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9. DANE DOTYCZĄCE
GWARANCJI
Wszystkie produkty dystrybuowane przez 
naszą firmę objęte są gwarancją, a jej wa-
runki zostały opisane w karcie gwarancyj-
nej, którą otrzymali Państwo w momencie 
zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić 
uwagę, że do celów gwarancyjnych należy 
zachować dowód zakupu (paragon lub fak-
turę).  

Jako firma przyjazna użytkownikom do-
starczamy wyłącznie produkty sprawdzo-
ne pod względem materiałowym, jakoś-
ciowym i funkcjonalnym.  

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące pro-
cedury serwisowej, prosimy o kontakt. 

Wyjaśnienia dotyczące oznaczeń pojawia-
jących się wraz z wyrobami.  

W ofercie Timago International Group 
znajdą Państwo m.in.:  

ortezy i stabilizatory stawów,

wózki inwalidzkie ręczne i specjalne,

balkoniki i podpórki do chodzenia,

kule i laski,

łóżka rehabilitacyjne,

sprzęt pomocniczy i sanitarny,

sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe,

pasy stabilizujące i unieruchamiające,

sprzęt elektromedyczny,

jednorazowy sprzęt medyczny.

Całość oferty dostępna jest dla Państwa 
u naszych dystrybutorów. Dowiedz się 
więcej na: timago.com  

11. POLECANE PRODUKTY

10. OZNACZENIA

NUMER REFERENCYJNY WYTWÓRCA

DATA PRODUKCJI

REPREZENTANT
W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAPOZNAJ SIĘ
Z INSTRUKCJĄ

NUMER PARTII

NUMER SERYJNY

UWAGA

WYTWÓRCA DOKONAŁ OCENY ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI ZASADNICZYMI
DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH
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TIMAGO.COM

Dziękujemy za zakup naszego produk-
tu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt 
spełni Państwa oczekiwania. W związ-
ku z tym przedstawiamy kilka istot-
nych informacji.  

Timago International Group to polska 
firma dystrybuująca produkty me-
dyczne, rehabilitacyjne i ortopedycz-
ne do aptek i sklepów medycznych. 
Na co dzień dbamy o Państwa kom-
fort, oferując produkty wysokiej ja-
kości, funkcjonalne i bezpieczne. Ma-
my wieloletnie doświadczenie w bran-
ży. Nasze produkty za sprawą dystry-
butorów trafiają do szerokiego grona 
użytkowników w Polsce i Europie. Ja-
ko firma otwieramy się na Państwa 
potrzeby.   

Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie 
wykorzystywali Państwo nasze produk-
ty w leczeniu i rehabilitacji, poprawia-
jąc własny komfort i jakość życia.  

Zapytaj o produkt – info@timago.com
Zadzwoń +48 33 499 50 00
Dowiedz się więcej – timago.com

DROGI UŻYTKOWNIKU

HARMONIA
ŻYCIA
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2. PRZEZNACZENIE

3. KONSTRUKCJA

Przed przystąpieniem do użytko-
wania produktu należy sprawdzić, 
czy sprzęt nie zawiera ewentual-
nych uszkodzeń, które mogły się 
pojawić w trakcie transportu. Jeże-
li taka sytuacja wystąpiła, prosimy 
o kontakt z punktem sprzedaży.   

Następnie ważne jest zapoznanie 
się z treścią niniejszej instrukcji, 
która zawiera istotne dla użytkow-
nika informacje. W przypadku py-
tań dotyczących korzystania ze 
sprzętu prosimy o kontakt. Nasi 
pracownicy niezwłocznie udzielą 
Państwu niezbędnych informacji.   

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić 
uwagę, że jeżeli mają Państwo py-
tania w zakresie innym niż użytko-
wanie produktów, prosimy o skon-
taktowanie się z lekarzem, pielęg-
niarką lub fizjoterapeutą.  

