
Termometru cu infraroșu
 fără contact

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiţi acest manual înainte de pornirea aparatului.
Cuprinde informaţii de securitate importante.
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Cuprins



Termometrul IR fără contact este special proiectat pentru a măsura 
temperatura unei persoane indiferent de temperatura ambiantă.          
În funcție de diferitele tipuri de piele și grosimi, pot să apară diferențe 
de temperatură. 

1. Descriere generală

Ÿ Acest dispozitiv trebuie utilizat numai în scopurile descrise în 
manualul de instrucțiuni

Ÿ Acest dispozitiv trebuie utilizat numai în condițiile unei temperaturi 
ambientale între 10 și 40°C.

Ÿ Nu expuneți termometrul la șocuri electrice. 
Ÿ Nu expuneți termometrul la condiții de temperaturi extreme, mai mari 

de 50°C sau mai puțin de 0°C
Ÿ Nu utilizați aparatul când umiditatea relativă depășește 85%.
Ÿ Nu utilizați aparatul în zona câmpurilor electromagnetice intense din 

apropierea telefoanelor.
Ÿ Păstrați aparatul departe de apă și căldură, inclusiv de lumina directă  

a soarelui. 
Ÿ Nu aruncați sau bruscați aparatul și nu îl utilizați dacă este defect. 
Ÿ Precizia măsurătorii poate fi afectată când fruntea este acoperită de 

păr, transpirație. (vezi part 9-4)
Ÿ Păstrați distanța de măsurare între 1 și 10 cm. 
Ÿ Termometrul trebuie ținut în același mediu între 15-20 minute înainte 

de utilizare.
Ÿ Dacă fruntea este acoperită de transpirație sau păr, măsurați 

temperatura din spatele lobului urechii. 
Ÿ Curățați lentila cu un tampon de bumbac ușor umezit cu alcool 70%.

2. Informaţii de securitate



Ÿ Înainte de a măsura temperatura, înlăturaţi părul şi transpiraţia de pe 
suprafața frunții.

ŸSelectaţi modul „Body“ pentru a măsura temperatura corpului. 
Selectaţi modul „Surface“ pentru măsurarea temperaturii 
suprafeţelor.

ŸUtilizarea acestui termometru nu presupune înlocuirea unei 
consultaţii medicale.

ŸDacă intervine o problemă la dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm 
contactaţi furnizorul. Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul.

ŸConform standardelor EMC, produsele electronice medicale trebuie 
întreţinute în mod special.

Important:

3. Caracteristici

ŸMăsurători precise non-contact
ŸScală selectabilă °C  sau  °F
Ÿ Temperatura corporală sau de suprafaţă selectabilă
Ÿ  Alarmă pentru atingerea temperaturii critice
ŸMemorie pentru ultimele 32 măsurători
ŸMenţinere automată a datelor şi închidere automată
ŸRezoluţie de 0,1°C
ŸDisplay LED iluminat



4. Domeniu de utilizare

Termometrul IR non-contact este special proiectat pentru a măsura 
temperatura corporală şi temperatura de la nivelul frunții, atât pentru 
copii cât şi pentru adulţi, fără contact cu corpul uman.
Termometrul IR poate fi folosit şi pentru măsurarea temperaturii unei 
sticle pentru sugari, a băii sau măsurarea temperaturii camerei 
(utilizând funcţia „Surface Temp“).

Metoda de măsurare

Rectal

Oral

Axial

Ureche

Temperaturi normale corespunzător metodei de măsurare

Normal  °C

36,6 la 38  

35,5 la 37,5

34,7 la 37,3

35,8 la 38

Temperatura corpului uman variază pe parcursul zilei. Poate fi 
influenţată de numeroşi factori: vârstă, sex, tipul şi grosimea  pielii.

