
 

  

Šis produktas tinkamas tik instrukcijose aprašytam tikslui.  Už žalą, 
kilusią dėl netinkamo naudojimo, gamintojas nėra teisiškai atsakingas. 
1.1 Niekada nekiškite šio produkto į vandenį ar kitus skysčius.  
Valyti galima drėgna minkšta šluoste. 
1.2 Jei manote, kad produktas pažeistas ar veikia netinkamai, jo 
nenaudokite. 
1.3 Neatidarykite šio produkto be leidimo. 
1.4 Ankstyvoje karščiavimo stadijoje kraujagyslės susiaurėja ir 
odos paviršiaus temperatūra nukrenta.   Todėl matuojama 
temperatūra bus neįprastai žema. 
1.5 Jei matavimo rezultatas nesutampa su paciento diagnoze 
arba temperatūra yra neįprastai žema, kartokite matavimą kas 15 
minučių arba atlikite kitos pagrindinės kūno srities temperatūros 
matavimą, kad patikrintumėte ankstesnio matavimo rezultatus. 
1.6 Šią įrangą sudaro jautrios originalios dalys, kurios negali būti 
apdorojamos. 
1.7 Prietaise yra smulkių dalių, kurias maži vaikai gali netyčia 
praryti, todėl neturėtų jo naudoti be suaugusiųjų priežiūros. 
 
** Prašome vengti šių situacijų: 
a) itin aukštų temperatūrų b) purtymo ir numetimo 
c) teršalų ir dulkių d) tiesioginių saulės spindulių 
e) karštos ir šaltos aplinkos f) jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, reikia 
išimti bateriją. 

 

Šis aparatas naudojamas su dviem DC.3V (AAA tipo) baterijomis.  
Ekrane žybsintis žemos įtampos simbolis reiškia, kad bateriją reikia 
keisti. 

Nuimkite baterijos dangtelį nurodyta kryptimi (1 žingsnis). 

Pakeiskite bateriją laikydamiesi tinkamo teigiamo ir neigiamo 
poliškumo (2 žingsnis). 

1: laikykite prietaisą ir atidarykite baterijos dangtelį parodyta kryptimi. 

2: įdėkite dvi DC.3V (AAA tipo) baterijas ir atkreipkite dėmesį į 
nurodytą baterijų poliškumą. 

Baterijos keitimo ciklas ir būdas. 

Pagrindinė keičiama šio produkto dalis yra baterija.  Prieš montuodami 
keičiamas dalis įsitikinkite, ar jų techninės charakteristikos ir modeliai 
atitinka originalių dalių charakteristikas. Būtina naudoti gamintojo 
nurodytas dalis. Prireikus susisiekite su pardavėju ar gamintoju. 

Baterijos montavimas ir keitimas: ekrane pasirodžius žemos įtampos 
priminimo simboliui, pakeiskite bateriją. 

  

 
Šis gaminys turi penkis funkcijų nustatymo parametrus: temperatūros matavimo vienetai, tono jungiklis, temperatūros signalizavimo 
taškas, temperatūros nuokrypis ir bandymo režimas. Matavimo rėžimas nustatomas rėžimo jungiklio mygtuku. Kiti parametrai nustatomi 
nuostatų meniu. 

Meniu 
Savybės Mygtukas „-“ Mygtukas „+“ 

Pradinė vertė 
Pastaba: 

F1 
Temperatūros matav. 
vnt. 

℃ °F 
℃ 

 

F2 
Temperatūros  
signalizavimo taškas 

Sumažėjimas  
0,1 ℃ 

Padidėjimas 
0,1 ℃ 

38 ℃ 
 

 
F3 Temperatūros 

nuokrypis 
Nuokrypis  
0,1 ℃ 

 
0,1 ℃ 
nuokrypis 

 
0,0 

Intervalas -3    ℃ ~ + 3 
℃ 

F4 Pypsėjimo jungiklis išjungti įjungti įjungti  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saugumo instrukcijos 

1- Infraraudonųjų spindulių detektorius
2-Skystųjų kristalų ekranas  

3-Mygtukas „žemyn“  

4-Mygtukas „aukštyn“ 

5-Nustatymo mygtukas 

6-Matavimo mygtukas  

7-  Baterijos skyriaus dangtelis 
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3. Produkto konstrukcija 
 

6. Kaip įdėti bateriją 
 

4. Nustatymo parametrai 

1. Bandymo režimas 

2. Rodoma vertė 

3. Baterijos simbolis 

4. Laikymo vieta 
5. Saugomų duomenų  
6. nuskaitymas 
7. Temperatūros  

8. matav. vnt.  

