
            Отстраняване на неизправности   
 

 
 

  Гаранция  

Този уред отговаря на следните стандарти: 

ISO 80601-2-56 Медицинско електрическо оборудване — Част 2-56: Специфични 
изисквания за основна безопасност и основни характеристики на клиничните 

термометри за измерване на телесната температура, 

IEC 60601-1-11 Медицинско електрическо оборудване - Част 1-11: Общи изисквания за 

основна безопасност и основни характеристики - Сравнителен стандарт: Изисквания за 
медицинско електрическо оборудване и медицински електрически системи, използвани 

в домашната здравна среда и отговаря на изискванията на IEC 60601 -1-2 (EMC), 

IEC 60601-1 (Безопасност) стандарти. А производителят е сертифициран по ISO 13485. 

Table 3 

Фигура 7 

  Поддръжка и почистване   

1. Сондата трябва да бъде поддържана чиста , суха, и здрава за 

да може измерването да е точно . Точноста на измерването 

може да бъде афектирана ако сондата е наранена, напрашена  

, мръсна или има отпечатъци. Повредените сензори могат да 

доведат до неточни измерания .  

2. Сондата е най-деликатната част от уреда. Използвайте мека 

кърпа, леко навлажнена със 75% разтвор на изопропилов 

алкохол, за дезинфекция на прозореца на сондата и 

термометъра.. Не използвайте абразивни почистващи 

препарати. След почистване изчакайте 10 минути преди да 

направите измерване.  

Бележка: Не използвайте друг химикал, освен изопропилов 

алкохол, за да почистите прозореца на сондата. 

3. Използвайте мека кърпа за почистване на дисплея и 

тялото на уреда. 

4. Термометъра не е водоустойчив . Не потапяйте уреда под 

вода при чистене.  

5. Съхранявайте термометъра в суха среда, където няма 

прах и директа слънчева светлина . 

6. Силни електромагнитни полета могат да повлият на 

термометъра.  

7. Сложете уреда в оригиналната му опаковка след ползване . 

1. В горния десен ъгъл   " " символа индикира че батериите 

са за смяна. (Фигура 8) 

2. Плъзнете капака на батериите ( Фигура 9). 

3. Махнете батериите и сложете 2 бр. AAA алкални 

батерии както е показано в (Фигура 10) . 

4. Поставете обратно капака на батериите. 

Термометърът е гарантиран от производителя, че не съдържа дефекти в 
материала и изработката при нормална употреба и сервиз за период от 
една година от датата на доставка до първия потребител, който закупи 

инструмента. Тази гаранция не обхваща батерии, повреда на прозореца 
на сондата или повреда на инструмента, причинена от злоупотреба, 

небрежност или злополука и се разпростира само до първия купувач на 
продукта. 

   Информация за електромагнитна съвместимост 

Устройството отговаря на изискванията на EMC на международния 
стандарт IEC 60601-1-2. Изискванията са изпълнени при условията, 
описани в таблицата по-долу. Устройството е електрически 

медицински продукт и подлежи на специални предпазни мерки по 
отношение на ЕМС, които трябва да бъдат публикувани в 
инструкциите за употреба. Преносимото и мобилното HF 

комуникационно оборудване може да засегне устройството. 
Използването на уреда във връзка с неодобрени аксесоари може да 
повлияе отрицателно на устройството и да промени 

електромагнитната съвместимост. Устройството не трябва да се 
използва непосредствено до или между други електрическ 
оборудвания. 

 

. Таблица 1 

Table 4 

Фигура 8 

Фигура 9 

Обхв ат на измерв ане

  Калиброване  
 

   Термометърът първоначално се калибрира по време на  
 производството. Ако термометърът се използва съгласно  
 инструкцията за употреба, не е необходимо периодично  

 пренастройване. Препоръчваме обаче да направите калибриране на  
 всеки две години или винаги, когато клиничната точност на  
 термометъра е под въпрос. Моля,  изпратете цялото устройство на  

 дистрибутора или производителя.  
 

