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ВСЯКА КУТИЯ Quiko ERA СЪДЪРЖА: 

• термометър Quiko ERA
• защитна кутия 
• ръководство за употреба
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Въведение

Благодарим Ви за покупката на термометър Quiko ERA  – бързият 
и безконтактен инфрачервен термометър с прецизен алгоритъм и 
иновативна система за прожектиране на резултата, за точни измервания 
всеки път! При правилна употреба, Quiko ERA ще Ви осигури дълги 
години точни измервания.
2 години гаранция

  Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба, преди да 
използвате термометър Quiko ERA.
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Как работи термометърът Quiko ERA?

Quiko ERA засича инфрачервеното лъчение, излъчвано от човешкото 
тяло. Най-добре е Quiko ERA да бъде използван на челото, тъй като 
темпоралната артерия пресича челото и е в пряк контакт с мозъка. 
Това означава, че челото е първата част от тялото, променяща 
температурата си при състояние на треска или преминаването ѝ.
При всяко измерване на температурата Quiko ERA прави поредица от 125 
отчитания за една десета от секундата и обработва тази информация, 
отчитайки стайната температура, за да покаже точната телесна 
температура, чрез прожекция.
Поради отделянето на топлина от непокритите части на тялото, 
действителната температура на челото обикновено е по-ниска от тази 
в покритите зони. Следователно, когато бутонът  бъде натиснат, 
софтуерът на Quiko ERA автоматично прилага корекционен фактор и по 
този начин получената стойност е сравнима с тази, от други по-обичайни 
начини за измерване на температурата – под мишницата, орално, 
ректално или други.
Важно е да се запомни: Обикновено температурата, отчетена в 
устата, е по-висока с 0.2 °C в сравнение с температурата отчетена под 
мишницата, докато ректалното или вътрешно телесно отчитане е с 0.8 
° C по-високо от отчитането в подмишницата.

Важно е да запомните, че няма такова нещо като “нормална” 
температура. Индивидуалната температура варира през целия ден, 
както и в зависимост от мястото на измерване, също и в резултат на 
физическо или умствено усилие (например плача на бебето). Освен това 
температурата на тялото може лесно да бъде повлияна от външната 
температура, както и други фактори, в зависимост от типа отчитане. 
Измервайте телесната си температура в продължение на поне 2 
седмици, за да определите своя нормален температурен диапазон. За 
тази цел може да използвате таблицата в края на това ръководство. 
Температурното отчитане на Quiko ERA, направено на челото на здрав 
човек, може да варира между 35 и 37,5 °.

Калибриране според стайната температура 
Ако Quiko ERA е бил поставен в стая с различна околна температура от 
тази в стаята, в която правите отчитането (напр. друга стая, чекмедже и 
т.н.), трябва да се калибрира. Индикация за калибриране: При натискане 
на бутона , ако проекцията показва символ .

Quiko ERA може да се калибрира по следните два начина:
1. Автоматична система за бързо калибриране: Изчакайте около 

5 минути без да докосвате термометъра, докато автоматичната 
система за бързо калибриране приключи. 

2. Извършете ръчно калибриране: 

Фиг. 2

Ръчно 
калибриране

Ръчно 
калибриране Фиг. 3

a. фокусирайте термометъра върху 
вътрешна стена или гардероб 
с постоянна температура и на 
приблизително разстояние 
между 80 и 150 см от земята; 

b. натиснете едновременно 
бутоните  и   
(фигура 2): прожектира се 

c. след достигане на правилното 
разстояние (когато 
температурната стойност 
е симетрично между двете 
точки, фигура 7), освободете 
бутона: прожекцията ще мига 
бавно, показвайки стайната 
температура (фигура 3).

d. термометърът е готов 
за отчитане и ще запази 
калибрирането за 15 минути.

Трябва да запомните: 
a.   За да осигурите надеждно отчитане на температурата, не 

насочвайте термометъра към външна стена, прозорец, източник на 
топлина или охлаждане. 

b.   Ръчно калибриране е възможно само ако стайната температура е в 
диапазона 16-40°C. 

c.   Ръчно калибриране може да се извърши и без индикация за калибриране 
от термометъра, например ако трябва да преминете през помещения с 
различни температури.

Предпазни мерки: Прочетете внимателно, преди да използвате 
термометъра Quiko ERA. 
1. Използвайте Quiko ERA в затворено помещение, с постоянна 

температура между 10 и 45°C. 
2. Ако Quiko ERA е съхраняван в стая с различна температура от 

тази в стаята, в която извършвате измерването, например в друга 
стая, чекмедже и т.н.), трябва да се калибрира. Извършете ръчно 
калибриране преди да го използвате. Като алтернатива, изчакайте 
поне 5 минути, за да се стабилизира температурата чрез системата за 
автоматична калибрация, без да докосвате устройството. 

3. Не извършвайте отчитане на температурата, ако човекът е изложен 
на течение или: 
• е ходил, бягал или извършвал физически упражнения; 
• идва от друга стая, която е вентилирана или с различна 

температура от стаята, където се използва термометърът; 
• носил шапка или шал; 
• е бил изложен на влияния, които могат да променят 

температурата на челото, напр. душ, шампоан, сешоар и др. 
Във всички случаи, изброени по-горе, изчакайте няколко минути, за 
да се стабилизира температурата на челото.

4. Промяната на точката на отчитане ще доведе до различни резултати. 
Ето защо трябва да запомните винаги да насочвате прожекцията 
към едно и също място, точно в центъра на челото (по средата 
между горната част на носа и косата) и да държите термометъра 
перпендикулярно на челото. 

5. Отчитането на температурата се извършва в зоната, където се 
прожектира температурата. Много е важно да се уверите, че тази 
област не включва вежди, косми или дрехи. Ако е необходимо, 
отстранете всяка коса от челото, но не забравяйте, че това трябва да 
се направи няколко минути предварително или в противен случай 
температурата ще бъде по-висока от действителната температура на 
тялото. 

6. При отчитане на температурата, не забравяйте, че при наличие 
на кремове, грим и също така при възрастни хора, отчетената 
температура може да е по-ниска от действителната температура на 
тялото. 

7. Отчитането на температурата на челото може да бъде повлияно от 
обилно изпотяване, повърхностни рани или нараняване на главата. 

8. Тъмният диск на върха на устройството (фиг.1) е прозорецът на 
сензора и е най-деликатната част на термометъра. Той трябва да се 
поддържа чист, кристално ясен и непокътнат. Всяка повреда, прах 
или мръсотия ще промени отчитането на температурата. 

