BEZKONTAKTNÝ TEPLOMER S LCD DISPLEJOM
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PRED ZAPNUTÍM TOHTO ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE
TIETO POKYNY.
NAJMÄ ČASŤ O BEZPEČNOSTNÝCH ODPORÚČANIACH.
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1. Všeobecný opis
Bezkontaktný priamy infračervený teplomer je špeciálne navrhnutý na meranie telesnej
teploty bez ohľadu na teplotu v okolitej miestnosti. V závislosti od typu a hrúbky ľudskej
pokožky sa výsledky môžu mierne líšiť.

2. Bezpečnostné informácie
● Tento prístroj sa môže používať len na účely opísané v tomto návode na použitie.
● Tento prístroj sa môže používať len na miestach s teplotou okolia od 10 °C do 40 °C.
● Nevystavujte tento teplomer elektrickým šokom.
● Nevystavujte tento teplomer nadmerným teplotám nad 50 °C a pod 0 °C.
● Nepoužívajte tento teplomer v prostredí s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 85 %.
● Nepoužívajte prístroj v blízkosti silných magnetických polí, ako sú bezdrôtové siete alebo
mobilné telefóny.
● Chráňte prístroj pred vodou a teplom, ako aj pred priamym slnečným žiarením.
● Presnosť merania môže byť ovplyvnená, ak je čelo meranej osoby pokryté vlasmi, potom,
pokrývkou atď. (pozri časť 10-4).
● Dodržujte vzdialenosť merania približne 5 až 15 cm (pozri časť 10-4)
● Infračervený teplomer by mal byť pred použitím v meracej miestnosti aspoň 15 až 20
minút.
● Presnosť merania môže byť okrem iných faktorov ovplyvnená aj tým, či je čelo meranej
osoby pokryté potom. Najprv zmerajte teplotu na ušnom lalôčiku.
Sondu vyčistite vatovým tampónom namočeným v 70% roztoku alkoholu.

Dôležité

● Pred meraním teploty odstráňte pot a vlasy z čela.
● Keď je vybratá možnosť "Body", meria sa teplota tela, keď je vybratá možnosť
"Surface", meria sa teplota povrchu.
● Použitie tohto teplomera by nemalo nahrádzať návštevu vášho praktického lekára.
● V prípade akýchkoľvek problémov s funkciou prístroja sa obráťte na svojho predajcu.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj opravovať sami.
● Podľa normy EMC by sa s lekárskymi elektronickými výrobkami malo zaobchádzať s
osobitnou opatrnosťou.

3. Vlastnosti
● Presný bezkontaktný merací prístroj
● Výber stupňa °C alebo F
● Výber merania telesnej alebo povrchovej teploty
● Nastavenie hodnoty alarmu
● Uloženie posledných 32 meraní do pamäte
● Funkcia automatického podržania údajov a vypnutia
● Automatická voľba rozsahu a zobrazenie rozlíšenia 0,1 °C (0,1
F)
● Podsvietený LCD displej
4. Účel použitie
Bezkontaktný infračervený teplomer na čelo je určený na bezkontaktné meranie teploty
povrchu tela alebo čela dospelých aj detí. Bezkontaktný infračervený teplomer na čelo
možno použiť aj na meranie teploty dojčenskej fľaše, kúpeľa alebo teploty v miestnosti
(pri použití funkcie merania povrchovej teploty).
Normálne teploty podľa režimu merania
Metóda merania
Normálna teplota °C
36 až 38
Konečník
Ústa
35,5 až 37,5
Podpažia
34,7 až 37,3
Ucho
35,8 až 38

Normálna teplota F
97,8 až 100,4
95,9 až 99,5
94,4 až 99,1
96,4 až 100,4

Teplota ľudského tela počas dňa kolíše. Závisí to aj od mnohých vonkajších faktorov: veku,
pohlavia, typu a hrúbky pokožky...
Normálna teplota podľa veku
Vek
0-2 roky
3-10 rokov
11-65 rokov
>65rokov
5. Konfigurácia
1. IR senzor
2. LCD displej
3. Výber režimu
4. Tlačidlo "Down"
5. Tlačidlo "Nahor"
6. Tlačidlo "Mode"
7. Spustite meranie
8. Kryt batérie