   Горните препоръки не отменят законовите изисквания.  
 Потребителят винаги трябва да спазва законовите изисквания за 
 контрол на измерването, функционалността и точността на  
 устройството, които се изискват от  обхвата на съответните закони,  

 директиви или наредби, където се използва устройството.  
При заявка са достъпни клинично обобщение и процедури за проверка на 
калибрирането. (Включете термометъра и натиснете бутона за 

захранване дълго време, докато влезете в режим на калибриране, ще се 
покаже версия на софтуера.)  

 
                           Тип BF приложна част  

Manufacturer: 
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. 
No.365,Wuzhou Road,Yuhang Economic Development Zone , 
hangzhou city, 311100 zhejiang, China 

Telephone: +86-571-81957767 
Fax: +86-571-81957750 

Made in China 

 
The product is in compliance with the requirements of 

0197 of notify body; 
MDD 93/42/EEC, "0197" is the identification number 

European Authorized Representative: 
EC REP      Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany 

Място на измерване 
 
Референтно място 
на тялото 

Фигура 10 

Спецификации 

В режим за чело: 34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉) 

Режим повърхност : 0℃~100℃ (32℉~212℉ ) 

Чело( Режим за чело ) 

Орално (Този термометър преобразува температурата на 

челото, за да покаже неговия „орален еквивалент.”) 

Режим за чело  

Режим за чело: 

±0.2℃ (0.4℉ ) по време на 35.5℃~42.0℃ (95.9℉~107.6℉) 

на 15℃~35℃ (59.0℉~95.0℉ ) Диапазон на работната 

температура ±0.3℃ (0.5℉) за друг диапазон на измерване 

и работна температура.Режим повърхност : ±4% или 

±2℃(4℉ ) което е по-високо 
 

0.1℃ или 0.1℉  

 
Приблизително 3 секунди

      Постоя нен ток  

Внимание: 

Използването на това оборудване в съседство с или подредено с друго оборудване 

трябва да се избягва, защото това може да доведе до неправилна работа. Ако е 
необходимо такова използване, това оборудване и другото оборудване трябва да се 

наблюдават, за да се провери дали работят нормално.)Преносимо радиочестотно 
комуникационно оборудване (включително периферни устройства като антенни 

кабели и външни антени) трябва да се използва не по -близо от 30 см (12 инча) до 
която и да е част от [ME EQUIPMENT или ME SYSTEM], включително кабели, 

посочени от производителя. В противен случай може да се влоши работата на 
това оборудване 

Таблица 2

Ръководство и декларация за производител-електромагнитен имунитет

Устройс
 
твото е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда.

Клиентът или потребителят на устройството трябва да се увери, че се използва в такава среда.

Document No.: JDET-0604-005 

Article No.: 001 

Version: B 

Date of Issue: 2017-12 

Тест за имунитет   IEC 60601 тестово ниво 
Ниво на 
съответствие

Електромагнитно 
ориентиране на околната 
среда 

Режим на работа  

Изхвърлянето на този продукт и използваните батерии трябва да се извършва в 

съответствие с националните разпоредби за изхвърляне на електронни 

продукти 

Консултирайте се със съпътств ащ ите документи  

Електростатично  ± 8 kV 
разряд (ESD)       contact 
IEC 61000-4-2       ± 2 kV ,± 4 kV 

± 8 kV, 
± 15 kV air 

± 8kV 
contact 
± 2 kV , 
± 4 kV 
± 8 kV, 
± 15 kV air 

Подовете трябва да са дървени, бетонни 
или керамични плочки. Ако подовете са 
покрити със синтетичен материал, 
относителната влажност трябва да бъде 
най-малко 30%. 

