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ISTRUZIONI IMPORTANTI ALL’UTILIZZATORE

sufficienti a falsare la lettura strumentale.Ci permettiamo quindi di indicare di seguito una serie di suggerimenti operativi:

temperatura di utilizzo indicata (10 ÷ 40°C) il dispositivo può non accendersi o segnalare errore; per utilizzarlo correttamente è necessario lasciarlo per il tempo necessario al ricondizionamento in un ambiente con una temperatura ideale intorno ai 20-23°C. Il tempo necessario al ricondizionamento dipende dalla temperatura/tempo in cui è stato conservato.Evitare il più possibile di fare subire allo strumento sbalzi di temperatura troppo violenti

il check tutte le icone del display vengono accese per poi spegnersi con un doppio segnale acustico che indica che il prodotto è pronto per la misurazione.

Assicurarsi sempre che il pulsante premuto per la misurazione sia quello idoneo alla posizione di misurazione prescelta.

automatico (doppio segnale acustico).Rimuovere il coperchio blue premendo lateralmente senza forzare. Appoggiare la sonda del termometro nella prima parte del canale auricolare fino a un leggero contatto con le pareti dell’incavo. Non premere con troppa forza, se si esercita una pressione eccessiva la lettura potrebbe risultare falsata.Premere per un attimo il pulsante EAR sul lato del dispositivo(POS. 6) per effettuare la misurazione auricolare.Mantenere la stessa pressione per l’intera durata della misurazione ed attendere il segnale acustico prima di allontanare il termometro dall’orecchio.
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Il sensore IR di questo apparecchio è molto sensibile e potrebbe
risultare facile per l’utilizzatore incorrere in piccoli errori operativi 
sufficienti a falsare la lettura strumentale.

Ci permettiamo quindi di indicare di seguito una serie di suggerimenti 
operativi:

a) Informazioni generali:

Se utilizzato in ambienti con temperature inferiori o superiori alla 
temperatura di utilizzo indicata (10 ÷ 40°C) il dispositivo può 
non accendersi o segnalare errore; per utilizzarlo correttamente 
è necessario lasciarlo per il tempo necessario al ricondizionamento in 
un ambiente con una temperatura ideale intorno ai 20-23°C. 
Il tempo necessario al ricondizionamento dipende dalla temperatura/
tempo in cui è stato conservato.
Evitare il più possibile di fare subire allo strumento sbalzi di temper-
atura troppo violenti Pulire spesso la lente nelle modalità indicate in 
questo manuale.
Appena acceso, il termometro esegue un controllo automatico 
prima di passare dalla fase di stand-by a quella di lettura. Durante il 
check tutte le icone del display vengono accese per poi spegnersi con un 
doppio segnale acustico che indica che il prodotto è pronto per la mis-
urazione.

Assicurarsi prima dell’uso che la modalità selezionata sullo strumento 
corrisponda con la modalità di misurazione prescelta. 
Assicurarsi sempre che il pulsante premuto per la misurazione sia quel-
lo idoneo alla posizione di misurazione prescelta.

b) Modalità misurazione auricolare:

Accendere il termometro ed attendere la fine del controllo automatico 
(doppio segnale acustico). Rimuovere il coperchio blue premendo 
lateralmente senza forzare. Appoggiare la sonda del termometro nella 
prima parte del canale auricolare fino a un leggero contatto con le 
pareti dell’incavo. Non premere con troppa forza, se si esercita una 
pressione eccessiva la lettura potrebbe risultare falsata. Premere per un 
attimo il pulsante EAR sul lato del dispositivo

(POS. 6) per effettuare la misurazione auricolare.

Mantenere la stessa pressione per l’intera durata della misurazione ed 
attendere il segnale acustico prima di allontanare il termometro
dall’orecchio.
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c) Modalità misurazione frontale (sulle tempie):
Accendere il termometro ed attendere la fine del controllo 
automatico (doppio segnale acustico).
Rimuovere il coperchio blue premendo lateralmente senza forzare. 
Appoggiare la sonda su una delle tempie, premere il pulsante 
FOREHEAD (POS. 7) situato sotto il pulsante ON/MEM e 
mantenendolo sempre appoggiato spostare il termometro 
disegnando un cerchio sulla tempia. Attendere il doppio segnale 
acustico prima di allontanare il termometro dalla tempia.

d) Importante:
1. Fonti luminose di forte intensità, luce solare diretta e/o ambienti 

particolarmente luminosi, influiscono sulla misura effettuata 
dal dispositivo. Effettuare sempre la misurazione in ambienti 
poco illuminati e distanti da eventuali fonti luminose.

