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1. Informacje podstawowe
Termometr jest zaprojektowany do badania temepratury ciała, 
bezdotykowo w warunkach pokojowych. W zależności od typu i grubości 
skóry, pomiary mogą się nieznancznie róźnić.    

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Termometr może być używany tylko w zakresie opsianym w niniejszej 
instrukcji
Termometr może być używany w zakresie temperatur w pomieszczeniu  
10-40 stopni C.
Nie podłączaj termometru do zasilania
Nie używaj termemetru jeśli wilgotność przekracza 85%Nie używaj termemetru jeśli wilgotność przekracza 85%
Nie używaj termometru w pobliżu urządzeń wytwarzających silne fale
elektromagnetyczne jak np. telefon, ruter wifi czy telewizor.
Uważaj, aby nie zalać termometru lub przegrzać, nie wystawiaj go na silne 
działanie promieni słonecznych
Przechowuj w zacienionym miejscu 
Produkt nie jest odporny na upadek
Podczas pomiaru zwróć uwagę, aby badany punkt nie był zasłoniety Podczas pomiaru zwróć uwagę, aby badany punkt nie był zasłoniety 
włosami, czapką oraz aby ciało nie było spocone
Badania dokonaj w odległości 5-15 cm od obiektu
Przed wykonaniem badania termometr powinien być w pomieszczeniu 
około 20 minut przed badaniem aby dostosować pomiar do temperatury 
otoczenia
Pomiar może być błędny jeśli czujnik jest brudny
Czyść najlepiej bawełnianą szmatką, delikatnie nasączoną Czyść najlepiej bawełnianą szmatką, delikatnie nasączoną 
70% alkoholem
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Prawidłowa temperatura ciała w zależności od metody pomiaru

Metoda pomiaru

Odbytniczo
Doustnie
Pod pachą
Dousznie

Temperatura ciała człowieka, zmienia się w ciągu dnia. Na pomiar ma też
wpłw, wiek, płeć, typ i grubość skóry. 

Prawidłowa temperatura ciała w zależności od wieku.

Używanie
Termometr zaprojektowany jest do mierzenia temperatury ciała, czoła 
bez kontaktowo. (Body Temp function)
Termometr może być też użyty do mierzenia: temperatury pożywienia dla
dziecka, temperatury wody do kąpania (w ustawieniach należy zmienić
na Surface Temp function)
  



Opis urządzenia

Wyświetlacz
1. Tryb pomiaru powierzchni
2. Tryb pomiaru ciała
3. Wskazania temperatury
4. Symbol baterii
5. Licznik pomiaru
6. Zapisane dane6. Zapisane dane
7. Zmiana temperatury 
Celsius/ Fahrenheit
8. Ikona ostrzerzenia



Specyfikacja technincza

Normalne warunki
Wyniki pomiaru

Zasięg pomiaru

Automatyczne wyłączenie

Dokładność pomiaru

Na podstawie
ASTM Standard
E1965-1998 
(2003)

Zakres temperatur

Temperatura przechowania

Wilgotność

Zasilanie baterie

Rozmiar 

Waga

Zakres pomiaru

W trybie ciało (Body)

Tryb powierzchnia (Surface)

Dokładność pomiaru



Pierwsze użycie

Włóż baterie i odczekaj około 10 minut do pierwszego pomiaru
przy pierwszym pomiarze może to zająć 1-2 skudy 
dłużej niż przy kolejnych pomiarach
Ustaw termometr na przeciwko czoła, upewnij się, że włosyy lub inne 
okrycia głowy nie zasłaniają czoła
Wciśnij przycisk aż pojawi sie temperatura pomiaruWciśnij przycisk aż pojawi sie temperatura pomiaru

Podobnego pomiaru możemy dokonać kierując termometr
do środka ucha



Pierwsze użycie
Aby sprawdzić prawidłowość pomiaru wykonaj poniższe 
1. Zmierz temperaturę tradycyjnym termometrem, przykładowy wynik
36,6 stopni
2. Zmierz temperaturę termometrem bezprzedowym, pomiar wykonaj
w odległości 5-15 cm od czoła, jeśli otrzymasz identyczny wynik, 
oznacza to, że termometr jest prawidłowo ustawionoznacza to, że termometr jest prawidłowo ustawiony.
Jeśli jednak otrzymasz inny pomiar np. 35,5 stopnie, w termometrze
ustaw poprawny wynik.
Aby to zrobić wciśnij przycisk MODE na 2 sekundy, na ekranie pojawi 
się F1, wciśnij przycisk MODE ponownie, aż pojawi się F3, wciśnij 
przycisk do góry i dodaj 1,1 stopnia aby oba wyniki były te same.
3. Zmierz temperature ponownie



Używanie termometru

Zmiana C/F
Wciśnij przycisk MODE na 2 sekundy aż pojawi się F1
Przyciskami góra dół zmień C na F lub odwrotnie

Alarm
Wciśnij przycisk MODE na 2 sekundy aż pojawi się F1, wciśnij ponownie
przycisk MODE aż pojawi się F2, ustaw graniczną temeperaturę alarmuprzycisk MODE aż pojawi się F2, ustaw graniczną temeperaturę alarmu
Standardowo ustawione jest 38 stopni

Ustawienia poprpawnego pomiaru
Wciśnij MODE na 2 sekudny aż pojawi sięię F1, następnie wciśnij 
przycisk MODE aż pojawi się F2, przyskami góra dół ustaw 
prawidłową temperaturę.

Włączanie alarmu
Wciśnij przycisk MODE na 2 sekundy , na ekranie wyświetli sie F1, Wciśnij przycisk MODE na 2 sekundy , na ekranie wyświetli sie F1, 
wciśnij kilka razy przycsik MODE aż pojawi się  F4, przyciskami góra dół, 
włącz lub wyłacz alarm ostrzegaawczy

Wyjście z ustawień
Wciśnij MODE do czasu aż ekran przestanie świecić.

Pamieć
Termometr zapisuje historię pomiarów, przyciskami góra dół możemy  
sprawdzić poprzednie badania.sprawdzić poprzednie badania.
wciskając jednoczeńsnie przyciski góra dół skasujemy pramięć (jest 
to zalecane od czasu do czasu aby oszczędzać baterię).

Jakość
Termometr przygotowany jest do wykonania pomiaró około 4000 razy



Inne

Jeśli podczas pomiaru na wyśiwetlaczu 
wyświetli się HI, oznacza to, że temperatura jest 
powyżej skali pomiaru, która dla pomiaru ciała 
wynosi 42,5 stopnia a w trybie pomiaru obiektu 
wynosi 60 stopni

Jeśli podczas pomiaru na wyśiwetlaczu Jeśli podczas pomiaru na wyśiwetlaczu 
wyświetli się Lo, oznacza to, że temperatura jest 
poniżej skali pomiaru, która dla pomiaru ciała 
wynosi 32 stopnie a w trybie pomiaru obiektu 
wynosi 0 stopni