Temperaturi normale corespunzător vârstei

Vârstă

0 -2 ani

3 -10 ani

11- 65 ani

peste 65 ani

Temperatura  °C

36,4 la 38,0

36,1 la 37,8

35,9 la 37,6

35,8 la 37,5

Temperatura  °F

97,5 la 100,4

97,0 la 100,0

96,6 la 99,7

96,4 la 99,5

Normal  °F

97,8 la 100,4  

95,9 la 99,5

94,4 la 99,1

96,4 la 100,4



1. Senzor IR
2. Afişaj LCD
3. Selector de mod
4. Buton jos 
5. Buton sus
6. Buton mod
7. Buton de măsurare
8. Capacul bateriei

5. Configuraţie

1 - Mod „Surface“

2 - Mod „Body“

3 - Afişaj numeric

4 - Baterie

5 - Număr de ordine

6 - Valoarea salvată

7 - Scala °C (Celsius) / °F (Fahrenheit)

8 - Buzzer

6. Indicatoare



Conform cu 
standardul ASTM 
E1965-1998 (2003)

7. Specificaţii tehnice

Rezoluţie
Temperatură de funcţionare
Temperatură de depozitare
Umiditate relativă
Alimentare
Dimensiuni

Masă

Condiţii normale de funcţionare

În modul „Body“
În modul „Surface“
Precizie
Distanţa de măsurare
Oprire automată

Domeniul de măsură

Precizia termometrului fără contact cu infraroşu

0,1°C (0,1°F)
10 la 40°C (50 la 104°F)  
0 la 50°C (32 la 122°F)
  <85%
3 V cc (baterii 2 x AAA)
128 x 74 x 36 mm / 5 x 2,9 x 1,4 in
Brut 125,4g / Net 104,5g

32 la 35,9°C (93,2 la 96,6°F)  
)(36 la 39°C 96,8 la 102,2°F

( )39 la 42,5°C 102,2 la 108,5°F

32,0 la 42,5°C (90 la 108°F)  

0 la 60°C (32 la 140°F)

   0,3°C (0,54°F)

1 cm - 10 cm (0,39 in - 3,9 in)

7 secunde



8. Descrierea simbolurilor

Acest dispozitiv este în acord cu directiva 93/42/EEC

Atenţie, consultaţi documentele însoţitoare

Echipament de Tip B

Tensiune de alimentare 3 V cc

Pentru protecţia mediului, vă rugăm să reciclaţi în 
conformitate cu reglementările în vigoare.

Indicatorul modului de măsurare a temperaturii

Acest dispozitiv este în acord cu FCC Partea 15 
Subpartea B:2007/ Dispozitive de Radio Frecvență 
ICEC-003:2004  Interferența Echipamente - Aparatură 
Digitală  



9-1. Instalați bateriile.

9-2. La prima utilizare sau când înlocuiți bateriile, așteptați 10 minute 
pentru procedura de inițializare. 

9-3. Dacă termometrul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, la 
repornire aparatul mai întâi va testa temperatura camerei și va 
întârzia pornirea câteva secunde. 

9-4. Îndreptați spre frunte (vezi figura pentru poziționare), de la o 
distanță de 5 cm, apăsați butonul de măsurare și temperatura va fi 
afișată imediat. Asigurați-vă că fruntea nu este acoperită cu păr, 
transpirație,  produse cosmetice. 

9. Modul de utilizare

9-5. Când temperatura camerei diferă semnificativ sau fruntea este 
transpirată, puteți lua temperatura din spatele lobului urechii. 
Asigurați-vă că fruntea nu este acoperită cu păr, transpirație, 
produse cosmetice. 



10-1. Alegerea scalei de măsurare temperatură - funcția F1
Apăsați butonul MODE timp de 2 secunde, se afișează: F1. Selectați 
DOWN pentru grade Celsius, UP pentru grade Fahrenheit.
 
10-2. Setarea alarmelor - meniul F2 
Apăsați MODE timp de 2 secunde, se afișează F1. Apăsați de 2 ori 
butonul MODE până la F2. Selectați UP pentru mărirea pragului cu 
0,1°C, DOWN pentru reducerea cu 0,1°C. 
Notă: Valoarea implicită a pragului de alarmă este 38°C (100,4°F).

10-3. Compensarea - meniul F3
Pentru ajustarea variației totale a termometrului non-contact
Apăsați MODE timp de 2 secunde, se afișează F1.  Apăsați de 2 ori 
butonul MODE până la F3. Selectați UP pentru mărirea pragului cu 
0,1°C, DOWN pentru reducerea cu 0,1°C. În cazul schimbărilor de 
sezon sau de mediu este necesară o verificare și ajustare. 
Notă:  Această funcție este activă doar în modul BODY. 