Nowoczesny bezdotykowy termometr 
z zaawansowaną technologią, która wy-
korzystuje podczerwień (IR). Termo-
metr natychmiastowo mierzy tempera-
turę na czole lub innym przedmiocie, 
z dużą dokładnością.  

Termometr jest łatwy w użyciu oraz po-
trzebuje niewiele czasu na wykonanie 
pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo i hi-
gienę, ponieważ nie ma kontaktu z cia-
łem lub przedmiotem. Ergonomiczna 
konstrukcja sprawia, że termometr spraw-
dza temperaturę w bardzo prosty i szyb-
ki sposób. Wykonanie i odczytanie po-
miaru zajmuje tylko 1 sekundę.

Termometr obsługuje pomiary tempe-
ratury ciała oraz przedmiotu. Zakres 
pomiarów w trybie temperatury przed-
miotu wynosi od 0 do 100,0°C (32,0–
–212,0°F). Oznacza to, że poza mierze-
niem temperatury ciała termometr ob-
sługuje również pomiary temperatury:

mleka w butelce,

wody w wanience niemowlęcej,

otoczenia.

Kolorowe wyświetlenie alarmu oraz 
dźwięk alarmowy.  

Jeśli temperatura ciała wynosi ponad 
37,5°C, kolorowy wskaźnik pokaże czer-
wony kolor, a alarm odezwie się 10 razy.

Funkcja pamięci.  

Zachowuje do 20 zestawów danych 
z ostatnich pomiarów.  

Automatyczne wyłączenie zasilania.

Zasilanie jest wyłączane automatycz-
nie, jeśli termometr nie pracuje przez 
60 sekund.  

Pomiar.  

Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami mu-
si wynosić 15s, a odległość pomiarowa – 
mieścić się w granicy nie więcej niż 1 cm.

3.1. Klasyfikacja

Urządzenie zasilane wewnętrznie.

Część klasy BF, wchodząca w bezpo-
średni kontakt z ciałem pacjenta.

Zabezpieczenie przed dostawaniem 
się wody do środka: IPX0.  

Urządzenie nie należy do kategorii 
AP/APG.  

Zasada działania: praca ciągła.

3.2. Opis konstrukcji produktu

Korpus

1. WSTĘP

3

4

1

2

6

7

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sonda z czujnikiem automatycznym
Trzy kolorowe diody LED
Wyświetlacz LCD
Przycisk wyboru °C/°F
Przycisk zmiany trybu pracy    /
Przycisk ON/OFF
Pokrywa baterii
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Opis Bezdotykowy termometr na podczerwień do pomiarów na czole

Wyświetlacz Wyświetlacz cyfrowy LCD

Miejsce pomiaru Czoło i powierzchnia przedmiotu

Jednostka temperatury °C / °F

Funkcja pamięci 20 zestawów danych pomiarowych

Źródło zasilania 2 szt. baterii AAA

Żywotność baterii W normalnych warunkach może być używana do 500 razy

Automatyczne wyłączenie
zasilania

Po upływie 1 minuty

Masa urządzenia
głównego

ok. 75 g (nie wliczając baterii)

Wielkość urządzenia
głównego

151,5 mm (dł.) x 53 mm (szer.) x 41 mm (wys.)

Zakres pomiaru Tryb pomiaru temperatury ciała: 32,0–43,0°C (89,6–109,4° F)

Tryb pomiaru temperatury przedmiotu: 0,0–100,0°C (32,0–212,0°F)

Dokładność ±0,2°C/±0,4°F

(w granicach 36,0–39,0°C / 96,8–102,2°F)

Środowisko pracy Tryb pomiaru temperatury ciała: 10,0–40,0°C (50,0–104,0°F)

Tryb pomiaru temperatury przedmiotu: 5,0–40,0°C (41,0–104,0°F)

Warunki przechowywania Temperatura: od -20 do +55°C / od 4,0 do +122,0°F

Wilgotność: 15–95% RH

W czasie transportu należy korzystać z etui, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
Unikać miejsc o wysokiej temperaturze, wilgotnych oraz silnie nasłonecznionych.