9. Не дръжте термометъра в ръката си по-дълго, отколкото е 
необходимо, преди да започнете да отчитате температурата. 

10. Не използвайте термометъра в пряк контакт с ухото или други части 
на тялото. 

11. Не използвайте термометъра в пряк контакт с предмети или 
течности. Не потапяйте термометъра във вода или други течности и 
го пазете далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина. 
Ако в термометъра попадне вода, незабавно се обърнете към 
дистрибутора си за техническо обслужване. 

12. Не използвайте Quiko ERA на лице, което извършва разговор 
по мобилен или безжичен телефон или при наличие на силни 
електромагнитни полета. 

13. Избягвайте удари и изпускане и не го използвайте, ако е повреден 
или не функционира правилно.

14. Не използвайте термометъра с изтощени батерии или с батерии, 
използвани преди това в различни други устройства за различен 
период от време.

Внимание 

1. Неспазването на горепосочените предпазни мерки може да 
доведе до много ниски или много високи стойности на отчетената 
температура, които не могат да бъдат приписани на неизправности 
в продукта. 

2. Насочващите светлини отговарят на изискванията за 
фотобиологична безопасност, описани в стандарт EN 62471. Не може 
да се причини вреда, ако насочващите светлини бъдат случайно 
насочени към очите. Лъчите са безвредни! 

3. Термометърът Quiko ERA е деликатен измервателен уред и не трябва 
да се използва от малки деца. Това не е играчка. Пазете го на място, 
недостъпно за деца или лица с ограничени двигателни функции. 
Малките части могат да бъдат погълнати или вдишани. 

4. Използването на този термометър не трябва да замества 
медицинските консултации. Споделете с Вашия лекар какъв 

тип термометър използвате и в коя част на тялото е отчетена 
температурата. 

5. Quiko ERA не изисква никакви предпазни средства за еднократна 
употреба, тъй като никога не влиза в контакт с тялото

6. Ако детето мърда и това затруднява измерването, първо се 
запознайте с устройството и включете насочващите светлини преди 
да приближите термометъра до челото.

Символи и значение

Символ Значение Препоръчителни 
действия 

Зарядът на батерията 
е слаб, но все още 
можете да извършите 
множество измервания 

Сменете батериите с 
нови, когато се появи 
сигнал E.1.

Батериите са изтощени Сменете батериите с 
нови.

Термометърът е бил 
преместен, преди 
светлината да започне 
да мига или мястото 
е изложено на силни 
магнитни влияния

Изчакайте, докато 
светлинният индикатор 
започне да мига, 
преди да преместите 
термометъра. Уверете 
се, че в близост няма 
мобилни или безжични 
телефони.

Термометърът 
не е оставен да 
се калибрира 
автоматично

Извършете ръчна 
калибрация

Стайната температура 
е твърде висока (над 
45°C).

Преместете се на по-
хладно място.

Температурата в 
помещението е 
твърде ниска (между 
10 и 15,9°C, ако сте 
натиснали бутон  или 
между 5 и 9,9°C, ако сте 
натиснали бутон ).

Може да се отчита 
температурата, 
но точността не е 
гарантирана.

Температурата в 
помещението е твърде 
ниска (под 10°C ако 
сте натиснали бутон 
(символ  или под 
5°C ако сте натиснали 
бутон (символ ).

Преместете се на по-
топло място.

Температурата е 40°C / 
или повече.

Потърсете медицинска 
помощ.

Ако сте натиснали 
бутона : 
измерената 
температура 
надвишава границата 
за работа с този бутон 
(> 42,5°С). Ако сте 
натиснали бутона  

: измерената 
температура 
надвишава границата 
за работа на 
устройството (> 80°C).

Ако сте натиснали 
бутона : уверете 
се, че сте натиснали 
правилния бутон 
по отношение на 
измервания обект и 
че предупрежденията 
са изпълнени. Ако сте 
натиснали бутона , 
температурата не може 
да бъде отчетена.

Ако сте натиснали 
бутона : 
температурата на 
челото е твърде 
ниска (<34,0°C). 
Ако сте натиснали 
бутона : отчетената 
температура на 
повърхността е под 
работната граница 
(<1°C).

Ако сте натиснали 
бутона , уверете 
се, че сензорът не 
е замърсен или 
повреден и че лицето 
не е било преди това 
в студена стая. Ако сте 
натиснали бутона , 
температурата не може 
да бъде отчетена.

Как да насочим правилно термометъра, за да получим 
точно отчитане на температурата? 

СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ.  

Как се използва Quiko ERA

Отчитане на телесната температура на челото: 
• Поставете 2 AAA батерии 
• Приближете Quiko ERA до челото на лицето, на което ще бъде 

измерена температурата 

Фиг. 5

Правилно насочване. 
Разстоянието до целта е 
правилно за точно отчитане.

Фиг. 7

Неправилно насочване. Целта 
е твърде далеч. Приближете го 
по-близо.

Неправилно насочване. Целта е 
твърде близка. Отдалечете го. 

Фиг. 6

Правилно разстояние 
и термометърът е 
перпендикулярен на 
челотоФиг. 4

Измерване на 
клепача.Фиг. 8

Други отчитания 
Quiko ERA може да се използва и за отчитане на температурата на 
предмети, храна, течности и други повърхности в температурния 
диапазон 1-80 ° C. Например: 

Фиг. 9

1. Температурата на бутилката 
за хранене на бебето (фиг. 9), 
храната, банята и т.н. В този 
случай, разбъркайте добре 
течността преди да започнете 
отчитането. При горещи 
течности или храни, направете 
бързо отчитането, за да 
предотвратите конденз върху 
лещата и изчакайте 30 минути 
преди да започнете друго 
отчитане. 

2. Стайната температура, като насочите термометъра към стена или 
към мебел.

3. Температурата на рана, възпаление, белег (за медицинска 
употреба). Процедирайте, както бихте направили при отчитане на 
температурата на челото, но натиснете бутона  - прожекцията 
ще се появи върху повърхността и светлината на бутона  ще се 
включи.

След измерването прожекцията на температурната стойност ще остане 
видима за около 12 секунди. Ако ви е трудно да видите температурната 
стойност (в случай, че прожектирате върху прозрачни, прекалено 
тъмни или необичайни повърхности като вода, вино, супа), след 
като освободите бутона, можете да насочите прожекцията към друга, 
непрозрачна повърхност. Не е нужно да спазвате правилното разстояние 
от повърхността, тъй като термометърът не измерва температура, а само 
показва стойността на температурата, която вече е била отчетена.

