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Εύκολο στη χρήση

Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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Το προϊόν μετράει τη θερμοκρασία του σώματος συλλέγοντας την υπέρυθρη
ακτινοβολία που εκπέμπει το μέτωπο. Είναι εύχρηστο και ακριβές. Αρκεί να
στρέψετε τον υπέρυθρο αισθητήρα στο μέτωπο και να πιέσετε το πλήκτρο
μέτρησης και το αποτέλεσμα της μέτρησης θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD
σε 0,5 δευτερόλεπτα. Το προϊόν ενδείκνυται για οικιακή χρήση και για χρήση
σε ιατρικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια ιατρική συσκευή κλάσης Β με
εσωτερική τροφοδοσία που ανήκει στο πλαίσιο εφαρμογής Β-τύπου. Η
κλάση προστασίας είναι IPXO. Στην Ευρώπη ταξινομείται ως προϊόν
κατηγορίας lla. Απαγορεύεται η λειτουργία κοντά σε εύφλεκτα αέρια,
οξυγόνο ή μείγματα υποξειδίου του αζώτου. Το προϊόν αποτελείται από τον
υπέρυθρο αισθητήρα, τον επεξεργαστή, το πλήκτρο, το βομβητή, την οθόνη
LCD και τη μπαταρία.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό χρήστη ώστε να
ενημερωθείτε για όλες τις πληροφορίες ασφαλείας.

5.Περιγραφή ………………………………………............…......…4
4
6.Επεξήγηση συμβόλων … … … … … … ………………............5
5
7.Πλήκτρα ……………………………………………......................6
6
8.Ρυθμίσεις …………………………………………………………..6
6
9.Χρήση …………………………………………….........................9
9
9.1 Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος……………………………..9
9

2. Βασική αρχή λειτουργίας
Όλα τα αντικείμενα εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία της οποίας το
μέγεθος και μήκος κύματος εξαρτώνται από τη θερμοκρασία της επιφάνειας
του αντικειμένου. Το μήκος κύματος από το ανθρώπινο σώμα είναι 5~15 um.
Το παρόν προϊόν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της υπέρυθρης
ακτινοβολίας που λαμβάνει ο αισθητήρας, μετράει το μήκος κύματος και
προσδιορίζει με ακριβείς υπολογισμούς τη θερμοκρασία του σώματος.
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3. Χαρακτηριστικά του προϊόντος
● Αξιόπιστοι και ακριβείς αισθητήρες υπερύθρων
● Καλές επιδόσεις και ικανότητα προσαρμογής σε σύνθετα περιβάλλοντα
● Πατενταρισμένος σχεδιασμός του αισθητήρα για μέτρηση υψηλής ακρίβειας
● Λειτουργία με ένα πλήκτρο για μέτρηση θερμοκρασίας σώματος και αντικειμένων
● Συναγερμός πυρετού βάσει εξατομικευμένης ρύθμισης
● Μνήμη τελευταίας μέτρησης
● Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού
● Επιλογή C° ή F°
● Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας
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4.Τεχνικές παράμετροι

Μονάδα μέτρησης

5.Περιγραφή

°C/°F

Μέθοδος
μέτρησης

χωρίς επαφή

Απόσταση
μέτρησης

1cm～5cm
Σώμα

Εύρος μέτρησης

①

Αντικείμενα 0℃～100℃(32℉～212℉)

Ακρίβεια
μέτρησης

Πέραν (35-42)℃:±0,3℃/0,54℉
Μεταξύ 35-42）℃:±0,2℃/0,4℉

⑦
⑨

②
Σώμα

⑧

⑥

32℃～42,9℃(89,6℉～109,2℉)

Fn

③
⑤

④
⑩

Αντικείμενα ±1,0℃/1,8℉
Ανάλυση
οθόνης
Τροφοδοσία

Κατανάλωση
ενέργειας

Μνήμη
Ένδειξη
στάθμης μπαταρίας
Αυτόματη
απενεργοποίηση
Διαστάσεις
Βάρος
Συνθήκες
λειτουργίας