2. L’orecchio deve essere perfettamente pulito per misurare in 
modo corretto la temperatura. 

3. Evitare di misurare la temperatura prima di 30 minuti dopo 
un pasto, un bagno o un esercizio fisico.

4. Unto e sudore influiscono sulla misurazione della temperatura 
sulla tempia. Pulire la fronte prima di effettuare la misurazione. 
La misurazione della temperatura sulla fronte deve essere 
considerata come riferimento secondario perché in
particolari condizioni può risultare meno precisa della
temperatura misurata all’orecchio.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Инфрачервеният сензор на уреда е много чувствителен, 
затова е лесно потребителят да сгреши в боравенето и да
получи неточни температурни отчитания.
За да избегнете това, съобразявайте се със следните препоръки:

а) Общи бележки:

Ако използвате термометъра в стаи с температури извън
указания оперативен диапазон (10-40°C), уредът може да
не се включи или да покаже грешка -
- в този случай уредът трябва да се остави на стайна
температура от около 20-23°C, докато проблемът се
реши.Времето за връщане на термометъра в работещ
диапазон зависи от температурата и времето на съхранение
преди употреба. Избягвайте да излагате уреда на резки
температурни промени. Чистете често лещата, както е
указано в настоящото ръководство.
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Когато включите темометъра, той ще започне
автоматична самодиагностика, преди да премине в режим
на готовност. През това време ще се включат всички
символи по дисплея, а в края на диагностиката ще се чуе
двукратен сигнал. След него уредът е готов за употреба.

Преди измерване, погрижете се термометърът да е в
правилния режим. Също така, уверете се, че сте избрали
подходящия бутон за мястото на измерването.

б) Режим на ушно измерване:

Включете уреда и изчакайте да извърши
самодиагностика. Премахнете капачето на датчика
внимателно. Вкарайте върха на термометъра в ушния канал, 
така че леко да го докосва. Не натискайте твърде
силно, защото е възможно отчитането да е погрешно.

Натиснете и пуснете бутона EAR до уреда (поз. 6), за да
получите ушно измерване.

Поддържайте върха на термометъра на постоянна
дълбочина в ухото и изчакайте сигнала, преди да го
извадите.

в) Режим на челно измерване.

Включете уреда и изчакайте да извърши
самодиагностика. Премахнете капачето на датчика
внимателно. Притиснете върха към слепоочието си, 
натиснете и пуснете бутона FOREHEAD (поз. 7), който
се намира под бутона ON/MEM в предната част на уреда. 
Без да прекъсвате контакта с кожата, оформете кръг по
слепоочието си. Изчакайте сигнала, преди да отдалечите
върха.

г) Важно:

1. Силните лампи, пряката слънчева светлина и/или
яркоосветени стаи могат да повлияят на измерването. 
Извършвайте го винаги в слабоосветени помещения и
далеч от източници на светлина.
2. Ако измервате температурата си ушно, погрижете се
ушите ви да са чисти, за да е вярно отчитането.
3. Избягвайте измерванията по-малко от 30 минути след
хранене, къпане или физическа дейност.
4. Пот или мастни капчици биха попречили на
измерването на челото. Почистете го, преди да измервате
температурата си.
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Температурата, измерена на слепоочието трябва да
се има предвид като второстепенна, тъй като в
някои случаи е по-неточна от измерванията в ухото.

MODE D’EMPLOI

Le capteur IR de cet appareil est très sensible ; il est facile pour 
l’utilisateur de faire des petites erreurs opérationnelles pouvant 
fausser la lecture de l’instrument.
Nous indiquons donc ci-après une série de conseils pratiques:

a) Informations générales:
S’il est utilisé dans un milieu ayant une température inférieure 
ou supérieure à la température d’utilisation prévue (10 ÷ 40°C), 
le dispositif peut ne pas s’allumer et signaler une erreur. Pour 
l’utiliser correctement, vous devez le laisser pendant un temps 
nécessaire à la remise en état dans un milieu ayant une température 
idéale, comprise entre 20-23°C.
Le temps nécessaire à la remise en état dépend de la 
température/durée pendant laquelle il a été conservé. Éviter autant 
que possible de faire subir à l’instrument les variations de 
température très violentes.
Nettoyer régulièrement la lentille selon les prescriptions de ce 
manuel.
Lors du démarrage, le thermomètre exécute un contrôle 
automatique avant de passer de la phase de veille à celle de lecture. 
Durant le contrôle, toutes les icônes de l’afficheur s’allument, 
puis s’éteignent en émettant un double signal sonore indiquant 
que le produit est prêt à la mesure.
S’assurer avant l’utilisation que le mode sélectionné sur 
l’instrument correspond au mode de mesure préétablie.
S’assurer toujours que le bouton enfoncé pour mesurer est 
approprié à la position de la mesure préétablie.