Лабораторна точност  
LOT Партида

55℃ Лимит на температура при транспорт, съхранение :

-25℃  -13℉～131℉ (-25℃~55℃) 
Electrostatic 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV за 
електропрово
дни 
± 1 kV за 
входни/изхо
дни линии 

N/A 

Диапазон на температурата
на съхранение и транспорт

Работна температура          10℃~40℃(50℉~104℉), 15%~85%RH, без кондензация 
Атмосферно налягане : 700hPa ~ 1060hPa

-25℃~ 55℃ (-13℉~131℉ ), 15%~95%RH , без кондензация 

Атмосферно налягане  : 700hPa ~ 1060hPa

Clinical bias: -0.09℃(- 0.16℉) 

Клинична точност  Clinical repeatability: 0.13℃( 0.23℉)  

Граници на споразумение : 0.87℃( 1.57℉) 

Шокова резистентност  Понася падане от 91.44см. 

Измерения  153*41*44мм

Тегло  Приблизително 84 грама (с батериите) 

Батерия  DC3V(2×AAA батерии)

Живот на батерията  Приблиз ително.1 year/6000 

Очакван сервизен живот  Три год ини

  Сервиз  

Термометъра има ограничена гаранция от 1 година. Не се 

опитвайте сами да разглобявате или ремонтирате термометъра. 

Ако се изисква сервизно обслужване по време или след 

гаранционния период, трябва да се свържете с производителя. 

Преопаковайте внимателно термометъра в оригиналната му 

опаковка или друга, за да избегнете повреди по време на 

транспортиране. Закачете оригиналния касов бон, указващ датата 

на покупката, бележка, описваща проблема, и вашия връщащ 

адрес. Изпратете термометъра предварително и застрахован. 

± 1 kV 

IEC 61000-4-5 
dif 

de 
Surge ferential 

mo 
N/A 

± 2 kV 

Voltage dips, 

общ 
режим 

< 5% UT (>95% dip in UT) 
for 0.5 cycle 

short interrupti- 40% UT (60% dip in UT) 
ons and voltage for 5 cycle 

ower supply in- 
put lines for 25 cycle 

variations on p- 
70% UT (30% dip in UT) N/A 

IEC 61000-4-11 <5% UT (>95% dip in UT) 
for 5 sec 

Power frequency 
(50/60 Hz) 
magnetic field 30A/m;50Hzor 60 Hz 

IEC 61000-4-8 

Power frequency magnetic fields 

30A/m;50Hz 
should be at levels charactertic of a 

or 60 Hz 
typical location in a typical comme- 
rcial or hospital environment. 

Оценка за защ ита от напрежение  IP22

Устройството  е предназначено  за използване в електромагнитна среда, в която се излъчва, поради 

което се контролират смущения. Клиентът или потребителят на устройството  може да помогне за 
предотвратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане на минимално разстояние между 

преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предаватели) и устройството, 

както  е препоръчано  по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на 

комуникационното оборудване.  

Препоръчителни разстояния за разделяне между преносимо и мобилно радиочестотно 

комуникационно оборудване и устройството  

Смяна на батерии 

   ГРЕШКА ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ 

  

Измерено е преди 

термометъра да е в 

готовност 

Изчакайте докато 

един                от тези 

два симбвола се появи 

 

Стайната температура не 

е в рамките 10℃ до 40℃ 

(50℉~104℉). 

Поставете 
термометъра на 

стайна температура за 

30 мин. 10℃ или 40℃ 

(50℉~104℉) 

  
Тремометъра е 

поставен неправилно 

или нестабилно. 

Прочетете внимателно 

раздел „илюстрации 

при позлване“ и 

пробвайте отново. 

 
 
Термометъра засича 

рески промени в 

стайната температура 

Поставете 
термометъра на 
стайна температура за 

30 мин. 10℃ или 40℃ 

(50℉~104℉) 

  

Термометъра не 

функционира правилно. 

Махнете батерията, 

изчакайте 1 мин. и го 

пуснете на ново. Ако  

се появи отново, 

свържете се с 

фирмата дистрибутор 

 

Ръководство и декларация за производител-електромагнитен имунитет 

Устройството е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. 

Клиентът или потребителят на устройството трябва да се увери, че се използва в такава среда. 

