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Cejchování/kalibrace teploty topného modulu 
 
1. Cejchování (kalibrace) teploty 
 
Čas od času doporučujeme zkontrolovat hodnoty teploty zařízení pomocí volitelné 
sady pro kalibraci teploty KERN DAB-A01.  
 
Zařízení nechte předtím vychladnout minimálně na 3 hodiny, počítáno od poslední 
fáze zahřívání. 
 
Příprava: 
 Sušicí váhu vypněte. 
 Namontujte sadu pro kalibraci teploty podle obrázku. 

 
 
 Sušicí váhu zapněte. 
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Nastavení zkušebních parametrů: 
 

 
 

 Po stisknutí tlačítka  se zobrazí první index <0>. 

 Pomocí navigačních tlačítek   vyberte např. index <1> a potvrďte sti-

sknutím tlačítka . Aktuálně nastavený profil předehřevu bliká. 

 
 

 Pomocí navigačních tlačítek   vyberte profil předehřevu <SOFT> a 

potvrďte stisknutím tlačítka . 

 
Aktuálně nastavený profil předehřevu a podmínka pro vypnutí blikají. 

 

 Pomocí navigačních tlačítek   vyberte podmínku pro vypnutí <MANUAL>. 
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 Potvrďte stisknutím tlačítka , aktuálně nastavená teplota sušení bliká. 

 

 Pomocí navigačních tlačítek (  ) zadejte požadovanou zkušební 
teplotu. Vyberte hodnotu pro první nebo dvě první místa a potvrďte stisknutím 

tlačítka . 

 

 Pomocí navigačních tlačítek   vyberte hodnotu pro poslední místo. 

  

 Potvrďte zadané údaje stisknutím tlačítka . 
 
 
Spuštění kalibrace teploty: 
 Zapněte sadu pro kalibraci teploty. 

 Zavřete topné víko a stiskněte tlačítko . Zařízení se automaticky zahřeje na 
nastavenou teplotu. Na displeji se zobrazí aktuální teplota a ubíhající čas. 

 Ukončete asi za 15 minut stisknutím tlačítka . Porovnejte hodnotu teploty 
zobrazovanou sušicí váhou s hodnotou zobrazovanou sadou pro kalibraci te-
ploty. Při rozdílu ±5 °C doporučujeme provést kalibraci teploty, viz další kapitola. 
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2. Kalibrace (nastavení) teploty 
Pokud během kalibrace teploty byla překročena přípustná odchylka  nahoru/dolů, 
můžete kalibraci teploty zařízení provést níže uvedeným způsobem. 
 

1. Zařízení zapněte. 

2. Stiskněte tlačítko , rychle uvolněte, a zároveň stiskněte tlačítka  a 

. 

 

Zobrazí se indikace „8.1x“. Pokud tomu tak není, odpojte zařízení od napájecí 
sítě a znovu začněte od druhého kroku. 

3. Nastavte teplotu pomocí navigačních tlačítek  . Každé stisknutí 
tlačítka zvyšuje nebo snižuje teplotu o 1 °C. 

4. Potvrďte zadané údaje stisknutím tlačítka . 
 


