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INFORMAÇÕES DE USO E SEGURANÇA
INFORMAÇÕES PARA 1º USO: Para resultados estáveis e confiáveis. é essencial
verificar o termômetro infravermelho sem contato e trocar conforme necessário,
da seguinte maneira:

1° PASSO: Medir a temperatura de uma pessoa usando um termômetro
convencional; você receberá 37,5°C (99,5°F), por exemplo.

2° PASSO: Medir a temperatura da mesma pessoa usando o termômetro
infravermelho sem contato, mantendo a distância de 5 cm (2 polegadas) entre o
termômetro e a testa (tenha cuidado para remover qualquer obstáculo que
possa alterar a medição (cabelo, transpiraçâo etc.). Se obtiver  7,5°C (99,5°F), o
termômetro infravermelho está ajustado e pronto para uso. Se obtiver uma
temperatura mais baixa, 36,4°C (97,4°F), por exemplo, sua diferença é de 1,1 °C
(2,2°F), você deve ajustar a temperatura no termômetro infravermelho e
adicionar a diferença, ou seja, 1,1°C (2,2°F). Para fazer isso, pressione o botão
"MODE" por 3 segundos, a teta exibe F1, pressione "UP" até obter F2, pressione o
botão "MODE" novamente até obter 0,0. Pressione o botão "UP" para adicionar
a diferença em nosso exemplo, 1,1°C (2,2°F).

3° PASSO: Para verificar, meça a temperatura novamente usando o termômetro
infravermelho sem contato.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

• Esse dispositivo deve ser utilizado apenas para os fins descritos neste manual de instruções.
• Este dispositivo deve ser usado apenas em uma faixa de temperatura ambiente entre 10°C e
40°C
• Não exponha este termómetro a condições extremas de temperatura >40°C ou <0°C.
• Não exponha este termômetro a choques elétricos.
• Não use o dispositivo em umidade relativa superior a 85%.
• Não use o dispositivo próximo a grandes campos eletromagnéticos, como os encontrados em
telefones sem fio ou celulares 
• Mantenha o dispositivo longe da água e do calor, incluindo a luz solar direta.
• Não deixe cair nem bata no dispositivo e não use se estiver danificado.
• A precisão das medições pode ser afetada quando a testa é coberta por suor, boné ou
cachecol.
• Mantenha a distância de medição como <5cm (<2pol).
• Mantenha o termômetro infravermelho em ambiente fechado por 15 a 20 minutos antes de usar.
• A precisão das medições pode ser afetada quando a testa estiver coberta de suor ou outros
fatores. Neste caso, meça a temperatura atrás do lóbulo da orelha.
• Limpe o vidro com cotonete levemente umedecido em álcool 70%.

DESCRIÇÃO GERAL: 
O termômetro infravermelho sem contato foi especialmente projetado para medir a
temperatura corporal de uma pessoa, independentemente da temperatura ambiente.
Dependendo dos vários tipos de pele e espessura, pode haver diferença de temperatura.
Quando a temperatura interna apresenta uma diferença significativa. o termômetro
infravermelho deve ser colocado na sala por 15 a 20 minutos antes de usar.
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CARACTERÍSTICAS
• Medições sem contato precisas
• Ponteiro lazer incorporado
• Unidade selecionáveis pelo usuário ºC ou ºF
• Faixa de seleção automatica e resolução de tela 0,1 ºC(0,1 ºF)
• Armazenamento automático de Dados & Desligamento automático
• Defina o valor do alarme (o valor padrão do limite de alarme é 38ºC (100,4 ºF)
• Visor LCD com luz de fundo
• Memorizaçâo das últimas 32 medições.

USO PRETENDIDO
• O termômetro infravermelho sem contato foi projetado para medir a superfície corporal e a temperatura
da testa de bebés e adultos sem contato. Pode ser usado por consumidores em ambiente doméstico, de
acordo com a ASTM 1965-1988.
• Especificação padrão para termômetros infravermelhos para determinação intermitente
da temperatura do paciente.

PRECAUÇÕES ANTES DO USO
• Para obter resultados confiáveis e estáveis, ao mudar o ambiente para uma sala com uma diferença
significativa de temperatura, é recomendável deixar o termômetro infravermelho a essa temperatura
ambiente por 15 a 20 minutos antes de usar.
• Dependendo dos vários tipos e espessuras de pele, pode haver diferença de temperatura.
• Não exponha o termômetro á luz solar ou à água
• Permita um minuto de intervalo entre duas medições
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TEMPERATURAS NORMAIS DE ACORDO
COM O MÉTODO DE MEDIÇÃO

Medição 
Retal 
Oral 

Auxiliar 
Auricular 

Temporal (Thermo Flash) 

Temperatura Normal °C 
 36,6 a 38 

 35,5 a 37,5 
 34,7 a 37,3 
 35,8 a 38 

 35,8 a 37,8 

Temperatura Normal °F
 97,5 a 100,04

95,9 a 99,5
94,4 a 99,1

96,4 a 100,4
96,4 a 100,4

A temperatura do corpo humano varia ao longo do dia. Também pode ser influenciada por
vários fatores externos: idade, sexo, tipo e espessura da pele.