0,1 /0,1

DC 1,5VX2 (2AAA 7#)
Εκτός λειτουργίας ＜3uA
Σε κατάσταση λειτουργίας ＜26mA
32 αποτελέσματα
Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
Μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας

43mm *34 mm *155 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
76 gr (χωρίς μπαταρία)
16°C ~35°C (60,8 °F to 95°F) RH ≦ 85%
(χωρίς συμπίκνωση)

Συνθήκες
αποθήκευσης

- 25 °C ~ 55 °C(-13°F to 131 °F) ≦ 90%
(χωρίς συμπίκνωση)

Διάρκεια ζωής

5 έτη
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1.Οθόνη LCD
2.Θερμοκρασία σώματος
3.Θερμοκρασία αντικειμένου
4.Πλήκτρο λειτουργίας/Αλλαγή μονάδας μέτρησης
5.Πλήκτρο μέτρησης
6.Αισθητήρας υπερύθρων
7.Ετικέτα
8.Κάλυμμα αισθητήρα υπερύθρων
9.Λαβή
10.Κάλυμμα μπαταρίας
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6.Επεξήγηση συμβόλων

7.Πλήκτρα
Σώμα/＋

Περιγραφή
συμβόλου

Επεξήγηση

Σύμβολο

Εμφάνιση: χαμηλή στάθμη μπαταρίας,
αντικαταστήστε την μπαταρία
Μη εμφάνιση: επαρκής
στάθμη μπαταρίας

Ένδειξη στάθμης
μπαταρίας

Εμφάνιση: ο βομβητής είναι
απενεργοποιημένος, χωρίς ηχητική
ένδειξη

Ηχητική ένδειξη

Μη εμφάνιση: ο βομβητής είναι
ενεργοποιημένος, ηχητική ένδειξη
Λειτουργία μέτρησης
θερμοκρασίας σώματος
Λειτουργία μέτρησης
θερμοκρασίας αντικειμένου
Celsius

Τρόπος
λειτουργίας
Μονάδα μέτρησης

℃
℉

Fahrenheit
Τιμή θερμοκρασίας

Αριθμητική ένδειξη

Αποθηκευμένα δεδομένα μέτρησης

Μνήμη

Ασφαλής απόρριψη
Συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήστη
Προσοχή

Fn

Πλήκτρο μέτρησης

Αντικείμενο/－
Πλήκτρο λειτουργίας

MEM

Πλήκτρο λειτουργίας
Μενού ρυθμίσεων
Θερμοκρασία
σώματος/+
Θερμοκρασία
αντικειμένου/-

Περιγραφή λειτουργίας
Πιέστε για να προβάλετε τα αποθηκευμένα
δεδομένα μετρήσεων/Πιέστε παρατεταμένα
για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας
Προσαρμόστε τις παραμέτρους, προβάλετε
μετρήσεις και αποθηκευμένα δεδομένα με
φορά προς τα πάνω
Προσαρμόστε τις παραμέτρους, προβάλετε
μετρήσεις και αποθηκευμένα δεδομένα με
φορά προς τα κάτω

8.Ρυθμίσεις
Το προϊόν διαθέτει 5 ρυθμιζόμενες παραμέτρους: μονάδα μέτρησης
θερμοκρασίας, διακόπτης ηχητικής ειδοποίησης, ηχητική ειδοποίηση
της θερμοκρασίας, αντιστάθμιση της θερμοκρασίας και λειτουργία
μέτρησης. Η μέτρηση ρυθμίζεται από το αντίστοιχο πλήκτρο στη
συσκευή. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται μέσω του Μενού
ρυθμίσεων.
Πίνακας μενού ρυθμίσεων
Μενού
F-1

Συσκευή τύπου BF
F-2

Λειτουργία

“-”

“+”

