Lūdzu, rīkojieties ar atkritumiem, kas radušies termometra iekārtās, pamatojoties uz

1.2 Piesardzība

pareizu metodi, un atbrīvojieties no instrumentiem, kad tie sasniedz tā kalpošanas laiku

● Lūdzu, izpildiet dažus norādījumus, kas tiek piedāvāti sadaļā Tīrīšana un apkope, lai
notīrītu termometru.

saskaņā ar vietējiem un valsts vides noteikumiem.
Lūdzu, izmantojiet atkritumus otrreizējai pārstrādei, ja pēc tam kvalificēts uzņēmums tos ir
atkārtoti izmantojis, lai samazinātu vides piesārņojumu.

atbilstoši vietējām atkritumu savākšanas prasībām.

pogu

kalibrēšanas režīmu

Mērot no pieres izstaroto siltumenerģiju un attiecīgi aprēķinot ķermeņa temperatūru, var

2.1.5 Paredzamie klīniskie ieguvumi

Displejs

Displeja mērījumu vērtība un simboli Aizsargājiet akumulatoru,

iegūt precīzus rādījumus, ja vien mērīšanas laikā tā tiek turēta 5 cm diapazonā.

Apakšējais apvalks

PCBA

Sensējošā zonde

Izmēra temperatūru

EMS grupa

B klase, 1. grupa

Iespējamie cēloņi

unšķīdumi

vai pilnvaroti maksas maksāšanas tehniskās apkopes dienesti.

iepakojumā). Visi bojājumi, ko izraisījusi nepareiza lietošana, akumulatora noplūde,
nedarbošanās atbilstoši prasībām vai termometra nodošana citiem lietotājiem, ir
Garantija beigusies.

Mitruma diapazons

Glabāšanas / transportēšanas mitrums: ＜ 95%

Darbības gaiss

Piezīme:

spiediena diapazons

Izvairieties no temperatūras mērīšanas, līdz 30 minūtes uzturaties telpā (mērāmajam

Eepromerror

objektam un infrasarkanajam pieres termometram vismaz 30 minūtes jābūt vienādā

Lūdzu, sazinieties ar
pēcpārdošanas serviss.

darba temperatūrā).
Mērot, turiet infrasarkano staru pieres termometru un pieri nekustīgu, nekustiniet
termometru, pirms atskan pēdējais pīkstiens.

7.1 Izmērītā temperatūra ir pārāk augsta
Kļūdas ziņojums

Nelietojiet bērna temperatūru tūlīt pēc zīdīšanas.

Izrādes nozīme

Iespējamie cēloņi

aizsardzība pret

Lūdzu, sazinieties ar

(2) Neveiksme, ko izraisa nomešana lietošanas vai apstrādes laikā. (3) Neveiksme
pienācīgas apkopes trūkuma dēļ.
(4) Nespēja darboties saskaņā ar pareizajām instrukcijām lietošanas instrukcijā
Neveiksme, ko izraisa nepareiza darbība, kā norādīts ekspluatācijas rokasgrāmatā utt.

tematiskais mērījums

pārāk augsts

(virs 43,0 ℃ / 109,4

pirms temperatūras mērīšanas.

dēļ: Remonta pakalpojums, kas pārsniedz garantiju, tiks attiecīgi iekasēts.

pēcpārdošanas serviss.

Rezultāts pārsniedz

temperatūra ir

fiziskas aktivitātes. Ja uz galvas ir cepure, lūdzu, noņemiet to un pagaidiet 10 minūtes

Aparatūras kļūda

unšķīdumi
Izmērītais ķermenis

Pirms temperatūras mērīšanas vai tās laikā neēdiet, nedzeriet un nedariet nekādas citas

Pakāpe

° F)

diapazona ierobežojums

Pēcpārdošanas pakalpojumu vienība: Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment
Izmērītais objekts
temperatūra ir

Pirms temperatūras mērīšanas, lūdzu, notīriet netīrumus vai matus uz pieres. Priekšējie
sprādzieni var izraisīt rādītāju paaugstināšanos. Pēc temperatūras mērīšanas pēc pieres

Co., Ltd.

Rezultāts pārsniedz
tematiskais mērījums

pārāk augsts

tīrīšanas pagaidiet 10 minūtes.

diapazona ierobežojums

(virs 100 ℃ / 212)

°F

Pēcpārdošanas dienesta adrese: BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park,

8. nodaļa Tīrīšana un apkope

Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen

Lūdzu, ņemiet temperatūru stingri saskaņā ar instrukcijām. Nepareiza novietošana var

Notīriet ar sausu, mīkstu drānu. Ja motors ir īpaši netīrs, noslaukiet to ar mitru un

ietekmēt temperatūras rādījumus.

izvilktu drānu un pēc tam nosusiniet ar sausu drāniņu. Dezinficējiet izstrādājumu tikai

7.2 Izmērītā temperatūra ir pārāk zema

tad, kad nepieciešams; dezinficēšanu ieteicams veikt, divas reizes noslaukot
izstrādājuma virsmu. ar dezinfekcijas līdzekli. Dezinfekcijai nemērcējiet un nelietojiet

Šādos apstākļos ieteicams trīs reizes izmērīt vienu un to pašu vietu un kā galīgo ņemt

Kļūdas ziņojums

augstāko.

uz ekrāna

Iespējamie cēloņi

Izrādes nozīme

1) Jaundzimušie bērni, kas jaunāki par 100 dienām.