Функция памет и околна температура 
Бутонът  Ви позволява да видите температурата на околната среда и да 
разгледате последните 9 отчитания (функция памет). 
Как да проверите температурата на околната среда:
• Насочете термометъра Quiko ERA към равномерна и чиста 

повърхност. 
• Натиснете веднъж бутона  и прожекцията ще покаже буквата “A” 

(околна температура), редуваща се със стойността на температурата 
на околната среда. Осветлението на бутона  ще се включи 
автоматично, индикирайки че функцията се използва.

Как да проверите паметта. 
• Когато натиснете отново бутона , прожекцията ще покаже номер 

1, в зависимост от последната температура, която сте измерили. Ако 
натиснете бутона  отново, преди светлината на бутон  да се 
изключи, ще се прожектира номер 2, редуващ се с предпоследната 
температура, и така нататък.

Как да промените настройките от целзий (°C) към 
фаренхайт (°F), от аксиларна (под мишницата) към орална
 или ректална, или вътрешна температура и обратно. 
Quiko ERA се произвежда с предварителни настройки на температурата 
в градуси Целзий (°C) или Фаренхайт (°F) и място на измерване: под 
мишницата " ", орално " ", ректално " ", вътрешно измерване 
" "или само вътрешни измервания (не се показва символ), в 
зависимост от региона, където ще бъде продаван.
Как да промените настоящите настройки: 
• Насочете термометъра към гладка повърхност 
• Натиснете и задръжте бутона  и прожекцията ще покаже буквата 

. След около 8 секунди показанията ще покажат последователно 
настройките: , , , , ,  или само вътрешни температурни 
показания (няма показан символ). 

• Освободете бутона, когато се появи желаната настройка. 

Трябва да запомните: 
1. Настройките може да бъдат променяни само една по една. 
2.  Измерването на телесната температура винаги трябва да се извършва 

в центъра на челото или на клепача, независимо от текущата 
настройка. Настройките за подмишнично, орално или ректално / 
вътрешно измерване, осигуряват стойност на температурата, която 
е валидно приближение съответно на подмишничната, оралната или 
ректалната / вътрешната температура.

Как да инсталирате / смените батериите 

• Поставете палеца си в овалната вдлъбнатина на гърба на 
устройството, натиснете надолу и плъзнете капака на батерията. 

• Извадете капака на батерията. 
• Извадете старите батерии и поставете нови батерии, в отделението за 

батериите, както е показано, като внимавате поляритетите (+ и -) да са 
правилни. Използвайте само нови батерии AAA - LR03, като алкалните 
са за предпочитане. 

• Поставете капака на батерията 
Трябва да запомните: 
•  След като смените батериите, оставете термометъра да се калибрира 

в продължение на 20 минути, преди да започнете отчитане на 
температурата или извършете ръчно калибриране. 

•  Извадете батериите, ако няма да използвате термометъра дълго време. 
•  Батериите не се третират като битови отпадъци и трябва да се 

изхвърлят в съответствие с местните разпоредби.

Почистване на Quiko ERA 
Почистване на сензора: сензорът за термометъра (фиг.1) е много 
деликатна част и трябва да се поддържа чист. Съхранявайте устройството 
на сухо и чисто място, далеч от прах. Препоръчително е термометърът 
Quiko ERA да се съхранява в защитната кутия, с която се предлага. Ако 
обаче трябва да премахнете прах или мръсотия от датчика, използвайте 
памучен тампон, леко навлажнен със спирт. Отстранете всички 
замърсявания и се уверете, че нищо не замърсява лещата на сензора. 
Не използвайте други предмети или препарати, тъй като повърхността 
на сензора може лесно да бъде надраскана или повредена. Никога не 
оставяйте течност да проникне в термометъра и сензора. 
Почистване на корпуса на термометъра: използвайте мека кърпа, напоена 
със сапун и вода и евентуално отново избършете с дезинфектант. 
Не използвайте термометъра поне 30 минути след почистване.

• Натиснете бутона  и го задръжте. Двете насочващи светлини и 
светлината на бутона  ще се включат и ще започнете да виждате 
отчитането на температурата, прожектирано върху челото, между или 
върху две точки. 

• Докато държите Quiko ERA перпендикулярно на центъра на челото, 
го преместете назад или напред, докато стойността на температурата 
се зададе точно между двете точки (фигура 4): ако термометърът 
е твърде близо или твърде далеч, температурната стойност ще се 
припокрие частично с двете точки (фигури 5 и 6). 

• Термометърът е на правилното разстояние, когато видите 
температурата в средата на двете точки. (фигура 7): освободете бутона, 
задръжте термометъра стабилен, докато прожекцията мига и вижте 
температурната стойност.

Ако е необходимо, можете веднага да направите още едно измерване. 
При самоизмерване: След измерването светлината на бутона  остава 
включена и прожекцията на температурната стойност остава видима за 
около 12 секунди. В случай на самоизмерване, насочете термометъра 
към друга повърхност, за да видите отново измерената температура. 
Не е нужно да спазвате правилното разстояние от повърхността, тъй 
като термометърът в този случай не отчита температура, а само показва 
стойността на температурата, която вече е била измерена. Прожекцията 
ще покаже текущата настройка (вижте темата “Как да промените 
настройките”) през последните 3 секунди, преди да се изключи.
Отчитане на телесната температура на клепача 
Понякога челото може да е изпотено и това може да доведе до неточно 
отчитане. Тъй като не е достатъчно само да се изсуши челото, отчетете 
отново температурата от разстояние, като насочите устройството към 
центъра на затворения клепач (фигура 8). Не се притеснявайте, ако 
детето Ви си отвори очите, докато правите отчитането - светлината е 
безвредна. Въпреки че точността не е гарантирана, такова измерване 
може да се счита за валидно отчитане на телесната температура. 

Отстраняване на проблеми

1. Прожекцията не се включва: Батериите са напълно изтощени или 
поставени неправилно. Сменете батериите или ги извадете и поставете 
отново. 

2. Температурата не се прожектира между двете точки: Устройството не е 
на правилното разстояние. Преместете термометъра напред или назад, 
докато прожектираната температура попадне точно между двете точки 
(фиг. 7). 