Μονάδα
μέτρησης
θερμοκρασίας
Ηχητική
Μείωση κατά
ειδοποίηση
της θερμοκρασίας 0,1℃

Αύξηση κατά
0,1℃

Προεπιλεγμένη τιμή

Σχόλια

38℃

32℃-42,9℃

0,0℃

-2,0℃-2,0℃

Εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες
F-3
Αριθμός παρτίδας
Κατασκευαστής
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F-4

Αντιστάθμιση
προς τα κάτω Προς τα πάνω
της θερμοκρασίας κατά 0,1℃
κατά 0,1℃
Διακόπτης
ηχητικής
ειδοποίησης

Απενεργοποιημένο
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Ενεργοποιημένο

Ενεργοποιημένο

①
②
③

③
②
①

Fn

④

1

Θερμοκρασία σώματος

④

2

Θερμοκρασία αντικειμένου

3

Λειτουργία

4

Πλήκτρο μέτρησης

⑤

MEM

⑥
⑦

1

1

Μπαταρία

2

Λειτουργία μέτρησης
θερμοκρασίας σώματος/αντικειμένου

3

Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

4

Αριθμητική απεικόνιση

5

Σύμβολο αποθηκευμένης τιμής

6

Ήχος

7

Αποθηκευμένα δεδομένα

Ρύθμιση λειτουργίας μέτρησης θερμοκρασίας
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(Εικόνα 6)
1.Ρύθμιση αντιστάθμισης F-3

(Εικόνα 7)

Πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας ώστε να εισέλθετε στο μενού F3. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,0 °C. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «+» για
να αυξήσετε κατά 0,1°C (Εικόνα 8) και το πλήκτρο «-» για να μειώσετε κατά
0,1°C (Εικόνα 9).

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα
εικονίδια (Εικόνα 1). Για να ξεκινήστε τη μέτρηση θερμοκρασίας
επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα «+/-» (Εικόνα 2,3).
(Εικόνα 8)

(Εικόνα 9)

5

MEM

(ΕΙκόνα 1)
2

(Εικόνα 2)

(Εικόνα 3)

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας F-1

1.Ρύθμιση ηχητικής ειδοποίησης F-4
Πιέστε τέσσερις φορές το πλήκτρο λειτουργίας ώστε να εισέλθετε στο
μενού F-4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+/-» για να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση (Εικόνα
10,11). Πιέστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας για επιβεβαίωση και έξοδο από
το μενού.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Πιέστε παρατεταμένα (περίπου 2
δευτερόλεπτα) το πλήκτρο λειτουργίας ώστε να εισέλθετε στο
μενού F-1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+/-» για εναλλαγή μεταξύ
C° (Εικόνα 4) και F° (Εικόνα 5).
(Εικόνα 10)

(Εικόνα 11)

Σημείωση

(Εικόνα 4)
3

(Εικόνα 5)

Ρύθμιση ηχητικής ειδοποίησης της θερμοκρασίας F-2

Πιέστε δύο φορές το Πλήκτρο λειτουργίας ώστε να εισέλθετε στο μενού F-2. Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 38°C (Εικόνα 6). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+/-»
για να αυξομειώσετε κατά 0,1°C (Εικόνα 7).
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1. Η λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας σώματος χρησιμοποιείται για μέτρηση της
θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος όπως προκύπτει από την αντιστάθμιση της
θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος με αυτήν του ανθρώπινου σώματος
(μέτωπο).
2. Η λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας αντικειμένου μετράει τη θερμοκρασία στην
επιφάνεια του αντικειμένου και δεν αντιπροσωπεύει την εσωτερική θερμοκρασία του
αντικειμένου.
3. Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την απόσταση μέτρησης, τις διαφορές
στο δέρμα και άλλους παράγοντες, η αντιστάθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να
προσαρμοστεί μέσω των ρυθμίσεων αντιστάθμισης ώστε να διορθωθούν οι
διαφορές. Οι τιμές της προσαρμογής κυμαίνονται από -2,0°C έως 2,0°C.
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Π.χ. η θερμοκρασία που λαμβάνεται από τη συσκευή είναι 36,2 °C αλλά η
πραγματική θερμοκρασία του σώματος είναι 37,0 °C. Σε αυτή την περίπτωση, μπείτε
στο μενού F-3 και αυξήστε την αντιστάθμιση προς τα πάνω κατά 0,8 °C.
Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση και το αποτέλεσμα της μέτρησης θα αντιπροσωπεύει την
πραγματική

