivät tulostu, kun

mittausta tai tallennettua lukemaa tulostetaan. 

7 Päivämäärän ja ajan asettaminen: 
! Asetustenmuutostilassa, Year teksti näytöllä.
1 Aseta vuosi (year) painamalla / näppäimiä,

hyväksy valinta painamalla .
2 Aseta kuukausi (month), päivä (day) ja kello (time)

painamalla / näppäimillä, hyväksy valinta
painamalla .

5. Käyttö12
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8 Mittayksikön asettaminen: 
! Asetustenmuutostilassa, °C tai °F vilkkuu näytössä.
- Valitse mittayksikkö painamalla , hyväksy

valinta painamalla .

9 Alkuperäisten arvojen asettaminen: 
! Asetustenmuutostilassa, RESET näkyy näytössä.
- Valitse haluamasi vaihtoehto hyväksy valinta

painamalla :
· no: laitetta ei nollata.
· Yes: Laitteeseen palautetaan tehdasasetukset,

lukuunottamatta radioanturin tunnusta (ID). 
- Laite palaa mittausnäkymään. 
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6. Mittaaminen
! Laite on paallä ja mittausnäkymässä.

> Mittauksen tekeminen: 
- Normaalisti paina anturi mittauksen kohteeseen ja

lue arvot näytöltä.
Auto Hold toiminto kytkettynä:

- Auto Hold välkkyy näytöllä mittauksen aikana.
- Mittausarvon vakauduttua laite antaa äänimerkin

ja mittausarvo tallentuu.
- Tee uusi mittaus painamalla näppäintä.

Hälytystoiminto kytkettynä:

- Kun mitatut arvot ylittävät tai alittavat asetetut
raja-arvot, Alarm tulee näyttöön ja laitteesta
kuuluu merkkiääni.

- Alarm poistuu näytöltä ja äänimerkki loppuu kun
mittausarvot ovat jälleen raja-arvojen sisällä. 

> Mittauskanavan valinta: 
Johdollisen ja radioantureiden välillä voidaan liikkua
painamalla ( ) näppäintä. 

> Mittausarvon pitotoiminto ja maksimi- ja
minimiarvojen näyttö: 
Mittausarvot voidaan tallentaa. Maksimi- ja minimiarvot
voidaan tuoda näytölle (kun laite sammutetaan,
minimi- ja maksimiarvot nollautuvat).

6. Mittaaminen14
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- Painele näppäintä kunnes saat haluamasi
tiedon näyttöön.
- : · Hold: Tallennettu arvo

· Max: Maksimiarvo
· Min: Minimiarvo
· Mittaustila

- Oltaessa pitotoiminnossa, maksimi- tai
minimiarvossa, näytön toisella rivillä on näkyvissä
sen hetkinen arvo.

> Maksimi ja minimiarvojen nollaus: 
Kaikkien kanavien maksimi ja minimiarvot voidaan
nollata.

Toiminto ei ole käytössä, mikäli “Auto Hold” toiminto
on päällä.  

1 Painele näppäintä, kunnes Max tai Min
tulee näyttöön.

2 Paina ja pidä painettuna.
- Näytön arvo vilkahtaa kaksi kertaa. Kaikki

maksimi ja minimiarvot on nyt nollattu.

> Tulosta tiedot:
Mittausarvot näkyvät näytöllä (hetkellinen arvo,
pitotoiminto, maksimi- tai minimiarvo) voidaan tulostaa. 
Tulostukseen tarvitaan testo tulostin (lisävaruste).

Mikäli “Max./Min” tulostus toiminto on päällä, arvot
tulostuvat hetkellisen- tai pitotoimintoarvon kanssa.
-- Katso osio ASETUSTEN MUUTTAMINEN.

