
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
TERMOMETR BEZDOTYKOWY, 
NAŚCIENNY 
Model: UFR101 
  

str. 16 
 

 

 

Producent 
Shenzhen Union Technology Co.,Ltd. 
Floor 4-6th of Building D, Jiale Science&Technology 
Industrial Zone, No.3, ChuangsWei Road, Heshuikou 
Community, MaTian Street, GuangMing New District, 518106 
ShenZhen, CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA 
Tel:(86)-0755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn 
WYPRODUKOWANO W CHINACH 

 Przedstawiciel w UE 
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy  
Tel:+49-40-2513175 E-mail:shholding@hotmail.com 
 
Importer: 
Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12,  
43-316 Bielsko-Biała, Poland  
Dział handlowy:  +48 33 499 50 00  
www.timago.com    info@timago.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wersja 02_08-2020 



str. 15 
 

Tabela 3 
Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna 
Odporność na 
pole 
elektromagnet
yczne o 
częstotliwo-
ściach 
radiowych, 
norma 
IEC61000-4 -3 
Specyfikacja 
testu 
ODPORNO-
ŚCI PORTU 
OBUDOWY 
sprzętu do 
komunikacji 
bezprzewo-
dowej RF 

Częstotliwo
ść testowa 
 
(MHz) 

Pasmo 
(MHz) 

Serwis Modulacja Modulacja 
(W) 

Odległość 
(m) 

POZIOM TESTU 
ODPORNOŚCI 
(V/m) 

385 380-
390 

TETRA 400 Modulacja 
impulsowa 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-
470 

GMRS 460, FRS 
460 

FM±5 kHz 
odchylenie 
1 kHz sinus 

2 0,3 28 

710 704-
787 

Pasmo LTE 13, 
17 

Modulacja 
impulsowa 
217 Hz 

0,2 0,3 9 
745 
780 
810 800-

960 
GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
Pasmo LTE 5 

Modulacja 
impulsowa 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1 700-1 
990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
Pasmo LTE 1, 3, 
4, 25; UMTS 

Modulacja 
impulsowa 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2 400- 
2 570 

Bluetooth, 
WLAN 802.11 
b/g/n, RFID 
2450, 
Pasmo LTE 7 

Modulacja 
impulsowa 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5 100-5 
800 

WLAN 802,11 
a/n 

Modulacja 
impulsowa 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 
5785 
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WPROWADZENIE 

● W Państwa nowym termometrze na podczerwień zastosowano 
zaawansowaną technologię podczerwieni (IR) do natychmiastowego 
i dokładnego pomiaru temperatury na czole. 
● Łatwa obsługa i krótszy czas pomiaru 
Termometr nie musi stykać się z ciałem, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo 
i higienę. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia posługiwanie się termometrem 
i kontrolę temperatury. Pomiar i odczyt zajmują tylko 1 sekundę. 
● Tryby pomiaru temperatury ciała 
Termometr umożliwia pomiar temperatury ciała. Zakres pomiaru w trybie 
pomiaru temperatury ciała wynosi od 32,0°C do 43,0°C (89,6°F 109,4°F). 
● Kolorowy wskaźnik wizualny alarmów i alarmy dźwiękowe 
Gdy temperatura ciała przekracza 37,5°C, kolorowy wskaźnik będzie świecić na 
czerwono i 10 razy rozlegnie się alarm dźwiękowy 
● Pomiar 
Odstęp czasowy pomiędzy pomiarami wynosi 1 sekundę, a odległość pomiaru 
mieści się w przedziale 1 10 cm. 
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcją obsługi. Zachować instrukcję, aby móc korzystać z niej w przyszłości. 
● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
Termometr na podczerwień jest przeznaczony do okresowego pomiaru 
i monitorowania temperatury ciała ludzkiego poprzez zbliżenie termometru do 
czoła. Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby w każdym wieku, 
w trakcie opieki domowej i w szpitalu. 
 
  
INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 

 Termometr nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Temperatura 
zmierzona na czole służy jedynie jako wartość odniesienia. Nie 
przesądza ona o rzeczywistym wystąpieniu gorączki. 

 Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, 
zwłaszcza w przypadku stosowania termometru u dzieci i osób 
niepełnosprawnych lub w ich pobliżu. 

 Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
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 Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. 
 Nie dotykać soczewki 
 Nie są dozwolone żadne modyfikacje tego urządzenia 
 Połknięcie małych części, takich jak torebka z opakowania, bateria, 

osłona baterii itp., może być przyczyną zadławienia. 
 Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozcieńczalnika, alkoholu 

ani benzyny.  
 Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Chronić przed upadkiem 

z wysokości. 
 Nie zanurzać termometru w cieczy. 

 Nie należy pozostawiać nieużywanej baterii w komorze przez dłuższy 
czas – grozi to wyciekiem i uszkodzeniem urządzenia. 

 Jeśli nie przewiduje się użycia urządzenia w ciągu 3 miesięcy, należy 
wyjąć z niego baterię. Jeśli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się 
symbol słabej baterii, należy wymienić baterie na nowe. 

 Nie należy używać równocześnie starych i nowych baterii. 
 Nie używać podczas transportu. 

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu, należy stale przestrzegać 
podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym ostrzeżeń i symboli 
ostrzegawczych podanych w instrukcji obsługi: 
 

OPISY SYMBOLI 
W niniejszej instrukcji, na etykiecie, na urządzeniu lub jego akcesoriach mogą 
pojawić się poniższe symbole. Niektóre z tych symboli dotyczą zgodności 
z normami dotyczącymi urządzenia i jego użytkowania. 

 
OSTRZEŻENIE: To ostrzeżenie wskazuje na zagrożenia, które 
mogą być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. 

 

UWAGA: To ostrzeżenie wskazuje na zagrożenia, które mogą być 
przyczyną drobnych obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub 
szkód materialnych. 

 Część aplikacyjna typu BF 

 Producent 

 Określenie numeru seryjnego 
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Tabela 2 
Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna 

Test odporności 
Poziom testu, norma IEC 

60601-1-2 
Poziom zgodności 

Wyładowania elektrostatyczne, 
norma IEC 6100042 

Kontakt: ± 8kV 
Powietrze: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
±15 kV 

Kontakt: ± 8kV 
Powietrze: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
±15 kV 

Serie szybkich zakłóceń 
impulsowych, norma IEC 
6100044 

Linie zasilające: częstotliwość 
powtarzania impulsów ±2 kV 
100 kHz 

Linie zasilające: ±2 kV 
Częstotliwość powtarzania 
impulsów 100 kHz 

Przepięcia, 
norma IEC 61000-4-5 

Przewód(ody) do przewodu(ów) 
±0,5kV ±1kV 

przewód(ody) do przewodu(ów) 
±0,5kV ±1kV 

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy i wahania napięcia na 
przewodach zasilających 
norma IEC 61000-4-11 

0% 0,5 cyklu 
Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° i 315° 
0% 1 cykl 
Oraz 70% 25/30 cykli 
Jednofazowy: przy 0 
0% 300 cykl 

0% 0,5 cykl 
Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° i 315° 
0% 1 cykl 
Oraz 70% 25/30 cykli 
Jednofazowy: przy 0 
0% 300 cykli 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieciowej IEC 
61000-4-8 

30 A/m 50Hz/60Hz 30 A/m 50Hz/60Hz 

Przewodzona energia o 
częstotliwościach radiowych 
IEC61000-4-6 

150KHz – 80MHz: 
3Vrms 6Vrms (w pasmach ISM 
i amatorskich pasmach 
radiowych) 
80% A/m przy 1 kHz 

150KHz – 80MHz: 3Vrms6Vrms 
(w pasmach ISM i amatorskich 
pasmach radiowych) 80% 
A/m przy 1 kHz 

Wypromieniowana energia o 
częstotliwościach radiowych 
IEC61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80% A/m przy 1 kHz 