9.Χρήση
9.1 Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος

5. Αποφεύγετε τη χρήση του θερμομέτρου σε περιπτώσεις που
μόλις έχετε στεγνώσει τα μαλλιά σας, έχετε βραχεί από βροχή,
έχετε ιδρώσει ή φοράτε καλλυντικά. Μη πραγματοποιείτε μέτρηση
για 30 λεπτά μετά από την άθληση, το μπάνιο ή το γεύμα.

9.2 Μέτρηση θερμοκρασίας αντικειμένου

●
· Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στην
οθόνη εμφανίζονται όλα τα εικονίδια (Εικόνα 12). Αμέσως μετά τον ηχητικό
βόμβο, εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας (Εικόνα 13). Η
συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση μέτρησης της θερμοκρασίας.
●
· Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μέτρησης της
θερμοκρασίας του σώματος (Εικόνα 14).
· Στοχεύστε τον αισθητήρα κατακόρυφα στο μέτωπο σε απόσταση 1-5
●
εκατοστά (Εικόνα 15). Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης. Αφού ακουστεί ο ήχος
μετά από 0,5 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη το αποτέλεσμα της
μέτρησης.

● Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και
ξεκινήστε τη μέτρηση (Εικόνα 16).
● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μέτρησης
θερμοκρασίας αντικειμένου.
● Στοχεύστε τον αισθητήρα κατακόρυφα στο αντικείμενο σε απόσταση 15 εκατοστά (Εικόνα 15). Πιέστε το πλήκτρο μέτρησης. Αφού ακουστεί ο
ήχος μετά από 0,5 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη το
αποτέλεσμα της μέτρησης (Εικόνα 17).
● Το θερμόμετρο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30
δευτερόλεπτα αδράνειας.

Σημείωση
32,0 °C ≤ θερμοκρασία σώματος ≤ 37,4 °C : φυσιολογική θερμοκρασία
37,5 °C ≤ θερμοκρασία σώματος ≤ 37,9 °C : χαμηλός πυρετός
θερμοκρασία σώματος ≥ 38,0 °C : υψηλός πυρετός

Σημείωση
MEM

(Εικόνα 12)

(Εικόνα 13)

(Εικόνα 14)

1-5cm

Σημείωση

(Εικόνα 15)

1. Βεβαιωθείτε πριν τη μέτρηση ότι ο αισθητήρας και η εσωτερική
κοιλότητα είναι καθαρά.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε περιβάλλον με σταθερή θερμοκρασία.
Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αλλάξει υπερβολικά, π.χ. από
εξωτερικό χώρο σε εσωτερικό, περιμένετε 10 λεπτά πριν
πραγματοποιήσετε τη μέτρηση.
3. Μη μετράτε τη θερμοκρασία του σώματος αμέσως μετά από μέτρηση
εξαιρετικά υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας. Περιμένετε 10 λεπτά πριν
πραγματοποιήσετε τη μέτρηση.
Αν το αντικείμενο προέρχεται από περιβάλλον με θερμοκρασία πολύ
διαφορετική από αυτήν του χώρου μέτρησης, περιμένετε τουλάχιστον
μισή ώρα πριν πραγματοποιήσετε τη μέτρηση.
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(Εικόνα 16)

(fΕικόνα 17)