Idade 
0-2 anos 
3-10 anos 
11-65 anos 
>65 anos 

Temperatura °C 
36,4 a 38 
36,1 a 37,8 
35,9 a 37,6 
35,8 a 37,5

Temperatura °F
97,5 a 100,4
97,0 a 100,0
96,6 a 99,7
96,4 a 99,5

TEMPERATURAS NORMAIS
DE ACORDO COM A IDADE
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1. Mira laser
2. Sensor Infra Vermelho
3. Tela LCD
4. Botão Luz de fundo /Lazer
5. Botão UP
6. Botão Down
7. Botão de modo (ºF/ºC) e som
8. Botão de medição
9. Tampa da pilha
10. Alça

CONFIGURAÇÃO
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CONDIÇÕES NORMAIS DE USO
Resolução da Tela: 0,1°C(0,1°F)
Temperatura de Operação: 10a400C(50a104°F)
Taxa de Umidade: <-85%
Potência: 3V
Dimensões: 88x42x175mm(PxLxA)
Peso: 122g (sem pilhas)

FAIXA DE MEDIÇÃO
Faixa de Medição: 32,Oa43.00C (90 a 109,4°F)
Precisão: ±0,3°C (0,54°F)
Distância de Medição: 5cm (2 pol)
Parada Automática: 10seg.

PRECISÃO DO TERMÔMETRO
32 a 39,5°C/93,2 a 96,6°F
±0,3°C/0,5°F

36 a 39°C/96,8 a 102,2°F
±0,2°C/0,4°F

39 a 42,5°C/102,2 a 108,5°F
±0,3°C/0,5°F

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

USO

• Coloque as pilhas.
• Para o primeiro uso ou ao inserir pilhas novas, aguarde 10 minutos para o aquecimento do aparelho.
• Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, quando você o ligar novamente, o
dispositivo testará primeiro a temperatura ambiente e atrasará a ativação por dois segundos.
• Aponte para a testa (veja o diagrama abaixo para o posicionamento), forme uma distância de 5 cm (2 pd),
pressione a tecla de medição, a temperatura será exibida imediatamente.
Certífíque-se de que não há cabelos, transpiraçâo, cosméticos ou boné cobrindo a testa.
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MEMÓRIA DE DADOS
Memoriza dados automaticamente após as medições de temperatura que serão exibidas no canto direito do LCD.
Pressione o botão "UP" ou "DOWN" para exibir a última medição de temperatura.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
1. Quando a energia das pilhas não for suficiente, o LCD exibirá “-+”. É necessária a substituição das 2 pilhas AAA.
2. Abra a tampa da pilha, retire as pilhas e coloque 2 * pilhas AAA, cubra o instrumento.

AVISOS
• O vidro protetor sobre a lente é a parte mais importante frágil do termômetro, tome muito cuidado.
• Limpe corpo com tecido de algodão, umedecido com água ou álcool a 70%.
• Não use pilhas de outros dispositivos.
• Não exponha o termômetro à luz solar ou à água.
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A tela exibe a mensagem "Hi"
Ao usar o termômetro infravermelho, a mensagem "Hl" é exibida na tela. A
mensagem "Hl" indica que a temperatura que você está testando está acima da
faixa de medição selecionada, acima de 43°C (109,4°F) no modo Corpo.

A tela exibe a mensagem "LO"
Ao usar o termômetro infravermelho, a mensagem LO exibida na tela. A temperatura
é analisada sob a faixa de medição selecionada, abaixo de 32°C (90°F) no modo
Corpo.

Se você tiver um dos seguintes problemas ao usar o termômetro infravermelho sem contato, consulte este
guia de solução de problemas para ajudar a resolver. Se o problema persistir, entre em contato conosco.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
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Razões para a exibição de mensagens LO

Leitura de temperatura dificultada pelo cabelo, transpiração 

Temperatura dificultada por um fluxo de ar

As leituras de temperatura estão muito próximas umas das
outras, o termômetro corporal não inicializou 

A distância de medição está muito longe 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Conselho

Verifique se não há obstruções antes de medir a temperatura

Verifique se não há fluxo de ar, pois isso pode interferir no sistema
infravermelho

Respeite a pausa de 15 segundos no mínimo entre duas leituras.
Recomenda-se uma pausa de 1 minuto

 Respeite a distância de medição (entre5cm e 2 polegadas)
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