Izmērītais ķermenis

2) Bērni līdz trīs gadu vecumam, ar zemu imunitāti un ļoti pakļauti drudzim uz veselību.

temperatūra ir

unšķīdumi

Rezultāts pārsniedz

pārāk zems

3) Lietotājs pirmo reizi iemācās izmantot pieres infrasarkano staru termometru, kuram ir

(zem 32,0 ℃ / 89,6)
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Izmērītais objekts
temperatūra ir

IP22

svārstības /

Nav piemērojams

mirgošana

īpaša lieta

°F

gāzi. Ieteicams lietot medicīnisko alkoholu.

°F

± 8 kV kontakts

± 8 kV kontakts

(ESD)

± 2 kV, ± 4 kV,

± 2 kV, ± 4 kV,

± 8 kV, ± 15 kV gaiss

± 8 kV, ± 15 kV gaiss

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

30 A / m

30 A / m

Specifikācija

IEC 61000-4-2

Produkta nosaukums

Infrasarkanais pieres termometrs

Elektriski ātri pārejošs

Produkta modelis

LFR30B

Izmērs

Apmēram 168,5 (L) mm x 36 (P) mm x 48 (A) mm Apmēram 95 g

/ pārsprāgt

IEC 61000-4-4
Pārspriegums

Svars

(ieskaitot akumulatoru)

IEC 61000-4-5

Displeja ekrāns

Segmentēts LCD displeja ekrāns

Īss sprieguma kritums

Enerģijas padeve

dc3V (2 baterijas, AAA)

Datu glabāšana

5 gadus var uzglabāt līdz 99 mērījumu komplektiem

pārtraukumi un
sprieguma svārstības
barošanas avota ievades līnijas IEC
61000-4-11

10.4 Produkta mērīšanas specifikācija

magnētiskais lauks

50Hz / 60Hz

50Hz / 60Hz

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Izstaro RF

10 V / m

10 V / m

IEC61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz 80% AM

80 MHz - 2,7 GHz 80% AM

pie 1 kHz

pie 1 kHz

IEC 61000-4-8
Diriģēts RF

Brīdinājums:

Parametrs

Specifikācija

● Ražotājs sniegs ķēžu shēmas, detaļu sarakstus, aprakstus, kalibrēšanas instrukcijas,
lai palīdzētu APKALPOŠANAS PERSONĀLAM detaļu remontā.

Mērīšanas stāvoklis

Pieres temperatūra (starp uzacīm) Axilla

Atsauces ķermeņa vieta
Mērījumu diapazons

32,0 ℃ ~ 43,0 ℃ （89,6 ° F ~ 109.4 ° F )

Izšķirtspēja

0,1 ℃ / 0,1 ° F

diapazona ierobežojums

nepieciešama atkārtota ķermeņa temperatūras mērīšana. Tīriet termometra apvalku un

Vienība

℃°F

Laboratorijas precizitāte

Starp 34 ℃ un 43 ℃, nepieciešama ± 0,3 ℃ Nepārsniedz šo

tematiskais mērījums

IEC61000-4-6

Minimālais mērījums

ūdenī vai citos jebkāda veida tīrīšanas šķīdumos.

PIEZĪME UT ir maiņstrāvas spriegums pirms testa līmeņa piemērošanas.

Vienu sekundi

laiks
Minimālais mērījums

diapazona ierobežojums

intervāls

15

Vienu sekundi

16

17

PRCHINA

9

28

28

0.2

EK REP

0.12

0.12

0,23

0.1

0,38

0,38

0,73

Uzņēmuma nosaukums: Lepu Medical (Europe) Cooperatief UA Uzņēmuma adrese:
Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, Nīderlande

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

divdesmit trīs

maksimālā izejas jaudas vatos ( W) saskaņā ar raidītāja ražotāju.

18

Fakss: +86 0755-86952278

0,01

1. piezīme: 80 MHz un 800 MHz frekvencēs piemēro augstāku frekvenču diapazonu. 2. piezīme: Šīs
vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētisko izplatīšanos ietekmē absorbcija un
atstarošana no struktūrām, objektiem un cilvēkiem.

diapazonu, nepieciešama ± 0,4 ℃

mazgāšanas līdzekli, atšķaidītāju vai benzola šķīdinātāju. Neiegremdējiet termometru

14

Atbilstības līmenis

Elektrostatiskā izlāde

Parametrs

d = 2,3 J

iepriekšējā tabulā, var noteikt ar vienādojumu attiecīgajā raidītāja frekvences slejā, kur P ir raidītāja

Pārbaudes līmenis

10.3. Produkta aparatūras specifikācija

Jaudas frekvence

sensoru ar spirta tamponu vai vates tamponu, kas iemērcts spirtā (70%), un esiet

IEC 60601-1-2

800 MHz ~ 2,5 GHz

d = 1,2 J

Raidītāja maksimālo izejas jaudu un ieteicamo atdalīšanas attālumu d metros (m), kas nav uzskaitīti

mērķiem.

Norādījumi un ražotāja deklarācija par elektromagnētisko
imunitāti

ūdens un

Ja nepieciešams, vispirms notīriet infrasarkano staru pieres termometru, kad

Rezultāts pārsniedz

pārāk zems

13

spriegums

mājas vajadzībām izmantojamas ēkas

spiediens: 70 kPa ~ 106 kPa

Produkta kalpošanas laiks

Pēcpārdošanas servisa tālrunis: 400-830-9392

uzmanīgs, lai izvairītos no šķidruma iekļūšanas termometrā. ir atļauts izmantot kodīgu

(zem 0 ℃ / 32,0)

zemsprieguma elektroapgādes tīklam, kas piegādā

Darba gaisa spiediens: 70 kPa ~ 106 kPa Glabāšanas gaisa

tematiskais mērījums

maz zināšanu par darbību un viņam neizdodas iegūt stabilus rādījumus.

