
Děkujeme, že jste si zakoupili infračervený teploměr na čelo. 
Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste 
mohli přístroj používat bezpečně a správně. Návod k použití si uschovejte na 
bezpečném místě.

● Žádné kontraindikace. 
● Měli byste přestat používat zařízení a konzultovat s lékařem, 
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích reakcí ze zařízení.
● Zařízení lze použít pro všechny. Není vyžadováno žádné 
speciální školení, ale uživatel by si měl před použitím pečlivě 
přečístn návod k použití .
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● Toto zařízení se používá pouze k měření teploty lidského těla bez 
diagnózy nemoci; nelze jej použít pro nouzové měření 2 a kontinuální 
měření v chirurgii.
● Pacienti nemohou sami diagnostikovat onemocnění a na základě 
výsledků měření podstoupit léčbu; musíte postupovat podle pokynů lékaře
● Hlavní materiál pouzdra je plast. Věnujte pozornost možným alergickým 
reakcím na tyto materiály.
● Nepoužívejte prosím na infekční rány.
● Nedotýkejte se a nefoukejte na infračervený senzor. (2.2 Součásti / 
Příslušenství)
● Požádejte odborného lékaře o vysvětlení naměřené tělesné teploty.
● V blízkosti tohoto produktu není povoleno používat mobilní telefony. 
Nepoužívejte zařízení, která vytvářejí elektromagnetické pole, v blízkosti 
výrobku.
● Používání zařízení, která vytvářejí teplo a chlad, např. elektrické 
přikrývky, vyhřívací podložky nebo ledové obaly mohou zhoršit výkon 
výrobku  a zvýšit riziko poranění pacienta
● Neskladujte zařízení na slunci, při vysoké teplotě, vysoké vlhkosti nebo 
prachu. Může to mít vliv na jeho výkon.
● Toto zařízení nerozebírejte ani neopravujte sami, neupravujte zařízení.
● Během používání zařízení nečistěte ani neudržujte.
● Pokud se prostředí náhle změní, počkejte před použitím 30 minut. (Např. 
sluneční světlo v klimatizované místnosti), jinak by mohlo dojít k ovlivnění 
přesnosti.
● Opotřebené senzory a elektrody nebo uvolněné elektrody mohou ovlivnit 
výkon nebo způsobit jiné problémy.
● NEOTEVÍREJTE kryt baterie v blízkosti zdroje zapalování, který by mohl 
baterie vznítit.
● Uchovávejte zařízení mimo dosah kojenců, dětí nebo domácích zvířat, 
vdechování nebo polykání malých částí je nebezpečné nebo dokonce 
smrtelné.

 

● Pacient je zamýšleným uživatelem. Pacient může za normálních 
okolností vyměnit baterie, měřit teplotu a udržovat zařízení a jeho 
příslušenství v souladu s návodem k použití. 

● Děti ve věku od nuly do dvanácti let musí s touto jednotkou měřit s 
pomocí svých rodičů.

● Je zakázáno používat teploměr osobám mladším 12 let a osobám, které 
nemohou vyjádřit své myšlenky a názory.

● Uchovávejte mimo dosah dětí.
● Zařízení příliš neohýbejte ani nenatahujte.
● Teploměr chraňte před pádem a nevystavujte jej silným nárazům.
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1 Úvodní slovo ● Výkon zařízení může být nepříznivě ovlivněn, pokud:
- je provozován nebo skladován mimo stanovený rozsah teplot a vlhkosti 
nebo
- pokud je teplota pacienta nižší než pokojová
● Pokud byl teploměr skladován při teplotě pod bodem mrazu, před použitím 
jej přirozeně zahřejte na pokojovou teplotu.
● Před skladováním vyčistěte sondu teploměru.
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2 Popis zařízení

Infračervený teploměr pro měření teploty lidského těla měřením na 
čele. Je vhodný pro zobrazení tělesné teploty měřeného objektu 
měřením tepelného záření z čela.

Sonda: Typ BF aplikovaná část

Symbol pro „SÉRIOVÉ ČÍSLO“. K tomuto symbolu 
musí být připojeno sériové číslo výrobce. 

Označení shody se základními požadavky na ochranu zdraví a 
bezpečnost stanovenými v evropských směrnicích.

DATUM VÝROBY. K tomuto symbolu je třeba přidat datum 
označující datum výroby.