1 Kun tulostettavat arvot ovat näytössä, paina 
näppäintä, tulostaaksesi mittausarvot.
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7. Hoito ja huolto
> Laitteen puhdistus:

- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä liinan
kostuttamiseen saippuavettä, mikäli laite on likainen.
Älä käytä puhdistukseen voimakkaita aineita tai
liuottimia!

> Pariston/akun vaihto:
! Laite on sammutettu.
1 Avaa paristokotelo työntämällä kantta nuolen

osoittamaan suuntaan.
2 Poista vanha paristo/akku ja laita uusi tilalle (9 V).

Varmistu pariston napaisuudesta!
3 Sulje paristokotelon kansi työntämällä se takaisin

paikalleen.
Mikäli laite on ilman riittävää jännitettä pitemmän
aikaa, laite palaa tehdasasetuksiin, mm. päivämäärä
nollautuu.:

- Kun paristo on asennettu laite kytkeytyy päälle
automaattisesti.

- Aseta tarvittaessa päivämäärä, aika ja
mittausyksikkö.
-- Katso osio ASETUSTEN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄMÄÄRÄN JA

AJAN ASETTAMINEN.

7. Huolto ja hoito16
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8. Tekniset tiedot
Characteristic Value
Mittayksikkö Lämpötila (°C/°F) 
Mittausalue NTC -anturi: 

-50.0...+150.0°C / -58.0...+302.0°F
NTC -anturi korkeille lämpötiloille: 
0.0...+275°C / 32.0...+527°F

Näyttö 0.1°C / 0.1°F
Tarkkuus NTC -anturi:  

±0.2°C / ±0.4°F (-20.0...+80.0°C / -
4.0...+176.0°F)
±0.3°C / ±0.6°F (loppu mittausalue) 
NTC anturi korkeille lämpötiloille:  
±0.2°C / ±0.4°F (0.0...+80.0°C / 32.0...+176.0
°F)
±0.3°C / ±0.6°F (loppu mittausalue)

Sensori yhteydet 1x Mini-DIN liitin NTC -lämpötila-anturille, 
radio moduli (lisävaruste) 

Mittaus väli 2/s 
Käyttölämpötila -20 ... +50°C / -4 ... +122°F
Varastointilämpötila -40 ... +70°C / -40 ... +158°F
Virtalähde 1x 9 V paristo/akku 
Toiminta-aika (näytön Pistokeanturilla: noin 200h / noin 68h, 
valot pois/päällä) Radioanturilla : noin 45h / 33h
Kosteusluokitus TopSafe suojakotelon kanssa (lisävaruste), 

pistokeanturi kytkettynä IP65 
EC hyväksyntä 89/336/EEC 
Takuu 2 vuotta
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9. Lisävarusteet
Nimi tuote nro.
Radio moduli
Radio moduli 869.85MHz, authorisation for e. g. DE, ES, IT, FR, GB
0554 0188
Radio anturit
Radio Pistomittausanturi, NTC, 
hyväksytty mm. DE, ES, IT, FR, GB,FIN 0613 1001
Radiolähetinkädensija
Radiolähetinkädensija kiinnitettäville antureille, sis. TC adapteri, 
hyväksytty for mm. DE, ES, IT, FR, GB, FIN 0554 0189
Adapteri TC anturi liitännälle radiolähetinkädensijaan 0554 0222
Pistomittaus TC -anturi radiolähetinkädensijaan 0602 0293
NTC -anturit
Vesitiivis NTC pistomittausanturi 0613 1212
Vesitiivis NTC pintamittausanturi 0613 1912
Tukeva ilman lämpötilanmittausanturi, NTC 0613 1712 
Muuta
TopSafe testo 110, isku-, lika-, roiskevesisuoja 0516 0221 
Testo tulostin IRDA infrapuna liitännällä, 
1 rulla lämpöpaperia ja 4 paristoa 0554 0547

Lisäätietoja lisävarusteista saa testo tuote-esitteistä ja
testo jälleenmyyjältäsi, info@humitec.fi.

9. Lisävarusteet18
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