b) Mode de mesure auriculaire:
Allumer le thermomètre, puis attendre la fin du contrôle 
automatique (double signal sonore).
Enlever le couvercle bleu en appuyant latéralement sans forcer.
Poser la sonde du thermomètre sur la première partie du conduit 
auditif, le mettre légèrement en contact avec les parois du creux.
Ne pas appuyer trop fort; une pression excessive pourrait 
fausser la lecture.
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Appuyer pendant un instant sur le bouton EAR du côté du dispositif 
(POS. 6) pour prendre la température auriculaire. Maintenir la 
même pression pendant toute la durée de la mesure et attendre 
le signal sonore avant d’enlever le thermomètre de l’oreille.
c) Mode de mesure frontale (sur les tempes):
Allumer le thermomètre, puis attendre la fin du contrôle 
automatique (double signal sonore).
Enlever le couvercle bleu en appuyant latéralement sans forcer.
Poser la sonde sur une des tempes, appuyer sur le bouton 
FOREHEAD (POS. 7) situé en dessous du bouton ON/MEM, en 
le maintenant toujours en position, déplacer le thermomètre en 
dessinant un cercle sur la tempe.
Attendre le double signal sonore avant d’éloigner le thermomètre 
de la tempe.

d) Important:
1. Les sources lumineuses de très forte intensité, les rayons directs 

du soleil ou les pièces particulièrement éclairées influent sur 
la mesure effectuée par le dispositif.
Effectuer toujours la mesure dans des pièces peu éclairées et 
éloignées des sources lumineuses.

2. L’oreille doit être parfaitement propre pour que l’on puisse
prendre correctement la température.

3. Ne pas prendre la température dans les 30 minutes qui suivent 
un repas, un bain ou une activité physique.

4. L’effet gras et la sueur ont une incidence sur la mesure de la 
température sur la tempe.

Nettoyer le front avant de prendre sa température. La prise 
de la température sur le front doit être considérée comme 
une référence secondaire, car dans certaines conditions, elle 
peut être moins précise que la prise de la température 
auriculaire.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Der Infrarotsensor des Geräts ist sehr empfindlich 
und kleine Anwendungsfehler können daher leicht 
zu falschen Messwerten führen.
Wie geben deshalb im Folgenden einige Ratschläge 
für den sachgemäßen Gebrauch.

a) Allgemeine Informationen:
Wenn das Gerät  bei  einer Umgebungstemperatur 
benutzt wird, die über oder unter dem angegebenen
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fehlerfrei verwenden zu können, muss es eine angemessene Zeit lang in einer Umgebung mit idealerweise 20-23°C auf Gebrauchstemperatur gebracht werden.Die dafür benötigte Zeit hängt davon ab, wie lange und bei welcher Temperatur es gelagert wurde.Setzen Sie das Gerät möglichst keinen zu starken Temperaturschwankungen aus Die Linse öfters wie in diesem Handbuch beschrieben reinigen.Nach dem Einschalten führt das Gerät sofort eine Selbstkontrolle durch und schaltet  dann aus dem Standby-Betrieb in den Messbetrieb. Während des Checks leuchten die Symbole auf dem Display auf und gehen mit einem akustischen Signal wieder aus, um anzuzeigen, dass nun die Messung durchgeführt werden kann.

Sie immer darauf, beim Messen den richtigen Knopf für die gewünschte Messmethode zu drücken.

(zwei Signaltöne).Nehmen Sie die blaue Kappe ab, indem sie sie seitlich leicht drücken.Legen Sie den Messfühler des Thermometers an den Anfang des Gehörgangs an, bis er leicht dessen Wände berührt.Drücken Sie nicht zu sehr auf, da bei zu viel Druck die Messung verfälscht werden könnte.Drücken Sie kurz die Taste EAR auf der Seite des Gerätes (6), um die Messung im Ohr durchzuführen.Behalten Sie während der gesamten Messung den gleichen Druck bei und warten Sie den Signalton ab, bevor sie das Thermometer aus dem Ohr herausziehen.

(zwei Signaltöne).Nehmen Sie die blaue Kappe ab, indem sie seitlich

Temperaturbereich (10 ÷ 40°C) liegt, lässt es sich möglicher-
weise nicht einschalten oder zeigt eine Fehlermeldung an. Um 
es fehler-frei verwenden zu können, muss es eine angemessene 
Zeit lang in einer Umgebung mit idealerweise 20-23°C 
auf Gebrauchstemperatur gebracht werden. Die dafür benötigte 
Zeit hängt davon ab, wie lange und bei welcher Temperatur es 
gelagert wurde.
Setzen Sie das Gerät möglichst keinen zu starken Tem-
per-aturschwankungen aus Die Linse öfters wie in diesem 
Handbuch beschrieben reinigen.
Nach dem Einschalten führt das Gerät sofort eine Selbstkon-
trolle durch und schaltet dann aus dem Standby-Betrieb in 
den Mess-betrieb. Während des Checks leuchten die Symbole 
auf dem Display auf und gehen mit einem akustischen Signal 
wieder aus, um anzuzeigen, dass nun die Messung durchgeführt
werden kann. Versichern Sie sich bitte vor dem Gebrauch, 
dass die gewünschte Messmethode am Gerät eingestellt ist. 
Achten Sie immer darauf, beim Messen den richtigen Knopf 
für die gewünschte Messmeth-ode zu drücken.