1.Αυτή η λειτουργία μέτρησης μετράει τη θερμοκρασία στην επιφάνεια
του αντικειμένου και δεν αντιπροσωπεύει την εσωτερική θερμοκρασία
του αντικειμένου.
2.Διαφορετικά υλικά έχουν διαφορετικό δείκτη εκπομπής. Δώστε
προσοχή στον δείκτη εκπομπής του υλικού. Η προεπιλεγμένη τιμή
εκπομπής είναι 0,95. Διαφορετική ικανότητα εκπομπής μπορεί να
προκαλέσει απόκλιση μεταξύ της θερμοκρασίας μέτρησης και της
πραγματικής θερμοκρασίας. Π.χ στον ανοξείδωτο χάλυβα η
θερμοκρασία της μέτρησης θα είναι πολύ χαμηλότερη από την
πραγματική θερμοκρασία και ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος.

9.3 Τιμές εκτός του εύρους μέτρησης
Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος
Όταν η τιμή της μέτρησης είναι χαμηλότερη από 32 °C εμφανίζεται η ένδειξη Lo
(Εικόνα 18) και η ηχητική ειδοποίηση ηχεί τέσσερις φορές.
Όταν η τιμή της μέτρησης είναι υψηλότερη από 42,9 °C εμφανίζεται η ένδειξη Hi
(Εικόνα 19) και η ειδοποίηση ηχεί τέσσερις φορές.
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Μέτρηση θερμοκρασίας αντικειμένου
Όταν η τιμή της μέτρησης είναι χαμηλότερη από 0 °C, εμφανίζεται η ένδειξη Lo (Εικόνα
20) και η ειδοποίηση ηχεί τέσσερις φορές.
Όταν η τιμή της μέτρησης είναι υψηλότερη από 100 °C, εμφανίζεται η ένδειξη Hi
(Εικόνα 21) και η ειδοποίηση ηχεί τέσσερις φορές.
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 16 °C και υψηλότερη από
35 °C, εμφανίζεται η ένδειξη Er1 (Εικόνα 22) η οποία υποδεικνύει ότι η μέτρηση δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί ή ότι διακυβεύεται η ακρίβεια της μέτρησης.

(Εικόνα 18) (Εικόνα 19)(Εικόνα 20) (Εικόνα 21) (Εικόνα 22)

10. Αντικατάσταση της μπαταρίας
Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.
Τοποθετήστε 2 καινούριες μπαταρίες ΑΑΑ. Όταν ακουστεί η
ειδοποίηση δύο φορές, οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά.
Προσοχή στον προσανατολισμό των πόλων
(Εικόνα 23).

2. Καθαρισμός αισθητήρα και εσωτερικής κοιλότητας αισθητήρα:
Χρησιμοποιείστε ένα καθαρό, μαλακό πανί ή μπατονέτα εμποτισμένα με λίγο
καθαρό οινόπνευμα και καθαρίστε με απαλές κινήσεις τον αισθητήρα. Αφήστε
το οινόπνευμα να εξατμιστεί εντελώς και, στη συνέχεια, σκουπίστε.
● Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι οι
μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά.
● Αποφύγετε την επαφή του θερμομέτρου με οποιοδήποτε υγρό καθώς και την
έκθεσή του σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
● Αποφύγετε καταστάσεις κατά τις οποίες η συσκευή μπορεί να πέσει,
χτυπηθεί ή φθαρεί από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Απαγορεύεται η
αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα.
● Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
● Συνιστάται να εξασκηθείτε στη χρήση της συσκευής και να εξοικειωθείτε με
τις διάφορες λειτουργίες. Μην αλλάζετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
● Τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν υποκαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
● Δεν απαιτείται κάποια διαδικασία συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής της
συσκευής. Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα στη
λειτουργία, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή.

12. Επίλυση προβλημάτων
Πρόβλημα

Σημείωση
1. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε τις διαρροές.
Θυμηθείτε ότι απαγορεύεται η απόρριψη παλιών μπαταριών στη φωτιά.
2. Παρακαλούμε να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες με ασφάλεια
σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.

