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Dijital kızılötesi kulak termometresi kullanma kılavuzu 

 

 

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir. 
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Dijital kızılötesi kulak termometresini aldığınız için sizi tebrik ederiz. 

Dijital kızılötesi kulak termometresi uluslar arası standartlara göre test edilmiş ve en son teknoloji ile 

üretilmiş kaliteli bir üründür. Bu eşsiz teknoloji ile dijital kızılötesi kulak termometresi her ölçümde 

stabil, girişimsiz değer verir. Alet belirtilen ölçüm doğruluğunu garanti etmek için açıldığı zaman öz 

testi gerçekleştirir. 

Dijital kızılötesi kulak termometresi evde vücut ısısının periyodik ölçümü ve kontrolü için 

tasarlanmıştır. Her yaşta kişilerde kullanılabilir. 

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 

1. Güvenlik bilgileri 

 Dijital kızılötesi kulak termometresi doktor tavsiyesi yerine kullanılmamalıdır. 

 Termometre su geçirmez değildir. Asla prob kapağı olmadan sıvıya daldırmayınız. 

 Termometreyi amaçlanan kullanım haricinde kullanmayın. Çocuklarda kullanırken genel 

güvenlik tedbirlerine uyun. 

 Aleti direk güneş ışığından uzak tutun ve 10°C ila 40 °C (50°F ila 104°F) arasındaki sıcaklıkta 

kuru, tozsuz alanda muhafaza edin. 

 Ölçüm ucunda veya cihazda hasar belirtisi varsa termometreyi kullanmayın. Hasar görmüş ise 

cihazı onarmaya çalışmayın. En yakın müşteri hizmeti departmanı ile iletişim kurun. 

 Kulak kanalındaki kulak kiri düşük ısı değerine neden olabilir. Doğru ölçüm için ölçüm 

yaptığınız kişinin kulak kanalının temiz olmasından emin olun.  

 Dijital kızılötesi kulak termometresi kaliteli hassas parçalardan oluşur. Bu cihazı düşürmeyin. 

Ağır darbe ve çarpmadan koruyun. Cihazı ve ölçüm probunu bükmeyin. 

2. Özellikler  

Çoklu kullanım (geniş aralık ölçümü) 

Dijital kızılötesi kulak termometresi 0°C’den 100.0°C’ye kadar (32.0°F ila 212.0°F) geniş ölçüm aralığı 

özelliği sunar, ürün vücut ısısını ölçmek için kulak termometresi olarak kullanılabilir aynı zamanda 

aşağıdaki objelerin yüzey sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir: 

 Biberondaki süt yüzeyinin sıcaklığı 

 Bebek banyosunun yüzey sıcaklığı 

 Ortam sıcaklığı  

1 saniyede ölçüm 
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Yeni kızılötesi teknoloji kulak ısısının sadece 1 saniyede ölçülmesine imkan tanır. 

Doğru ve güvenilir  

İleri kızılötesi sensörlü benzersiz prob takımı yapısı tam kalibrasyon süreci sağlar, cihaz da çok doğru 

ve güvenilir kulak ısısı ölçümü sağlar. 

Kullanımı kolay  

 Ergonomik tasarım kolay ve basit kullanım sağlar. 

 Dijital kızılötesi kulak termometresi müdahaleye neden olmadan uyuyan çocukta bile 

kullanılabilir. 

 Dijital kızılötesi kulak termometresi çocuklarda kolay ve keyifli bir şekilde kullanılabilir. 

 Dijital kızılötesi kulak termometresi çocuklar için rektal termometreden daha az zararsız ve 

oral termometreye göre kullanımı daha zevklidir. 

Oto-ekran belleği 

Ürün açıkken 2 saniye otomatik olarak son değer görüntülenir. 

Güvenli ve hijyenik 

 Kırık cam veya cıva yayılımı riski yoktur 

 Tamamen çocuklarda güvenilir 

 Termometre ucu alkolle ıslatılmış pamuk bez ile temizlenebilir. Termometre tüm aile 

tarafından kullanılmak üzere tamamen hijyenik şekilde temizlenmelidir. 

Ateş alarmı 

Hastanın ateşi olabileceği 10 kısa bip sesi ile belirtilir. 

3. Konfigürasyon özellikleri 

1. Prob  

2. Çalıştırma düğmesi 

3. LCD ekran  

4. Açma/kapama düğmesi 

5. Pil kapağı  
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4. Dijital kızılötesi kulak termometresi kulak ısısını nasıl ölçer 

Dijital kızılötesi kulak termometresi, kulak zarından ve etraftaki dokudan yayılan kızılötesi enerjiyi 

ölçer. Bu enerji lenslerle toplanır ve ölçülen değere dönüştürülür. Kulak zarından direk elde edilen 

(timpanik membran) değer en doğru kulak ısısını verebilir. Kulak kanalının etrafındaki dokuda yapılan 

ölçümler düşük değerler verebilir ve yanlış ateş tanısı ile sonuçlanabilir. 