Teplota °C
36,4 až 38,0
36,1 až 37,8
35,9 až 37,6
35,8 až 37,5

Teplota F
97,5 až 100,4
97,0 až 100,0
96,6 až 99,7
96,4 až 99,5

6. Indikátor
1. Symbol "Režim merania povrchu"
2. Symbol "Režim merania telesnej
teploty"
3. Číselný výsledok
4. Symbol batérie
5. Poradové číslo
6. Čítanie uložených údajov
7. Teplota C (Celzius), F (Fahrenheit)
8. Symbol bzučiaka
7. Popis symbolov
Toto zariadenie je v súlade s normou pre zdravotnícke pomôcky 93/42/EHS
Toto zariadenie je v súlade s predpisom FCC časť 15 podkapitola B:2007/
Rádiofrekvenčné zariadenia IC ICEC-003:2004 Zariadenia vyžarujúce
rušenie - štandardné digitálne zariadenia
3V DC Napájacie napätie
Type B
V záujme ochrany životného prostredia zlikvidujte napájacie batérie v súlade
s miestnymi predpismi.
Indikačný mód
Pozor, pozrite si používateľskú príručku
Technická špecifikácia
Bežné podmienky používania
Rozlíšenie displejov
Prevádzková teplota
Teplota skladovania
Vlhkosť
Napájanie
Rozmery
Hmotnosť

0,1°C (0,1F)
10°C až 40°C (50F až 104F)
0 až 50°C (32 až 122F)
<85%
DC 3V (2 x „AA“ baterie)
149 x 77 x 43mm /5,9 x 3 x 1,7 in (D x Š x V)
Gross 400g /Net 172g

Rozsah merania
V móde "Body"
V režime "Surface Temp"
Presnosť
Meranie vzdialenosti
Automatické zastavenie

32,0 až 42,5°C (90 až 108F)
0 až 60°C (32 až 140F)
±0,3°C (0,54F)
5 cm až 15 cm (2 in až 5,9 in)
7 sekund

Presnosť bezkontaktného infračerveného telesného teplomera
32 až 35,9°C / 93,2 až 96,6F
±0,3°C / 0,5F
Podľa normy ASTM
36 až 39°C / 96,8 až 102,2F
±0,2°C / 0,4F
E1965- 1998 (2003)
39 až 42,5°C / 102,2 až 108,5F ±0,3°C /0,5F
9. Odporúčania pred prvým použitím
Na dosiahnutie stabilných a realistických výsledkov je potrebné telesný infračervený
teplomer prekontrolovať a podľa potreby zmeniť nasledujúce nastavenia:
Krok 1: Zmerajte teplotu meranej osoby bežným teplomerom. Dostanete napríklad
hodnotu 37,5 °C (99,5 F).
2 krok: Zmerajte teplotu meranej osoby infračerveným teplomerom zo vzdialenosti 5 až 15 cm.
Odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok merania (vlasy, pot atď.)
Ak nameriate 37,5 °C (99,5 F), bezkontaktný infračervený teplomer je správne nastavený a
pripravený na použitie. Ak ste infračerveným teplomerom namerali nižšiu teplotu,
napríklad 36,4, potom je rozdiel 1,1 °C (2,2 F), mali by ste upraviť nastavenia
infračerveného teplomera a pripočítať tento rozdiel.
Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo "MODE" na 2 sekundy, na displeji sa zobrazí F1,
znova stlačte tlačidlo "MODE", kým sa nezobrazí F3. Opakovaným stláčaním tlačidla
"UP" pridáte teplotný rozdiel.
Krok 3: Na kontrolu opäť zmerajte teplotu pomocou infračerveného teplomera.
10. Použite
1. Vložte napájacie batérie
2. Pred prvým použitím a vložením nových batérií nechajte prístroj zahriať na teplotu
okolia aspoň 10 minút.
3. Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíva, po prvom zapnutí najprv skontrolujte hodnotu
okolitej teploty a predĺžte čas zapnutia na 1-2 s.
4. Namierte prístroj na čelo meranej osoby, stlačte tlačidlo merania a na displeji sa
okamžite zobrazí teplota. Uistite sa, že čelo nie je zakryté vlasmi, potom, make-upom atď.

Ak sa teplota v miestnosti výrazne líši od nameranej telesnej teploty, môžete zmerať teplotu v
bode za uchom meranej osoby. Uistite sa, že miesto nie je zakryté vlasmi, prikrývkou a nie
je tam pot ani iná prekážka.