Εμφανίζεται η
ένδειξη “Lo” ή “Hi”

+

+

-

(Εικόνα 23)

11. Συντήρηση

● Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή, καθώς προορίζεται για συχνή χρήση.
● Διατηρείτε τον αισθητήρα και την εσωτερική κοιλότητα καθαρά ώστε να
αποφύγετε το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η ακρίβεια της μέτρησης.
Τρόποι καθαρισμού
1. Καθαρισμός επιφάνειας: Χρησιμοποιείστε ένα καθαρό, μαλακό πανί ή
μπατονέτα εμποτισμένα με καθαρό οινόπνευμα ή νερό για να καθαρίσετε τη
συσκευή.

11

Η οθόνη δεν εμφανίζει
ενδείξεις ή οι ενδείξεις
δεν είναι ευδιάκριτες
Τα πλήκτρα δεν
λειτουργούν
Δεν υπάρχει ηχητική
ειδοποίηση
Η συσκευή
απενεργοποιείται κατά
την ενεργοποίηση

Επίλυση
1.Ελέγξτε το αντικείμενο της μέτρησης. Η ακρίβεια της
συσκευής δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε περιπτώσεις που
μετράτε τη θερμοκρασία μόλις έχετε στεγνώσει τα μαλλιά
σας, έχετε βραχεί, έχετε ιδρώσει ή φοράτε καλλυντικά.
2.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντιστάθμισης της θερμοκρασίας.
3.Ελέγξτε το περιβάλλον λειτουργίας. Η αλλαγή
περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της
μέτρησης. Εάν μετρήσετε ένα αντικείμενο με χαμηλή
θερμοκρασία αφού μόλις έχετε μετρήσει αντικείμενο με
υψηλή θερμοκρασία ή το αντίστροφο, στην οθόνη θα
παρουσιαστεί η ένδειξη σφάλματος. Σε αυτήν την
περίπτωση περιμένετε 20 λεπτά στο περιβάλλον που
σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση πριν
προχωρήσετε στη χρήση της συσκευής.
4.Ελέγξτε την απόσταση της συσκευής από το αντικείμενο
της μέτρησης (1-5 εκ.).
1.Ελέγξτε τις μπαταρίες. Διορθώστε εάν δεν είναι
εγκατεστημένες σωστά ή αντικαταστήστε.
2.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

Εγκαταστήστε ξανά τις μπαταρίες.
Ελέγξετε εάν οι ηχητικές ειδοποιήσεις είναι
ενεργοποιημένες στο μενού ρυθμίσεων.
Ελέγξτε τις μπαταρίες. Εγκαταστήστε ξανά εάν χρειαστεί.
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Πληροφορίες ΗΜΣ
Πίνακας 5

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή-Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Το μοντέλο IT-127 προορίζεται για λειτουργία στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που ορίζεται
παρακάτω. Ο χρήστης του μοντέλου IT-127 οφείλει να διασφαλίσει ότι η συσκευή λειτουργεί υπό τις
κατάλληλες συνθήκες.
Συμμόρφωση
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-οδηγίες
Δοκιμή εκπομπών
Το μοντέλο IT-127 χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για τις
εσωτερικές του λειτουργίες. Συνεπώς, οι εκπομπές RF είναι
Εκπομπές RF CISPR 11 Ομάδα 1
πολύ χαμηλές και η πιθανότητα παρεμβολής σε κοντινές
ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύ μικρή.
Εκπομπές RF CISPR 11

Κλάση Β

Αρμονικές εκπομπές,
πρότυπο IEC 61000-3-2

Δεν
εφαρμόζεται

Διακυμάνσεις
τάσης/εκπομπές

Δεν
εφαρμόζεται

Το μοντέλο IT-127 είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους
χώρους οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δημόσιο σύστημα
ηλεκτρισμού χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κατοικίες.