Symbol pro „VÝROBCE“. K tomuto symbolu musí být přidáno 
jméno a adresa výrobce.

Symbol pro "POVOLENÉHO ZÁSTUPCE V ES - EVROPSKÉM 
SPOLEČENSTVÍ". K tomuto symbolu musí být kromě symbolu 
dodáno také jméno a adresa zplnomocněného zástupce v 
Evropském společenství.

Likvidujte odděleně od ostatního domácího odpadu.

IP klasifikace

Viz uživatelská příručka
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1. LED displej
2. Tlačítko měření / uložení
3. Tlačítko napájení / režimu
4. Tepelný senzor
5. Senzor vzdálenosti
6. Kryt baterie
7. Režim těla
8. Režim objektu

9. Výsledek zkoušky
10. ° C / ° F / CM
11. Paměť
12. Doba uložení / zbývající čas
13. Napájení z baterie
14. Měření vzdálenosti
15. Baterie 
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3 Návod k použití 

●  Přepínání z ° F nebo ° C: 

●  Zobrazení paměti

● Změna režimu měření

Stisknutím přepínače ° F / ° C v 
prostoru pro baterie můžete 
přepínat mezi stupni Fahrenheita 
(° F) a stupni Celsia (° C)1.  Stiskněte kryt baterie, kryt baterie se 

automaticky odpruží. Připravte si 2 baterie 
1,5V AAA, vložte je do prostoru pro baterie 
podle správného kladného a záporného pólu

2.  Jednou stiskněte a uvolněte tlačítko 
napájení. Podsvícení se rozsvítí a spustí se 
spouštěcí sekvence. Když je teploměr připraven a správně umístěn, 
na obrázku se objeví vodorovná přerušovaná čára („---“).

3.  Umístěte teploměr do nebo do 3 cm od středu 
čela, těsně mezi obočí. Pokud je oblast obočí 
pokryta vlasy, potem nebo nečistotami, předem 
tuto oblast vyčistěte, abyste zlepšili přesnost čtení. 
Během měření je důležité udržovat teploměr 
a čelo v klidu. Pohyby ovlivňují měření teploty.

4.  Stiskněte tlačítko teploty. Pokud je teploměr 
umístěn správně, na displeji se zobrazí odečet teploty. Na obrazovce 
se zobrazí odpovídající barva světla teploty a je slyšet potvrzovací 
tón. Pokud je teploměr příliš daleko od čela, vyzve vás k přiblížení 
teploměru zobrazením grafu a „0-3 cm“. Pohybujte teploměrem 
pomalu k čelu, dokud neuslyšíte pípnutí a nezobrazí se údaj o teplotě. 
Podsvícení zůstane zapnuté po dobu 5 sekund a automaticky se 
vypne.

Ve stavu VYPNUTO stiskněte tlačítko teploty, na 
obrazovce se zobrazí 30 skupin měření v opačném 
pořadí. Změňte zobrazenou hodnotu stisknutím 
tlačítka teploty. Teploměr ukládá pouze tělesnou 
teplotu, nikoli teplotu objektu. Pokud se nepoužívá 
přibližně 30 sekund, automaticky se vypne nebo jej 
vypnete stisknutím tlačítka napájení.
V rozhraní zobrazení paměti stiskněte a podržte 
tlačítko měření po dobu asi 5 sekund, aby se 
zobrazilo „CLR“ a vymazaly se všechny paměti

5. . Oddalte teploměr a odečtěte 
teplotu. PPokud je teplota 
＜ 32 ° C nebo ＞ 43 ° C, uslyšíte
jedno krátké pípnutí. V normálním 
(zelené podsvícení) a nízké teplotě 
(žluté podsvícení) uslyšíte jedno 
dlouhé pípnutí po dobu 1 sekundy.
Pokud je naměřený teplotní rozsah 
s vysokou horečkou (červené 
pozadí), uslyšíte 10 krátkých 
pípnutí. Podsvícení zůstane 
rozsvíceno po dobu 5 sekund a 
automaticky se vypne. 
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Aby byly všechny hodnoty přesné, vyžadují teploměry 5 sekundový 
interval mezi odečty. Uživatelé mohou na obrazovce vidět odpočítávání 
od 5 do 0

Chcete-li měření zopakovat, přejděte ke kroku 3

6. Chcete-li teploměr vypnout, stiskněte tlačítko napájení na 5 sekund. 
Zařízení se také automaticky vypne, pokud se přibližně 30 sekund 
nepoužívá.
● Referenční teplota 
Referenční teplota vám pomůže lépe pochopit význam teploty vašeho 
dítěte pomocí barvy zobrazené na displeji. Na obrazovce je normální 
barva zelená, žlutá je nízká teplota, a červená výstraha, že se může 
jednat o vysokou horečku. 10 akustických pípnutí označuje teplotu 
nad 38,5 ° C (101,3 ° F), které uživatele upozorňují, že pacient může 
mít horečku.