10 V/m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80% A/m przy 1 kHz 

Uwaga UT jest napięciem sieci prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testu. 
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wzrost emisji elektromagnetycznej lub spadek odporności elektromagnetycznej 
urządzenia, a w konsekwencji nieprawidłowe jego działanie.” Ostrzeżenie: 
przenośny sprzęt łączności radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak 
kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinien być używany nie bliżej niż w 
odległości 30 cm (12 cali) od dowolnej części termometru dousznego na 
podczerwień (TE-66, TE-68, TE-82), w tym również kabli ujętych w specyfikacji 
producenta. 
Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować pogorszenie działania 
urządzenia. Stosownie do okoliczności: wykaz wszystkich kabli i maksymalnych 
długości kabli (jeśli dotyczy), przetworników i innych AKCESORIÓW, które 
mogą być wymieniane przez ODPOWIEDZIALNĄ ORGANIZACJĘ i które mogą 
mieć wpływ na zgodność MEDYCZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH lub 
MEDYCZNEGO SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO z wymaganiami punktu 7 
(EMISJE) i punktu 8 (ODPORNOŚĆ). AKCESORIA mogą być określone 
rodzajowo (np. kabel ekranowany, impedancja obciążenia) lub konkretnie (np. 
przez OZNACZENIE PRODUCENTA i SPRZĘTU LUB TYPU). 
Stosownie do okoliczności: parametry użytkowe MEDYCZNYCH URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH lub MEDYCZNEGO SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO, które 
zostały określone jako PODSTAWOWE PARAMETRY UŻYTKOWE oraz opis 
tego, czego OPERATOR może oczekiwać w przypadku utraty lub pogorszenia 
PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH z powodu ZAKŁÓCEŃ 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH (nie należy używać zdefiniowanego terminu 
„PODSTAWOWE PARAMETRY UŻYTKOWE”). 
 

Opis techniczny 
1. Wszelkie niezbędne instrukcje dotyczące zachowania PODSTAWOWEGO 
BEZPIECZEŃSTWA i ZASADNICZYCH PARAMETRÓW w odniesieniu do 
zakłóceń elektromagnetycznych w przewidywanym okresie użytkowania. 
2. Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne i 
odporność 
 
Tabela 1 

Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne 
Test emisji Zgodność 

Emisje o częstotliwości radiowej CISPR 11 Grupa 1 

Emisje o częstotliwości radiowej CISPR 11 Klasa B 

Emisje harmoniczne, norma IEC 61000-3-2 Klasa A 
Wahania napięcia/emisje błysków, IEC 61000-3-3 Zgodność 
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 Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej 

 
Oznaczenie CE: Spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 
dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG. 

 

UTYLIZOWANIE: Nie należy wyrzucać tego produktu razem 
z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczna jest osobna 
zbiórka takich odpadów w celu specjalnej utylizacji. 

 Prąd stały 

 Stosować się do zaleceń instrukcji użytkowania 

 
UWAGA: Należy zapoznać się z dołączonymi dokumentami 

 

 OSTRZEŻENIE 
 

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z niesortowanymi odpadami 
komunalnymi, należy korzystać z selektywnych punktów zbiórki odpadów. 
Informacje na temat dostępnych systemów zbiórki można uzyskać u lokalnych 
władz. Niebezpieczne substancje z urządzeń elektrycznych składowanych na 
wysypiskach lub składowiskach odpadów mogą wyciec do wód gruntowych 
i dostać się do łańcucha pokarmowego, oddziałując szkodliwie na zdrowie 
i samopoczucie. 

KLASYFIKACJA 
1. Sprzęt zasilany wewnętrznie; 
2. Część aplikacyjna typu BF; 
3. Ochrona przed wniknięciem wody lub cząstek stałych: IP21; 
4. Urządzenie nie jest sprzętem kategorii AP/APG; 
5. Sposób działania: praca ciągła; 
 

 
Przed użyciem urządzenia użytkownik musi sprawdzić, czy działa ono 
bezpiecznie i upewnić się, że jest w dobrym stanie. 
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KONSTRUKCJA PRODUKTU 

KORPUS 

  

 

1. Wskaźnik podczerwieni 
2. Próbnik automatycznego 

wykrywania 
3. Wskaźnik pomiaru 
4. Ekran wyświetlacza 
5. Przycisk START/STOP 
6. Osłona baterii 
7. Przełącznik jednostek temperatury 
8. Typ C 
9. Otwór do zawieszania 
10. Taśma dwustronna 

 
WYŚWIETLACZ 

 

 

1. Odczyt temperatury 
2. Wskaźnik diodowy 
3. Celsjusz/°C 
4. Fahrenheit/F 
5. Wskaźnik niskiego poziomu baterii 
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Średnia odchylenia i powtarzalność kliniczna termometru doczołowego na 
podczerwień są zatem zgodne z wymogami przepisów normy ISO80601-2-56. 
Na podstawie wniosków wyciągniętych z badań klinicznych, dokładność 
i bezpieczeństwo są zgodne z wymogami przepisów. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI 