Πτώσεις
τάσης,
σύντομες
διακοπές
και
διακυμάνσεις
τάσης της
τροφοδοσίας,
πρότυπο
IEC 61000-4-11

(>95% πτώση )
για 0,5 κύκλους
40%
(60% πτώση )
για 5 κύκλους
70%
(30% πτώση )
για 25 κύκλους

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να
είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή
νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης
της συσκευής χρειάζεται συνεχή λειτουργία
Δεν
εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια διακυμάνσεων τάσης,
συνιστάται η συσκευή να τροφοδοτείται από
μια συνεχή πηγή τροφοδοσίας ή από
μπαταρία.

<5%
(>95% πτώση )
για 5 κύκλους

Μαγνητικά
πεδία
Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα
συχνότητας
πρέπει να βρίσκονται σε αντίστοιχα επίπεδα
ισχύος
με αυτά ενός τυπικού οικιακού, εμπορικού ή
(50/60 Hz),
νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
πρότυπο
IEC 61000-4-8
Σημείωση: Ως
ορίζεται η ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή της σταθμης
μέτρησης.
Πίνακας 5

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Πίνακας 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή-Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Το μοντέλο IT-127 προορίζεται για λειτουργία στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που ορίζεται
παρακάτω. Ο χρήστης του μοντέλου IT-127 οφείλει να διασφαλίσει ότι η συσκευή λειτουργεί υπό τις
κατάλληλες συνθήκες.
Δοκιμή
εκπομπών
Ηλεκτροστατική
εκκένωση
(ESD),
πρότυπο
IEC 61000-4-2

Δοκιμή κατά το
Συμμόρφωση
πρότυπο IEC60601
±2,±4,±6 kV
για εκκένωση
εξ επαφής
±2,±4,±8 kV για
εκκένωση από αέρος

±2,±4,±6 kV
για εκκένωση
εξ επαφής
±2,±4,±8 kV
για εκκένωση
από αέρος

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-οδηγίες
Τα πατώματα πρέπει να είναι από ξύλο,
τσιμέντο ή κεραμικά πλακάκια. Εάν τα
πατώματα είναι καλυμμένα με συνθετικά υλικά,
η σχετική υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον
30%.

Το μοντέλο IT-127 προορίζεται για χρήση στο κατάλληλο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που ορίζεται
παρακάτω. Ο χρήστης του μοντέλου IT-127 οφείλει να διασφαλίσει ότι η συσκευή λειτουργεί υπό τις
κατάλληλες συνθήκες.
Στάθμη δοκιμής
Στάθμη
Δοκιμές
κατά το πρότυπο
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον- οδηγίες
συμμόρφωατρωσίας
IEC 60601
σης
Φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας και κινητής
τηλεφωνίας RF, συμπεριλαμβανομένων των
καλωδίων, δεν πρέπει να βρίσκονται σε
απόσταση από οποιοδήποτε μέρος της
Αγωγιμότητα RF, 3Vrms
συσκευής ΙΤ-127 μικρότερη από αυτήν που
Δεν
πρότυπο
150kHz έως 80MHz εφαρμόζεται ορίζεται από την εξίσωση της συχνότητας του
IEC 61000-4-6
πομπού.
Προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού:
d=1,2 P

d=1,2 P 80MHz 800MHz
d=2,3 P 800MHz 2.5GHz
Όπου P ορίζεται ως η μέγιστη ισχύς εξόδου
του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού και d ως η
προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού σε
μέτρα (m). Οι δυνάμεις πεδίου από πομπούς
RF σταθερής λειτουργίας όπως καθορίζεται
από μελέτες σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο θα
πρέπει να είναι μικρότερες από τις τιμές της
στάθμης συμμόρφωσης b για κάθε αντίστοιχο
φάσμα συχνοτήτων. Ενδέχεται να σημειωθούν
παρεμβολές κοντά σε συσκευές που φέρουν
την ακόλουθη σήμανση :