   Тест  за  
ИМУНИТЕТ  

IEC 60601 
ниво на тест 

Ниво на 
съответствие  

Електромагнитно ориентиране на околната среда  

Проведен 
RF IEC 
61000-4-6 

3 V 

0,15MHz до 80 

MHz 

6V в ISM и 
любителски радио 

ленти между 
0,15MHz и 80 
MHZ 80% AM at 

1kHz 

N/A Преносимото и мобилното радиочестотно 
комуникационно оборудване не трябва да се използва 

не по-близо до която и да е част от устройството, 
включително кабелите, отколкото препоръчителното 
разстояние за разделяне, изчислено от уравнението, 

приложимо за честотата на предавателя. 
Препоръчително  разстояние за разделяне  
 

80 MHz до 800  MHz 

Излъчван RF 
IEC 61000- 

      4-3 
  
 RF безжично 
комуникационн
о оборудване  
IEC 61000- 
4-3 

10 V/m 80 
MHz до 2.7 
GHz 

 
380MHz, 27V 

/m 

450MHz, 28V 

/m 

710MHz,745 
MHZ,780MHz 

9V/m 

 
810MHz,870 

MHZ,930MHz 

28V/m 

10 V/m 

 
 

380MHz, 27V 

/m 

450MHz, 28V 

/m 

710MHz,745 
MHZ,780MHz 

9V/m 

 
810MHz,870 

MHZ,930MHz 

28V/m 

800 MHz до 2.7  Ghz 

 

където  P е максималната мощност на изходната 
мощност на предавателя във ватове (W) според 
производителя на предавателя и d  е 

препоръчителното разстояние за разделяне в 
метри (m). 

 

Силата на полето от фиксирани радиопредаватели, 
определена чрез електромагнитно проучване на 
място, a трябва да бъде по-малка от нивото на 

съответствие във всеки честотен диапазон. 
 
 

 
 
Interference may occur in the vicinity of equipment 

marked with the following symbol: 

 1720MHz,1845 
MHZ,1970MHz 

28V/m 

1720MHz,1845 
MHZ,1970MHz 

28V/m 

 

 2450MHz, 28V 
/m 

2450MHz, 28V 
/m 

 

 5240MHz,5500 
MHZ,5785MHz 

9V/m 

5240MHz,5500 
MHZ,5785MHz 

9V/m 

 

 ГРЕШКА            ПРОБЛЕМ             РЕШЕНИЕ 

 В режим чело: 
Измерената 
темоература е над 

43.0℃ (109.4℉). 

В режим повърхност: 
Измерената темп. е над 

100 ℃ 
(212℉). 

 
Прочетете внимателно 

раздел „Съвети за 

измерване на 

температура“, и тогава 

измерете отново. 

 В режим чело: 
Измерената 
температура е под  

34.0 ℃ (93.2℉). 

В режим повърхност: 
Измерената 

температура е под 0℃ 
(32℉). 

Прочетете внимателно 
раздел „Съвети за 

измерване на 

температура“,  уверете се 

че сондата е чиста и 

тогава пробвайте отново . 

 
 
Термометъра не работи 

поради прекалено ниска 

батерия 

 
Заменете с нови 

алкални батерии 

размер AAA 2бр. 

 

Ръководство и декларация за електромагнитни емисии от производителя  

Устройството е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда.  
Клиентът или потребителят на устройството трябва да се увери, че се използва в такава среда. 

 
Тест за емисии 

 
В съгласие с  

Електромагнитно ориентиране на околната среда 

 
RF емисии CISPR 11 

 
Група 1 

Устройството използва радиочестотна енергия само за 
своята вътрешна функция. Следователно емисиите му са 
много ниски и няма вероятност да причинят смущения в 
близкото електронно оборудване.  

 

 
RF емисии CISPR 11 

 

 
Клас Б 

Устройството е подходящо за използване във всички 
заведения, включително битови заведения и тези, 
които са пряко свързани към обществената мрежа за 
ниско напрежение за захранване, която доставя 
сгради, използвани за битови нужди.  