Barva podsvícení

zelená  

žlutá 

červená 

Teplota 

<37.5°C

≥37.5°C a ≤38.5°C

Celsius

Fahrenheit

Význam

Normal

nízká teplota

Horečka

Normal
Green

 Low fever 
Yellow

High fever
Red

Poznámka: Změna teploty prostředí může výrazně ovlivnit přesnost 
měření zařízení. Toto zařízení dokáže detekovat teplotu prostředí. 
Pokud fluktuace přesahuje normální rozsah (např. zařízení se 
pohybuje z venku do místnosti v zimě nebo naopak), nebo teplota 
prostředí přesahuje 10 °C-40 °C (50 °F-104 °F), na zařízení se 
zobrazí " ". Aby se zabránilo " ", nechte přístroj po dobu 30 minut 
před provozem ve stejném prostředí, pokud je přesunut z jiného 
prostředí. Ujistěte se, že zařízení vždy pracuje ve správném rozsahu 
teploty prostředí.

Varování

Preventivní opatření

Průvodce produktem

Příslušenství/komponentyHYGISUN
www.hygisun.de

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
INFRAČERVENÝ 

TEPLOMĚR
REFERENCE: VP-T1



Body mode

Object mode
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5 Čištění a dezinfekce 
● Pokud jde o teplotní senzor (sondu):
● Pokud je v zrcadle nebo tunelu senzoru prach nebo jiné nečistoty, 
očistěte sondu vatovým tamponem namočeným v bezvodém 
alkoholu. Poznámka: Nepokládejte produkt přímo pod vodovodní 
kohoutek, abyste jej umyli
● Samotné zařízení: Otřete zařízení měkkým suchým hadříkem, aby 
nedošlo k poškrábání produktu. Poznámka: Nečistěte produkt přímo 
vodou
● Jelikož infračervené měření využívá vysoce citlivou technologii k 
zaznamenávání teploty cílového objektu, může jakýkoli prachový 
předmět nejen zhoršit přesnost měření, ale také způsobit bakteriální 
infekci. Doporučujeme po každém použití důkladně vyčistit

6 Údržba 
● Před každým použitím zařízení zkontrolujte. Nepoužívejte 

zařízení, pokud je jakkoli poškozeno. Trvalé používání 
poškozeného zařízení může způsobit zranění osob, nesprávné 
výsledky nebo vážné nebezpečí.

● Skladujte a používejte zařízení na chladném, suchém a 
větraném místě. Vyvarujte se blízkosti ohně a zdrojů tepla, to by 
mohlo způsobit explozi baterie.

● Dojde-li k problémům s tímto zařízením, například během 
nastavování, údržby nebo používání se obraťte na SERVISNÍ 
PERSONÁL Vapo Healthcare Co. Neotevírejte ani neopravujte 
zařízení sami.

7 Odstraňování problémů 

Vyměňte baterie

Pokud je symbol prázdné baterie 
jediným symbolem na displeji, 

zařízení nemusí fungovat. Baterie 
by měla být okamžitě vyměněna.

Teploměr není napájen

Zkontrolujte, zda jsou baterie 
správně nabité nebo vybité. 
Zkontrolujte také polaritu (<+> 
a <->) baterií. Pokud teploměr 
stále nefunguje, kontaktujte 
zákaznický servis.

Problém Možné příčiny Zkuste toto řešení
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Ve stavu ZAPNUTO stisknutím tlačítka napájení 
přepnete mezi režimem objektu a režimem 
tělesné teploty. Vypněte zařízení. Ve stavu 
ZAPNUTO stiskněte tlačítko „Napájení“, produkt 
může vstoupit do režimu objektu a ikona objektu 
se objeví v pravém horním rohu LCD displeje. 
Režim objektu dokáže měřit teplotu okolí nebo 
objektu. Pro zlepšení přesnosti měření v režimu 
objektu neprovádějte měření čela.