Ja pacienti plāno ķermeņa temperatūru noteikt paši, iesakām mērīt kontaktu.

kaitīga iekļūšana

uzņēmumi un tie, kas tieši pieslēgti publiskajam

Imunitātes tests

uz ekrāna

Uzgaidiet dažas minūtes, pirms pēc pamošanās uzņemat temperatūru.

Mēs nesniegsim bezmaksas garantijas servisu par kļūmi, kas radusies lietotāja iemeslu

(1) Neveiksme, ko izraisījusi nesankcionēta produkta demontāža vai uzlikšana atpakaļ.

Darba mitrums: ≤ 85%

ieskaitot vietējās

Pulsa modulācija 217 Hz

Izrādes nozīme

Nav piemērojams

IEC 61000-3-2

80MHz ~ 800MHz

d = 1,2 J

WLAN 802.11a / n

uz ekrāna

emisijas

Uzglabāšanas / transportēšanas temperatūra: -20 ℃ ~ + 55 ℃

150 kHz ~ 80 MHz

5100 - 5800

Kļūdas ziņojums

raidītājs / W

5785

nacionālie noteikumi Mērīšanas tehnisko pārbaudi var veikt atbildīgās valdības aģentūras

reitings

Produkts ir piemērots lietošanai visās iestādēs,

Harmonika

Park Songbai Road, Xili Street, Nanshan District 518055 Shenzhen, Guangdong,

www.lepucare.com

frekvencēm / m

izejas jauda

B klase

Specifikācija
Darba temperatūra: 5 ℃ 40 ℃

Temperatūras diapazons

netraucē tuvumā esošās elektroniskās iekārtas.

5500

mērījumu tehnisko pārbaudi reizi divos gados, un tam ir jāatbilst piemērojamajam Vietējie

funkcijām, tāpēc emisijas ir ļoti zemas, un, visticamāk,

5240

Produkta garantijas laiks ir 2 gadi no pārdošanas datuma (izgatavošanas datumu skatiet

šaubas par tā precizitāti, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu. Mēs iesakām veikt

1. grupa

Ražotāja adrese: 3. grīdas ziemeļu puse, BLD 9 BaiWangxin High-Tech Industrial

Klientu apkalpošanas e-pasts: service@lepu-medical.com Vietne:

Atdalīšanas attālums dažādām raidītāja

Maksimums

2

9. nodaļa Garantijas apkalpošana
7.4 Citi kļūdu ziņojumi

Produkts izmanto radiofrekvenču enerģiju tikai iekšējām

10.2. Produkta vides specifikācija
Vide

Infrasarkanais pieres termometrs ir kalibrēts pirms piegādes no rūpnīcas. Ja jums ir

Norādījumi
RF emisijas

Shenzhen LEPU inteliģentais medicīnas aprīkojums Co, SIA

Tālr .: +86 0755-86952278

Elektromagnētiskā vide

CISPR 11

°F

7. nodaļa Traucējummeklēšana

Emisijas testa atbilstība

0.3

Pārnēsājamas iekārtas

0.3

Nepārtraukts

Kustības līmenis

saskaņā ar sakaru aprīkojuma maksimālā izejas jauda.

Pulsa modulācija 217 Hz

temperatūra, vecums, miega laiks, hormonālā gatavība un fiziskās aktivitātes.

Darbības režīms

Norādījumi un ražotāja deklarācija par elektromagnētiskajām
emisijām

traucējumi. Šī produkta klients vai lietotājs var novērst elektromagnētiskos traucējumus, izmantojot
minimālo attālumu starp pārnēsājamo un mobilo RF sakaru iekārtu (raidītāju) un zemāk ieteikto produktu

LTE josla 7

vienmēr ir saistīta ar mērījumu vietu. Ķermeņa temperatūras līmeni ietekmē arī darba

Iekārtas, kas piegādātas ar BF tipa iekšējo barošanu

Šis produkts ir paredzēts izmantošanai elektromagnētiskajā vidē, kuru kontrolē radiācijas radiācijas

b / g / n, RFID 2450,

40 ℃ / 104

nevaram vienkārši definēt, kāda temperatūra ir "normāla", jo ķermeņa temperatūra

Pircējam vai lietotājam jāpārliecinās, ka tas tiek izmantots šādā vidē.

Specifikācija

Parametrs

10

Ieteicamais attālums starp pārnēsājamo un mobilo RF sakaru iekārtu un
produktu

Bluetooth, WLAN, 802.11

ir augstāks par

iekšējā temperatūra, ti, ķermeņa iekšējā temperatūra, atšķiras no ādu, tāpēc mēs

10.1. Produkta drošības specifikācija

9

11. nodaļa EMS rokasgrāmata
Produkts ir paredzēts izmantošanai turpmāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē.