3. Прожектираната температура не е ясно видима: в стаята има твърде 
много светлина или батериите са изтощени. Направете сянка върху 
обекта или сменете батериите. 

4. Сензорът (фиг. 1) е повреден или е попаднала вода в термометъра: 
Свържете се незабавно с Вашия дилър за техническо обслужване. 

5. Отчетената от термометъра температура е твърде ниска: 
• Уверете се, че са спазени предпазните мерки 
• Проверете дали сензорът (фиг.1) не е замърсен или повреден. Ако 

е така, почистете термометъра или се свържете с Вашия дилър за 
техническо обслужване 

• Проверете дали термометърът е перпендикулярен на челото 
(фиг. 4). 

6. Отчетената от термометъра температура е прекалено висока: Уверете 
се, че са спазени предпазните мерки. 

7. Термометърът изглежда блокирал. Например, някои светлини 
продължават да светят повече от 2 минути: Рестартирайте 
термометъра, като извадите и поставите отново батериите.

Измерване на телесната температура на челото

Диапазон на измерване 34.0/42.5°C 93.2/108.5 °F

Работен обхват при стайна 
температура

10/45°C (1) 50/113.0 °F (1)

Стъпка на измерване 0.1 0.1

Точност от 34.0 до 35.9°C
от 93.2 до 96.7°F

± 0.3°C
± 0.5°F

от 36.0 до 39.0°C
от 96.8 до 102.2 °F

± 0.2°C (2)

± 0.4°F (2)

от 39.1 до 42.5°C 
от 102.3 до 108.5°F

± 0.3°C
± 0.5°F

Други измервания

Диапазон на измерване 1.0/80.0°C 33.8/176 °F

Работен обхват при стайна 
температура

5/45°C (1) 41/104.0 °F (1)

Стъпка на измерване 0.1 0.1

Точност от 1.0 до 19.9°C
от 33.8 до 67.9°F

± 1.0°C
± 1.8°F

от 20.0 до 35.9°C
от 68.0 до 96.7°F

± 0.3°C
± 0.5°F

от 36.0 до 39.0°C
от 96.8 до 102.2 °F

± 0.2°C
± 0.4°F

от 39.1 до 42.5°C
от 102.3 до 108.5°F

± 0.3°C
± 0.5°F

от 42.6 до 80.0°C
от 108.7 до 176 °F

± 1.0°C
± 1.8°F

Технически характеристики

(1)  Когато стайната температура е между 10 и 15,9°C и се натисне бутон  
или когато температурата е между 5 и 9,9°C и се натисне бутон , 
 точността и обхватът на работа не могат да бъдат гарантирани, 
ако на дисплея се показва “Lo.5” като се редува със стойността на 
температурата.  
Когато температурата в помещението е между 40 и 45°C и е натиснат 
бутонът  или   , не може да се гарантира точност и работен 
диапазон, а на дисплея се показва “Hi.4”, като се редува със стойността на 
температурата.

(2)  Стандартът ASTM E1965-98-2009 изисква точност ± 0,2°C за 
инфрачервените термометри, в температурния диапазон 37-39°C докато 
ASTM E667-86 и E1112 -86 стандартите изискват точност ± 0.1°C за 
живачните и електронни термометри в същия температурен диапазон. 

Захранване: 2 AAA (LR03) алкални батерии - 1,5 V 
Живот на батериите (висококачествени алкални): повече от 1 година или 
над 1000 отчитания (в зависимост от използването).
Размери: 94,5 x 43,5 x 21,5 мм 
Тегло: 60 гр. с включени батерии
Разстояние от обекта: приблизително 6 см, изчислени с помощта на 
оптична система за насочване. 
Да се съхранява на чисто и сухо място при температура между -10 и + 60°C 
и никакъв случай не по-ниска от -18°C или по-висока от + 70°C. Диапазон на 
атмосферното налягане на работните условия: от 700 hPa до 1,060 hPa.
Диапазон на относителната влажност на работните условия: от 15% до 93%, 
без кондензация. 
Очакван живот: 10 години. 
Термометър Quiko ERA е медицинско устройство от клас IIa (според 
Директива 93/42/ЕЕС и последващите изменения и интеграции), 
произведено от Текнимед за UniComs Switzerland. Базовият модел на 
продукта е тестван в болници, частни клиники и медицински кабинети.

Текнимед срл, П.ле Чочи, 12 - 21040 Вердано Олона (ВА) - Италия поема 
пълна отговорност за съответствието на този продукт с референтните 
стандарти. Quiko ERA отговаря на съответните стандарти ASTM (E1965-
98: 2009) и CEI EN 60601-1 и 60601-1-2. Уред с вътрешно захранване за 
непрекъснат режим на работа. 
Светодиодите на Quiko ERA излъчват слабо лъчение, което е в съответствие 
с IEC 62471.

Заявление за предоставяне на търговска гаранция 
При правилно използване и съхранение, Вашият QIUKO ще Ви служи дълги години. В случай на повреда по време на 
гаранционния период, ще отремонтираме термометъра Ви напълно безплатно, ако той спре да работи поради дефекти, 
причинени от изработката или материалите. Този измервателен уред има 2 години гаранция. Всички искове по тази гаранция 
трябва да са придружени от касовата бележка за покупка. Гаранцията не покрива батериите и повреди, предизвикани от 
дефектни или изтощени батерии, или повреди от неправилна употреба или съхранение.  
Не се приемат гаранционни искове, когато не са спазени указанията за експлоатация, посочени в ръководството; има 
несъответствия между данните в гаранционната карта и самата стока; има повреди поради ремонт от неупълномощени лица или 
сервизна база; настъпилите повреди са следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни атмосферни 
условия и подлагане на сътресения или удар от изпускане; неправилна експлоатация и поддържане на апарата; при естествено 
износване на материалите.
В случай че закупеният от Вас продукт покаже производствен дефект, можете да го върнете в търговския обект, в който сте го 
закупили и да предявите рекламация за него, или да се свържете с „ЮниКомс България“ ЕООД на тел. 0800 13456, адрес: бул. 
България 118, бизнес център Абакус, ет.5, София 1618, България  
Обект на закупуване на продукта ............................  /Наименование, адрес, град/
Рекламации термометрите Quiko ERA се разглеждат от оторизирания сервиз на дистрибутора ЮниКомс България ЕООД, посочен 
на гърба на гаранционната карта. Сервизът се намира на следния адрес: София, Люлин 6, бул. „Петър Дертлиев” 90.
1. Обработка на рекламации
Сервизът на „Юникомс България“ ЕООД разполага с необходимата сервизна техника, информация, софтуер, обучен персонал и 
е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации в следните срокове:
До 30 дни при директно представяне на апарата за кръвно налягане в сервиза; До 30 дни, когато рекламацията се урежда чрез 
търговеца, продал продукта. 
В населено място без гаранционен сервиз рекламацията се урежда чрез търговеца. Той изпраща рекламирания продукт с 
попълнен гаранционен формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към гаранционния сервизи. 
При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено 
становище.
При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно оплакване.
Извършването на самостоятелни ремонти крие опасност от възникване на материални щети, създаване на допълнителни 
неизправности на продукта и изгубване правото на гаранционна претенция.
Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви 
рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят 
може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от 
него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на 
продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства 
за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е 
длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва 
да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора 
и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е 
безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с 
ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на 
несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от 
решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато 
търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един 
месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора 
и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез 
извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на 
несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на 
договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на 
потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за 
постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от 
срока по ал. 1.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и 
независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за 
продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Следвайте инструкциите за употреба