Хармонични емисии 
IEC 61000-3-2 

 
НЯМА  

 

Колебания на 

напрежението / трептене на 

емисиите IEC 61000 -3-3 

 

НЯМА 

 

 

Rated maximum output power 

of trans mitter 

 
W 

Separat ion d istance accord ing to frequency of trans mitter m 

80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.7 GHz 

0.01 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.73 

1 1.2 2.3 

10 3.8 7.3 

100 12 23 

За предаватели, оценени на максимална изходна мощност, които не са изброени по -горе, 

препоръчителното разстояние d  в метри (m) може да бъде оценено с помощта на уравнението , 

приложимо към честотата на предавателя, където P е максималната мощност на изходната мощност 

на предавателя във ватове ( W) според производителя на предавателя.  

ЗАБЕЛЕЖКА1 При 80 MHz и 800 MHz се прилага разстоянието  за разделяне за по -високия честотен 

обхват. 

ЗАБЕЛЕЖКА2 Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното 

разпространение се влияе от абсорбцията и отражението  от структури, обекти и хора....  

 

Ръководство 

за употреба
Инфра червен термометър за чело

  LCD дисплей въведение

ДАТА И ЧАС  Формат на часа 

Батериите са за смяна 

③ Нагласяне на минутите 

Натиснете START бутона за да добавите една 
минута. 

Когато сте готови натиснете      бутона и 

преминавате към настройване на година. 

 

3. Измерената стойност е на дисплея 

4. С бутон      се изключва уреда.  

5.  

             Режим за чело  

Режим повърхност 

Режим памет 

Градуси: ℃ или ℉ 

Индикатор за нивото на 

температурата 

④ Нагласяне на годината 

Натиснете START бутона за да добавите  една 
година. 
Когато е готово натиснете     бутона и 

преминавате към настройване на месеца. 
 

Figure 2 Figure 3 

Температурно измерване 

 
e Date 

figure is flashing automatically. 

 

 
⑥ Set the date 

Press and release the START BUTTON to advance 
one day until the correct month appears. 
After the day is set, press BUTTON to exit the 

setting mode. 

Как да сменим между режим чело и повърхност: 

Натиснете / бутона за да превключите между 

двата режима (чело/повърхност).  

Измерване на температурата на повърхност: 

1. Натиснете  бутон за да включите уреда , може да измерите 

температура на похъврност като чуете 2 звукови сигнала .  

2. Насочете термометъра към центъра на обекта за 

измерване на растояние от 1 до 2 см. 

3. Натиснете START бутона и температурното измерване ще 

се покаже на дисплея . 

Натиснете       бутон за изключване.  
4.  

  Въведение

Инфра-червения термометър DET-306 е специфично създаден за 

безопасна употреба при измерване на чело . Инфра-червения 

термометър е устройство за измерване на телесната температура на 

хората чрез засичане  на интензитета на инфрачервената светлина, 

излъчвана от челото. Той конвертира измерените температурни 
стойности на LCD екран. Инфрачервеният термометър за чело е 

предназначен за периодично измерване на човешката телесна 

температура от кожната повърхност на челото на хора от всички 

възрастови групи. При правилна употреба той ще ви измери температурата 

бързо и точно.

Моля прочетете подробно инструкцията преди да 

използвате продукта.

Инфра-червния термометър измерва в температура, която е на 

вътрешните органи. (вижте фигура 1) Този термометър е 

предназначен да измери температурата на кожната повърхност над 

темпоралната артерия, една от главните артерии в главата. 

Темпоралната артерия е свързана със сърцето впосредвом 

каротидната артерия директно водеща от аортата ,основния ствол 

на артериалната система. В темпоралната артерия има 

постояннен приток на кръв . Следовнателно промените в 

телесната температура се отразяват по -скоро в челото, 

отколкото в другите части на тялото.