10-4. Buzzer pornit/oprit - meniul F4 (F3)
Apăsați MODE timp de 2 secunde, se va afișa F1. Apăsați de trei 
(două) ori butonul MODE pentru F4 (F3). Selectați UP pentru pornirea 
buzzerului (un simbol        este afișat pe display), apăsați DOWN 
pentru oprire (simbolul dispare).
 
10-5. Ieșirea din meniul de setări 
Apăsați butonul MODE până când afișajul se va opri. 

10. Setări de măsurare și operare



10-6. Termometrul non-contact este special conceput pentru 
măsurarea temperaturii corpului uman. Pentru aceasta, utilizați 
modul BODY. 
Domeniul de măsurare pentru modul BODY: 32 - 42,5°C (86-108°F). 
De asemenea, termometrul se poate utiliza la măsurarea temperaturii 
unei suprafețe sau a unui obiect, a hranei, a unui lichid sau unei 
camere. Pentru aceasta folosiți modul SURFACE. Domeniul de 
măsurare pentru modul SURFACE: 0-60°C (32-140°F). 

Important: Temperatura suprafeței diferă de temperatura internă a 
corpului. Pentru a măsura temperatura internă folosiți numai modul 
BODY. 
Întotdeauna selectați modul BODY pentru o temperatură internă și 
modul SURFACE pentru măsurarea temperaturii unei arii externe 
(sticlă, baie, cameră...). 

10-7. Memorie

Datele sunt memorate automat după măsurările temperaturii și sunt 
afișate în partea dreaptă în colțul drept al afișajului. Apăsați butonul UP 
sau DOWN pentru afișarea ultimei temperaturi măsurate. 
Dacă termometrul este oprit, apăsați simultan butoanele UP și DOWN 
timp de 2 secunde pentru afișarea ultimei temperaturi măsurate. 
În această stare, dacă schimbați numărul de ordine la 0 și apăsați 
butonul MODE, se vor șterge toate datele din memorie.
 
10-8. Schimbarea bateriilor

Când pe ecranul LCD apare simbolul   ,  bateriile sunt descărcate. 

Operare: Deschideți capacul și schimbați bateriile, cu mare atenție 
pentru poziționare corectă. Poziționarea incorectă poate cauza 
defecțiuni ale aparatului și poate compromite garanția termometrului 
noncontact. Nu utilizați niciodată baterii reîncărcabile. Utilizați numai 
baterii nereîncărcabile. 
Scoateți bateriile din aparat dacă acesta nu este utilizat pentru o 
perioadă îndelungată de timp pentru a evita defectarea termometrului 
produsă de scurgerea bateriilor. 



10-9. Durata de utilizare   
Termometrul cu infraroșu fără contact a fost conceput pentru uz 
profesional intens, durata de utilizare este garantată pentru 40.000 de 
măsurători. 

11. Recomandări
Ÿ Sticla protectoare a lentilelor este cea mai importantă și mai fragilă 

parte a termometrului, vă rugăm să acordați atenție sporită.
Ÿ Nu reîncărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile, nu aruncați bateriile 

în foc.
Ÿ Nu expuneți termometrul la soare sau apă.

12. Întreținere și curățare 
Ÿ Senzorul infraroșu este componenta de bază, care trebuie protejată 

cu atenție. 

Ÿ Curățați aparatul cu un tampon de bumbac ușor umezit cu alcool 70%. 

Ÿ Nu curățați aparatul cu detergent coroziv. 

Ÿ Păstrați aparatul departe de apă sau alte lichide. 

Ÿ Depozitați aparatul în mediu uscat, departe de praf și de lumina directă 
a soarelui. 



13. Depanare
Dacă întâmpinați una dintre problemele următoare în utilizarea 
termometrului, vă rugăm să urmați acest ghid de depanare pentru 
înlăturarea unor posibile defecțiuni. Dacă problema persistă, vă rugăm 
contactați serviciul clienți al distribuitorului.

Ecranul afișează temperatura corpului mai mică de 32°C (89,6°F). 
Dacă sunteți în modul SURFACE, temperatura de 32°C afișată 
reprezintă temperatura externă produsă de corpul dumneavoastră.
 