Устройство, предназначено за продължителна употреба.
IP22 Защитен срещу проникване на обекти> 12,5 мм и срещу вертикално 

капеща вода при накланяне до 15 градуса.

ВНИМАНИЕ: прочетете предпазните мерки. 

Използвани части: тип BF

Рециклируем материал

 

Изхвърлете устройството в съответствие с приложимите регулации за 
електрическо оборудване и батерии.

  Съхранявайте на сухо място между -10 и + 60°C.

SERIES: Quiko ERA Thermometer
MODEL: QT003
TRADEMARK: Quiko ERA®

Quiko ERA® е произведен за UniComs Switzerland GmbH 

  Текнимед Срл: П.ле Чочи; 12 - 21040 Вердано O. (ВА), Италия 
Дистрибутор: Юникомс България ООД, България бул. 118, бизнес център 
Абакус, етаж 5, София 1618, България, Тел.: 0800 1 3456

Партиден номер и година на производство: моля вижте етикета на устройството.



INSTRUCTION MANUAL

EN

Thermometer with  
Environment Recalculation Algorithm

Each Quiko ERA Box contains: 

• One Quiko ERA Thermometer
• Protective case 
• Instruction manual

rev00 171031

1   Sensor
2   Aiming lights
3   Tip
4   “Face” button LED
5    “Face” button for readings at the 

forehead
6   “Home” button for other readings

7   “Home” button LED
8   “Mem” button
9   “Mem” button LED
10   Label with serial number
11   Battery hatch (2 x AAA)

Introduction 
Thank you for purchasing Quiko ERA thermometer - The fast, and non 
invasive Infrared thermometer with sophisticated microprocessor and 
superior projection system for an accurate measurement each time! 
Quiko ERA will give you years of accurate measurements if it is used correctly.  
2 year warranty 

    Please read the instruction manual carefully before using Quiko ERA 
thermometer.
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How does Quiko ERA thermometer work? 
Quiko ERA detects the infrared radiation coming from the human body. 
Quiko ERA is ideally used on the forehead as the temporal artery crosses 
the forehead and is in direct contact with the brain. This results in 
forehead being the first part of the body to change its temperature as a 
fever rises and falls.
With each temperature measurement, Quiko ERA takes a series of 125 
readings in tenth of a second. Its sophisticated microprocessor then 
amplifies and processes this information along with the room temperature 
and shows the correct body temperature through the projection.  
Due to heat dispersion from uncovered parts of the body, the actual 
temperature at the forehead is generally lower than that in covered zones. 
Therefore, when the “face”  button is pressed, Quiko ERA’s software 
automatically applies a correction factor and thus the resulting value is 
comparable to that given by other more usual temperature reading sites — 
axillary, oral, rectal or core. 
Point to remember: An oral reading is generally 0.2°C (0.4°F) higher than an 
axillary reading while a rectal or core reading is 0.8°C (1°F) higher than axillary.  

It is important to remember that there is no such thing as “normal” 
temperature. Individual temperature varies according to the measurement 
site and throughout the day and in response to physical or mental effort 
(for example a baby’s crying). Moreover, the body temperature can easily be 
affected by the outside temperature and, depending on the type of reading 
taken, other factors may also come into play. Record your body temperature 
for at least 2 weeks to define your normal temperature range. You may use 
the table at the end of the instructional manual for this purpose. Quiko ERA 
temperature reading taken on the forehead of a healthy person can range 
between 35 and 37.5°C (95 and 99.5ºF). 

Room temperature Calibration 
If Quiko ERA was placed in a room having an ambient temperature different 
from that  of the room in which you are taking the reading (from another 
room, from a drawer, etc.), it needs to be stabilized. 
Indication for calibration: When pressing the “face”  button if the 
projection shows symbol .

Quiko ERA can be calibrated in the below two ways:
1. Automatic Quick Calibration System (AQCS):  Wait about 5 minutes 

without touching the thermometer, until the AQCS ends.
2. Perform a Manual Quick Calibration System (MQCS):

a. approach the thermometer on 
an internal wall or wardrobe with 
uniform temperature and at a 
point approximately between 80 
and 150 cm from the floor

b. press the  “face” and   
“home” button simultaneously 
(fig. 2): the word  will be 
projected

c. once the right distance is 
reached (temperature value 
placed between the two dots, 
fig. 7), release the button: the 
projection will flash slowly 
showing the room temperature 
(fig. 3).

d. the thermometer is now ready to 
take a reading and will keep the 
calibration for 15 minutes.

Points to remember: 
a.  To ensure a reliable temperature reading, do not focus the thermometer on 

an outside wall, window, source of heating or cooling.
b.  Manual quick calibration (MQCS) is possible only if the room temperature is 

in the 16-40°C (60.8-104°F) temperature range.
c.  Manual quick calibration (MQCS) can also be performed without the 

thermometer’s suggestion if, for example, you need to move through rooms 
having different temperatures.

Fig. 2

MQCS

MQCS Fig. 3

Precautions: Read carefully before using Quiko ERA thermometer. 
1. Use Quiko ERA in a draft-free room, at a steady temperature between 

10 and  45°C (50 and 113°F).
2. If Quiko ERA was placed in a room having an ambient temperature 

different from that  of the room in which you are taking the reading, it 
needs to be stabilized. Do the MQCS before using it. As alternative, wait 
at least 5 minutes for the temperature to stabilize through the internal 
AQCS without touching the device.