b) Messung im Ohr:

Schalten Sie das Thermometer ein und warten Sie, bis die automa-
tische Überprüfung abgeschlossen ist (zwei Signaltöne).Nehmen 
Sie die blaue Kappe ab, indem sie sie seitlich leicht drücken.
Legen Sie den Messfühler des Thermometers an den Anfang 
des Gehörgangs an, bis er leicht dessen Wände berührt.
Drücken Sie nicht zu sehr auf, da bei zu viel Druck die 
Messung verfälscht werden könnte.Drücken Sie kurz die Taste 
EAR auf der Seite des Gerätes (6), um die Messung im Ohr 
durchzuführen. Behalten Sie während der gesamten Messung 
den gleichen Druck bei und warten Sie den Signalton ab, bevor 
sie das Thermometer aus dem Ohr herausziehen.c) Messung 
an der Stirn (Schläfen): Schalten Sie das Thermometer ein und 
warten Sie, bis die automa-tische Überprüfung abgeschlossen 
ist (zwei Signaltöne).

Nehmen Sie die blaue Kappe ab, indem sie seitlich
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leicht drücken. Halten Sie den Messfühler an eine Schläfe und 
drücken Sie die Taste FOREHEAD (7), die sich unter 
der ON/MEM-Taste befindet, und beschreiben Sie 
dann mit dem Thermometer einen Kreis auf der Schläfe, ohne 
den Kontakt zur Haut zu verlieren. 
Warten Sie, bis Sie den Signalton hören, bevor sie 
das Thermometer von der Schläfe entfernen.

d) Wichtig:
1. Sehr helle Lichtquellen, direktes Sonnenlicht bzw. eine

besonders helle Umgebung beeinflussen die mit dem Gerät
vorgenommene Messung. Führen Sie die Messungen immer 
in schwach beleuchteten Räumen und fern von möglichen
Lichtquellen durch.

2. Das Ohr muss völlig sauber sein, damit eine korrekte
Temperaturmessung möglich ist.

3. Die Temperatur sollte frühestens 30 Minuten nach dem Essen, 
einem Bad oder dem Sport  gemessen wer-
den.

4. Fett und Schweiß beeinträchtigen die Temperaturmessung an 
der Schläfe. Säubern Sie deshalb vor der Messung die Stirn. 
Die an der Stirn gemessene Temperatur muss als
sekundärer Bezugswert angesehen werden, da er unter
bestimmten Umständen ungenauer als die im Ohr
gemessene Temperatur ausfallen kann.
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI / ОПИСАНИЕ 
НА ЧАСТИТЕ / DESCRIPTION DES COMPOSANTS

BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE

1. Lente /Леща / Lentille / Linse
2. Sonda / Датчик / Sonde / Messfühler
3. Coperchio Sonda / Капаче / Couvercle Sonde / Abdeckung 

Messfühler 
4. Pulsante Accensione-Memoria / бутон ON/MEM/ 
Bouton 
Allumage-Mémoire / Taste Einschalten-Speicher 5.	Schermo 

LCD / LCD / Écran LCD / Течнокристален дисплей
6.	 Tasto misurazione modalità auricolare / Бутон за ушно 
измерване / Touche de mesure en mode auriculaire / 
Taste Messung im Ohr

7. Tasto misurazione modalità Frontale / Бутон за челно измерване / 
Touche de mesure en mode Frontal / Taste Messung an der Stirn

8. Zona indicatore stato febbrile / Температурен индикатор/ Zone
Indicatore / Zone indicatrice état fébrile / Anzeigebere-ich 
Fieberzustand

9. Coperchio Batteria / Капаче на батерията / Couvercle Pile /
Batterieabdeckung 10. Foro sblocco coperchio batteria / 

Дупчица за отваряне на 
капачето/ Trou déblocage couvercle pile / Loch 
zum Lösen der Batterieabdeckung

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- Unità principale con 1 batteria al Litio tipo CR2032 
- Manuale d’istruzioni per l’uso

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
- Уред с 1 литиева батерия тип CR2032
- Ръководство за употреба

L’EMBALLAGE CONTIENT:

- L’unité principale avec 1 pile CR2032 au lithium
- Manuel d’instruction pour l’utilisation

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:

- Haupteinheit mit 1 Lithium-Batterie Typ CR2032
- Gebrauchsanleitung
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TermIR4 е създаден от експерти и разработен, за да 
измери точно температурата на бебето ви само за една 
секунда (колкото е нужно в режим на ушно измерване). 
Като поставите инфрачервения датчик в ухото или на 
слепоочието на бебето си, можете да получите точно 
отчитане. Ако температурата е равна или по-голяма от 
37.5, задейства се предупреждение.
С различните възможности на уреда, никога не е било 
толкова лесно да превключите от измерване на телесна 
температура към измерване на повърхности и течности 
като бутилки за хранене или стайна температура. Всичко 
това благодарение на прост и модерен дизайн - TermIR4
има голям, лесен за разчитане екран, който показва 
стайната температура, когато не е включен за измерване. 
Може да съхранява до 9 резултата и ви дава възможност 
видите резултата и в Целзий, и във Фаренхайт.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Особено внимание трябва да се обърне на 
електромагнитната съвместимост. Този медицински уред 
трябва да се използва според информацията в настоящото 
ръководство.
2. Зачитайте правилата за безопасност при работата с 
електрически уреди и особено следните: • Деца или хора с 
увреждания трябва да използват уреда 
само под надзора на възрастен в адекватно състояние;
• Съхранявайте и използвайте уреда в среди, защитени от
атмосферни фактори и по-далеч от източници на топлина;
• Никога не потапяйте уреда във вода или други течности 
(не е водоустойчив);
• Инфрачервеният термометър се състои от висококачествени 
чувствителни части - пазете го от удари и не го изпускайте;
• Не използвайте уреда, ако е повреден, със счупен или 
изцапан датчик.
• В случай на повреда или дефект, свържете се незабавно 
с производителя или дистрибутора.
3. Този уред е предназначен за термометър. Всякаква
друга употреба се счита за неправилна и следователно
опасна: производителят и разпространителят неносят
отговорност за щети, причинени от неправилна, неуместна
или невнимателна употреба.
4. За поправки, свържете се с техническата поддръжка на
дистрибутора. В случай на неупълномощени промени по
уреда, производителят и дистрибуторът не носят
отговорности за щети по уреда, по предмети, животни
или хора.
5. Ако горното не се спазва, безопасността на уреда може
а е в опасност.

ВНИМАНИЕ: УПОТРЕБАТА НА ТЕРМОМЕТЪРА НЕ 
БИВА ДА СЕ СМЯТА ЗА ЗАМЕСТИТЕЛ НА ЛЕКАРСКИТЕ
СЪВЕТИ.

12
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Функции

Часовник в
реално
време

Часът ще бъде записван в паметта заедно с
всяко от запомнените отчитания. (Включва
12/24-визуализация.)
Моля, прочетете раздела „Настройка на
часовника“, за да разберете как да го настроите
преди първата употреба.

Стайна
температура

Подходящата температура винаги е нещо важно за
бебето или пациента, а термометърът може да я измери
бързо и лесно. За да задействате тази функция, първо
включете часовника. След изключване на уреда, той
автоматично ще показва стайната температура.

Моля, прочетете раздела „Употреба на термометъра“, 
за да разберете как да измервате стайната температура

Температурa 
в ухото/
на челото

Термометърът е създаден за домашна употреба – не е
предназначен да замени посещението при лекар, ако
има нужда от такова. Не забравяйте и да сравните
резултата с обичайната си телесна температура.
Моля, прочетете раздела „Употреба на термометъра“, 
за да разберете как да измервате температурата на
тялото.

Режим на
повърхностно
измерване

Този режим показва повърхностната
температура на дадения обект – може да ви
помогне да прецените например, дали
млякото за бебето е достатъчно изстинало.
Моля, прочетете раздела „Употреба на
термометъра“, за да разберете как да
измервате температурата обекта.

Хронометър Термометърът има вградена хронометрична функция, 
за да следите честотата на пулса – това е една от
ключовите индикации за здраве.
Моля, прочетете раздела „Употреба на хронометъра“, 
за да разберете как да боравите с този режим.

Предупреждение
за треска

Ако термометърът засече температура над 37.5 °C, ще
чуете дълъг непрекъснат сигнал, последват от три къси –
предупреждение за евентуална треска.

Температурен
индикатор

В режим на измерване на температурата в ухото и на
челото, ако термометърът отчете под 37.5°C, ще светне
зелена лампичка, ако пък резултатът е над 37.5, но под
38°C, ще видите сигнал в жълто. Ако температурат е
над 38°C, лампичката ще светне в червено.

Зони на
памет

Зоните на памет за съхраняване на измервания са 9. Във
всяка зона се записват и датата, и часът, както и
символът на съответния режим.Когато сте включили уреда, 
натиснете бутона „ON/MEM”, за да видите записаната
температура.

