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TermoPlus
Kontaktivaba infrapuna termomeeter



Ära mõõda temperatuuri pliidi või konditsioneeri lähedal.
Ära kausta termomeetrit õues. 

Kui on märkimisväärne muutus ümbritsevas temperatuuris, 
siis hoia termomeetrit vähemalt 30 minutit ruumis enne 
kasutamist. 

Kui termomeetrit ei ole üle 3-kuu kasutatud, siis eemalda patareid. 
Patareid võivad lekkida ja seadme rikkuda. 

EST

Termomeeter vastab järgnevatele rahvusvahelistele regulatiividele ja ohutusstandarditele:
ISO 13485:2016, ISO 14971:2012, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-11:2015, 
ISO 80601-2-56:2017, IEC 60601-1-2:2014, EN 1041:2008 



Toote omadused

LCD valgus pimedas ruumis ja digitaalne LCD ekraan

Multifunktsionaalne temperatuuri mõõtmine - kehalt, ruumist, toidult.

Salvestab viimased 32 mõõtmistulemust

Lihtsa ja mugava disainiga

Energiasäästlik - lülitub automaatselt välja minuti möödumisel

Töötab 2 x AA patareidega.

Tootele kehtib 1-aastane garantii alates ostu kuupäevast.

Tegemist on meditsiiniseadmega. 
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LCD display

Heli (on/off)nupp

Režiimi nupp

Mälu nupp

Start nupp (tööle 

panemine ja mõõtmine)

Andur

Nupp   Funktsioon

Seadme tööle panemine. Mõõtmise alustamine.

Heli seadistamine (on/off)

Mõõtmismeetodi valimine

Mõõtmismeetodi kinnitamine. Mõõtmistulemuste 

vaatamine (max 32).

Toote kirjeldus
EST



Ekraan

Keha temperatuuri režiim

Objekti temperatuuri režiim

Ruumi temperatuuri režiim

Madala akutaseme sümbol

Mõõdetav temperatuur

Mõõtühikud ( Celsius, Fahrenheit)

Mälu

Heli sisse/välja
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Enne kasutamist

Enne kasutamist pange seadmesse patareid.

Termomeetri tööle panek ja seadistamine

Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  

Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade kasutusvalmis.

Seadme käivitamisel on alati vaikimis keha temperatuuri mõõtmise režiim

Kui seadet ei kasutata minuti jooksul, siis lülitub see automaatselt välja.

Seadme välja lülitamiseks: vajutage            umbes 4-5 sekundit

Mõõtühiku muutmine 

Enne kasutamist pange seadmesse patareid.

Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  

Mõõtühiku muutmine 

Vajutage           3-4 korda, et vahetada mõõtühikut. Kui sobiv mõõtühik on valitud (C või F), siis vajutage 

et soovitud valik kinnitada.
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Heli seadistamine

Vajutage õrnalt          nupule.

Iga kord kui antud nuppu vajutade, heli lülitub sisse või välja

Kui ekraanil on nähtav             , siis nupule vajutades avaldub heli.  

Kui ekraanil ei ole nähtav              , siis nupule vajutades heli ei avaldu.

Termomeetrit tööle pannes on vaikimis alati heli sisse lülitatud. 

Keha temperatuuri mõõtmine

Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  

Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade on kasutusvalmis.

Seadme käivitamisel on alati vaikimis keha temperatuuri mõõtmise režiim

Hoidke termomeetrit 1-2cm kaugusel mõõdetavast kohast. Ideaalne mõõtmiskoht on märgitud 

pildil. Hoidke nuppu ca 2 sekundit all kuni ekraanile ilmub mõõdetav temperatuur.

1-2 cm kauguselt
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Ekraani 3 värvitooni

Roheline: 22 C-37.3 C

Kollane: 37.4 C-37.9 C

Punane: kõrgem kui 38 C/ madalam kui 22 C

o

o

o

o

o o

Mõõtmistulemuste kuvamine

Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  

Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade on kasutusvalmis.

Termomeeter salvestab automaatselt viimased 32 mõõtmistulemust.

Vajutage          . Termomeeter kuvab ekraanile viimased mõõtmistulemused. 

Iga uuesti vajutamine         nupule toob ekraanile eelneva mõõtmistulemuse.

Termomeeter salvestab üksnes kehatemperatuuri mõõtmistulemused.
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Objekti temperatuuri mõõtmine

Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  

Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade kasutusvalmis.

Vajutage õrnalt Start nuppu          või režiimi nuppu  

Seadme käivitamisel on alati vaikimis keha temperatuuri mõõtmise režiim

Vajutage õrnalt           nuppu  

Seade lülitub ümber objektilt mõõtmise režiimile.

Režiimi kinnitamiseks vajutage 

Hoidke termomeetrit 1-2cm kaugusel mõõdetavast kohast.

Ruumi temperatuuri mõõtmine

Termomeeter ei salvesta objekti 

mõõtmistulemusi

Ruumi temperatuuri mõõtmiseks tuleb valida              ikoon.

Vajutage õrnalt           nuppu kuni  

Seade lülitub ümber ruumi mõõtmise režiimile.

Režiimi kinnitamiseks vajutage 
Termomeeter ei salvesta ruumi mõõtmistulemusi
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Veateated

Ekraan Veateate kirjeldus Tõrkeotsing

Mõõdetud temperatuur ei ole lubatud 

temperatuuri vahemikus. 

Lubatud temperatuuri vahemik: 

16 C - 40 C
o o

Lase termomeetril seista umbes 30 minutit

ja seejärel proovi uuesti.

Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge (Hi)

või liiga madal (Lo).

Kehatemperatuuri mõõtmisvahemik:

22 C - 42.5 C

Objekti temperatuuri mõõtmisvahemik:

0 C - 100 C

o o

o o

Patarei on tühi. Vahetage patareid.

Pärast patareide vahetust

ilmub ekraanile hetkeks: 
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Patareide vahetamine

Seadmele sobivad AA patareid (2tk).

- Avage patarei korpus lükates seda alla poole (1)

Võtke välja vanad patareid ja asendage uutega.

- Jälgige,et patareid oleks seadmesse pandud õiget pidi.

Sulgege korpus.

Kasutatud patareisid ei tohi visata tava prügikasti.

Patareid tuleb viia kogumiskasti või jäätmejaama.

Hooldus

Termomeetri sensor on väga tundlik, mistõttu tuleb hoida see pidevalt puhas ning vältida kahjustada saamist.
Ära pane midagi anduri peale

Sensori puhastamiseks kasutada puuvillast alkoholiga riidelappi. (Puhastamiseks sobib ka Kidsmedi toode Puhtad pinnad).
Vältida seadme jätmist otsese päikesevalguse kätte. Hoiustada puhtas ja tolmuvabas kohas.
Ruumi temperatuur peaks olema 16 C - 40 C

o o

Jälgi, et termomeeter ei kuku maha.

Termomeeter ei tohi puutuda kokku veega ega muu vedelikuga.

Ära paranda ega ava termomeetri korpust iseseisvalt. Vastasel juhul ei kehti tootele garantii. 
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