3. Do not take a temperature reading if the person is sitting in a draft or 
the person has: 
• been walking, running or exercising
• come from another room that was ventilated or at a different 

temperature than the room where the thermometer is used
• been wearing a cap, hat or scarf
• been exposed to agents that could alter forehead temperature, e.g. 

shower, shampoo, hair-dryer, sponging, etc.
In all the above cases, wait for a few minutes for the forehead 
temperature to stabilize.

4. Changing the reading point will lead to different results. Therefore, 
remember, always aim the projection on the same spot, precisely at the 
centre of the forehead (midway between the top of the nose and the 
hairline) and keep the thermometer perpendicular to the forehead. 

5. The temperature reading is taken in the area where the temperature 
is projected. It is of major importance to make sure that this area does 
not include eyebrows, hair or clothing. If necessary, brush away any 
hair from the forehead but remember, this must be done a few minutes 
beforehand or the temperature reading will be higher that the actual 
body temperature.

6. When taking a temperature reading, remember that in the presence of 
oils, make-up, and in the case of elderly, the temperature detected may 
be lower than the actual body temperature. 

7. Do not use the thermometer on a sweaty forehead, since the 
temperature reading would be unreliable. 

8. The dark disc at the tip of the device (fig. 1) is the window of the 
sensor and the most delicate part of the thermometer. It must be kept 
clean, crystal clear and intact. Any damage, dust or dirt will alter the 
temperature reading.

9. Do not handle the thermometer for longer than strictly necessary 
before taking the reading.

10. Do not use the thermometer in direct contact with the ear or other 
parts of the body.

11. Do not use the thermometer in direct contact with objects or liquids. 
Do not submerge the thermometer in water or other liquids and keep 
it away from sources of heat and out of direct sunlight. If water seeps 
into the thermometer, contact your dealer immediately for technical 
service.   

12. Do not use Quiko ERA on a subject making a call with a mobile or 
cordless telephone or in the presence of strong electromagnetic fields.

13. Avoid knocking and dropping it, and do not use it if damaged or if not 
functioning properly.

14. Do not use the thermometer with batteries with low charge or used in 
other devices.

Attention

1. Failure to observe the above-mentioned precautions may lead to very 
low or very high temperature readings, which cannot be attributed to 
product’s malfunctions.

2. The aiming lights meet the photo-biological safety requirements 
outlined in standard EN 62471. No harm can be caused should the 
aiming lights be accidentally pointed in the eyes: the beams are 
harmless!

3. The unit is a delicate measurement instrument and must not be used 
by little children. It is not a toy. Keep it out of the reach of children or 
persons with limited sensorimotor skills. Small parts can be ingested or 
inhaled.

4. Using this thermometer should  not substitute medical consultation. 
Tell your physician what type of thermometer you are using and in 
which part of the body the temperature reading was taken.  

5. Since it never comes into contact with the body, Quiko ERA does not 
require  any “disposable” protection covers.

6. If the child’s fidgeting makes it difficult to take a correct reading, first 
take confidence in the device, turn the aiming lights on before bringing 
the thermometer close to the forehead and then quickly take the 
temperature of the child.  

Symbols and meaning of messages 

Symbols Meaning Solution 

The battery power 
is low but many 
measurements may be 
still taken. 

Change to new batteries 
when the signal E.1 
appears.

Batteries are dead. Change to new batteries 
immediately.

Thermometer was 
moved before the light 
started flashing or the 
area is subjected to 
strong magnetic fields. 

Wait until the light starts 
flashing before moving 
the thermometer. Make 
sure that there are 
no mobile or cordless 
telephones in the 
vicinity.

Thermometer has not 
stabilized.

Perform an MQCS

Room temperature is 
too high (above  45°C / 
113°F).

Move to a cooler site.

The room temperature 
is too low between 10 
and 15,9°C (50 and 
60.6ºF) if you’ve pressed 
the   “face” button OR
between 5 and 9,9°C 
(41 and 50ºF) if you’ve 
pressed the  “home” 
button).

Temperature reading 
can be taken but 
accuracy is not 
guaranteed.

The room temperature 
is too low (below 
10°C/50°F if you’ve 
pressed the  “face” 
button OR  below 
5°C/41°F if you’ve 
pressed the  “home” 
button).

Move to a warmer 
room.

The temperature is 
40°C/104°F or more. 

Seek medical attention.

If you’ve pressed the 
“face”  button: the 
temperature detected 
exceeds the limit  for 
operation with this 
button (>42,5°C or 
> 108.5ºF). If you’ve 
pressed the “home”  
button: the temperature 
detected exceeds the 
limit for unit operation  
(>80°C or >176°F ).

if you’ve pressed the 
“face”  button: please 
make certain that you’ve 
pressed the correct 
button with regard to 
the measured object 
and that the warnings 
have been met. If you’ve 
pressed the “home”  
button, the temperature 
reading cannot be 
taken.

if you’ve pressed the 
“face”  button: the 
forehead temperature 
appears to be too low 
(<34,0°C or <93.2°F ). 
If you’ve pressed the 
“home”  button:  the 
surface temperature 
read is below the 
operating limit 
(<1°C/33.8°F ).

if you’ve pressed the 
“face”  button, make 
certain the sensor is not 
soiled or damaged and 
that the subject has not 
come from a cold room. 
If you’ve pressed the 
“home”  button, the 
temperature reading 
cannot be taken.

How to correctly aim for an accurate temperature reading?

AIMING SYSTEM. 

Fig. 5

Correct aim. The distance of aim is 
correct for an accurate.

Fig. 7

Incorrect aim. Aim is too far away. 
Bring it closer

Incorrect aim.  Aim is too close. Move 
it back a bit. 

Fig. 6

Correct distance 
and thermometer 
perpendicular to the 
forehead.Fig. 4

Measurement on the 
eyelid.Fig. 8

How to use Quiko ERA

Taking the body temperature at forehead
• Insert 2 AAA batteries
• Approach Quiko ERA to the forehead of the person to be measured 
• Press the “face”  button and hold it down.  The two aiming lights and 

the light of the “face”  button turn on and you will begin to see the 

temperature reading, projected onto the forehead between or overlaid to 
two dots.