±2 kV για
Ηλεκτρικά
Η ποιότητα της κύριας τροφοδοσίας θα πρέπει
εναλλασσόμενες
μεταβατικά
Δεν
να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή
φαινόμενα/ριπές, γραμμές τροφοδοσίας
εφαρμόζεται νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
πρότυπο
±1 kV για συνεχείς
IEC 61000-4-4 γραμμές τροφοδοσίας
±1 kV από γραμμή
Υπέρταση,
σε γραμμή
πρότυπο
IEC 61000-4-5 ±2 kV από γραμμή
σε γείωση<5%

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να
Δεν
είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή
εφαρμόζεται νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
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Ακτινοβολία RF,
πρότυπο
IEC 61000-4-3

3V/m
80kHz έως 2,5GHz
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Σημείωση 1: Στα 90MHz και 800MHz ισχύει το υψηλότερο φάσμα συχνότητας.
Σημείωση 2 : Οι οδηγίες αυτές μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζονται από την απορρόφηση και αντανάκλαση από κτήρια,
αντικείμενα και σώματα.
Οι δυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως βάσεις για ραδιόφωνα (ασύρματα), τηλέφωνα και
φορητά ραδιόφωνα, ερασιτεχνικά ραδιόφωνα, ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM, και τηλεοπτικές
εκπομπές δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την εκτίμηση του
ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που οφείλεται σε πομπούς σταθερής θέσης θα πρέπει να γίνει δοκιμή
σε μη ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Εάν οι δυνάμεις πεδίου στην τοποθεσία όπου λειτουργεί η συσκευή IT127 υπερβαίνει την τιμή της προβλεπόμενης στάθμης συμμόρφωσης RF, τότε η συσκευή θα πρέπει να
ελεγχθεί για τη σωστή λειτουργία. Αν παρατηρηθεί ανωμαλία στη λειτουργία, ενδέχεται να χρειαστεί η
λήψη μέτρων όπως η μετακίνηση της συσκευής σε διαφορετικό περιβάλλον ή η αλλαγή του
προσανατολισμού της.

14. Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελατών
Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση δωρεάν συντήρησης και επισκευής
ενός έτους.
Σημείωση : Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες και ζημίες που έχουν προκληθεί
από λανθασμένη χρήση ή απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης
αποσυναρμολόγησης.
Προσοχή
Παρακαλούμε να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς διότι θα τη χρειαστείτε σε
περίπτωση βλάβης.

15. Στοιχεία κατασκευαστή
Πίνακας 8
Προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ φορητού εξοπλισμού επικοινωνίας και κινητής
τηλεφωνίας RF και της συσκευής IT-127
Το μοντέλο IT-127 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπου οι διαταραχές λόγω
της ακτινοβολίας RF είναι ελεγχόμενες. Ο χρήστης της συσκευής IT-127 μπορεί να προλάβει τις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ φορητού
και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας RF (πομπούς) και του μοντέλου IT-127, η οποία προτείνεται
παρακάτω σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας που ορίζει ο
κατασκευαστής του.
Ονομαστική μέγιστη
ισχύς εξόδου
πομπού W
Ονομαστική
μέγιστη ισχύς
εξόδου

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού m

150kHz έως 80MHz
d=1,2 P

80MHz έως 800MHz
d=1,2
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P800MHz έως 2,5 GHz
d=2,3 P
2460

Για πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται στον πίνακα, η προτεινόμενη
απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με την εξίσωση της συχνότητας του
πομπού, όπου P ορίζεται η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού.
Σημείωση 1: Στα 80MHz και 800MHz ισχύει η προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού για το
υψηλότερο φάσμα συχνότητας.
Σημείωση 2 : Οι οδηγίες αυτές μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζονται από την απορρόφηση και αντανάκλαση από κτήρια,
αντικείμενα και σώματα.
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