11. Možnosti a metódy merania
11.1 Výber jednotky merania teploty - funkcia F1
Stlačte tlačidlo "MODE" na dve sekundy, na obrazovke sa zobrazí F1. Vyberte
"DOWN" pre stupne Celzia, "UP" pre stupne Fahrenheita.
11.2 Nastavenia Alarmu – F2 Menu
Stlačte tlačidlo "MODE" na dve sekundy, na obrazovke sa zobrazí: F1 Stlačte tlačidlo
"MODE" dvakrát, kým nedosiahnete F2. Výberom "UP" zvýšite hranicu alarmu o 0,1
°C, výberom "DOWN" znížite hranicu alarmu o 0,1 °C.
Poznámka: Predvolené nastavenie hraničnej hodnoty alarmu je 100,4 F (38 °C).
11.3 Celkový rozdiel - F3 Menu
Slúži na nastavenie absolútneho rozdielu medzi skutočnou teplotou a teplotou
nameranou infračerveným teplomerom.
Stlačte tlačidlo "MODE" na dve sekundy, zobrazí sa obrazovka. Výberom "UP"
zvýšite rozdiel o 0,1 °C, výberom "DOWN" znížite rozdiel o 0,1 °C. V prípade
sezónnych výkyvov počasia alebo klimatických zmien je potrebná dodatočná úprava.
Táto funkcia je aktívna len v režime merania "BODY".
11.4 Bzučiak ON/OFF – F4 (F3) Menu
Stlačte tlačidlo "MODE" na dve sekundy, na obrazovke sa zobrazí: F1 Stlačte tlačidlo
"MODE" trikrát (dvakrát), kým sa nedostanete do ponuky F4 (F3).
Ak chcete aktivovať bzučiak, vyberte "UP", na LCD displeji sa zobrazí ikona
ikona bzučiaka. Stlačením tlačidla "DOWN" deaktivujete bzučiak
11.5 Ukončenie režimu nastavenia
Stláčajte tlačidlo "MODE", kým sa nedeaktivuje obrazovka nastavenia.

11.6 Bezkontaktný infračervený teplomer BODY je určený predovšetkým na meranie telesnej teploty.
Na tento účel prepnite do režimu BODY. Rozsah merania v tomto režime BODY je 32
až 42,5 °C (86 až 108 F).
Bezkontaktný infračervený teplomer BODY možno použiť aj na meranie teploty
priestorov alebo predmetov, potravín, tekutín atď. Na tento účel prepnite na režim
"Povrch". Rozsah merania v tomto režime je 0 až 60 °C (32 až 104 F).
Dôležité: Povrchová teplota sa vždy líši od telesnej teploty. Na meranie vnútornej
telesnej teploty vždy používajte režim BODY.
Vždy sa uistite, že ste vybrali správny režim merania. Na meranie vnútornej telesnej
teploty použite režim BODY a na meranie teploty povrchov, predmetov a priestorov
režim SURFACE.
11.7 Pamäť nameraných údajov
Namerané údaje sa automaticky uložia po každom meraní teploty. Zobrazujú sa v
pravom rohu LCD displeja. Ak chcete zobraziť hodnoty uložené v pamäti, stlačte
súčasne tlačidlá "UP" a "DOWN" a môžete si prečítať poslednú nameranú teplotu.
Ak zmeníte číslo položky na 0 a súčasne stlačíte tlačidlo
"MODE" môžete vymazať všetky údaje zaznamenané v pamäti.
11.8 Výmena napájacej batérie
LCD displej: ak sa na displeji zobrazí symbol batérie, batéria je vybitá. Postup.
Vložte nové batérie a dbajte na správnu polaritu. Nesprávne vložené batérie môžu
prístroj poškodiť a zároveň tým stratíte záruku na tento BODY IR teplomer.
Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Používajte iba jednorazové batérie.
Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby sa vybitím batérií nepoškodila
elektronika tohto prístroja.