9.  Garso simbolis 
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2. Produkto ekranas 
 

5. Trikdžių diagnostika 

1. Aplinkos temperatūrai esant žemesnei nei 10 laipsnių arba daugiau nei 38 laipsniai, rodomas „Err“ (klaidos) rodinys. 
2. Kūno temperatūros rėžime, temperatūrai esant žemesnei nei 32 laipsniai, rodomas „LO“ rodinys. 
3. Kūno temperatūros rėžime, temperatūrai esant aukštesnei nei 43 laipsniai, rodomas „Hi“ rodinys. 



 

 
 

Infraraudonųjų spindulių termometras budėjimo rėžime nerodo jokių 
duomenų. Vieną kartą spustelėkite bandymo mygtuką budėjimo režime. 
Visas skystųjų kristalų ekranas bus rodomas 2 sekundes. Tuo pat metu 
įsijungs foninis apšvietimas. Pasigirs ilgas garsinio signalo pyptelėjimas ir 
ekrane bus rodoma paskutinio bandymo temperatūros vertė, o 
infraraudonųjų spindulių termometras pereis į temperatūros matavimo 
rėžimą. 

Termometro matavimo rėžime funkcijos pasirinkimo mygtuku parinkite 
kūno temperatūros matavimą; vieną kartą spustelėkite matavimo 
mygtuką – įsijungs foninis apšvietimas, o infraraudonųjų spindulių 
termometras pradės matuoti tikslinę temperatūrą. Maždaug po vienos 
sekundės, pasigirdus atitinkamam garsinio signalo garsui ir skystųjų 
kristalų ekrane pasirodžius matavimo rezultatui, galite dar kartą 
spustelėti matavimo mygtuką, kad galėtumėte matuoti temperatūrą. 

 

 

Nuoroda į instrukcijas 

 

 

Laikyti sausoje vietoje 

 

 

Vengti saulės 

 

 

Laikyti stačiai 

 

Dėmesio, žiūrėkite 
pridedamą failą 

 

B tipo naudojimo įranga 

 

Įspėjimas apie žemą baterijos 
lygį 

 
Dūžtantis, elgtis atsargiai 

 

Atvaizdavimo 
intervalas: 

32℃~43℃ 

Temperatūros 
skiriamoji geba 

 

0,1℃/°F 

Matavimo  
atstumas 

 
1cm~2cm 

Atmintinės matrica 32 grupės 

Klinikinis  
pakartojamumas 

 
±0,3℃ 

Didžiausia  
leistina klaida 

 
±0,2℃ 

Darbo  
aplinka 

Temperatūra: 10 ℃ ～ 

40 ℃ Santykinis 
drėgnumas ≦ 85% 

Transportavimas ir 
laikymo aplinka 

Temperatūra: -20 ℃ ～ 
55 ℃ Santykinis 

drėgnumas: ≦ 85% 

Automatinis  
budėjimo laikas 

 
20 sekundžių 

Maitinimo šaltinis DC.3V (dvi AAA baterijos) 

Dydis 160 × 100 × 40 mm (ilgis, 
plotis, aukštis) 

Svoris 123g 
 

 

• Vidinę jutiklio ir zondo ertmę laikykite švarią, priešingu 
atveju tai paveiks matavimo tikslumą. 

• Paviršiaus valymas. Nuvalykite nešvarią vietą švariu sausu 
skudurėliu ar medvilnine šluoste, sudrėkinta su trupučiu medicininio 
alkoholio ar vandeniu. 

• Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite šį instrukcijų vadovą 
ir įsitikinkite, kad baterija yra įdėta. 

• Termometrą draudžiama kiški į bet kokį skystį arba laikyti 
pernelyg aukštoje ar žemoje temperatūrose ilgą laiką. 

• Draudžiama trankyti, mėtyti ar braižyti aštriais daiktus, taip 
pat draudžiama patiems ardyti. 

7. Bandymo metodas 
 

10. Produkto specifikacijos 
 

8. Techninė priežiūra ir atsargumo priemonės 
 

9. Grafiniai ženklai ant medicininio prietaiso  
 

Įspėjimas ir informacinės instrukcijos. (1) Prieš atlikdami matavimą, nuo kaktos patraukite plaukus ir nuvalykite prakaitą. (2) Šio produkto naudojimas negali pakeisti 
daktaro diagnozės. (3) Iškilus problemoms su produktu, prašome susisiekti su platintoju, nebandykite remontuoti patys. (4) Apsauginis stiklas už skystųjų kristalų 
ekrano rėmo yra labai svarbi ir dūžtanti matuoklio dalis.  Naudokite jį atsargiai. (5) Nebandykite įkrauti pakartotinai neįkraunamos baterijos ir nemeskite jos į ugnį. (6) 
Nepalikite produkto saulėje. 