• While keeping Quiko ERA perpendicular to the centre of the forehead, 
move it back or forth until you see the temperature in the middle of the 
two dots (fig. 7): if the thermometer is too close, or too far away, the 
temperature value will partially overlap the two dots (fig. 5 and 6).

• When you see the temperature in the middle of the two dots, the 
thermometer is at the right distance (fig. 7): release the button, keep 
the thermometer steady while the projection flashes and read the 
temperature value. 

If necessary, you can immediately take another reading.  
In case of self measurement: After the measurement, the light of the 
“face”   button stays on and the projection of the temperature value 
will remain visible for about 12 seconds. In case of self-measurement, 
aim the thermometer against another surface to re-read the temperature 
measured. You will not need to respect the correct distance from the 
surface as the thermometer is not taking a temperature, but only projecting 
the temperature value that has already been detected. You can also use a 
mirror or any reflecting surface when self-measuring. Children over 6 years 
of age can be safely taught how to use Quiko ERA thermometer. 
For the last 3 seconds, the projection will show the current setting (see topic 
“How to change the settings”) before turning itself off. 
Taking the body temperature on the eyelid
At times, the forehead can show signs of sweat and this can result in a 
low reading. As drying the forehead is not enough, take the temperature 
reading again from a distance, aiming the device in the centre of the closed 
eyelid (fig. 8). Do not worry if your child opens its eyes while you are taking 
the reading: the light is harmless. Though precision is not guaranteed, 
such a reading can be considered a valid approximation of one’s body 
temperature. 

Fig. 9

Other readings
Quiko ERA  can also be used to read the temperature of objects, food, 
liquids and other surfaces in the 1-80°C (33.8-176°F) temperature range. 
For example:

1. Temperature of a baby’s feeding 
bottle (fig. 9), food, bath, etc. In 
this case, mix the liquid well before 
taking the reading. With hot liquids 
or foods, take the reading quickly to 
prevent condensation from forming 
on the lens and wait 30 min. before 
taking another reading.

2. Room temperature, by pointing the thermometer against a wall or a 
piece of furniture.

3. Temperature of a wound, inflammation, scar (for medical use).
Proceed as you would do for a forehead reading, but press the “home”  

 button  - the projection will appear on the surface and the light of the 
“home” button  will turn itself on.
After the measurement, the projection of the temperature value will 
remain visible for about 12 seconds, During this time, should you find 
it difficult to see the temperature value, (as in the case of transparent, 
too dark or irregular surfaces, such as bathwater, wine, soup) then, once 
released the button, you may address the projection on another light 
and opaque surface. You will not need to respect the correct distance 
from the surface as the thermometer is not taking a temperature, 
but only projecting the temperature value that has already been 
detected. 

Memory function and ambient temperature
The “Mem” button  lets you see the ambient temperature and call up 
the last 9 temperature readings (memory function). 
How to check the ambient temperature. 
• Aim the Quiko ERA device at any uniform and clear surface.
• Press the “Mem”  button once and the projection will show the letter 

“A” (ambient) alternating with the ambient temperature value. The light 
of the  “Mem  button will turn on automatically indicating the function 
is in use. 

How to check the memory. 
• When you press the “Mem”  button again, the projection will show 

the number 1 in alternation to the last temperature taken. If you press 
the “Mem”  button  again before the “Mem” button’s light turns off, 
number 2, alternating with the penultimate temperature taken will be 
projected and so on.

How to change the settings from celsius (°C) to  
fahrenheit (°F), from axillary to oral or rectal or 
internal and vice versa
Quiko ERA leaves the factory pre-set to Celsius (°C) or Fahrenheit (°F) 
and referred to axillary " ", oral " ", rectal " ", internal " " 
temperature readings, or only internal temperature readings (no symbol 
shown) depending on the region where it is going to be sold. 
How to modify the present settings
• Aim the thermometer to any uniform surface
• Press and hold the “Mem”  button and the projection will show the 

letter . 
After about 8 seconds the readings will show the settings in sequence:  
, , , , ,  or only internal temperature readings (no symbol 

shown).

 
• Release the button when the desired setting appears. 

Points to remember:  
1. Only one setting can be modified at a time.
2.  The measurement of the body temperature should always be taken at the 

centre of the forehead or at the eyelid no matter what the current setting 
is. The axillary, oral or rectal/internal settings provide a temperature 
value that is a valid approximation of the axillary, oral or rectal/internal 
temperature respectively. 

How to install / replace the batteries 
• Set your thumb in the oval hollow on the back of the unit, press down 

and slide the battery cover out.
• Remove the battery cover.
• Remove the old batteries and insert new batteries into the battery 

compartment as shown, taking care the polarities (+ and -) are correct. 
Use only new  AAA - LR03 batteries, preferably alkaline.

• Attach the battery cover. 

Points to remember: 
•  Let the thermometer stabilize for 20 minutes after changing the batteries 

before taking a temperature reading, or run a MQCS. 
•  Remove the batteries if you do not expect to use the thermometer for a long 

time.
•  Batteries are not treated as household waste and must be disposed 

according to the applicable local regulation. 

Cleaning your Quiko ERA 
Cleaning the sensor: the thermometer sensor (fig. 1) is a very delicate 
area and must be kept clean. Store the device in a dry, clean place, away 
from dust in the provided carrying case. However, if you need to remove 
dust or dirt from the sensor, use a cotton swab slightly dampened with 
alcohol. Remove all dirt and make certain that nothing accumulates on 
the sensor’s lens. Do not use any other objects or liquids as the surface 
of the sensor could easily be scratched or damaged. Never let any excess 
liquid penetrate into the thermometer and sensor.

Cleaning the thermometer body: use a soft cloth dampened with soap 
and water and possibly re-wipe with a sodium hypochlorite disinfectant. 
Do not use the thermometer for at least 30 minutes after cleaning.

Troubleshooting

1. The projection does not turn on:  Batteries are completely dead or 
incorrectly inserted. Replace or reinsert the batteries. 

2. The temperature is not projected between the two dots: The unit is not 
at the correct distance. Move the thermometer forward or back until 
the projected temperature falls precisely between the two dots (fig. 7).

3. The projected temperature is not clearly visible: There is too much light 
in the room or the batteries are flat. Cast a shadow over the subject or 
replace the batteries.

4. The sensor (fig. 1) is damaged or water has seeped into the 
thermometer: Contact your dealer right away for technical service.