Превключвател

°C/°F

В режим на изключен термометър (дисплеят ще
показва само дата, час и стайна температура), натиснете
и задръжте бутона „FOREHEAD”, след което ведната
натиснете и пуснете бутона „ON/MEM”. След 3 секунди, 
символът „° C” ще се смени с “° F”. (По същия начин
можете да върнете символа “° C”).

GB



НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА

1. Включване на уреда: Натиснете бутона „ON/MEM”. Термометърът
е готов за употреба, след като чуете двойния сигнал.

2. Натиснете и задръжте бутона „ON/MEM” за 3 секунди. Когато
символът за настройка започне да примигва, значи сте в екрана
за настройки. (вж. фигурата по-долу)

3. Натиснете бутона „FOREHEAD”, за да светне символът „24“. Това
показва, че сте в екрана с настройката на часовия формат (12/24). 
Натиснете бутона „FOREHEAD”, за да настроите формата от 24-
часов в 12-часов и обратно.

4. Натиснете бутона „ON/MEM”, за да включите всички символи и да
извършите съответните настройки на:

час-> минути -> година -> месец -> ден -> излизане от екрана с настройките.
5. Докато всеки един от символите просветва, 

използвайте бутона „FOREHEAD” за да минете през
тях в гореописания ред.
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УПОТРЕБА НА ТЕРМОМЕТЪРА

4. Измерване на температурата: 

4.1 Измерване на температурата в ухото, важни
насоки. Забележки:

:

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4

Погрижете се датчикът да е чист и неповреден.
Включване: натиснете бутона „ON/MEM” (поз. 4.)

Избор на режим:
Ушно измерване: натиснете бутона “Ear” и изчакайте
двойния сигнал преди измерване. (вж. фиг. 1)
Челно измерване: натиснете бутона „FOREHEAD” и
изчакайте двойния сигнал (вж. Фиг. 2)
Повърхностно измерване: натиснете и задръжте
бутона „ON/ MEM”, след коео натиснете бутона
„FOREHEAD” веднъж, за да се покаже символът      (вж. 
фиг. 3). Натиснете бутона отново, за да направите
измерването.
Хронометър: натиснете и задръжте бутона „ON/MEM” и
натиснете бутона „FOREHEAD” два пъти, за да се
покаже символът   (вж. фиг. 4). В този режим, 
натиснете бутона „FOREHEAD”, за да започне
отброяването (от 0.01 сек. до 3 мин.)
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а. Важно е да измерите температурата трикратно в едно и
също ухо. Ако резултатите се разминават, имайте предвид
най-високият.
б. За да запазите върха, след всяка употреба го чистете
според указанията в раздел „Грижи и почистване“.

4.1.1. Дръпнете внимателно ухото назад, за да
издължите ушния канал (фиг. 4.1.1.) и наместете
върха плътно, насочен към мембраната на
тъпанчето, за да получите точен резултат (фиг. 
4.1.2.)

4.1.2 Натиснете и задръжте бутона „Ear”, 
докато чуете рязък еднократен сигнал. 
Извадете върха от ухото и погледнете
резултата на екрана.

в. Разликата в температурата при различни
измервания на здрав човек е в рамките на

0.2-1°C.

г. Клинична повторяемост: 0.23°C (<1 
година), 0.22°C (1-5 години), 0.21°C (>5 
години).

4.2 Измерване на температурата в ухото, важни насоки:
Забележки:
а. Температурата на челото се показва в орален режим. 
Този режим превръща температурата от челото в стойност, 
еквивалентна на измерената в устата.

б. Преди измерването, субектът трябва да е спокоен в
продължение на 5 мин. и да се избягват
физически натоварвания или къпане в
продължение на 30 мин.

в. Областта на челото трябва да е чиста и
суха.

4.2.1 Темпоралната артерия, една от големите
артерии на главата, е свързана със сърцето чрез
каротидната артерия. Термометърът е създаден
да измерва повърхностната температура на
темпоралната артерия. (фиг. 
4.2.1)

4.2.2 Доближете термометъра до нужната зона
на челото (фиг. 4.2.2.) (Може да изберете
кое да е от двете слепоочия.)

4.2.3 Натиснете бутона „FOREHEAD” и
внимателно обходете зоната на слепоочието (фиг. 4.2.3). 
Докато сканирате, ще чуете сигнал, който показва, че
измерването е в течение. То приключва, когато чуете два
кратки сигнала и символът за режим „FOREHEAD” спре да
примигва. Измерването може да ви отнеме от 5 до 30 сек. 