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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7. KONSERWACJA I UTRZYMANIE
Urządzenie należy przechowywać w etui, w czasie gdy nie jest używane.

Urządzenie należy czyścić za pomocą suchej miękkiej ściereczki. Nie należy stoso-
wać żadnych ściernych ani lotnych substancji czyszczących.  

Urządzenia ani żadnej z jego części nie wolno zanurzać w wodzie.

PRODUCENT NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA ŻADEN PROBLEM Z JAKOŚCIĄ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE 
BĘDZIE UTRZYMYWANE I KONSERWOWANE W SPOSÓB PO-
DANY W INSTRUKCJI.  

Nie czyścić urządzenia naftą, rozcieńczalnikiem, 
benzyną itp.  

Przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie 
narażać urządzenia na skrajnie wysoką lub niską 
temperaturę, wilgoć albo bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.  

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 3 mie-
siące lub dłużej, należy wyjąć z niego baterie.  

Nie korzystać z urządzenia w sytuacji zakłóceń elek-
tromagnetycznych (w pobliżu telefonów komórko-
wych, kuchenek mikrofalowych itp.).  

5
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PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY TERMOMETR 
JEST W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM ORAZ CZY UŻYT-
KOWANIE NIE STANOWI ZAGROŻENIA.  

BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNI-
MI PRZEPISAMI LOKALNYMI. NIEKTÓRE BATERIE MOŻNA 
PODDAĆ RECYKLINGOWI.  

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII DO OGNIA, ZE WZGLĘDU 
NA RYZYKO POŻARU.  

Wyświetlacz

4.1. Montaż baterii

W pierwszej kolejności należy 
zdjąć pokrywę baterii w kierunku 
wskazanym strzałką.   

Następnie należy włożyć 2 szt. ba-
terii alkalicznych 1,5 V AAA i spraw-
dzić, czy każda z nich włożona jest 
w odpowiednim kierunku.   

Należy zamknąć pokrywę.

Wymiana słabej baterii

Jeśli podczas uruchomienia termo-
metru na wyświetlaczu pojawi się sym-
bol niskiego poziomu baterii     , 
wówczas należy wymienić baterie na 
nowe, w przeciwnym razie urządzenie 
nie będzie działać.  

Typ baterii

Należy używać 2 szt. identycznych 
baterii alkalicznych 1,5 V AAA. Nie 
stosować baterii po upływie ich da-
ty ważności. Baterie należy wyjąć 
z termometru, jeśli urządzenie przez 
dłuższy czas nie będzie używane.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wskaźnik temperatury ciała
Wskaźnik temperatury przedmiotu
Tryb zapamiętywania
Odczyt temperatury
Jednostka temperatury
Wskaźnik niskiego poziomu baterii

1

2 3

5

6

4

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
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4.2. Ustawienia

Ustawianie trybu pomiaru ciała lub 
przedmiotu   

Należy włączyć termometr przyci-
skiem ON/OFF, a po usłyszeniu syg-
nału dźwiękowego należy wybrać 
tryb pomiaru przyciskiem    /    .
Tryb pomiaru temperatury ciała zo-
stanie automatycznie potwierdzo-
ny po przełączeniu na       lub auto-
matycznie potwierdzony jako tryb 
pomiaru temperatury przedmiotu, 
jeśli urządzenie zostanie przełączo-
ne na       .  

Ustawianie trybu pomiaru ciała lub 
przedmiotu w stopniach   

Po ustawieniu trybu pomiaru ciała 
lub przedmiotu należy wybrać tryb 
pomiaru temperatury w stopniach 
Celsjusza lub Fahrenheita przyci-
skiem °C/°F. Tryb pomiaru tempe-
ratury w stopniach Celsjusza zo-
stanie automatycznie potwierdzo-
ny po przełączeniu na °C lub auto-
matycznie potwierdzony jako tryb 
pomiaru temperatury w stopniach 
Fahrenheita, jeśli urządzenie zosta-
nie przełączone na °F.  