4 Specifikace 

Název produktu

Model 

Spotřeba energie

Baterie 

Životnost baterie

Automatické vypnutí

Rozměr 

Hmotnost 

Displej

Měřicí rozsah

Měřicí režim

Minimální měřítko

Přesnost měření

Paměť 

Tlačítko 

Alarm  

Kalibrace 

Pracovní prostředí

Infra-red Forehead Thermometer

VP-T1

max 50 mW v měřicím režimu

2 × 1,5 V AAA alkalické baterie 

Více než 1000krát v nepřetržitém provozu 

Přibl. 30 sekund 

149 x 34  x 52 mm 

Přibl. 95 g (bez baterií) 

Režim těla / režim objektu 

0,1 ° C / 0,1 ° F 

30 měření

Tón při dosažení maximální teploty 

zelená     <37.5°C                             normální 
žlutá    ≥37.5°C and ≤38.5°C  nízká teplota   
červená       ＞38.5°C                         horečka 

± 0,2 ° C, pro rozsah 35,0 ° C ~ 42,0 ° C   
± 0,3 ° C, mimo tento teplotní rozsah   
Při standardní pokojové teplotě 25 ° C (77,0 ° F)

Před použitím není nutná žádná kalibrace.A by však byla 
zajištěna přesnost měření, používejte a skladujte zařízení 
ve vhodném prostředí, jak je popsáno níže 
Teplota: 15 ° C ~ 40 ° C (59 ° F ~ 104 ° F) 
Relativní vlhkost: 15% RH- 93% RV  
Tlak: 70 KPa až 106 KPa 

Tři tlačítka: Napájení- / Režim- Tlačítko, tlačítko 
Měření / Uložit, tlačítko ° C / F

Tělesný režim 32 ° C ~ 43 ° C (89,6 ° F ~ 109,4 ° F)  
Režim objektu 0 ° C ~ 100 ° C (32 ° F ~ 212 ° F)

Základní specifikace
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8 Likvidace 
NElikvidujte baterie s domovním odpadem. Baterie 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy, které platí pro 
likvidaci těchto speciálních materiálů (např. na sběrných 
místech). Zařízení se skládá z kombinace plastu a nerezové 
oceli. Zlikvidujte jej jako netříděný komunální odpad v 
souladu s místními předpisy. Můžete jej recyklovat v recyklačním 
středisku.

9 Elektromagnetická kompatibilita 
Infračervený teploměr na čelo byl testován a bylo zjištěno, že 
vyhovuje limitům elektromagnetické kompatibility (EMC) pro 
zdravotnické prostředky. Tyto limity jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v typické 
lékařské instalaci.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte toto zařízení ve spojení se zařízením, 
které má vysoké úrovně EMI.

Prohlášení výrobce - elektromagnetické emise

Zkouška emisí 

RF emise
CISPR 11

Soulad s předpisy

Skupina 1

Elektromagnetické prostředí - vedení

Infračervený teploměr na čelo je určen pro použití v níže uvedeném seznamu 
elektromagnetické prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru na 
čelo by měli předpokládat, že jsou v takovém prostředí, kde se má používat.

Infračervený teploměr na čelo používá CISPR 
11 RF energie pouze pro svou vnitřní   
funkci. Proto jsou jeho emise RF  velmi   
nízké a je nepravděpodobné, že by  
způsobily poruchy blízkých  
elektronických zařízení.
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Prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Zkouška odolnosti IEC 60601 test level Úroveň předpisů

Infračervený teploměr na čelo je určen k použití v níže uvedené specifikaci 
elektromagnetického prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru na 
čelo by se měl ujistit, že je v takovém prostředí, kde se používá.

Podlahy by měly být vyrobeny ze 
dřeva, betonu nebo keramických 
dlaždic. Pokud jsou podlahy ze 
syntetických materiálií, pak by 
měly být relativní vlhkost alespoň 
30%.

