
 

HASZNÁLATI UTASITÁS  

INFRAVÖRÖS DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük hogy WELL terméket választott. Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi utasításokat 

és tartsák kézügyben őket. 

 

 

 

Model: THERM-IR-VITAL-WL (FT-100B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az érintkezés nélküli homlokon mérő hőmérő infravörös érzékelő segítségével méri az emberi 
test hőmérsékletét minden életkorú ember számára. Működése a homlokról származó 
természetes hősugárzás mérésén alapul. 

 

Szabványok: Hivatkozás az EN12470-5: 2003 klinikai hőmérők szabványára - 5. rész: 
Infravörös fülhőmérők teljesítménye és ASTM E 1965-98: Infravörös hőmérők szabványos 
specifikációja a beteg hőmérsékletének időszakos meghatározásához. 
 

Mérési tartomány:32.0℃~42.9℃ 

Pontosság: ±0.3℃ (32.0℃ ~ 42.9℃) 

 

Működési környezet: 

Hőmérséklet: 10℃~40 

Páratartalom: ≤85%RH 

Légnyomás:  700~1060hPa  

Magasság: ＜3000m 

 

Tárolási és szállítási feltétel:  

Hőmérséklet: -20 ℃ ~ 55 ℃  

Páratartalom: ≤93% relatív páratartalom 

 

A kijelző felbontási hőmérséklettartománya: 0.1 ℃ Kijelző: 3 3 3 3              

3 számjegyű folyadékkristályos kijelző 

Hőmérsékleti egység: ℃  

Memória megjelenítése: utolsó 10 memória  

Alacsony elemfeszültség figyelmeztetés: az LCD kijelzőn   

 

Fogyasztás: ≤30mW  

Működtetés: 1 x CR2032 gomb elemmel ( a csomag nem tartalmazza) 

Az elem élettartama: több mint 2500 mérés 1x CR2032-elemmel  

Méret: 105mm x 35mm x 35mm  

Nettó súly: 36g  

Hangjelzés: be / kikapcsolás, mérés befejezése stb.  

Önellenőrzési teszt: Nyomja meg a ＂BE / KI / MEM＂ gombot a hőmérő bekapcsolásához, és az 

összes szimbólum (lásd A ábra) egy másodperc alatt megjelenik az LCD-n. 

 
Kalibrálási gyakoriság: Magán használat esetén nincs szükség kalibrálásra. Szakmai 
használatra ajánlott évente egyszer ellenőrizni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Érzékelő 
Leolvasás gomb 

KI/BE/MEM gomb 

Elem  rekesz  



Figyelmeztetések 

1. A mérés előtt a hőmérőt működési körülményeknek megfelelően legalább 30 percig 

stabilizálni kell.  

2. Ne tegye ki a hőmérőt áramütésnek.  

3. Ne módosítsa semmi képpen ezt az eszközt. 

4. Ne tegye ki a hőmérőt napfénynek, és ne merítse vízbe.  

5. Ne használja erős elektromágneses mezők közelében, tartsa távol rádiórendszerektől vagy 

mobiltelefonoktól. 

6. Tárolja tiszta, száraz helyen. 

7.  Az áramütés elleni védelem szempontjából BF típusú termék 

8. Az akkumulátor és a hibás termék, hulladék leadásának &begyüjtésének meg kell 

felelnie a helyi környezeti követelményeknek.  

9.   A termék akkumulátorának meg kell felelni a 2006/66 / EEC európai irányelveknek.  

10.  Ez az eszköz apró alkatrészeket tartalmaz, ne lélegezze be és ne nyelje le őket.  

11.  Óvja a terméket az erőteljes ütésektől, ne ejtse le, ne lépjen rá és ne tegye ki 

rázkódásoknak. 

12. Tartós láz esetében, különösen gyermekeknél, orvosi kezelést kell igénybe venni, kérjük, 

vegye fel a kapcsolatot orvosával! 

 

Használat  

1. Nyomja meg az 'ON/OFF'  KI/BE kapcsoló gombot a lázmérő 

bekapcsolásához, egy Bipp hangjelzést fog hallani, és az LCD 

kijelzőn egy másodperc alatt az A. ábra szerinti kép jelenik meg.  

Amikor az LCD-kijelzőn a B. ábra szerinti kép jelenik meg, a 

termék használatra készen áll. 

 

2. Irányítsa az érzékelőt a homlok felé, (1-3) cm távolságból, nyomja 

meg a „SCAN” gombot, majd engedje el. Sípoló hang jelzi mikor a 

mérés befejeződött, ekkor távolítsa el a hőmérőt. A kijelzőn a mért 

hőmérséklet látható.  

Megjegyzés: A C ábrán látható L betű a kijelzőn azt mutatja, hogy a mért hőmérséklet 

alacsonyabb, mint a normál mérési tartomány. A D ábrán látható H betű a kijelzőn azt 

mutatja, ha a mért hőmérséklet magasabb mint a normál mérési tartomány. 