Pārvietot uz citu
aukstā istaba

8

7

2400 - 2570

standarta elektronisko termometru.
Darbības
temperatūra

10. nodaļa Produkta specifikācija

Trieciena aizsardzības pakāpe

5 ℃ / 41 ° F

Bērnu normālā temperatūra var sasniegt 37,7 ℃ vai 36,1 ℃. Lūdzu, apstipriniet to ar

6

Šoka aizsardzības veids

Pārvietot uz citu
siltā istaba

iespējota; nospiediet pogu vēlreiz, lai

2450

Darbības
temperatūra
ir zemāks par

vai pilnvaroti maksas maksāšanas tehniskās apkopes dienesti.

vienreiz mainītu skaņu; tiks atskaņots "bi" un skaņas ikona nodziest, kad skaņa ir

0.3

nacionālie noteikumi Mērīšanas tehnisko pārbaudi var veikt atbildīgās valdības aģentūras

Šobrīd atlaidiet pogu, tā pāriet skaņas iestatīšanas režīmā; nospiediet pogu "Atmiņa", lai

aptuveni 60 sekundes netiek veiktas nekādas darbības, iekārta automātiski izslēgsies.

2

Izņemiet baterijas, ja termometru ilgi neizmantosiet.

izdziest, uz pieres pastāvīgi mirgo gaismas diode, un iekārta ir gatava mērīšanai. Ja

Pulsa modulācija 18 Hz

unšķīdumi

vērtību grupu, iekārta nonāk mērīšanas gaidīšanas stāvoklī; šajā laikā apgaismojums iet

1. josla, 3,4, 25; UMTS

Izrādes nozīme

šajā režīmā, tiks dzirdēts" bi ".

apgaismojums, LCD ekrāns tiek parādīts pilnekrāna režīmā un parāda jaunāko atmiņas

GSM 1900; DECT; LTE

uz ekrāna

mērījumu tehnisko pārbaudi reizi divos gados, un tam ir jāatbilst piemērojamajam Vietējie

tas parādīs "- --- C + cilvēka ikona + skaņas ikona "; ja skaņa pašlaik ir ieslēgta, ieejot

Nospiediet pogu "IESLĒGT / IESLĒGT", pēc tam iedegas displeja aizmugures

1970. gads

šaubas par tā precizitāti, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu. Mēs iesakām veikt

Iespējamie cēloņi

4.3 Darba sākšana

GSM 1800; CDMA 1900;

Nepakļaujiet ierīci augstas temperatūras, augsta mitruma, putekļu vai tiešu saules
staru iedarbībai.

Kļūdas ziņojums

noteiktā svārstību diapazonā līdz 1 ℃ vienas dienas laikā. Turklāt cilvēka ķermeņa

11

pogu

5

7.3. Apkārtējā temperatūra ir ārpus diapazona

Cilvēka ķermenis var regulēt temperatūru, lai uzturētu normālu ķermeņa temperatūru

Iekārta automātiski izslēgsies, ja 60 sekundes nedarbosies.

3.2 Precīza un uzticama

1700. gads - 1990. gads

4.10 Atmiņas vaicājums

Pārslēdzieties starp ķermeņa režīmu un

4

6. nodaļa Kalibrēšana

℉

Režīma slēdzis

Nodrošiniet mērījumu precizitāti.

3

Infrasarkanais pieres termometrs ir kalibrēts pirms piegādes no rūpnīcas. Ja jums ir

℃ uz

var sevi normāli izpaust.

temperatūra, un rezultāts tiek parādīts LCD ekrānā.

mirgo kopā ar simbolu "M"; nospiediet un turiet atmiņas pogu vairāk nekā 4 sekundes, un

1845. gads

Aizsargāts pret cietiem svešķermeņiem, kuru biezums ir 12,5 mmφ un lielāks

2.1.4 Paredzētie lietotāji
Ierīci paredzēts izmantot medicīnas profesionāļiem vai neprofesionāliem cilvēkiem, kuri

Ar novatorisko infrasarkano staru tehnoloģiju tas var ātri izmērīt ķermeņa temperatūru
bezkontakta režīmā.

dzirdēts "bi" (ja skaņa ir atspējota, "bi" nav dzirdama), tas nozīmē, ka ir izmērīta virsmas

Izslēgšanas režīmā nospiediet un turiet pogu "Atmiņa", vispirms tiek parādīts "---- M", kas

1720. gads

Eiropas kopiena

Izdzēsiet saglabātās temperatūras vērtības. Konvertējiet no

gaismas plankums atrodas zirņu graudu izmēra robežās), kad vēlāk par 1S tiek
4.7 Skaņas slēdža iestatījumi

izlādējušās baterijas; pirms mērīšanas, lūdzu, nomainiet baterijas.

3.1 Ātri

aprīkojums)

pilnvarotais pārstāvis

Atmiņas poga

fokusēšanas gaisma, ātri noregulējiet atbilstošo attālumu (vēlams, ja fokusēšanas

komunikācijas

IP22

Sāciet mērīt temperatūru

apgaismojums ir sarkans, atgādinot augstu drudzi ar skaņu “Bi”, "Bi", "Bi".

OFFmeasurement", lai ieslēgtu termometru, pielīdziniet termometra sensoru

”Parādīšanās uz ekrāna norāda

RF bezvadu

lūdzu, veiciet vairāk mērījumu, kad viņi ir veseli.

4.13 Izslēgšana

Ierīce ir paredzēta pieaugušajiem un zīdaiņiem, izņemot priekšlaicīgi dzimušus.

Simbols "

28

Jums vajadzētu zināt normālu indivīdu ķermeņa temperatūru, kad viņi ir veseli, kas
palīdzēs precīzi spriest, vai viņiem ir drudzis. Lai iegūtu normālu ķermeņa temperatūru,

zemsprieguma simbols, un to nevar izmantot mērījumiem pirms bateriju nomaiņas.