4.3 Measuring temperature 
under Scan mode: 	 	
4.3.1 When you press the “FOREHEAD” button, you will get 
the real 	 time temperature immediately. If you press and hold

Фиг. 4.1.1

Фиг. 4.1.2

Фиг. 4.2.1

Фиг. 4.2.2

Фиг. 4.2.3

GB
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4.3. Измерване в повърхностен режим:

4.3.1. Когато натиснете бутона „FOREHEAD”, ще получите
резултат в реално време незабавно. Ако задържите бутона, 
измерването ще продължи да се обновява.
4.3.2. Можете да използвате режима за измерване на
температурата на вода, мляко, плат, кожа и други обекти.
Бележка: този режим показва повърхностната температура –
тя е различна от телесната!
4.4 Измерване на стайна температура:
4.4.1 Първо настройте часовника на термометъра, за да активирате
тази функция.Тогава, след като изключите уреда, на екрана ще
се покаже стайната температура.
4.4.2 За точни резултати, термометърът трябва да се намира на
масата, по-далеч от течение от климатици или слънчева светлина.
4.4.3 Най-точен резултат ще получите, ако почакате 15 мин.
5. След измерване:
5.1 Изключване: Уредът ще се самоизключи автоматично, 
ако не се използва за повече от 1 минута. Екранът ще показва
само датата и стайната температура. За да изключите напълно, 
задръжте бутона ON/MEM (около 5 сек.), докато на екрана не
се покаже надписът OFF, след което пуснете бутона.
5.2 Почиствайте върха след всяка употреба, за да сте сигурни
в точността на резултата и да избегнете замърсяване. (Вж. 
Раздела „Грижи и почистване за подробности.)
5.3 Не забравяйте да слагате капачето, когато не използвате
уреда.

6. Работа с хронометъра:

6.1. Натиснете и задръжте бутона „ON/MEM” и натиснете
бутона „FOREHEAD” два пъти, за да влезете в режим
„хронометър“.

6.2. За да започнете или спрете измерването, натиснете
бутона „FOREHEAD”; за да го рестартирате, натиснете
бутона „ON/MEM”.

6.3. Натиснете и задръжте бутона „ON/MEM”, а след това и
„FOREHEAD”, за да влезете в режим на челно измерване.

6.4. Как се измерва пулсът? Ако броят удари е 18 за 15 
секунди, то за минута ще е 72.



Върхът е най-деликатната част от
термометъра. Чистете лещата
внимателно, за да не я нараните.

а. След измерването, използвайте памуче, напоено
с алкохол (70%), за да почистите лещата.

б. Оставете върха на термометъра да изсъхне
поне за 1 минута.

в. Температурният диапазон на съхранение е
-20-50° C (– 4 ÷ 122° F), относителна влажност
85%

г. Пазете уреда сух и по-далеч от течности и
пряка слънчева светлина.

д. Не потапяйте уреда в течности.
Бележка: ако уредът падне, проверете
веднага дали е повреден. Ако не можете да
определите, изпратете целия уред в най-
близкия  упълномощен  сервиз  или  при
дистрибутора за рекалибрация. Ако държите
термометъра твърде дълго в ръка, това може
да повиши температурата на датчика, така
че да отчете по-ниска телесна температура.
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ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

Грижи и 
почистване

Отворете капачето за батерията. 
Вкарайте нещо със заострен връх в
дупчицата, например химикал, за да
избутате капачето. Дръжте уреда
стабилно и извадете батерията. 
Вкарайте левия край на батерията под
металната кукичка от лявата страна и
притиснете дясната част на батерията, 
докато чуете прищракване.Върнете
капачето на мястото му.

Дръжте батерията по-далеч от деца. 
(Този уред е снабден с една литиева
батерия (CR2032x1). Положителният
полюс (+) е отгоре, а отрицателният
(-) - надолу.

Смяна на 
батерията

GB
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МОДЕЛ:      TermIR4

  REF TR 100001

Температурен диапазон:
В ухото: 34 ÷ 42.2° C (93.2 ÷ 108° F)
Повърхностен: – 22÷ 80° C (–7.6 ÷ 176° F)
Оперативна стайна температура/ влажност:	10 ÷ 40° C 
(50 ÷ 104° F) /15 ÷ 85% отн. влажност

Грешка 5-9
системата не работи
правилно

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Проблем Решение

Махнете батерията, 
почакайте 1 минута и я
заредете отново. Ако
съобщението се покаже
отново, свържете се с
Техническата
поддръжка на
дистрибутора.

Измерване  преди
самодиагностика
на  уреда

Почакайте
символите да спрат
да примигват

Уредът показва
резки промени в
околната
температура.

Позволете на
термометъра да
престои в стая поне 30 
мин. на стайна
температура: 10-40 ° C 
(50° F ÷ 104° F).

Околната
температура не е в
рамките на 10-40 ° C 
(50°F ÷ 104°F).

(При ушно измерване:
Резултатът е над 42.2°
C (108° F)
При повърхностно
измерване: Резултатът
е над + 80° C (176° F).