5. The thermometer temperature reading is too low: 
• make certain that the precautions (page 4) have been met;
• check that the sensor (fig. 1) is not soiled or damaged; if it is, clean 

the thermometer or contact your Dealer for technical service;
• check that the thermometer is perpendicular to the forehead (fig. 4).

6. The thermometer temperature reading is too high: Make certain that 
the precautions have been followed.

7. The thermometer appears blocked or has hung.  For instance, some 
lights keep themselves on for longer than 2 minutes: Reset the 
thermometer by removing and reinserting the batteries.

Taking the body temperature at the forehead

Measurement range 34.0/42.5°C 93.2/108.5 °F

Room temperature working 
range

10/45°C (1) 50/113.0 °F (1)

Resolution 0.1 0.1

Accuracy from 34.0 to 35.9°C
from 93.2 to 96.7°F

± 0.3°C
± 0.5°F

from 36.0 to 39.0°C
from 96.8 to 102.2 °F

± 0.2°C (2)

± 0.4°F (2)

from 39.1 to 42.5°C 
from 102.3 to 108.5°F

± 0.3°C
± 0.5°F

Other readings

Measurement range 1.0/80.0°C 33.8/176 °F

Room temperature working 
range

5/45°C (1) 41/104.0 °F (1)

Resolution 0.1 0.1

Accuracy  from 1.0 to 19.9°C
from 33.8 to 67.9°F

± 1.0°C
± 1.8°F

from 20.0 to 35.9°C
from 68.0 to 96.7°F

± 0.3°C
± 0.5°F

from 36.0 to 39.0°C
from 96.8 to 102.2 °F

± 0.2°C
± 0.4°F

from 39.1 to 42.5°C
from 102.3 to 108.5°F

± 0.3°C
± 0.5°F

from 42.6 to 80.0°C
from 108.7 to 176 °F

± 1.0°C
± 1.8°F

Technical characteristics

Power supply: 2 AAA (LR03) alkaline batteries - 1.5 V 
Life of high quality batteries: more than 1 year or than 1,000 readings 
(depending on use).
Dimensions: mm 94,5 x 43,5 x 21,5 (3.72, 1.71, 0.85 inches)
Weight: gr. 60 (2.12 oz) - (included batteries)

Distance from the subject: approximately 6 cm, calculated using an optical 
aiming system.

Keep in a clean, dry place, preferably at a temperature ranging between +10 
and +60°C (50 and 140°F). In any case not lower than -18°C (0.4°F) or higher 
than +70°C (158°F).

Atmospheric pressure range of operating conditions: from 700 hPa to 
1,060 hPa. 
Relative humidity range of operating conditions: from 15 % to 93 %, non-
condensing.

Expected life: 10 years.

Quiko ERA thermometer is a class IIa medical device (per Directive 93/42/
EEC and subsequent amendments and integrations), manufactured by 
TECNIMED for UniComs Switzerland. The base model of the product has 
been tested in hospitals, private clinics and medical offices. 

Tecnimed srl, P.le Cocchi, 12 - 21040 Vedano Olona (VA) - Italy undertakes 
full responsibility for this product’s compliance with the reference 
standards.  Quiko ERA is compliant with the pertinent ASTM standard 
(E1965-98:2009) and CEI EN 60601-1 and 60601-1-2 standards. Internally 
powered equipment for continuous operation. Quiko ERA LEDs emit low 
light radiation in compliance with IEC 62471.

Family member’s temperatures
at different times of day and when in good health conditions
Температура на членовете от семейството
в различни часове на деня и при добро здравословно състояние

Name/Име:

Forehead/На челото Eyelid/На клепач

Morning/Сутрин

Afternoon/Следобед

Evening/Вечер

Name/Име:

Forehead/На челото Eyelid/На клепач

Morning/Сутрин

Afternoon/Следобед

Evening/Вечер
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Follow instructions for use

Device designed for continuous use
IP22 Protected against insertion of objects >12,5 mm and against 

vertical dripping water when tilted up to 15°.
ATTENTION: read the precautions.

Applied part: type BF

Recyclable material

 

Dispose of the device in compliance with applicable legislation 
regarding electrical equipment and batteries.

Warranty
As long as the instructions are followed, your Quiko ERA thermometer 
should last for many years. In the event it fails to operate due to 
manufacturing or materials related defects, we will repair it free of charge 
during the warranty period. Quiko ERA has a 2 year warranty. Any claim for 
damages covered by the warranty must be accompanied by the purchase 
receipt (cash register receipt). This warranty does not cover the batteries 
and any damage caused by defective or run down batteries or damage to 
the casing due to carelessness or improper use. The warranty is also voided 
if:
• the product is tampered with, damaged or used improperly. 
• the label on the back bearing the serial number is removed, damaged or 

rendered illegible.
• the product is opened or repaired by unauthorized personnel.
• instructions for use are not followed 
• damages caused by external factors: dust, liquids, exposure to extreme 

weather conditions or stress on the mechanism, improper use and 
maintenance of the device or natural abrasion of materials. 

Trying to repair the device yourself can cause property damage, additional 
problems with the product and losing the right to a warranty claim.

(1)  When the room temperature is between 10 and 15.9°C (50 and 60.6ºF) and the 
“FACE”  button is used, or when the temperature is between 5 and 9.9°C (41 
and 50ºF) and the “HOME”  button is used, accuracy and operating range 
cannot be guaranteed and the display shows “Lo.5” and the value alternately. 
When the room temperature is between 40 and 45°C (104 and 113ºF), and the 
“FACE”  or “HOME”  buttons are pressed, accuracy and operating range 
cannot be guaranteed and the display shows “Hi.4” and the value alternately.

(2)  The ASTM E1965-98-2009 standard requires ± 0.2°C (± 0.4°F) accuracy for 
infrared thermometers in the 37-39°C (98.6-102.2°F) temperature range while 
the ASTM E667-86 and E1112-86 standards require ± 0.1°C (± 0.2°F) precision 
for mercury and electronic thermometers in that same temperature range.

SERIES: Quiko ERA Thermometer
MODEL: QT003
TRADEMARK: Quiko ERA®

Quiko ERA® is produced for UniComs Switzerland GmbH 

 Tecnimed Srl: P.le cocchi; 12-21040 Vedano O. (VA), Italy 
Distributor: Unicoms Bulgaria Ltd, Abacus business center, floor 5,  
118 Bulgaria Boulevard, Sofia 1680, Bulgaria.
Phone: +359 925 1350