Elektromagnetické 
prostředí - průvodce

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2

±8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, 
± 8 kV, ± 15 kV air

±8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, 
± 8 kV, ± 15 kV air

nelze použít
Elektrostatické p
řechody / prasknutí

IEC 61000-4-4

±2kV pro napájecí 
vedení 
±1kV pro vstupní / 
výstupní linky

nelze použít

nelze použítSurge 
IEC 61000-4-5

±1kV větší rozdíl 
režimu 
±2kV běžný režim 

nelze použít

nelze použít

Poklesy napětí, 
krátké přerušení 
a kolísání 
napětí, napájecí 
vedení 

 
 
  

  

IEC 61000-4-11

< 5% UT (>95% dip 
in UT)na 5 sekund

nelze použít

Frekvence napájení
Magnetická pole by měla být 
zapnutá. Hodnoty, které jsou 
charakteristické pro typické místo
v typickém obchodní nebo 
nemocničním prostředí.

Frekvence sítě 

(50/60 Hz) 
Magnetické pole

IEC 61000-4-8

30 A/m

POZN. UT je střídavé síťové napětí před aplikací testovací úrovně

30 A/m
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Prohlášení výrobce - elektromagnetické

Testování imunity
IEC 60601 
Úroveň testu. Úroveň dodržování předpisů

Infračervený teploměr na čelo je určen pro použití v níže uvedeném seznamu 
elektromagnetického prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru na 
čelo by se měl ujistit, že je v takovém prostředí, kde se používá.

Přenosné a mobilní RF 
komunikační zařízení by nemělo 
být blízko k žádné části 
infračerveného teploměru na čelo, 
včetně použitých kabelů, než je 
doporučeno.
Separační vzdálenost odvozená z 
aplikované rovnice na výpčet 
frekvence vysílače sestává z 
doporučené separační vzdálenosti.

kde p je max. výstupní výkon 
vysílače ve wattech (W) podle 
výrobce vysílače a doporučená 
separační vzdálenost v metrech 
(m) Intenzity pole pevného RF 
vysílače, které bylo 
elektromagneticky stanoveno. 
Kontrola místa by měla být v 
každém frekvenčním rozsahu 
pod Úroveň dodržování předpisů. 
Rušení může být u zařízení, která 
používají následující symbolem

Elektromagnetické prostředí
 - pokyny

Vedené RF
IEC 61000-4-6

Vyzařované  RF 
IEC 61000-4-3

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích.
Elektromagnetická pole jsou generována absorpcí a odrazem od struktur, předmětu a lidí.

a. Intenzita pole vysílačů, např. základnové stanice pro rádiové telefony
(mobilní / bezdrátové telefony) a pozemní mobilní rádia, amatérské rádio, AM a
FM vysílání a televizní vysílání , kde nelze teoreticky přesně předpovědět
vůle. Pro hodnocení elektromagnetického prostředí stacionárně - vysokofrekvenční 
vysílače by měly zvážit průzkum elektromagnetických stránek vůle. Pokud je 
naměřená intenzita pole v místě, kde se používá infračervený teploměr na čelo, výše 
uvedené platí pokud byla překročena úroveň shody RF. Je třeba dodržovat 
infračervený teploměr na čelo a zkontrolovat normální provoz pro změnu polohy nebo 
přemístění infračerveného teploměru na čelo .
b Ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 
3V / m.

3 Vrms
150kHz až 
80MHz

6 Vrms  
ISM bands

3V/m
80MHz až 
2.5GHz

385MHz-57
86MHz Test 
specifikace 
pro
ENCLO-
SURE POR 
IMMUNITY 
pro RF 
bezdrátové 
připojení RF 
komunikačního 
zařízení 
viz tabulka9
 

IEC 
60601-1-2:2
014)

nelze použít 

nelze použít 

3V/m
80MHz až 2.5GHz

385MHz-5786MHz 
specifikace zkoušky pro
na bezdrát. RF 
komunikační zařízení 
(viz tabulka 9 ) 

 IEC 
60601-1-2:2014)
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Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a RF 
mobilním komunikačním  zařízením  - VYBAVENÍ nebo SYSTÉM 
- Pro VYBAVENÍ a SYSTÉMY, které nejsou  životanutné.

Max. jmenovitá 
kapacita vysílače 

W

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními 
vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a infračervenými čelními 
teploměry.