 

3. Memória keresés: nyomja meg a ’MEM’ gombot, az utolsó mért érték 

megjelenítéséhez, a kijelzőn megjelenik az utoljára mért hőmérséklet, ahogy az F 

ábra mutatja. A termék lehetővé teszi az utolsó 10 mérés értékeinek 

megtekintését. 

 

4  Új mérés: újabb mérés esetén, ismételje meg az 1. és a 2. lépést.  

Megjegyzés: Az egyes olvasások közötti idő nem lehet kevesebb, mint 1 perc. 

 

5. Az LCD kijelzőn a G. ábra szerinti Error ER hiba üzenet jelenik meg,  abban az 

esetben mikor a hőmérsékletet a mérési tartományon kívül van.  

Megjegyzés: A mérés előtt a hőmérőt stabilizálni kell környezeti állapotban 
legalább 30 percig. 

 



6. Kikapcsolás: ha nem használja, a hőmérő automatikusan kikapcsol 1 perc elteltével.  
Manuális kikapcsolás: nyomja meg az 'ON / OFF' gombot kb. 4 másodpercig a hőmérő 
kikapcsolásához. 

 

Szimbólumok magyarázata 

Alacsony elem feszültség    
Elektronikus eszközökre vonatkozó ártalmatlanítási utasítások 

A termék akkumulátorának meg kell felelni a 2006/66 / EEC európai irányelveknek.  

BF típusú termék 

Memória 

A hőmérséklet  32°C alatt van 

A hőmérséklet  42°C fölött van 

Olvassa el figyelmesen 

Lot szám 

Meghatalmazott EU képviselő 
Gyártó 

CE megfelelőségi jelölés 
Osztályozás a víz behatolása elleni védelem mértéke szerint 

 

Tisztítás és tárolás 
 1. Tárolja a hőmérőt száraz, por és szennyeződésektől mentes helyen, tartsa távol a közvetlen 
napfénytől. A tárolási hőmérséklet: -20 C és 55 ° C között.  
2. Használjon alkohollal (70% izopropil) megnedvesített törlőkendőt a hőmérő ház tisztitásához. 
Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a hőmérő belsejébe.  
3. Tilos súrolószer, hígító vagy benzin használata a tisztításhoz, ugyanakkor soha ne merítse a 
hőmérőt a vízbe vagy más tisztító folyadékba. Tisztitáskor ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg 
a kijelző felületét. 

 
Az elemek cseréje  
1. Alacsony elem feszültség esetén, az LCD kijelzőn megjelenik a "      " szimbólum, ekkor, 
kérjük, cserélje ki az elemeket újakkal. A hőmérő nem fog pontosan működni alacsony 
feszültség esetén.  
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét, és vegye ki a régi elemet.  
4. Helyezze be az új elemet a „+” /  „-” polaritás figyelembe vételével.  
5. Vegye ki az elemeket az elemek szivárgásának elkerülése érdekében, ha a terméket három 
hónapnál hosszabb ideig nem használja.  
6. Az akkumulátor és a termék hulladék begyüjtésének meg kell felelnie a helyi 
környezetvédelmi követelményeknek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hangzhou Hua’anMedical & Health Instruments Co., Ltd 

Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, 

Yuhang District ,Hangzhou, Zhejiang 310023 China  

 

Shanghai International Holding Corp. 

GmbH (Europe) 

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany 

E-Mail: shholding@hotmail.com 

Tel.: 049-40-2513175  Fax.:049-40-255726 

 
 

Ökológikus informació:  A  hasznalt  elektromos es elektronikus  keszulekek   specialis  

hulladek kategoriaba  tartoznak, begyujtesuk, tarolasuk es ujrafeldolgozasuk  fontos, ezalltal  

elkerulhetjuk az uveghaz hatast  okozo gazok vagy nehezfemek alltal okozott kornyezeti 

szennyezodest, melyek artalmasak  az emberi egeszsegre  es testi epsegere. Ez okbal kifolyalag 

kerjuk a hasznalt elektromos es elektronikus keszulekeket, berendezeseket, leadni az erre a celra 

letrehozott  specialis hulladek gyujto kozpontokba, ezalltal hozzajarulvan a helyes 

ujrahasznositasi folyamathoz,  oltalmazvan kornyezetunket  es  eroforrasainkat. Ne feledje! 

Minden egyes  elektromos es elektronikus keszulek  amely a hulladek lerakohoz, a foldre , vagy 

a viz partjara kerul  szennyezi a kornyezetet!  
                                                                                                     

 
Beszállító és forgalmazó:      
VITACOM ELECTRONICS Kft.                         

Egyéni nyilvántartási kód: RO 214527              

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca),                     

Bună Ziua u. SZ.N.                                                                          

Tel: +40-264-438401* 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro  
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