5.1. Pomiar wstępny

Informacje o normalnej temperaturze 
ciała i gorączce.

Temperatura na czole i w okolicach 
skroni różni się od temperatury wew-
nętrznej, którą mierzy się w ustach lub 
w odbycie. We wczesnych stadiach go-
rączki może dojść do zwężenia naczyń 
krwionośnych, czyli zjawiska, na skutek 
którego skóra staje się chłodna. W tym 
przypadku temperatura mierzona ter-
mometrem bezdotykowym może być 
wyjątkowo niska. Jeśli więc pomiar nie 
odpowiada samopoczuciu pacjenta lub

temperatura jest wyjątkowo niska, na-
leży powtarzać pomiar co 15 minut. 
Można też, w celach referencyjnych, 
dodatkowo zmierzyć temperaturę we-
wnątrz ciała (w ustach lub w odbycie), 
używając konwencjonalnego termo-
metru.  

Temperatura ciała może być różna 
u poszczególnych osób. Zmienia się 
ona również w zależności od miejs-
ca na ciele oraz pory dnia. Poniżej 
pokazane są statystycznie normalne 
zakresy temperatur dla różnych 
miejsc.  

TRYB POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

TRYB POMIARU TEMPERATURY PRZEDMIOTU

CELSJUSZ /°C

FAHRENHEIT /°F

TRYB POMIARU TEMPERATURY CIAŁA JEST STOSOWANY 
DO MIERZENIA TEMPERATURY NA CZOLE, A TRYB POMIA-
RU TEMPERATURY PRZEDMIOTU – NA PRZEDMIOCIE.  

5. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
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TERMOMETR NIE POWINIEN ZASTĘPOWAĆ KONSULTACJI 
Z LEKARZEM. ZESKANOWANA TEMPERATURA CZOŁA SŁU-
ŻY WYŁĄCZNIE W CELACH REFERENCYJNYCH. NIE ŚWIAD-
CZY O WYSTĘPOWANIU GORĄCZKI.  

NALEŻY ZAWSZE ZACHOWYWAĆ PODSTAWOWE ZASA-
DY BEZPIECZEŃSTWA, SZCZEGÓLNIE JEŚLI TERMOMETR 
JEST UŻYWANY W POBLIŻU DZIECI LUB OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH.  

URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIE-
DOSTĘPNYCH DLA DZIECI.  

NALEŻY UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA.

NIE WOLNO DOTYKAĆ SOCZEWEK.  

WPROWADZANIE JAKICHKOLWIEK MODYFIKACJI DO URZĄ-
DZENIA JEST ZABRONIONE.  

POŁKNIĘCIE DROBNYCH CZĘŚCI, TAKICH JAK OPAKOWA-
NIE, BATERIA, OSŁONA BATERII ITD., MOŻE SKUTKOWAĆ 
UDUSZENIEM.  

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NIE NALEŻY STOSOWAĆ ROZ-
PUSZCZALNIKÓW, ALKOHOLU ANI BENZYNY. Z URZĄDZE-
NIEM NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ DELIKATNIE I CHRONIĆ JE 
PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI.  

NIE WOLNO ZANURZAĆ TERMOMETRU W CIECZY.  

NIGDY NIE NALEŻY ZOSTAWIAĆ BATERII W TERMOME-
TRZE, JEŚLI URZĄDZENIE NIE BĘDZIE PRZEZ DŁUŻSZY 
CZAS UŻYWANE, PONIEWAŻ BATERIE MOGĄ WYCIEKAĆ 
I POWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA.  