Ecranul afișează mesajul ”Hi”. 
În utilizarea termometrului non-contact 
mesajul ”Hi” poate să apară pe afișaj dacă la 
analiză, temperatura este superioară 
domeniului de măsurare selectat, fie mai 
mare de 42,5°C (108°F) în modul BODY sau 
mai mult  de 60°C (140°F) în modul 
SURFACE.

 
Ecranul afișează mesajul ”Lo”. 
În utilizarea termometrului non-contact 
mesajul ”Lo” poate să apară pe afișaj dacă 
analiza temperaturii este sub domeniul de 
măsurare selectat, fie mai puțin de 32°C 
(90°F) în modul BODY sau mai puțin de 0°C 
(32°F) în modul SURFACE. 



EN 980: Simboluri grafice pentru etichetarea dispozitivelor medicale
EN 1041: Informaţii furnizate de producătorul de dispozitive medicale
EN 60601-1: Echipament electric medical partea 1: Cerinţe generale 
de securitate (IEC: 60601-1: 1998)
EN 60601-1-2: Aparatură electromedicală. Partea 1-2: Cerințe 
generale de securitate. Standard colateral: Compatibilitate 
electromagnetică. Cerințe și încercări (IEC 60601-1-2:2001)

14. Acest dispozitiv este conform cu standardele:

Declaraţia  EMC

Acest dispozitiv a fost testat şi omologat conform EN60601-1-2:2007 
pentru EMC (compatibilitate eletromagnetică). Aceasta nu garantează 
în nici un fel că dispozitivul nu va fi afectat de interferenţă 
electromagnetică. Evitaţi util izarea dispozitivului în câmp 
electromagnetic puternic.

Motive pentru afişarea 
mesajului LO sau HI

Acest mesaj se afişează în diferite situaţii - vă rugăm consultaţi 
mai jos lista principalelor cazuri.

Citirea temperaturii împiedicată 
de păr, transpiraţie

Temperatura influenţată de un 
flux de aer

Asiguraţi-vă  înaintea măsurătorii

că nu sunt obstacole 

Asiguraţi-vă că nu există curent 
de aer care să interfereze cu 
sistemul infraroşu

Distanţa de măsurare este 
prea mare

Schimbarea condiţiilor climatice 
din cameră de la cald la rece

Respectaţi distanţa de măsurare 
(între 1 şi 10 cm, 0,39 şi 3.9 inch).

Aşteptaţi 10 minute înainte de a 
măsura temperatura corpului.

Soluţie



Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile produsului 
fără notificare prealabilă.

Producătorul îşi păstrează dreptul de a modifica fără nici o opinie 
preliminară specificaţiile tehnice ale produsului.

Acest ECHIPAMENT MEDICAL ELECTRIC necesită precauţii 
speciale pentru EMC, trebuie instalat şi utilizat conform informaţiilor 
EMC specificate în documentele însoţitoare.

Dispozitivul este adecvat pentru utilizare în 
toate amenajările,  și altele decât cele de 
locuit și cele direct conectate la rețeaua 
publică de joasă tensiune care alimentează 
clădirile utilizate pentru locuit.

Emisii 
armonice

Emisii RF

Emisii RF Grupa 2

Clasa B

Nu se aplică

Nu se aplică

Fluctuații de 
tensiune/
emisii flicker

DT-8806S emite energie electromagnetică 
în scopul efectuării măsurării. 
Echipamentele electronice din apropiere 
pot fi afectate.

Indicații privind mediul 
electromagnetic

Conformitate

DT-8806S este prevăzut pentru utilizare  în mediul electromagnetic 
specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul aparatului trebuie să se 
asigure că este utilizat în acest mediu.

Indicații și declarația producătorului - emisii electromagnetice

Tabel 201 - Declarație  - Emisii electromagnetice

Teste emisii



Tabel 202 - Declarație - Imunitate electromagnetică

DT-8806S este prevăzut pentru utilizare  în mediul electromagnetic 
specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul aparatului trebuie să se asigure că 
este utilizat în acest mediu.

Indicații și declarația producătorului - imunitate electromagnetică

Podelele trebuie să fie de 
lemn, beton sau plăci 
ceramice. Dacă podelele sunt 
acoperite cu material sintetic, 
umiditatea relativă trebuie să 
fie de cel puţin 30%.