Infračervený teploměr na čelo je určen k použití v elektromagnetickém poli. Poskytuje 
prostředí, ve kterém jsou řízeny vyzařované vysokofrekvenční rušení. Zákazník nebo 
uživatel infračerveného teploměru na čelo může pomoci -  vyhněte se 
elektromagnetickému rušení dodržujte minimální vzdálenost mezi přenosnými a 
mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a infračervený 
teploměr na čelo, jak je doporučeno níže, splňuje maximum výstupního výkon 
komunikačního zařízení.

Pro vysílače, které jsou navrženy pro maximální výstupní výkon, který není výše
je uvedena doporučená separační vzdálenost d v metrech (m) níže
Odhadováno pomocí rovnice, která platí pro frekvenci vysílače
kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle
Výrobce vysílače. POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz je
Separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. The
elektromagnetické šíření je způsobeno absorpcí a odrazem od struktur
Poškozené předměty a osoby.

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače m

150 kHz až 80 MHz

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.01
0.1
1
10
100

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23

800 MHz až 2.5 GHz80 MHz až 800 MHz
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Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás nejprve na Vapo 
Healthcare Co., Ltd., problém vyřešíme za vás, kontaktní informace 
najdete na poslední stránce.

10 Záruční list

● K výrobku musí být přiložen doklad o nákupu, buď doklad 
o koupi, nebo jiný důkaz o zařízení v záruční době.

● Tato záruka se nevztahuje na produkt:
nesprávná údržba, nehoda, nesprávná napájení nebo jiná 
forma zneužití a byl poškozen. Záruka rovněž zaniká, pokud 
vlastník produktu produkt jakýmkoli způsobem upravil nebo 
opravil. Vapo Healthcare Co., LTD. není zodpovědný za 
náhodné nebo následné škody týkající se tohoto produktu.
Záruka rovněž vylučuje jakékoli jiné než výše uvedené 
odpovědnosti. Žádná jiná záruka není poskytována.
● NĚKTERÉ ZEMĚ MOHOU VYLOUČIT NEBO OMEZIT 

ŠKODY.

●  Pro výměnu odešlete vadné zařízení společně s kopií 
dokladu, který Vám zasíláme jako doklad o nákupu, nebo 
místnímu prodejci, od kterého jste produkt zakoupili. 
Produkt pečlivě zabalte.

● Vyvarujte se poškození při přepravě. Zajistěte sledovací 
číslo a potvrzení o vrácení.

Model

Datum

Poskytnutí 
záruky 

Závady Servisní technik

záruční doba dva roky od data nákupu

Jméno: Tel.:

Adresa:

Jméno: Tel.:

Adresa:
Zákazník

Vyžadované záznamy

Obchodník

Vapo Healthcare Co., Ltd.
Southern unit of third floor, building B, No.99
Yudai West Rd, High tech district,
KunShan, Suzhou, Jiangsu Province, China

Made in China

Manual T1 06/2020 Ver.1.2Očekávaná životnost 5 let  

 Tato zpráva se zobrazí, když je 
naměřená teplota v režimu těla 

nižší než 32 ° C (89,6 ° F)

Tato zpráva se zobrazí, když je 
naměřená teplota v režimu těla vyšší 
než 43 ° C (109,4 ° F) 

Tato zpráva se zobrazí, když je 
pokojová teplota mimo provozní rozsah 
10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F)

Znovu změřte teplotu a 
pečlivě postupujte podle 
pokynů v části „Návod k 
použití“. 

Pokud fluktuace překročí 
normální rozmezí, počkejte 
před použitím 30 minut (např. 
v místnosti v zimě nebo v 
klimatizované místnosti v 
létě) a postupujte podle 
pokynů v pracovním 
prostředí v části Specifikace.

RF emise
CISPR 11

Třída B

Třída A

blikání 

Infračervený teploměr na čelo je vhodný pro 
použití ve všech zařízeních, včetně domácích 
zařízení a těch přímo pro veřejnost, kde je 
nízkonapěťová síť připojena k budově.

Harmonické
emise

IEC 61000-3-2
Kolísání napětí / 

emise 

IEC 61000-3-3

Skladování a
přepravní podmínky

Teplota: -25 ° C ~ 60 ° C (-13 ° F ~ 140 ° F) 
Relativní vlhkost: 0% RH-90% RV, nekondenzující 
Tlak: 70 KPa až 106 KPa  

MedNet GmbH
Borkstrasse 100 000, 48163 Münster, Germany

Sunbeam International GmbHIMPORTEUR
Schumanstr.12, 52146 Würselen, Germany