JEŚLI URZĄDZENIE NIE BĘDZIE UŻYWANE W CIĄGU NAJ-
BLIŻSZYCH 3 MIESIĘCY, BATERIE NALEŻY WYJĄĆ. JEŚLI 
URZĄDZENIE POKAZUJE SYMBOL SŁABEJ BATERII, NALE-
ŻY JĄ WYMIENIĆ.  

NIE UŻYWAĆ STARYCH I NOWYCH BATERII JEDNOCZEŚNIE.

NALEŻY ZAWSZE ZACHOWYWAĆ ZASADY BEZPIECZEŃ-
STWA ORAZ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OB-
SŁUGI.  

NIE WOLNO WYRZUCAĆ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 
ODPADÓW KOMUNALNYCH, NALEŻY KORZYSTAĆ ZE SPE-
CJALNYCH PUNKTÓW ODBIORU. W CELU UZYSKANIA IN-
FORMACJI NA TEMAT DOSTĘPNEGO SYSTEMU ZBIÓRKI 
ODPADÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYMI 
INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI. JEŚLI URZĄDZENIA ELEK-
TRYCZNE ZNAJDĄ SIĘ NA WYSYPISKU ŚMIECI, SUBSTAN-
CJE NIEBEZPIECZNE MOGĄ PRZEDOSTAĆ SIĘ DO WÓD 
GRUNTOWYCH, A W KONSEKWENCJI WPŁYNĄ NEGATYW-
NIE NA ZDROWIE I ŻYCIE CZŁOWIEKA.  

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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5.7. Sytuacje wyjątkowe

Błędy

Jeśli pomiar będzie nieprawidłowy, na wyświetlaczu pojawi się następujący symbol:

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE W STANIE SAM ROZWIĄ-
ZAĆ PROBLEMU, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRY-
BUTOREM. NIE WOLNO DEMONTOWAĆ URZĄDZENIA SA-
MODZIELNIE!  

Jeśli w trybie pomiaru temperatury ciała zmierzona temperatura jest 
wyższa niż górna granica zakresu 43,0°C / 109,4°F, na wyświetlaczu LCD 
pojawi się czerwona dioda.  

Jeśli w trybie pomiaru temperatury ciała zmierzona temperatura jest 
niższa niż dolna granica zakresu 32,0°C / 89,6°F, na wyświetlaczu LCD 
pojawi się czerwona dioda.  

Jeśli w trybie pomiaru temperatury przedmiotu zmierzona temperatura 
jest wyższa niż górna granica zakresu 100,0°C / 212,0°F lub temperatura 
otoczenia jest wyższa niż zakres działania urządzenia 40,0°C / 104,0°F, 
na wyświetlaczu LCD pojawi się czerwona dioda.  

Jeśli w trybie pomiaru temperatury przedmiotu zmierzona temperatura 
jest niższa niż dolna granica zakresu 0°C / 32,0°F lub temperatura 
otoczenia jest niższa niż zakres działania urządzenia 5,0°C / 41,0°F, 
na wyświetlaczu LCD pojawi się czerwona dioda.  

Słaba bateria – należy wymienić wszystkie zużyte baterie na nowe.  

Awaria systemu termometru lub termometr znajduje się pod wpływem 
pola magnetycznego.  

SYMBOL INFORMACJA

7
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LNależy pamiętać, że wartości tempera-

tur mierzonych w różnych miejscach, 
nawet w tym samym czasie, nie powin-
ny być bezpośrednio porównywane. 
Gorączka wskazuje, że temperatura 
ciała jest wyższa niż normalnie. Symp-
tom ten może być spowodowany in-
fekcją, zbyt ciepłą odzieżą lub szcze-
pieniami. Niektórzy ludzie mogą nie 
mieć gorączki, nawet jeśli są chorzy. 