Ieslēgšanas / izslēgšanas poga

atgādinot par zemu drudzi. Ja izmērītā temperatūra ir augstāka par 38,5 ℃, LCD fona

mērāmajam objektam, nospiediet pogu "ON / OFF mērīšana", iedegas attāluma

0.3

5. nodaļa Īpašas instrukcijas drošai lietošanai

ir ≥

Kad akumulatora spriegums ir mazāks par 2,60 V, pēc palaišanas parādīsies tikai

Ieslēdziet produktu.

Kad izmērītā temperatūra ir no 37,5 ℃ līdz 38,5 ℃, LCD apgaismojums ir dzeltens,

Pārslēdziet slīdes slēdzi uz kalibrēšanas režīmu, nospiediet pogu "ON /

Izņemiet baterijas, ja termometru ilgi neizmantosiet.

3. nodaļa Kāpēc infrasarkanais
Nepieciešams pieres termometrs?

Funkcija

2

2

1

4.12 Zema akumulatora indikators

Komponents

Pulsa modulācija 18 Hz

EK REP
Kataloga numurs

7.4 Citi kļūdu ziņojumi ....................................... 14

automātiski izslēgsies.

N/A

850, LTE 5. josla

● Jāizvairās izmantot šo aprīkojumu blakus vai sakrautam ar citu aprīkojumu, jo tas var
izraisīt nepareizu darbību. Ja šāda lietošana ir nepieciešama, jāievēro šī un citas
iekārtas, lai pārliecinātos, ka tās darbojas normāli.

7.3. Apkārtējā temperatūra ir ārpus diapazona ...................... 14

šajā laikā tas parāda "CLr + M", kas mirgo ar "Bi-Bi-Bi" skaņa. Pēc notīrīšanas iekārta

2.1.2 Kontrindikācija

Kad izmērītā temperatūra ir zemāka par 37,5 ℃, LCD apgaismojums ir zaļš.

4.9 Objekta temperatūras mērīšana

800, iDEN 820, CDMA

7.2 Izmērītā temperatūra ir pārāk zema ........................... 13

Autorizēts Norāda

Paziņotās institūcijas skaits

parādās, nospiediet ° F pogu "Atmiņa", lai bez maksas pārveidotu starp ℃ uz

Lūdzu, nejauciet vecās un jaunās baterijas, ja tās ir viena veida baterijas.

Medicīniska iekārta

CEMark un identifikācija

Atsauce

°F

Lūdzu, izmantojiet 2 AAA sārma baterijas.

GSM 800/900, TETRA

7.1. Pārāk augsta izmērītā temperatūra ....................... 13

tas parādīs "- --- C + cilvēka ikona + skaņas ikona "; nospiediet un turiet pogu 6 sekundes

Piezīme:

atsāknēšana, vienlaikus saglabājot iepriekšējos iestatījumus strāvas padeves pārtraukuma gadījumā

800 - 960

● Netālu no aktīvās HF ķirurģiskās iekārtas un magnētiskās rezonanses attēlveidošanai
paredzētās ME sistēmas RF pasargātās telpas, kur EM traucējumu intensitāte ir
augsta.

7. nodaļa Traucējummeklēšana .................................... 13

mirgo kopā ar simbolu "M"; nospiediet un turiet atmiņas pogu vairāk nekā 4 sekundes, un

Piezīme:

Pārskatiet saglabātās temperatūras vērtības. Iestatiet balsi.

Ražotājs

Izslēgšanas režīmā nospiediet un turiet pogu "Atmiņa", vispirms tiek parādīts "---- M", kas

Pēc noklusējuma tas pēc noklusējuma ir pašreizējais iestatījums

(3) Aizveriet akumulatora vāku.

to drīkst izmantot medicīnas profesionāļi vai patērētāji mājas apstākļos.

70kPa

6. nodaļa Kalibrēšana ............................ 13

ķermeņa temperatūra, un rezultāts tiek parādīts LCD ekrānā;

līdz ℃ vai

930

Atmosfēras spiediens

Izlietošanas datums

(1) Atveriet akumulatora vāku.

turētāja +, - stabiem.

Cpuupn! Tifmm

2.1.3 Paredzētā pacientu populācija

106 kPa

infrasarkanā pieres termometra aizmugurē. Akumulatora uzstādīšanas darbības ir šādas:

(2) Ievietojiet akumulatoru un turiet akumulatora +, - stabus vienā līnijā ar akumulatora

rokasgrāmata

elektroniskām ierīcēm

līmeni.

Co., Ltd. vai aģenta izplatītāju.

ķermeņa temperatūras mērīšanai jebkura vecuma cilvēkiem bez saskares ar ķermeni, un

par 1S dzirdams "bi" (ja nav izslēgta skaņa, "bi" nav dzirdams), nozīmē, ka ir izmērīta

Kalibrēšanas režīms, testa režīms, parāda sensora tieši izmērīto temperatūru un tiek

4.6 Vienības slēdzis

Pirmais solis pēc izpakošanas ir akumulatora ievietošana. Akumulatora turētājs atrodas

870

Skatiet instrukciju

vai MRI ierīces. traucējumus, jo tie var izstarot augstāku elektromagnētiskā starojuma

5. nodaļa Īpašas instrukcijas drošai lietošanai ........ 12

trūkums, lūdzu, savlaicīgi sazinieties ar Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment

Infrasarkanais pieres termometrs ir infrasarkanais termometrs, kas paredzēts cilvēka

noregulējiet atbilstošo attālumu (vēlams, ja divi koncentriski apļi pārklājas), kad vēlāk

rezultāts norāda ekvivalento temperatūru mērījumu atskaites daļai.

izmantots, lai pārbaudītu laboratorijas precizitāti.