 

  Описание на продукта

1. Сонда

2. START Бутон

3. Бутон

4. / Б у т о н

5. Капак на батерията

Фигура 1 

         Съвети за измерване на температура  

За да сте сигурни, че показанието винаги отразява точно телесната 

температура, трябва да вземете предвид следните фактори, които 

могат да повлияят на точното отчитане. 

1. Важно е да знаете нормалната телесна температура на всеки 

потребител, докато за здрави. Това е единствения начин 

точно да се диагностицира висока температура . За да 

определите нормаланта температура, направете няколко 

измервания докато сте здрави. Измерете отново със стандартен 

дигитален термометър при съмнение. 

2. Потребителите трябва да стоят 30 мин. в стайна температура 

преди измерване.  

3. Потребителите трябва да изчакат 20 мин. преди измерване 

ако са си сушили косата, къпали, били навън или са били 

физически активни. Това може да повлияе на измерването  

4. Може да се покаже по-ниска, от нормалната, темп. Ако имате 

масла или козметични продукти на лицето . Почистете челото 

преди да вземете измерване. Изчакайте 10 мин. преди 

измерване след като си измиете лицето.  

5. Държенето на ръка на челото за каквъто и да е период от 

време ще повлияе на измерването .  

6. Не измервайте над белег, ожулване или отворена рана.  

7. Не използвайте термометъра върху изпотяващо се чело, тъй 

като това може да повлияе на показанието.  

8. Не правете измерване по време или веднага след кърменето на 
бебе. Не използвайте термометъра навън.  

9. Не измервайте температура до места. Които излъчват топлина 

като камини, котлони.  

10. Сондата на термометъра е най-деликатната част на 

термометъра. Не докосвайте сондата. Точността на уреда 

може да бъде афектиран ако сондата е наранена или 

замърсена.  

11. Ако термометърът се съхранява в значително по-различна 

среда от мястото за тестване, поставете го на мястото за 

тестване за около 30 минути преди употреба. Не е 

предназначен за употреба в среда, богата на запалима 

анестетична смес с въздух, кислород или азотен оксид..  

  Илюстрации при ползване  

    Измерване на температурата на челото: 

1. Като натиснете бутона за включване дисплея светва 

и показва всички икони. След кратка самопроверка  

2ра фигура  се появява на дисплея след звуков 

сигнал, тогава може да направите измерване .  

Насочете термометъра към центъра на челото  на 

расотяние от 2/3 см.(Фигура 3) Натиснете START 

бутона. Бележка : Задръжте термометъра на челото 

докато чуете окончателния звуков сигнал. Изчакайте 

3сек. Преди следващото измерване  

Фигура 4 

След измерване: 

1. Изключване: Уреда ще се изключи автоматично ако не 

се ползва повече от 1 мин. за да се запази батерията .  

2. Изчиствайте сондата след всяко измерване  to ensure an 

accurate reading and avoid cross contamination. 

(See the section of Care and Cleaning for details.)  

Индикатор за температурата: 

В режим за чело: 

1. Ако измерената стойност е под 37.8℃( 100.0℉), ще се появи 

човече до измерването .  

2. Ако измерената стойност е над 37.8℃( 100.0℉) ще се появи 

човече до измерването. 

  Памет  

1. В паметта може да се влезе в режим за чело и в режим 

повърхност : 

2. Когато термометърът е включен и последван от Фигура 2/4 

или приключи тестването, натиснете и задръжте бутона за 

включваме за три секунди. Буквата M ще се появи в десния 

център на дисплея. (Вижте фигура 5) Термометърът 

автоматично запаметява последните 10 показания на 

температурата. Всяка памет също записва иконата за дата / 

час / режим на измерване.     Всеки път когато       бутона 

се натисне, а екрана се показват минали показания, които 

съответстват на число 1-10. Числото 1 отразява най-

новото четене, докато числото 10 разкрива най-старото 

съхранено четене  В паметта.(Вижте Фигура 6) 

3.  В паметта символите,         и          се показват в зависимост от 

режима на измеране  
Потребителя може да натисне START бутона за да 

вземе ново измерване 

  Настройване на часовник  

Когато използвате термометъра за първи път, моля нагласете 

параметрите му. Когато е изключен, натиснете и задръжте 

копчето за 3 секунди за да влезе в режим настройване. 