▲ Urządzenie jest objęte gwarancją, a jej warunki zostały opisane w karcie 
gwarancyjnej, którą otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy 
jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych  należy zachować 
dowód zakupu (paragon lub fakturę)   
▲ Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku używania 
termometru niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego użytkowania lub 
zaniedbania zabiegów konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji oraz 
nieautoryzowanej naprawy lub modyfikacji. 
▲ Urządzenie nie wymaga kalibracji. 
▲ Urządzenie nie podlega naprawie i nie zawiera części, które mogą być 
naprawiane przez użytkownika. 
 
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 

IEC 60601-1-2: 2014 MEDYCZNE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE i 
MEDYCZNE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Identyfikacja, znakowanie i 
dokumentacja produktu klasy B.  
Instrukcja użytkowania 
MEDYCZNE URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE lub MEDYCZNY SYSTEM 
ELEKTRYCZNY są odpowiednie do warunków domowej opieki zdrowotnej itp. 
Ostrzeżenie: nie należy zbliżać urządzenia do działającego sprzętu 
chirurgicznego, w którym stosowany jest prąd przemienny o wysokiej 
częstotliwości i ekranowanego pomieszczenia medycznego systemu 
elektrycznego emitującego częstotliwość radiową, służącego do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego, w którym natężenie zakłóceń 
elektromagnetycznych jest wysokie. 
Ostrzeżenie: Należy unikać używania urządzenia umieszczonego w pobliżu 
innych urządzeń lub na innych urządzeniach, gdyż może to być przyczyną 
nieprawidłowego działania. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy 
obserwować to urządzenie i inne urządzenia, aby sprawdzić, czy działają 
prawidłowo. 
Ostrzeżenie: Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż 
określone lub dostarczone przez producenta urządzenia może spowodować 
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SPECYFIKACJA 
Opis Termometr na podczerwień 
Wyświetlacz Wyświetlacz cyfrowy LED 
Miejsce pomiaru Czoło 
Zakres pomiaru Tryb pomiaru temp. ciała 32,0°C 43,0°C/89,6°F-109,4°F 
Jednostka temperatury °C/°F 
Rozdzielczość 
wyświetlacza 

0,1°C/0,1°F 

Dokładność ±0,2°C/±0,4°F 

Alarm dźwiękowy 

1 krótki sygnał dźwiękowy po włączeniu zasilania i rozpoczęciu 
pomiaru; 
1 długi sygnał dźwiękowy i świecenie zielonego wskaźnika diodowego, 
gdy odczyt pomiaru jest poniżej 37,5°C/99,5°F; 
10 krótkich sygnałów dźwiękowych i świecenie czerwonego wskaźnika 
diodowego, gdy odczyt pomiaru jest większy lub równy 37,5°C/99,5°F; 
3 krótkie sygnały dźwiękowe i świecenie czerwonego wskaźnika 
diodowego w przypadku awarii systemu 

Kolorowy wskaźnik 
diodowy 

Zielony: temperatura <37,5°C (99,5°F), czerwony: temperatura 
≥37,5°C 

Źródło zasilania 18650 bateria litowa 2000 mAh/typ C 
Ciężar głównego 
urządzenia 

Ok. 151 g (bez baterii) 

Rozmiar głównego 
urządzenia 

Dł. 140 mm * szer. 93 mm * wys. 93 mm 

Akcesoria Instrukcja obsługi 
Środowisko pracy Tryb pomiaru temp. ciała 10,0°C 40,0°C/50,0°F-104,0°F 
Warunki 
przechowywania 
i wysyłki 

Temperatura: -20,0°C 50,0°C/-4,0°F 122,0°F wilgotność: 15% 95% 
wilg. wzgl. podczas transportu unikać uderzeń, silnego światła 
słonecznego i deszczu 

Przewidywany okres 
użytkowania 

Pięć lat 

Wersja 
oprogramowania 

UFR1.0 

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW KLINICZNYCH I WERYFIKACJA 
BEZPIECZEŃSTWA: 

Produkt przeszedł badania kliniczne. Wyniki pomiarów termometru 
doczołowego na podczerwień porównano z wynikami pomiarów termometrów 
rtęciowych, średnia odchylenia = 0,011°C nie przekracza 0,3°C; kliniczna 
powtarzalność termometru doczołowego na podczerwień SR = 0,100°C, nie 
przekraczająca 0,3°C. Wyniki pomiarów zgodne z normą laboratoryjną i 
kliniczną. 
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WŁOŻENIE BATERII 

Zdjąć osłonę baterii z komory baterii, włożyć baterię. 

