
NÁVOD  
BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR 

 

1.ÚVOD  

Produkt je teploměr pro měření teploty lidského těla a pro měření teploty různých povrchů.  

2. UPOZORNĚNÍ  

Před zapnutím zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Rozsah měření teplot výrobku je 32.9 °C - 
42.9 °C v případě měření tělesné teploty a 0 - 100 °C při měření povrchů. Tento výrobek se nesmí 
dostat do kontaktu s elektrickými přístroji. Neskladujte výrobek při skladovací teplotě vyšší než 
50 °C nebo nižší než 5 °C. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vlhkostí vyšší než 85 %. Pokud výrobek 
delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. Chraňte výrobek před blízkým 
elektromagnetickým polem (např. rozhlasového přijímače, mobilních telefonů apod.). Nevystavujte 
výrobek přímému slunci nebo blízkosti ohně a neponořujte ho do vody. Chraňte výrobek před 
pádem a tvrdým úderem, nepoužívejte ho, pokud je poškozen. Hodnotu měření může ovlivnit pot 
na čele, klobouk, čepice nebo šátek. Vzdálenost měření musí být v rozsahu 2 cm až 10 cm. Pokud je 
čelo zpocené nebo teploměr z jiného důvodu ukazuje abnormální tělesnou teplotu, změřte teplotu 
za ušním lalůčkem. Pokud výrobek vyžaduje čištění, lehce otřete jeho povrch. Poznámka: Pokud se 
teplota prostředí mění příliš rychle, musí být teploměr pro přesnější změření hodnoty tělesné 
teploty ponechán před dalším měřením v klidu po dobu 15 až 20 minut. Před měřením prosím 
odstraňte z čela pot a vlasy. Použití tohoto teploměru nemá nahradit konzultaci s lékařem. V 
případě problému kontaktujte distributora. Nepokoušejte se o opravu výrobku vlastními silami. 
Podle pravidel pro elektromagnetickou kompatibilitu vyžadují zdravotnické elektronické přístroje 
zvláštní ohledy.  

3. FUNKCE – 

Bezkontaktní a s vysokou přesností měření - Volba dvou druhů režimu měření /přepínač/ Body - 
tělesná teplota a Surface - teplota povrchů. - Přepínání mezi °C a °F - Funkce zvukového upozornění 
- Ukládání 32 hodnot dat z posledních měření - Automatického vypnutí po 10 vteřinách nečinnosti - 
Podsvícený digitální LCD displej, rozlišení LCD displeje: 0,1 °C (0,1 °F) 

4. OSTATNÍ  

Produkt je teploměr pro měření teploty lidského těla, výsledek měření se může lišit v závislosti na 
stavu pokožky. Tělesná teplota se může lišit v různou denní dobu, dále mohou být výsledky měření 
ovlivněny dalšími vlivy, a to například věkem, pohlavím, barvou pleti, atd. 

5. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE  

Zapněte přístroj stiskem tlačítka č. 6. zapnutí a měření. Zmáčknutím tlačítky +/- lze zobrazovat až 
32 uložených hodnot z předchozích měření. Dostupná nastavení tlačítkem 2. „SET“ Zmáčknutím 
tlačítka SET lze měnit nastavení měření povrchů (Surface) nebo měření tělesné teploty (Body) 
Delším přidržením tlačítka SET pod dobu 2 vteřin se zobrazí možnost nastavení F1, F2, F3, F4 F1 .. 
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Nastavení měření v hodnotě °C nebo °F. Tlačítky +/- změníte nastavení měření °C nebo °F. F2 .. 
Druhé zmáčknutí SET. Vypnutí či zapnutí zvukové signalizace tlačítky +/-. F3 .. Třetí zmáčknutí SET. 
Nastavení výstražné teploty. Tlačítky +/- můžete měnit hodnotu výstražné teploty. F4 .. Čtvrté 
zmáčkutí SET. Vypnutí či zapnutí podsvícení displeye. Tlačítky +/- můžete podsvícení vypnout či 
zapnout. 

6. OBSLUHA PŘÍSTROJE  

a) vložte baterie  

b) v případě měření tělesné teploty nastavte přepínač do polohy 2 „Body“, zaměřte teploměr na 
tělo/předmět ze vzdálenosti 2-10 cm a krátce stlačte tlačítko 7 (zapnutí a měření). Na obrazovce se 
okamžitě objeví naměřená hodnota. Pamatujte, že v případě měření v oblasti hlavy, nesmí být 
překážka v podobě vlasů, oblečení, make up atd.  

7. VÝSTRAHA.  

Krycí sklo displeje je velmi důležité a křehké. Při používání přístroje buďte opatrní. Nenabíjejte 
baterii přístroje. Baterie není nabíjecí. Nenechávejte přístroj na příliš prudkém slunci a chraňte ho 
před vodou.  

8. OCHRANA přístroje před poškozením a jeho čištění. Povrch čistěte bavlněnou látkou se 70 % 
alkoholem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Chraňte přístroj před veškerými kapalinami. 
Přístroj uchovávejte na suchém místě a chraňte ho před prachem, znečištěním a slunečním zářením.  

9. OPRAVA PŘÍSTROJE  

Pokud nastane při užívání přístroje jakýkoliv problém, postupujte dle instrukcí, pokud problém 
přetrvává, kontaktujte svého prodejce. Důvody pro zobrazení symbolů "HI" a "LO" HI = tělesná 
teplota přesáhla 42.9°C LO = tělesná teplota nepřesáhla 32°C HI/LO = častým důvodem je velká 
nebo malá vzdálenost měření - změňte vzdálenost měření, zkraťte/zvyšte vzdálenost měření Další 
důvody pro zobrazení symbolů „HI“ a „LO“ = měření blokují vlasy či pot = zkreslené výsledky z 
předešlého podchlazeného/přehřátého prostředí, vyčkejte minimálně 10 minut před dalším 
měřením  

10. DŮLEŽITÉ INFORMACE  

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě. Tento přístroj je certifikován na elektromagnetickou 
kompatibilitu. To však neznamená, že v elektromagnetickém prostředí vůbec nepodléhá rušení. V 
souladu s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu a vzhledem k tomu, že se jedná o 
zdravotnický elektronický přístroj, věnujte prosím pozornost obsluze tohoto přístroje a dodržujte 
návod. 