① Нагласяване на формата, време 

Уреда може да показва 

часовника в 24ч или 12ч 
формат. Натиснете и пуснете 

START бутона за да изберете 
формат. Като изберете желания 

формат натиснете бутон 

 

② Нагласяване на часа 
Натиснете и пуснете START бутона за да 
добавите един час. 
След като нагласите часа, преминавате на 

нагласяването на минути с     бутона 

   

 

   

 

Фигра 5                       Фигура 6

1. Температурните показания могат да бъдат в Целзий  

(℃) или Фаренхайт (℉).  

2. Когато термометъра е изключен натиснете START бутона за 
3 секунди за да промените температурната скала . 

3. Натиснете START бутона за да изберете скалата.  

4. Като предпочитаната  скала  е  изобразена,  с           

бутона запаметявате и излизате от настройката  

Избиране на температура скала 

5 

4 

3 

2 

1 

Предимства на термометъра за чело 

 

 

 

 

 

 

Часовник 

Часът ще бъде записан заедно с измерването в паметта за да ви 

помогне да разпознавате всеки един резултат от измерване. 

→ Погледнете секцията за настройване на часовника където е 

описано как се настройва той при първо ползване. 

Режим за измерване на 
челото 

Този термометър е предназначен да бъде практичен, Но не може да 

замести консултация с вашия личен лекар. Моля сравнете резултата с 

измерването с телесната ви температура. 

→ В раздела „Илюстрации при ползване“ е описан метода за 

измерване на температурата на челото. 

Режим за измерване на 
повърхност 

Режим повърхност показва действителните, нерегулирани 

температури на повърхността, които са различни от телесната 

температура . С тази функция може да проверите температурата 

обект. Например млякото на бебе. 

→ В раздела „илюстрации при ползване“ е описан метода за 

измерване на повърхоност . 

Звуков сигнал 
Ако термометъра засече температура ≥ 37.8℃(100.0℉) в режим 

чело, ще излъчи дълготраен звуков сигнал последван от три по 

кратки сигнала, за да предупради потребителя.  

Памет
Уредът има памет 10 измервания за всеки режим отделно. Всяко 

измерване в паметта също запаметява датата и часа в което е 

направено. 

℃/ ℉ Смяна 
В раздела „Избиране на температурен формат‘ е описан метода за 
смяна между целзий и фаренхайт 

Жизненоважн

и органи 

⑤ Нагласяне на месеца 

Натиснете START бутона за да добавите  един 
месец. 
Когато е готово натиснете бутона за 
включване и преминавате към настройване на 

датата. 

 
⑥ Нагласяне на дата 
Натиснете START бутона за да добавите един 
ден. След като настройте 

датата натиснете бутона за включване за да 
излезете от режима на настройване. 

 

за да осигурите точно измерване и да предотвратите кръстосано заразяване.

(Погледнете раздел "Поддръжка и почистване" за подробности.)

Внимание:

1. Няма полово или възрастово ограничение за
използване на инфрачервения термометър за чело.
2. Този термометър е предназначен само за домашна употреба.
3. Използването на този термометър за чело не е  заместител за
консултация с ващия лекар.
4. Не позволявайте на децата да измерват температурата си без
надзор, някои части са достатъчно малки, за да бъдат погълнати.
5. не потапяйте това устройство във вода или други течности (не е
водоустойчиво).
6   Не модифицирайте продукта. Не излагайте уреда на температура
(под -25℃/-13℉ или над  55℃/131℉) нито на прекалена
влажност (>95%RH).
8. Дръжте батерията далече от деца.
9. Извадете батерията от устройството ако няма да го ползвате дълго
време.

Разделителна способност

Време за измерване