Do grupy tej należą między innymi 
niemowlęta do 3. miesiąca życia, oso-
by o zaburzonym systemie immuno-
logicznym, osoby biorące antybiotyki, 
sterydy lub leki przeciwgorączkowe 
(aspirynę, ibuprofen, acetaminofen) al-
bo osoby cierpiące na pewne choroby 
przewlekłe. Osoba mająca złe samo-
poczucie powinna skontaktować się 
z lekarzem, nawet jeśli nie ma gorączki.

5.2. Pomiar temperatury ciała

Procedura pomiaru

Należy wcisnąć przycisk ON/OFF, 
na wyświetlaczu pojawią się wszyst-
kie symbole, będzie słyszalny 1 krót-
ki sygnał dźwiękowy, a następnie na 
wyświetlaczu zacznie migać jednost-
ka °C lub °F.  

Następnie należy wcisnąć przycisk 
     /      oraz  °C/°F, aby wybrać tryb 
pomiaru temperatury ciała. Na wy-
świetlaczu będzie migać jednostka 
temperatury.  

Należy przysunąć termometr blisko 
czoła i upewnić się, że jest skierowa-
ny równolegle. Następnie należy wy-
konać pomiar z odległości nie więk-
szej niż 1,0 cm. Termometr automa-
tycznie zmierzy temperaturę przy mi-
gającej niebieskiej diodzie. 

Pomiar zostanie wykonany w ciągu 
3 sekund, a po jego zakończeniu 
będą słyszalne 3 krótkie sygnały 
dźwiękowe. Jednocześnie z wyni-
kiem pomiaru na wyświetlaczu po-
jawi się migająca zielona dioda.

ILOŚĆ NAZWA

W ustach 0,6°C (1°F) lub więcej powyżej lub poniżej 37°C (98,6°F)

W odbycie/uchu 0,3 do 0,6°C (0,5 do 1°F) wyższa niż temperatura w ustach

Pod pachą 0,3 do 0,6°C (0,5 do 1°F) niższa niż temperatura w ustach

Uwaga: Wysokość temperatur ciała pozyskano z portalu WebMD, strona internetowa: http://firstaid.webmd.com/body-temperature
dnia 7 stycznia 2010 r.
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5.3. Pomiar temperatury przedmiotu

Procedura pomiaru

Należy wcisnąć przycisk ON/OFF, 
na wyświetlaczu pojawią się wszyst-
kie symbole, będzie słyszalny 1 krót-
ki sygnał dźwiękowy, a następnie na 
wyświetlaczu zacznie migać jednost-
ka °C lub °F.  

Następnie należy wcisnąć przycisk 
     /    . Na wyświetlaczu będzie mi-
gać jednostka temperatury.

Należy przysunąć termometr blisko 
przedmiotu i upewnić się, że jest skie-
rowany równolegle. Następnie należy 
wykonać pomiar z odległości nie wię-
kszej niż 1,0 cm. Termometr automa-
tycznie zmierzy temperaturę przy mi-
gającej niebieskiej diodzie.  

Pomiar zostanie wykonany w ciągu 
3 sekund, a po jego zakończeniu 
będą słyszalne 3 krótkie sygnały 
dźwiękowe. Jednocześnie z wyni-
kiem pomiaru na wyświetlaczu po-
jawi się migająca zielona dioda.

JEŚLI WYNIK POMIARU BĘDZIE < 37,5°C (99,5°F) I > 32,0°C (89,6°F), 
WYŚWIETLACZ POKAŻE WYNIK WRAZ Z ZIELONĄ DIODĄ. 

JEŚLI WYNIK POMIARU BĘDZIE ≥ 37,5°C (99,5°F) I < 43,0°C (109,4°F), 
WYŚWIETLACZ POKAŻE WYNIK WRAZ Z CZERWONĄ DIODĄ I 10 
KRÓTKIMI SYGNAŁAMI DŹWIĘKOWYMI.  

PONOWNE MIERZENIE TEMPERATURY MOŻNA ROZPOCZĄĆ WÓW-
CZAS, GDY ZNÓW ZACZNIE MIGAĆ SYMBOL JEDNOSTKI °C LUB °F.