4.2 Uzstādiet vai nomainiet baterijas

810

Nav soli

Norādījumi par iznīcināšanu

bezvadu mājas tīkla ierīces, mobilie tālruņi, bezvadu telefoni un to bāzes stacijas, rācijas

4.13 Izslēgšana ................................................ ............. 11

1

IMUNITĀTE

attiecīgajām EMS prasībām. Iespējams avots ir bezvadu sakaru iekārtas, piemēram,

galvenais dzinējs

※ Produktu iepakojumā jābūt iepriekš aprakstītajiem priekšmetiem. Ja rodas kāds

2.1 Paredzētais mērķis
2.1.1. Medicīniskās indikācijas

pozīcijai starp uzacīm 5 cm attālumā no pieres, nospiediet pogu "Ieslēgšanas /

Ķermeņa temperatūras režīms, ti, darba režīms un regulēšanas režīms, izmērītais

kondensāciju, tādā gadījumā nav atļauts izmantot, pirms kondensāts pazūd.

OSTA

4.12 Zema akumulatora indikators ............................................ 11

1

APSKATS

pārliecinieties, vai visas ārējās ierīces, kas darbojas termometra tuvumā, atbilst

2. nodaļa Produkta apraksts

izslēgšanas mērīšana", lai ieslēgtu pieres termometru, izlīdziniet termometra sensoru

Pārslēdziet slīdes slēdzi, lai izvēlētos temperatūras mērīšanas / kalibrēšanas režīmu.

Pārvietojot aprīkojumu citā vidē, temperatūras vai mitruma starpība var izraisīt tā

9

Ierobežot četrstāvu

5

2 baterijas, AAA 1,5 V

Izgatavošanas datums

Sērijas numurs

● Elektromagnētiskais lauks var traucēt pareizu termometra darbību.

1

0.3

4.9 Objekta temperatūras mērīšana ..................... 10
4.11 Atmiņas dzēšana ............................................... .... 11

Trausls, rīkojieties uzmanīgi

BF tipa pielietotā daļa

Daudzums

Lietošanas instrukcija, ieskaitot garantijas talonu un
atbilstības sertifikātu

Ieslēgts Izslēgts

pogu

4.5 Režīma slēdzis

komponentus un pārbaudiet tos pa vienam pret iepakojuma saraksts.

2

● Kad ierīce tiek lietota, tuvumā nedrīkst atrasties lieljaudas ierīces, piemēram,
augstsprieguma kabeļi, rentgena aparāts, ultraskaņas aprīkojums un elektrieris.

Sargāt no saules gaismas

bojājumi, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar pārvadātāju. Pareizi atveriet iepakojumu,

Pulsa modulācija 217 Hz

Turiet sausu

droši izmērīt pieres temperatūru. Lūdzu, pareizi saglabājiet lietošanas instrukciju.

4.10 Atmiņas vaicājums ............................................... ... 11

Uz augšu

4.8 Ķermeņa temperatūras mērīšana

izslēgšanas mērīšana", šajā laikā iedegas attāluma fokusēšanas gaisma, ātri

Pirms izpakošanas, lūdzu, rūpīgi pārbaudiet iepakojuma korpusu. Ja tiek konstatēti kādi

LTE josla 13,17

● Operators nedrīkst vienlaikus pieskarties akumulatora tvertnei un pacientam.

8. Zīme aiz komata

704 - 787. lpp

infrasarkanais termometrs tiek izmantots pareizi. termometrs un efektīvi padomi, kā

4. Ķermeņa režīma simbols

780

Uzmanību

lietošanas instrukciju, jo pareizu temperatūras mērīšanu var veikt tikai tad, ja

4.1 Pārbaudīt

745

● Ierīce nav piemērota lietošanai viegli uzliesmojošu anestēzijas maisījumu ar gaisu,
skābekli vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē.

Apraksts

7. Zema akumulatora uzlādes simbols

Rakstu nosaukumi

Režīma slēdzis

Displejs
Simbols

3. Skaņas slēdža simbols

zonde

Atmiņa

1.3. Grafisko simbolu apraksts
Apraksts

4. nodaļa Produkta uzstādīšana un lietošana

uzmanīgi izņemiet no korpusa infrasarkano staru pieres termometru un citus

pogu

Simbols

6. Mnemonisks simbols

specifikācijas

Pirms pirmo reizi lietojat pieres infrasarkano staru termometru, lūdzu, uzmanīgi izlasiet

● Mērīšanas laikā neturiet sensoru, lai izvairītos no kļūdas koda temperatūras
nestabilitātes dēļ.

2. Temperatūras displeja vērtība

Izstaro RF

Priekšvārds

4.8 Ķermeņa temperatūras mērīšana ............ 10

parādās 4 sekundes vēlāk, un turpiniet turēt, lai 8 sekundes vēlāk notīrītu atmiņas vērtību,

2.4 Produkta foto

5. Vienības simbols

(Pārbaude

● Lūdzu, mēģiniet uzņemt temperatūru tajā pašā vietā, pretējā gadījumā jūs varat iegūt
atšķirīgus rezultātus.

