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Özellikler bildirisiz değiştirilebilir
İhbarsız özellikleri değiştirmeye yetkiliyiz
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1 Genel Açıklamalar
Temassız Vücut Kızıl Ötesi Termometre oda sıcaklığından 
bağımsız kişinin vücut ısısını ölçme amaçlı Tasarlanmıştır. 
Farklı cilt türleri ve kalınlıkları sonucu ısı değerleri değişkenlik 
gösterebilir. 
İç ortam ısısı yüksek derecede fark ettiğinde, kullanım öncesi 
vücut kızıl ötesi termometresi 15 ile 20 dakika oda içinde 
muhafaza edilmelidir. 

2 Emniyet Bilgileri
• Bu alet bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar için 
kullanılmalıdır. 
• Bu alet sadece 10°C ve 40°C arası ortamlarda kullanıl-
malıdır 
• Bu termometreyi >40°C veya <0°C gibi aşırı ortamlarda 
bulundurmayın.
• Bu termometreyi elektrik şoklarından uzak tutun 
• Bu aleti %85RH üzeri bağıl nem ortamlarında kullanmayın 
• Bu aleti kablosuz veya hücre telefonu gibi yüksek elektro-
manyetik alanların yakınında kullanmayın 
• Direk güneş ışığı dahil aleti su ve ısıdan muhafaza edin
• Aleti düşürmeyin ve çarpmayın ve hasarlı ise kullanmayın
• Alında saç teri, kasket veya atkı gibi unsurlar varsa ölçüm 
doğruluğunu etkileyebilir. 
• Ölçüm uzaklığını <5cm (<2in) olarak saptayın
• Vücut kızıl ötesi termometresi odada kullanım öncesi 15 
veya 20 dakika muhafaza edilmelidir
• Alında saç teri, kasket veya atkı gibi unsurlar varsa ölçüm 
doğruluğunu etkileyebileceği için dereceyi kulak memelerinin 
arkasına koyun
• Camını pamuk filizi ile %70 alkol ile ıslatarak temizleyin
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3 Özellikleri 
• Temassız kesin ölçüm 
• Dahili lazer gösterge 
• Kullanıcının C° veya F° tercihi
• Otomatik seçim değer aralığı ve Gösterge Kararlılığı 0.1°C 
(0.1 °F)
• Otomatik Değer Tutuş ve Otomatik Kapama
• Alarm Değer ayarı (alarm ön tanımlı değeri 36.5°C (97.7°F)
Talimat: üniteyi açın ve 3 saniye “MOD” tuşuna basın, LCD “F1” 
gösterir. “MOD” komutuna tekrar basın 36.5 değeri girin (ön 
tanımlı alarm ayarı) aşağı ve yukarı okuna basarak değeri 
azaltıp arttırın, ayarı tamamlayabilmek için ölçüm tuşuna basın. 
• Vücut ve ortam ısılarının seçimi 
 Talimat: “F1” girişi için üniteyi açın ve 3 saniye “MOD” 
komutuna basın 
Yukarı okuna basarak “F4” grin. “VÜCUT” ve “SÖRF” işlevini 
seçebilmek için “MOD” komutuna tekrar basın, ayarı tamamlay-
abilmek için ölçüm donanımına basın. 
• LCD göstergesi tekrar yanar
• Son 32 ölçüm hafızaya alınır   

4 Kullanım amacı
• Temassız Vücut Kızıl Ötesi Termometresi insan vücuduna 
dokunmadan bebekler ve yetişkinlerde vücut yüzeyi ve alından 
ateş ölçme amaçlı tasarlanmıştır. ASTM 1965-1988 ile uyum 
içinde ev ortamlarında tüketiciler tarafından kullanılır.
• Hasta Ateşini Aralıklar ile Belirleme amaçlı Kızıl Ötesi 
termometrelerinin standart özellikleri
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5 Kullanım öncesi önlemler 
• Güvenilir ve kalıcı değerler elde edebilmek için farklı 
ısılardaki ortamlarda kullanmadan evvel 15 ile 20 dakika 
kadar oda sıcaklığına ulaşması için Temassız Vücut Kızıl 
Ötesi Termometresini bekletmek gereklidir. 
• * Farklı cilt türlerine ve kesitlerine göre ısı farklılıkları 
yaşanacaktır 
• Termometre güneş ışığı veya suya maruz bırakmayın
• ki ölçüm arasında bir dakika ara bırakın   

Ölçüm Normal ısı °C Yöntemi Normal Isı °F
Rektasl 36.6 ya 38 97.8 e 100.4

Oral 35.5 a 37.5 95.9 a 99.5
Yardımcı 34.7 ye 37.3 94.4 e 99.1
Oriküler 35.8 e 38 96.4 e 100.4

Geçici (Termo Flaş) 35.8 e 37.8 96.4 e 100.0

Ölçüm Yöntemlerine Göre Normal ısılar 

Gün boyunca insan vücudu ısı değişir. Farklı koşullar da 
buna etki eder: yaş, cinsiyet, cilt türü ve kesiti

Yaşa Göre Normal Isılar
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6 Ayar 
1-Lazer okuma                  6-Alt tuşu
2-IR Algılayıcısı                 7-Mod (C° ve F°)
3-LCD Gösterge                8-Ölçüm Donanımı 
4-Arka Işık/Lazer Tuşu      9-Pil Kapağı
5-Yukarı Tuşu                   10-Tutucu 
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