1. Zdjąć osłonę baterii z komory baterii 
zgodnie z kierunkiem strzałki. 
2. Włożyć jedną baterię litową 3,7V 18650. 
Upewnić się, że kierunek ułożenia baterii 
jest właściwy. Symbole dodatni (+) i ujemny 
(-) są umieszczone z tyłu osłony baterii. 
3. Zamknąć osłonę baterii. 
 
 
 
 
 
NISKI POZIOM BATERII I WYMIANA 

Po włączeniu zasilania i uruchomieniu urządzenia wyświetli się symbol niskiego 
poziomu naładowania baterii . Należy podłączyć ładowarkę i naładować 
baterię, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać. 
 
RODZAJ I WYMIANA BATERII 

Nie używać baterii po upływie ich daty ważności. 
Baterie należy wyjąć, jeśli nie ma potrzeby używania ich przez dłuższy czas. 
 
 

 OSTRZEŻENIE 

Baterię należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Nie 
wolno ogrzewać, ani spalać baterii – grozi to pożarem i wybuchem. 
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TRYB USTAWIEŃ 
USTAWIENIE JEDNOSTEK 

Na spodzie urządzenia znajduje się mały otwór. Włożyć w otwór śrubokręt 
o średnicy 2 mm i nacisnąć przycisk. 

   
 Celsjusz/°C Fahrenheit/F 

Jednostka temperatury Nacisnąć przełącznik trybu, a następnie wybrać °C lub °F. 
 
 
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 

POMIAR WSTĘPNY 

Normalna temperatura ciała i gorączka 
Temperatura w okolicy czoła i skroni różni się od temperatury wnętrza ciała, 
którą mierzy się w jamie ustnej lub odbycie. 
We wczesnych stadiach gorączki może wystąpić skurcz naczyń krwionośnych, 
który zwęża naczynia krwionośne i schładza skórę. 
W takim przypadku temperatura mierzona za pomocą termometru na 
podczerwień może być nietypowo niska. Jeśli zatem wynik pomiaru nie jest 
zgodny z odczuciem pacjenta lub jest wyjątkowo niski, należy powtarzać go co 
15 minut. Jako punkt odniesienia może posłużyć również temperatura 
zmierzona wewnątrz ciała za pomocą konwencjonalnego termometru 
doustnego lub odbytniczego. 
Temperatura własna ciała może być różna u poszczególnych osób. 
Różni się także w zależności od miejsca na ciele i pory dnia. Niżej 
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SYTUACJE WYJĄTKOWE 

SYMBOL KOREKCJA 

 

W trybie pomiaru temperatury ciała zmierzona temperatura 
przekracza zakres pomiarowy 43,0°C/109,4°F, jest to 
sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą czerwonej diody. 

 

W trybie pomiaru temperatury ciała zmierzona temperatura 
jest poniżej zakresu pomiarowego 32,0°C/89,6° F, jest to 
sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą czerwonej diody. 

 
Niski poziom naładowania baterii; należy podłączyć 
ładowarkę 

 
Awaria systemu termometru lub wpływ pola magnetycznego 
elektrycznego 

 

 

Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się 
z dystrybutorem. Nie wolno demontować urządzenia samodzielnie! 

 

PIELĘGNOWANIE I KONSERWACJA 

Pielęgnowanie głównego urządzenia 
Nieużywane urządzenie należy przechowywać w futerale. 
Czyścić urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie używać żadnych ściernych ani 
lotnych środków czyszczących. 
Nie wolno zanurzać urządzenia ani żadnego z jego elementów w wodzie. 
Konserwacja 

 

Nie czyścić urządzenia 
naftą, 
rozcieńczalnikiem, 
benzyną itp. 