4.3 Darba sākšana ............................................... ............... 8

Izslēgšanas režīmā nospiediet un turiet pogu "Atmiņa", skaņas iestatījums vispirms

ieslēgšanas / izslēgšanas pogas, apakšējā apvalka, displeja, atmiņas pogas.

● Nenoņemiet termometru, līdz dzirdat pīkstienu.

4.2. Ievietojiet vai nomainiet akumulatorus ....................................... 8

4.11 Atmiņas dzēšana

Infrasarkanais pieres termometrs sastāv no sensora, režīma pārslēgšanas pogas,

1. Objekta režīma simbols

Sensing

● Lūdzu, ņemiet vērā uzglabāšanas un lietošanas nosacījumus sadaļā “Produkta
specifikācijas”.

pārstartēšanas tas noklusē pašreizējo iestatījumu, savukārt elektrības padeves

Pārslēdziet slīdes slēdzi uz ķermeņa režīmu, nospiediet pogu "Ieslēgšanas /
2.3. Strukturālais sastāvs

2.6 Iepakojuma saraksts

● Aizsargājiet termometra sensoru no netīrumiem un putekļiem.

4.1 Pārbaude ...................................... ...................... 8

Negatīvs

temperatūras rādījumu.

IEC61000-4-3

● Neļaujiet bērniem bez uzraudzības uzņemt savu temperatūru.

4. nodaļa Produkta uzstādīšana un lietošana ............... 8

M un apmēram Pēc 1 sekundes parādiet displeja atmiņas vērtību + mirgo simbols “M”.

Saistītās problēmas, lūdzu, skatiet uzņēmuma pakalpojumos vai rīkojieties ar tiem

Mērīšanas laikā turiet termometru un pieri nekustīgi, jo kustība negatīvi ietekmēs

darboties, pogas vai apvalka bojājums, LCD kļūme, nepareiza darbība

Iekārta tiks automātiski izslēgta, ja 60 sekundes netiek nospiesta poga. Pēc
pārtraukuma gadījumā tas saglabās iepriekšējos iestatījumus.

precizitāti.

elektromagnētiskie traucējumi, nav izejas, parasti nevar darboties, parasti nevar

28

● Termometrs satur augstas kvalitātes precīzas detaļas; nesatriciniet termometru un
izvairieties no stipra trieciena vai vibrācijas; negrieziet termometru vai tā sensoru.

zonu klāj mati, sviedri vai netīrumi, lūdzu, iepriekš notīriet to, lai uzlabotu rādījuma

Tas ir absolūti drošs bērniem un pieaugušajiem.

Kavēšanās mērīšana, piemēram, integritātes bojājumi, īssavienojums,

710

● Izņemiet akumulatoru, ja termometrs netiks izmantots ilgu laiku.

·

27

● Šis infrasarkanais pieres termometrs neattiecas uz priekšlaicīgi dzimušiem vai
nepilngadīgiem zīdaiņiem.

3.4 Droša un higiēniska .............................................. ..... 8

simbols "M". Nospiediet pogu "Atmiņa" vēlreiz, lai parādītu atmiņas grupu skaitu + ikona

Neizmetiet termometra izstrādājumu radītos atkritumus kopā ar rūpniecības vai sadzīves

Piezīme:

Bezkontakta režīmā zilā signāllampiņa norādīs uz apgabalu, uz kuru mērķējat. Ja uzacu

pārāk karsta virsma

0.3

● par visiem nopietniem incidentiem, kas notikuši saistībā ar ierīci, jāziņo ražotājam un
dalībvalsts kompetentajai iestādei.

● Savlaicīga medicīniskā palīdzība vērojama disforijas, vemšanas, caurejas,
dehidratācijas, apetītes vai uzvedības modeļa izmaiņu gadījumā nezināmu iemeslu dēļ.

3.3 Vienkārši un ērti lietojami ....................................... 8

Nospiediet pogu "Atmiņa", lai palaistu termometru, ekrānā parādās "---- M" un mirgo

Bezkontakta mērīšana var novērst baktēriju izplatīšanos;

2

● Termometra mērījums neaizstāj ārstu noteikto diagnozi. Ja jūtaties slikti un
temperatūra vairākas reizes tika mērīta virs 37,5 ℃, konsultējieties ar ārstu.

3.2 Precīza un uzticama ............................................ 7

40,0 ℃, LCD apgaismojums ir zaļi sarkans un brīdina ar “Bi”, “Bi”, “Bi” skaņu.

Neērtības lietotājam, piemēram, pārāk trokšņains, slikta lietojamība, nedzirdama skaņa,

FM ± 5 kHz novirze 1 kHz sinusa

● Nav atļauts pārveidot šo aprīkojumu.

3.1 Ātra ................................................ ... 7

Piezīme:

·

Brīdinājums:

Novietojiet termometru starp uzacīm 5 cm attālumā no pieres centra;

GMRS 460, FRS 460

● Lietotājam pirms lietošanas jāpārbauda, vai iekārta var darboties droši, un
jāpārliecinās, ka tā ir pareizā darba stāvoklī.

termometrs ir nepieciešams ........................................... 7

Ja izmērītā temperatūra ir ＜ 40,0 ℃, LCD apgaismojums ir zaļš; ja izmērītā temperatūra

3.4 Droša un higiēniska

430 - 470

● Ierīcē nav lietotāju apkalpojamu daļu.