11.9 Životnosť zariadenia
Tento infračervený teplomer BODY je určený na použitie v profesionálnej praxi. Jeho
životnosť je zaručená na 40 000 meraní.
12. Odporúčania
● Ochranné sklo na IR snímači je veľmi krehké, buďte veľmi opatrní, aby ste ho
nepoškodili.
● Nenabíjajte batérie, ktoré sú určené na jednorazové použitie. Tieto batérie nevhadzujte
do ohňa.
● Teplomer nevystavujte slnečnému žiareniu ani vode.
13. Údržba a čistenie
● IR senzor je veľmi citlivá časť a musí byť chránená.
● Prístroj čistite vatovou handričkou, ktorá je slabo navlhčená v 70 % alkohole.
● Teplomer nečistite korozívnymi rozpúšťadlami.
● Teplomer udržiavajte v suchu, aby sa nedostal do kontaktu s vodou alebo inými
kvapalinami.
● Prístroj skladujte na suchom mieste bez prachu a priameho slnečného svetla.

14. Riešenie problémov
Ak sa pri používaní bezkontaktného infračerveného teplomera vyskytne niektorý z
nasledujúcich problémov, pozrite si nasledujúce odseky, ktoré vám pomôžu problém
vyriešiť. Ak problém pretrváva, kontaktujte náš zákaznícky servis
Na displeji sa nezobrazuje vnútorná telesná teplota 32 °C (89,6 F), ak
prepnete do režimu "SURFACE", potom sa nameraná
32°C
(89,6 F) ukazuje povrchovú teplotu meraného telesa.
Na obrazovke sa zobrazí nápis "HI".
Pri použití bezkontaktného telesného infračerveného teplomera sa na
displeji môže zobraziť označenie "HI". To znamená, že nameraná
teplota je nad zvoleným rozsahom. Pre režim BODY je to teplota
nad 42,5 °C (108 F). Pre režim SURFACE je to teplota nad 60 °C
(140 F).
Na obrazovke sa zobrazí nápis "LO".
Pri používaní bezkontaktného infračerveného telesného teplomera sa
na displeji môže zobraziť označenie "LO". To znamená, že
nameraná teplota je nižšia ako zvolený rozsah. Pre režim BODY je
to teplota nižšia ako 32 C (90 F). Pre režim SURFACE je to teplota
nižšia ako 0C (32F).
Tieto štítky sa zobrazia v rôznych prípadoch uvedených v tabuľke nižšie.
Dôvod zobrazenia signálu "LO" alebo
Pozri odporúčania
"HI"
Dbajte na to, aby vám pri meraní neprekážali
Kolísanie teploty v dôsledku neodstránenia
prekážky, ako sú vlasy alebo pot.
vlasov alebo potu
Kolísanie teploty v dôsledku silnej
Uistite sa, že miestnosť, v ktorej sa
cirkulácie vzduchu
meranie vykonáva, nie je príliš silne
vetraná, čo by mohlo rušiť IR systém.
Vzdialenosť merania je príliš veľká
Dodržujte vzdialenosť merania (5-15 cm,
2-5,9 palca)
Z dôvodu príliš nízkej teploty v miestnosti
Pred prvým meraním teploty počkajte
10 minút.

14. Tento merací prístroj spĺňa nasledujúce normy:
● EN 12470-5 a ASTM E1965-1998
● EN980: Grafické symboly na používanie štítkov na zdravotníckych pomôckach
● EN 1041: Informácie dodané výrobcom spolu so zdravotníckou pomôckou.
● EN 60601-1: Zdravotnícke elektrické prístroje Časť 1: Všeobecná bezpečnosť
Recommendations (IEC:60601-1:1998)
● EN 60601-1-2: Zdravotnícke elektrické prístroje, časť 1-2: Všeobecné bezpečnostné
odporúčania, spoločné normové odporúčania Elektromagnetická kompatibilita a skúšky.
(IEC 60601-1-2:2001)
Vyhlásenie EMC
Tento prístroj bol testovaný a schválený v súlade s normou EN60601-1-2:2007 pre EMC. To
však bezpodmienečne nezaručuje, že tento prístroj nemôže byť ovplyvnený iným
elektromagnetickým žiarením Nepoužívajte tento prístroj v prostredí s vysokou úrovňou
elektromagnetického žiarenia.
Zdravotnícke elektronické prístroje si vyžadujú osobitné opatrenia týkajúce sa EMC a musia
sa inštalovať a uvádzať do prevádzky podľa sprievodnej dokumentácie.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.
s technickou špecifikáciou výrobku.
"Tento výrobok nepatrí do komunálneho odpadu! Po skončení životnosti ho recyklujte v
súlade so zásadami ochrany životného prostredia a v súlade so zákonom č. 185/2001 Z. z. o
odpadoch."