Yanlış ölçümü engellemek için: 

 Açma/kapama düğmesine basarak termometreyi açın. 

 Bir bip duyulduktan sonra (ve ısı ölçek ikonu yanıp söndüğü zaman) kulağın orta kısmını 

geriye ve yukarı çekerek kulak kanalını düzeltin. 

 Probu kulak kanalına koyun, Start düğmesine basın ve probu termometre ölçümün 

tamamlandığını belirtmek için bip sesini çıkarana kadar kulakta tutun. 

Dijital kızılötesi kulak termometresi klinik olarak test edilmiş ve bu kullanma kılavuzuna göre 

kullanıldığı zaman güvenli ve doğru olduğu kanıtlanmıştır. 

5. Kontrol ekranları ve semboller 

LCD ekranı LCD anlamı Açıklama 
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Tüm segmentler görüntülenir  Cihazı açmak için açma/kapama 

düğmesine basın, tüm 

segmentler 2 saniyede 

görüntülenecektir.  

 

Belek  Son değer 2 saniyede otomatik 

olarak ekranda 

görüntülenecektir.  

 

Hazır  Cihaz ölçüme hazırdır, °C veya 

°F ikonu yanıp sönecektir. 

 

Ölçüm tamam  Değer LCD ekranda yanıp sönen 

°C veya °F ikonu ile 

görüntülenecektir, cihaz 

sonraki ölçüme hazırdır.  

 

Kulak sıcaklığı dışında gösterge  Çapraz kulak ikonu değer 32.0 

ila 42.2 °C dışında ise (89.6 ila 

108.0 °F) LCD ekranda görülür 

 

Düşük pil göstergesi  Cihaz açık ise pil ikonu 

kullanıcının pili değiştirmesini 

hatırlatmak için yanıp sönmeye 

devam edecektir.  

  

6. Kullanma talimatları  
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Açma/kapatma düğmesine basın. LCD 2 saniyede 

tüm segmentleri gösterecek şekilde 

etkinleşecektir.  

 

Son ölçüm değeri “M” ikonu ile iki saniye 

otomatik olarak görüntülenecektir. 

 

°C veya °F ikonu yanıp sönüyorsa bip sesi duyulur 

ve termometre ölçüme hazırdır 

 Kulak kanalını kulağı yukarı ve aşağı çekerek 

kulak zarının açık görünümünü görmek için 

düzleştirin. 

 1 yaşın altındaki çocuklar için 

- Kulağı geri çekin 

 1 yaşın üstündeki ve yetişkinler için 

- Kulağı yukarı ve geri çekin 

 Kulağı hafifçe çekerek probu kulak kanalına 

sokun, başlat düğmesine basın. Düğmeye 

basmayı bırakın ve bip sesini bekleyin. Bu 

gösterge ölçüm sonunu doğrular. 

 

Termometreyi kulak kanalından alın. LCD’de 

ölçülen ısı görüntülenir.  

 

Not: 
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Hastanın ateşi olabileceğine dair uyarı vermek için ısının 37.5°C (99.5°F)’tan yüksek olduğu zaman 10 

kısa bip duyulacaktır. Doğru değeri sağlamak için 3-5 sürekli ölçümden sonra en az 30 saniye bekleyin. 

Prob ucunda kulak kirinin toplanması daha az doğru ısı değeri veya kullanıcılar arasında çapraz 

enfeksiyon ile sonuçlanabilir. Bundan dolayı probun her ölçümden önce temizlenmesi çok önemlidir. 

Temizlik için(temizlik ve saklama) bölümündeki talimatlara uyunuz. 

Prob ucunu alkolle temizledikten sonra bir sonraki ölçümden sonra termometrenin çalışma referans 

sıcaklığına ulaşmasına imkan tanımak için 5 dakika beklemek gerekmektedir. 

 Bebek için kulağın yukarıda olması için bebeğin düz yatması en iyi olacaktır. Daha büyük 

çocuk veya yetişkin için, hastanın arkasında ve biraz yanında durmak en iyisi olacaktır. 

 Ateşi her zaman aynı kulaktan ölçün çünkü ısı değerleri sağ kulaktan sol kulağa farklılık 

gösterebilir. 

 Uyuduktan sonra kulak ısısını ölçmek için birkaç dakika bekleyin. 

 Aşağıdaki durumlarda aynı kulaktan üç ısı ölçümü yapılması ve en yükseğin değer olarak 

alınması tavsiye edilir. 

1. Yeni doğan bebekler ilk 100 gün içinde 

2. Üç yaşın altındaki riskli bağışıklık sistemine sahip ve ateşin olup olmamasının kritik olduğu 

çocuklar 

3. Kullanıcı aleti kullanmayı öğrenene ve tutarlı değerler elde edilene kadar IR termometreyi 

kullanmayı öğrendiği zaman. 