2.6 Iepakojuma saraksts ............................................... ............... 7
3. nodaļa. Infrasarkanās galvas priekšējā daļa

Infrasarkanais pieres termometrs

Ugunsgrēks vai eksplodēt

4.4 Izvietošana

450

● Ja infrasarkanais termometrs tiek turēts vietā, kur temperatūra ir zemāka vai augstāka
nekā tās izmantošanas vietas temperatūra, lūdzu, 30 minūtes iepriekš ievietojiet to
telpā, kurā to paredzēts izmantot.

2.5 Displeja ekrāns ............................................... ........ 7

LFR30B

·

atkritumiem, lūdzu, izmantojiet atsevišķas savākšanas iekārtas.

2.4 Produkta foto ............................................... .......... 6

4.7 Skaņas slēdža iestatījumi ............................... 9

Vides piesārņojums

LĪMENIS (V / m)

11. nodaļa EMS rokasgrāmata ............ 17

● Lūdzu, ievērojiet mērīšanas laikā 0–5 cm attālumu no pieres centra, labāk starp aci un
uzaci.

4.6 Vienības slēdzis ............................................. ................ 9

·

IMUNITĀTES TESTS

● Neglabājiet termometru ekstremālos apstākļos.

4.5 Režīma slēdzis ............................................... ........... 9

Lietotāju inde

0.3

10.4 Produkta mērīšanas specifikācija ................... 16

4.4. Izvietošana ...................................... .............. 9

Elektriskās strāvas trieciens

·

Attālums (m)

2. nodaļa Produkta apraksts ............................... 5

2.3. Strukturālais sastāvs ............................................ 6

pozitīvs

bērnu diskomfortu, un tas ir vienkāršāk un praktiskāk nekā citi izmantotie termometri.

·

1,8

10.3. Produkta aparatūras specifikācija .......................... 16

2.2. Atlikušie riski un nevēlamās blakusparādības ...

Uzstādīšana un lietotāja rokasgrāmata

Salīdzinot ar taisnās zarnas termometru, bezkontakta frontālais termometrs var mazināt

Krusteniskā infekcija

● Termometrs nav ūdensizturīgs, nemērciet to ūdenī vai citos šķidrumos.

1.4 Vides aizsardzība ...................................... 4
2.1 Paredzētais mērķis ............................................... .... 5

Nepareizs mērījumu rezultāts

·

Modulācija (W)

● Nelietojiet termometru citiem mērķiem, nekā paredzēts.

·

jārīkojas pareizi.

videi, ja produkta ārējais apvalks netiek nojaukts vai iekārta vienmēr tiek lietota pareizi Ja
● Pārnēsājamas RF sakaru iekārtas (ieskaitot perifērijas ierīces, piemēram, antenas
kabeļus un ārējās antenas) ir jāizmanto ne tuvāk kā 30 cm (12 collas) jebkurai iekārtas
daļai, ieskaitot ražotāja norādītos kabeļus. var izraisīt šo aprīkojumu.

Modulācija

10.2. Produkta vides specifikācija .................... 16

jāizmanto videi potenciāli bīstami materiāli, kā to atļauj likumi un noteikumi, ar tiem

3.3 Vienkārši un ērti lietojami

Pulsa modulācija 18 Hz

1.3. Grafisko simbolu apraksts ............................. 4

izmērīt ķermeņa temperatūru pat gulošiem bērniem.

2.5 Displeja ekrāns

apkalpošana

10.1. Produkta drošības specifikācija ............... 16

Infrasarkanais pieres termometrs ir induktīvs mērījums, ar kura palīdzību var viegli

starojuma infrasarkanā starojuma izmantošanu, var ietvert, bet ne tikai:

TETRA 400

1.2. Piesardzība ...................................... .............. 4

● Glabājiet ierīci zīdaiņu, bērnu vai mājdzīvnieku nepieejamā vietā, jo nelielu daļu
(piemēram, bateriju) ieelpošana vai norīšana var būt bīstama vai pat letāla.

Atlikušie riski un nevēlamās blakusparādības, kas var būt saistītas ar pieres infrasarkanā

drošības un vides aizsardzības prasībām. Iekārta neradīs nekādu kaitējumu cilvēkiem vai

380 - 390

10. nodaļa Produkta specifikācija ....................... 16

2.2 Atlikušie riski un nevēlamās blakusparādības

Uzņēmums izstrādā un ražo ķermeņa temperatūras mērīšanas produktus atbilstoši

385

9. nodaļa Garantijas apkalpošana ................................ 15

1.1 Brīdinājums ................................................ ................... 3

nomainiet skaņu, iedegas skaņas ikona un nav dzirdama “bi”, jo skaņa ir atspējota.

1.4. Vides aizsardzība

Biežums

1. nodaļa Drošības instrukcijas ...................................... 3

● Piederumu, pārveidotāju un kabeļu izmantošana, izņemot tos, kurus norādījis vai
piegādājis šīs iekārtas ražotājs, var izraisīt šīs ierīces elektromagnētiskās emisijas
palielināšanos vai samazinātu elektromagnētisko imunitāti un nepareizu darbību. "

1. nodaļa Drošības instrukcijas
1.1 Brīdinājums

Norādījumi un ražotāja deklarācija par elektromagnētisko imunitāti

8. nodaļa Tīrīšana un apkope ............... 14

Grupa

Priekšvārds ................................................. ..................... 2

Pārbaude

Saturs

19
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