 

Przechowywać urządzenie w czystym 
i suchym miejscu. Chronić urządzenie 
przed działaniem bardzo wysokiej lub 
niskiej temperatury, wilgoci i 
bezpośredniego światła słonecznego. 

 

Jeśli urządzenie nie 
będzie używane przez 
3 miesiące lub dłużej, 
należy wyjąć baterie. 

 

Nie należy używać urządzenia 
w miejscu narażonym na zakłócenia 
elektromagnetyczne (pobliskie 
telefony komórkowe, mikrofale itp.).  

Uwaga: Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z jakością 
wynikłe z braku zgodnej z instrukcją pielęgnacji i konserwacji produktu. 
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2). Zbliżyć głowicę do czoła równolegle na odległość 1 10 cm. Gdy niebieski 
wskaźnik pomiaru zaświeci się, urządzenie dokona automatycznie pomiaru. 

3). Pomiar zakończy się w ciągu 1 sekundy, po czym rozlegnie się 1 długi 
sygnał dźwiękowy. W tym czasie na wyświetlaczu będzie widoczny zielony 
wskaźnik diodowy. 

 
 
 
Uwaga: 
Jeśli odczyt mieści się w przedziale <37,5°C (99,5°F) i ≥32°C (89,6°F), 
wskaźnik diodowy na wyświetlaczu świeci w kolorze zielonym. 
Jeśli odczyt mieści się w przedziałach ≥37,5°C (99,5°F) i <43°C(109,4°F), 
wskaźnik diodowy na wyświetlaczu świeci w kolorze czerwonymi rozlega się 
10 krótkich sygnałów dźwiękowych. 
Na temperaturę pomiaru na czole może mieć wpływ pot, olejek i warunki 
otoczenia; odczyt należy traktować wyłącznie jako wartość odniesienia. 
Jeżeli podczas pomiaru na czole próbnik zostanie umieszczony pod kątem, 
odczyt będzie zależał od temperatury otoczenia. 
Skóra niemowląt bardzo szybko reaguje na temperaturę otoczenia. Z tego 
względu nie należy mierzyć temperatury niemowlęcia za pomocą termometru 
na podczerwień podczas karmienia piersią lub po jego zakończeniu, gdyż 
temperatura skóry może być niższa niż temperatura wewnętrzna ciała. 
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przedstawiono statystyczne zakresy normalne pomiarów z różnych miejsc. 
Należy pamiętać, że temperatury mierzone w różnych miejscach, nawet w tym 
samym czasie, nie powinny być bezpośrednio porównywane. Gorączka 
oznacza, że temperatura ciała jest wyższa niż normalnie. Ten objaw może być 
spowodowany infekcją, zbyt ciepłym ubraniem lub szczepieniem. Niektórzy 
ludzie mogą nie odczuwać gorączki, nawet gdy są chorzy. 
Są to między innymi niemowlęta w wieku poniżej 3 miesięcy, osoby z 
osłabionym układem odpornościowym, osoby przyjmujące antybiotyki, sterydy 
lub leki przeciwgorączkowe (aspiryna, ibuprofen, paracetamol) i osoby z 
pewnymi chorobami przewlekłymi. W razie złego samopoczucia należy 
skonsultować się z lekarzem, nawet nie mając gorączki. 
 
 
PRZEDZIAŁ NORMALNEJ TEMPERATURY W RÓŻNYCH 
MIEJSCACH CIAŁA 

MIEJSCE NA 
CIELE 

NORMALNY ZAKRES TEMPERATUR 

Jama ustna 
temp. o 0,6°C (1°F) lub więcej 
powyżej lub poniżej 37°C (98,6°F) 

Odbyt/ucho 
temp. o 0,3°C – 0,6°C (0,5°F – 1°F) 
wyższa niż temperatura w jamie ustnej 

Dół pachowy 
temp. o 0,3°C – 0,6°C (0,5°F – 1°F) 
niższa niż temperatura w jamie ustnej 

 
Uwaga: Informacje o temperaturze ciała na stronie WebMD; 
Strona internetowa: http://firstaid.webmd.com/body-temperature; 
pobrane 7 stycznia 2010 

 
POMIAR TEMPERATURY CIAŁA 

1). Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie 
symbole i rozlegnie się 1 krótki sygnał dźwiękowy. 

 


