
640321 Manual de utilizare

Manual utilizare termometru cu infraroșu

Inainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare 
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Descriere produs

Termometrul 640321 cu infraroșu este potrivit pentru măsurători profesionale sau rapide ale 

temperaturii corpului, camerei sau suprafețelor

PRODUSUL NU ESTE UN DISPOZITIV MEDICAL 

Atentie

● In timpul procesului de masurare a temperaturii corpului, fruntea trebuie sa fie uscata si sa nu fie 
acoperita de par. Masurarea va fi mai precisa atunci cand nu exista adieri ale vantului.

● După efectuarea de exercitii sportive, duș sau spălare pe față, trebuie să faceți o pauza într-o
zonă cu ventilație / mișcare a aerului

● Dacă temperatura se schimbă în mediul de lucru al dispozitivului, pacientul și termometrul trebuie să 
petreacă 20 de minute în acest mediu înainte de a putea avea loc măsurarea. Pentru a obține date de 
măsurare stabile și fiabile, trebuie să se asigure că pacientul și termometrul sunt întotdeauna la 
aceeași temperatură ambiantă.
Dacă temperatura este sub 15° C, trebuie să așteptați aproximativ 2 ore pentru următoarea măsurare.

● Vă rugam evitați expunerea produsului la soare sau contact cu apa.

Condiții de utilizare:

● Temperatură ambiantă 10 ~ 35°C
● Umiditate relativă 85% 
● Tensiune de alimentare: DC 9V w 0.9V; 
● Model baterie: 6LR61 articol.: 609281

Intreținere:

● Fereastra de inducție, care este partea de precizie a dispozitivului, trebuie protejată cu atenție.
● Când lentila senzorului este neclară și colorată, vă rugăm să utilizați un tampon de bumbac

îmbibat cu alcool pentru a-l șterge ușor..
● Vă rugăm să contactați departamentul de asistență și service pentru clienți dacă aveți dubii,

nu încercați sa-l reparați singuri.

5. Dispunerea butoanelor(figura: 1)

MEM Pornește/oprește funcția de înregistrare a 
temperaturii, șterge date, comutator vocal

°C/°F Comută între °C și °F 

MODE Setarea modului de detectare a temperaturii

▲ Sus 

▼ Jos 
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7. Aspect și structură (figura: 2)

Instalați corect bateria, conform ilustrației diagramei.

Nu inversati polarizarea negativă și pozitivă. 

Funcțiile produsului 

Tasta MODE poate fi apăsată pentru a comuta între următoarele 4 moduri de lucru: 
1) Mod temperatură a corpului;
2) Mod  temperatură suprafețe;
3) Mod temperatură cameră;
4) Vizualizare înregistrări de temperatură, mod de comutare vocală

Măsurarea temperaturii poate fi efectuată prin apăsarea butonului de acționare o singură 
dată. Poziționați dispozitivul de măsurare la o distanță de aprox. 1 până la 20 cm până la 
obiectul de măsurat. Apăsați butonul de acționare și după bip puteți citi rezultatul măsurării.

Afișaj LCD 

Butoane functionale

Compartiment baterie

Buton actionare

Senzor 
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Depozitare și transport

Dispozitivul trebuie păstrat la -20 °C ~ 50 °C, fără praf, cu umiditatea relativă de 85%. Nu 
trebuie să fie expus la soare, umiditate sau ploaie și să nu se depoziteze greutăți mari peste 
acesta.

Descrierea clasificării de siguranță 

a) Clasificare bazată pe protecția împotriva șocurilor electrice: echipamente de alimentare cu 
energie electrică, piesă de tip B aplicată, echipament comun. 

b) Dacă produsul nu este utilizat mult timp, bateria trebuie îndepărtată și așezată într-un loc 
răcoros și uscat.

c) Bateria descărcată trebuie manipulată corect și în siguranță și a nu se arunca în apă sau în foc. 

Scop livrare

- Manual utilizare
- Baterie 9 V
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Afișare pictogramă  
Pictograma indică nivelul bateriei,        când         este 
afișat, atunci energia bateriei va fi consumată în curând iar 
aceasta trebuie înlocuită.
Funcție de stocare, apăsați tasta MEM pentru a afișa / 
ascunde pictograma, corespunzătoare pentru pornirea / 
oprirea funcției de stocare.
pot fi stocate 50 de grupuri de înregistrări de temperatură. 
Apăsați tasta MODE pentru a vizualiza modul înregistrări 
de temperatură; pictograma de stocare va clipi, apoi 
apăsați AV pentru a vizualiza înregistrările de temperatură;

Funcția de ștergere a tuturor înregistrărilor de temperatură: 
în starea OFF, apăsați îndelung butonul MEM timp de 
aproximativ 10 secunde, apoi apăsați butonul de acționare 
în același timp.
Buzzerul transmite un semnal acustic și confirmă acest 
lucru. Toate înregistrările de temperatură au fost șterse.

În modul de vizualizare a înregistrărilor de temperatură, când pictograma de stocare clipește, se 
poate apăsa tasta MEM pentru ON/OFF a simbolului vocal. (Ediția comună nu are această funcție).

Setări utilizator

Efectuați o apăsare lungă a tastei MODE timp 
de 8 sec. în starea OFF, buzzerul va transmite 
semnal acustic de două ori determinând intrarea 
în modul de setare.

Opțiunea F0 (funcția alarma a temperaturii corpului); temperatura de alarmă poate fi modificată în 
funcție de cerințele utilizatorului: utilizați conform etapelor următoare:
Utilizatorul poate apăsa butonul ▼sau butonul ▲ pentru a regla valoarea temperaturii de alarmă:  
▲: crește, ▼: reduce.  
Apăsați din nou tasta MODE pentru opțiunea F1; această valoare corespunde valorii de alarmă a 
temperaturii pt. suprafață. Utilizatorul poate apăsa butonul ▲sau butonu ▼  pentru a regla 
valoarea temperaturii.  
Apăsați din nou tasta MODE pentru a reveni la interfața de măsurare; iar temperatura poate fi 
măsurată în modul de temperatură inițială; adică folosiți termometrul cu infraroșu în mod normal.  

Parametrii de indicare

Rată rezoluție 0.1 °C (0.2 °F) Eroare masurare repetată w 0.2 °C (0.4 °F) 
Distanța de măsurare 1 ~ 20 cm Timp măsurare nu mai mult de 2 s 
Tensiune de alimentare 9 V Timp oprire automată 10 s 
Gama de măsurare Nu mai mic de 35 ~ 42 °C în modul de temperatură al corpului 
Eroare de laborator 33.0 °C ~ 37.0 °C, nu mai mult de 0.2 °C 

mai puțin decât 33.0 °C sau mai mare decât 37 °C, nu mai mult de 0.4 °C 
Dimensiuni 136 x 83 x 39 mm 
Greutate 78 g 

- Termometru cu infraroșu