PONIEWAŻ WYNIK POMIARU TEMPERATURY NA CZOLE MOŻE BYĆ 
ZABURZONY PRZEZ POT, TŁUSZCZ LUB OTOCZENIE, WARTOŚĆ OD-
CZYTU NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO REFERENCYJNĄ.

JEŚLI PODCZAS POMIARU TERMOMETR JEST UMIESZCZONY BLISKO 
CZOŁA POD KĄTEM, ODCZYT ZOSTANIE ZABURZONY PRZEZ TEM-
PERATURĘ OTOCZENIA.  

SKÓRA NIEMOWLĄT REAGUJE BARDZO SZYBKO NA TEMPERATU-
RĘ OTOCZENIA. DLATEGO NIE NALEŻY MIERZYĆ TEMPERATURY 
NIEMOWLĘTOM TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM W TRAKCIE KAR-
MIENIA PIERSIĄ LUB TUŻ PO NIM, PONIEWAŻ TEMPERATURA 
SKÓRY MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ CAŁEGO CIAŁA.  

JEŚLI TERMOMETR NIE PRACUJE PRZEZ 60 SEKUND, WYŁĄCZY SIĘ 
AUTOMATYCZNIE.   
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LPONIEWAŻ WYNIK POMIARU TEMPERATURY PRZEDMIOTU MOŻE 

ZOSTAĆ ZABURZONY PRZEZ OTOCZENIE, WARTOŚĆ ODCZYTU 
NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO REFERENCYJNĄ.

JEŚLI PODCZAS POMIARU SONDA JEST UMIESZCZONA POD KĄTEM 
LUB ZNAJDUJE SIĘ ZBYT BLISKO PRZEDMIOTU, ODCZYT ZOSTANIE 
ZABURZONY TEMPERATURĄ OTOCZENIA.  

JEŚLI TERMOMETR NIE PRACUJE PRZEZ 60 SEKUND, WYŁĄCZY SIĘ 
AUTOMATYCZNIE.  

NUMER 1 TO NAJNOWSZY POMIAR, NUMER 20 TO NAJSTARSZY 
Z ZAPAMIĘTANYCH.  

ODPOWIEDNIO DO WYŚWIETLANEGO POMIARU POJAWI SIĘ ZIE-
LONA LUB CZERWONA DIODA.  

5.4. Pamięć termometru

Termometr bezdotykowy do pomiaru 
temperatury zachowuje automatycznie 
20 zestawów pomiarów. Po przekro-
czeniu tej liczby najstarszy zapis będzie 
zastępowany najnowszym.  

5.5. Zapisane pomiary

Aby wejść w tryb pamięci, należy przy 
wyłączonym zasilaniu wcisnąć przycisk
      , następnie pojawi się symbol
     . Z każdym następnym przyciśnię-
ciem              będzie wyświetlać się licz-
ba od 1 do 20 wraz z symbolem       . Po 
wybraniu pomiaru od 1 do 20 po 1 se-
kundzie pokaże się wartość pomiaru. Ko-
lejne pomiary można wyświetlać po ko-
lei przez przyciśnięcie przycisku              .

/

/

/

5.6. Czyszczenie pamięci

Jeśli użytkownik jest pewien, że chce 
trwale usunąć wszystkie zapamiętane 
pomiary, należy przy wyłączonym za-
silaniu wcisnąć przycisk         , następ-
nie przytrzymać przez 5 sekund, aż do 
pojawienia się symbolu CLr. W trakcie 
czyszczenia pamięci symbol CLr mignie 

3 razy i jednocześnie wyda potrójny syg-
nał dźwiękowy. Następnie należy wcis-
nąć przycisk          , a na ekranie poja-
wi się symbol jednostki °C – będzie 
to oznaczać, że w pamięci nie ma już 
żadnych pomiarów.  

/
/