Descărcare
electrostatică

Testarea
imunității

±6 kV contact
±8 kV aer

±6 kV contact
±8 kV aer

Indicații privind mediul 
electromagnetic

IEC 60601
Nivel testare

Nivel de 
conformitate

RF condusă

Dispozitivele radio portabile şi mobile nu trebuie utilizate în apropierea 
DT-8806S la o distanţă mai mică decât distanţa de protecţie 
recomandată, calculată în funcţie de ecuaţia corespunzătoare frecvenţei 
transmiţătorului. 

Testarea
imunității

Indicații privind mediul electromagnetic

IEC 60601
Nivel testare

Nivel de 
conformitate

DT-8806S este prevăzut pentru utilizare  în mediul electromagnetic 
specificat mai jos.
Clientul sau utilizatorul aparatului trebuie să se asigure că este utilizat în 
acest mediu.

Indicații și declarația producătorului - imunitate electromagnetică

Tabel 204 - Declarație - Imunitate electromagnetică

Distanţă de protecţie recomandată:



RF radiată

Unde P reprezintă puterea nominală a transmiţătorului, exprimată in waţi (W), 
conform informaţiilor furnizate de producătorul transmiţătorului, iar d 
reprezintă distanţa de protecţie recomandată, exprimată in metri (m).
Intensitatea câmpului transmiţătoarelor radio staţionare determinată prin  
analize trebuie să se situeze sub nivelul de conformitate, în toate intervalele 
de frecvenţă. 
În vecinătatea dispozitivelor identificate cu următorul simbol, este posibil să 
se producă interferenţe :

NOTA 1  La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru 
intervalul de frecvenţă mai ridicată.

NOTA 2 Este posibil ca aceste indicaţii să nu se aplice în toate situaţiile. 
Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi 
reflexia de la nivelul structurilor, obiectelor şi persoanelor. 

 Puterea câmpurilor emiţătoarelor fixe, cum sunt staţiile de bază pentru 
radiotelefoane (celulare/fără cablu) şi telefoanele mobile de 
teren,echipamente radioamatori, transmisiunile radio AM şi FM şi 
transmisiunile TV, teoretic nu pot  fi prevăzute cu exactitate. Pentru 
evaluarea mediului  electromagnetic datorat emiţătoarelor RF fixe, trebuie 
să se ia în considerare o monitorizare electromagnetică locală. Dacă 
puterea câmpului , măsurată în locaţia în care se utilizează DT-8806S, 
depăşeşte nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, dispozitivul 
trebuie observat pentru a verifica operarea normală. Dacă se observă 
funcţionare anormală, pot  fi necesare măsuri suplimentare, cum sunt 
reorientarea sau relocarea dispozitivului.

În intervalul de frecvenţă 150 kHz până la 80 MHz, puterea câmpului trebuie 

să fie sub [Vi] V/m.



DT-8806S este prevăzut să fie utilizat într-un mediu electromagnetic în care 
perturbările de RF radiată sunt controlate. Clientul sau utilizatorul  dispozitivului 
poate  ajuta  la  prevenirea  interferențelor electromagnetice prin menținerea 
unei distanțe  minime  între  echipamentul  de  comunicații RF portabil și mobil 
(emițătoare) și DT-8806S, așa cum se recomandă mai jos, în funcție de puterea 
maximă de ieșire a echipamentului de comunicații.

Tabel 206 - Distanţele de separare recomandate între 
echipamentele de comunicaţii RF și DT-8806S

Distanţele de separare în conformitate cu 
frecvența emițătorului

Puterea maximă de 
ieșire a emițătorului

(W)

Pentru emiţătoarele a căror putere maximă de ieşire determinată nu este 
menţionată mai sus, distanţa de separare recomandată d în metri (m) poate  
fi estimată utilizând ecuaţia aplicabilă la frecvenţa emiţătorului, în care P este 
valoarea maximă stabilită a puterii de ieşire a emiţătorului în waţi (W) 
conform producătorului emiţătorului.

NOTA 1  La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru 
intervalul de frecvenţă mai ridicată.

NOTA 2 Este posibil ca aceste indicaţii să nu se aplice în toate situaţiile. 
Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi 
reflexia de la nivelul structurilor, obiectelor şi persoanelor. 

Distanţele de separare recomandate între echipamente de 
comunicaţii portabile și mobile RF și DT-8806S
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