7. Fahrenheit’dan Santigrada yada tam tersine geçiş 

Dijital kızılötesi kulak termometresi ısı ölçümlerin Fahrenheit veya Santigrat olarak gösterebilir. °C ve 

°F arasında ekranı değiştirmek için  cihazı kapatın, 5 saniye başlat düğmesine basın, 5 saniye sonra 

başlat düğmesine basmayı bıraktıktan sonra geçerli ölçüm ölçeği (°C veya °F ikonu)  ekranda yanıp 

sönecektir. Ölçüm ölçeğini tekrar başlat düğmesine basarak °C ve °F arasında değiştirebilirsiniz. 

Ölçüm ölçeği seçildiği zaman 5 saniye bekleyin, cihaz ölçüm moduna otomatik olarak geçecektir. 

8. Hata mesajları 

Ekran  Ekranın anlamı  Olası neden ve arızanın çözümü 
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Ölçülen ısı çok yüksek  Ölçülen ısı 100°C veya 

212°F’den yüksek ise  

ile birlikte  

görülür 

 

Ölçülen ısı çok düşük  Ölçülen ısı 0°C veya 32.0°F’den 

düşük olduğu zaman  ile 

birlikte (L) görüntülenir. 

 

Ortam sıcaklığı çok yüksektir  Ortam sıcaklığı 40.0 ° veya 

104.0°F’den yüksek olduğu 

zaman (H) görüntülenir 

 

Ortam sıcaklığı çok düşük Ortam sıcaklığı 10°C veya 

50.0°F’den düşük ise (L) 

görüntülenir 

 

Hata fonksiyonu ekranı  Sistemde arıza olduğu zaman 

 

Boş ekran  Pilin doğru yüklü olup 

olmadığını kontrol edin. Aynı 

zamanda kutupluluğu (+) ve (-) 

kontrol edin. 

 

 

Bitmiş pil göstergesi  Sabit pil ikonu ekranda 

görülüyorsa pillerin hemen 

değiştirilmesi gerekir.  



10 
 

9. Temizlik ve depolama  

Termometre gövdesini ve ölçüm probunu temizlemek için alkolle nemlendirilmiş (%70 izopropil) 

pamuklu bez veya alkollü temizleme bezi kullanın. Termometrenin içine sıvı girmemesine dikkat edin. 

Asla temizlik için aşındırıcı temizlik maddeleri, tiner veya benzen kullanmayın ve cihazı suya veya 

diğer temizlik sıvılarına daldırmayın. 

LCD’nin yüzeyinin çizilmemesine dikkat edin. 

Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacak ise pil sızıntısından zarar görmesini engellemek için pilleri 

çıkarın. 

10. Teknik özellikler 

Tip  Dijital kızılötesi kulak termometresi 

Ölçüm aralığı  Vücut ısısı: 32.0 ila 42.9°C (89.6 ila 109.2°F) 

 Geniş ısı: 0 ila 100.0°C (32.0 ila 212.0°F) 

Doğruluk (laboratuar) ±0.2°C, 32.0 ila 42.9°C (±0.4°F, 89.6 ila 109.2°F) 

 ±1°C, 0 ila 31.9°C, 43.0 ila 100.0°C (±2°F, 32.0 ila 

89.5°F, 1093. İla 212.0°F) 

Ekran  0.1°C (0.1°F) gösterge birimi ile sıvı kristal ekran 

Akustik   Cihaz açıldığında ve ölçüme hazır 

olduğunda 1 kısa “bi” sesi 

 Ölçüm tamamlandığında: 1 uzun bip sesi 

 Sistem hatası veya arıza durumunda: 3 

kısa “bi” sesi 

Bellek  Cihaz açık olduğu zaman en son ölçülen değer 

otomatik olarak görüntülenir 

Nite Glow (opsiyonel)(gece aydınlığı)  Ekran cihaz açıkken 4 saniye aydınlık 

olacaktır 

 Ölçüm tamamlandığı zaman ekran 5 

saniye daha aydınlık olacaktır.  

Çalışma sıcaklığı  10 ila 40°C (50 ila 104°F) 

Saklama/taşıma sıcaklığı -25 ila 55°C (-13 ila 131°F) 

Otomatik kapanma  Son ölçüm yapıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra 

Pil “AAA” pil x 2 
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Boyutlar 155 mm (U) x 33 mm (G) x 45 mm (Y) 

Ağırlık  87 g (pille), 68.5 g (pilsiz)  

Standartlar  PrEN12470-5 ve ASTME-1965’in gerekliliklerine 

uyar.  

 

11. Pilin değiştirilmesi  

LCD ekranda yanıp sönen pil sembolü görüldüğü zaman pil bitmiş demektir. 

İşlem: Kapağı açın ve doğru yerleştirmeye dikkat ederek pilleri değiştirin. Yapılacak bir hata cihaza 

zarar verebilir ve garantisini geçersiz kılabilir. Asla şarj edilebilir pil kullanmayın. Tek kullanımlık pil 

kullanın.  
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