Моля, изберете
обект, отговарящ
на работния
диапазон. Ако
повредата 
продължава,
свържете се с
Техническата 
поддръжка на 
дистрибутора.

При ушно измерване:
Резултатът е под 34° C
(93.2° F)

При повърхностно
измерване: Резултатът
е под –22° C (– 7.6° F)

Уредът не може да премине
в режим на готовност.

Сменете батерията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

GB

Вж. горе.

Съобщение за 
грешка
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Температурен диапазон/влажност за съхранение:
– 20 ÷ 50° C (–4 ÷ 122° F) /15 ÷ 85% отн. влажност
Температурен диапазон/влажност за превоз: 
–20 ÷ 70° C /15 ÷ 95% отн. влажност 
Точност:
В ухото:
±0.2°C (0.4° F) в диапазона 35.5 ÷ 42° C (95.9 ÷ 107.6° 
F) ± 0.3° C (0.5° F) в останалите
На челото (слепоочието):
±0.2° C (0.4° F) в диапазона 36.0 ÷ 39.0° C (96.8 ÷ 102.0° 
F) ±0.3° C (0.5° F) в останалите
Повърхностен:
±0.3° C (0.5° F) в диапазона 22 ÷ 42.2° C (71.6 ÷ 108° F)
±4% or ±2° C (0.4° F) в останалите
Уредът е тестван съобразно следните европейски 
стандарти: EN 60601-1; EN 60601-1-2:2007; EN 
12470-5:2003;
- Предупреждение за треска и зони на памет под бутоните за 
ушен/челен режим. 
- Часовник и стайна температура - °C / °F 
- 3 лампички, индикатори за треска.
- Батерия: 1 литиева клетъчна батерия, тип CR2032 
(1pc). - Ушният/Челният режими превръщат
измерената температура в оралния й еквивалент. 
(Както ако е била измерена в устата.)

Бележки: Данните подлежат на промяна без предупреждение.

СИМВОЛИ

0123
CE-маркировката съответства на директива93/42/
ЕИОи по-нататъшните й промени.

Внимание!

Да се пази от влага и горещина

Температура на съхранение.

Тип BF

ON - OFF / Памет

Целзий

Фаренхайт

ON/MEM

°C

°F



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОТПАДЪЧНА
ОБРАБОТКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ДИРЕКТИВА2002/96/ЕО НА ЕО: 

Продуктът не бива да бъде изхвърлян по обичайния начин!
Трябва да бъде отнесен до изрично указан съд за разделно
изхвърляне на отпадъци или до пункт, където това се случва. 
Така ще избегнете възможни негативни последици за околната
среда и здравето ви, произтичащи от неправилно изхвърляне- 
ще позволите и компонентите да бъдат разпределени за
рециклиране много по-бързо и ефикасно. За да Ви напомня
за правилното изхвърляне на изделието, в ръководството
ще видите знак на зачеркнато кошче за боклук
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О Т П А Д Ъ Ч Н А О Б Р А Б О Т К А Н А                        
Б А Т Е Р И И

(Директива2006/66/ЕО)

Батерията не бива да бъде изхвърляна по обичайния
начин!Трябва да бъде отнесена до изрично указан съд за 
разделно изхвърляне на отпадъци или до пункт, където 
това се случва. Така ще избегнете възможни негативни 
последици за околната среда и здравето ви, произтичащи 
от неправилно изхвърляне. За подробна информация 
относно процеса на отпадъчна обработка, обърнете се 
към производителя или разпространителя, както и до най-
близкия ви пункт за разделно изхвърляне на отпадъци.

11. ГАРАНЦИЯ

CA-MI гарантира за продуктите си до 24 месеца след
закупуване. По силата на тази гаранция, CAMI се задължава
само да поправя или заменя безплатно продукти или техни
компоненти, които, след проверка във фабриката ни или в
упълномощен Сервизен център, се докажат като дефектни. 
CAMI ще замени изделието САМО СРЕЩУ КАСОВА
БЕЛЕЖКА. Също така умоляваме потребителя да уточни
каква е повредата, за да се ускори процесът по поправка. 
Към продукта трябва да прикрепите описание на повредата. 
Гаранцията не включва доказани щети, за които е отговорен 
потребителят, и е ограничена до дефекти на материалите и
фабричната изработка. Гаранцията също не покрива щети, 
нанесени при пренасянето на изделието от и до фабриката
и упълномощения Сервизен център. Продуктът винаги
пътува на отговорност на купувача/ потребителя.



CA-MI S.r.l.

Via Ugo La Malfa, 13 - 43010 Pilastro (PR) Italia
Tel. +39 0521 / 637133 – 631138

Fax. +39 0521 / 639041
E-mail: vendite@ca-mi.it - export@ca-mi.itR
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