
Termometr medyczny na podczerwień 2w1 do czoła i powierzchni 
Newgen Medicals (NX8540) 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu: 
• Termometr czołowy na podczerwień
• 2x bateria AAA 
• Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa
• Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą tego produktu. Dlatego

należy przechowywać niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu,  aby w każdej  chwili
móc do niej sięgnąć.

• Modyfikacja  lub  zmiana  produktu  spowoduje  pogorszenie  bezpieczeństwa  produktu.
Uwaga: Niebezpieczeństwo obrażeń!

• Nigdy nie otwieraj produktu samodzielnie  oraz nigdy nie  należy dokonywać napraw we
własnym zakresie!

• Z  produktem  należy  obchodzić  się  ostrożnie.  Może  on  ulec  uszkodzeniu  w  wyniku
wstrząsów, uderzeń lub upuszczenia nawet z niewielkiej wysokości.

• Trzymaj produkt z dala od wilgoci i ekstremalnego ciepła.
• Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach.
• Termometr na podczerwień powinien pracować w temperaturze w zakresie od 10°C do 40°C

i  wilgotności  poniżej  85%.  Termometr  na  podczerwień  należy  przechowywać  w
temperaturze w zakresie od 0 °C do 50 °C.

• Nie należy używać produktu w pobliżu urządzeń elektrycznych.
• Trzymaj produkt z dala od promieniowania elektromagnetycznego.
• Podczas pomiaru temperatury na czole należy zawsze zachować odległość od 5 do 8 cm. Na

wartość pomiaru może mieć wpływ noszony na głowie kapelusz, czapka, szalik lub pot na
czole.

• Alternatywnie do pomiaru temperatury ciała na czole, można również dokonać pomiaru za
płatkiem ucha.

• Aby  uzyskać  dokładniejszy  pomiar,  należy  umieścić  termometr  na  podczerwień  w
otoczeniu, w którym ma być dokonany pomiar, na 15 do 20 minut przed pomiarem.

• Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji
Tego  urządzenia  elektrycznego  nie  należy  wyrzucać  razem  z  odpadami  domowymi.  W  celu
prawidłowej  utylizacji  prosimy o kontakt  z  publicznymi punktami zbiórki  odpadów w Państwa
gminie.  Szczegółowe informacje na temat  lokalizacji  takiego punktu zbiórki  oraz ewentualnych
ograniczeń ilościowych na dzień/miesiąc/rok można znaleźć w informacjach podanych przez daną
gminę.

Deklaracja Zgodności
Niniejszym  PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX-  8540  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHs
2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.

Szczegóły produktu

1. czujnik podczerwieni 1. tryb bezpośredni (temperatura powierzchni)

2. wyświetlacz LCD 2. tryb regulowany (temperatura ciała)

3. przycisk trybu pracy 3. wynik pomiaru

4. przycisk ▼ 4. liczba wartości pamięci (1 - 32)

5. przycisk ▲ 5. Sygnał alarmowy

6. przycisk oświetlenia (podświetlenie) 6. jednostka temperatury (°C/°F)

7. przycisk pomiaru 7. wskaźnik stanu baterii

8. pokrywa komory baterii 8. wyświetlanie zapisanych wyników pomiarów
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Uruchomienie
Otwórz  pokrywę  komory  baterii  i  włóż  baterię.  Upewnij  się,  że  polaryzacja  jest  prawidłowa.
Ponownie zamknij komorę baterii.
Odczekać ok. 10 minut, aż termometr na podczerwień będzie gotowy do pracy.

STOSOWANIE

Ogólne

Porównanie normalnej temperatury ciała w różnych miejscach ciała:

Pozycja pomiarowa Temperatura °C Temperatura °F

Pacha 34,7 do 37,3 °C 94,5 do 99,1 °F

Usta 35,5 do 37,5 °C 95,9 do 99,5 °F

Ucho 35,8 do 38 °C 96,4 do 100,4 °F

Odbyt  36,6 do 38 °C 97,8 do 100,4 °F

Normalna temperatura ciała obniża się wraz z wiekiem:

Wiek Temperatura °C Temperatura °F

0 do 2 lat  36,4 do 38,0 °C 97,5 do 100,4 °F

3 do 10 lat 36,1 do 37,8 °C 97,0 do 100,0 °F

11 do 65 lat 35,9 do 37,6 °C 96,6 do 99,7 °F

powyżej 65 lat 35,8 do 37,5 °C 96,4 do 99,5 °F

Zmierzona wartość 

Tryb ustawień (temperatura ciała) Tryb bezpośredni (temperatura powierzchni) 

32,1 °C 29,8 °C

32,2 °C  29,9 °C

37,2 °C 36,3 °C

37,3 °C 36,5 °C

37,4 °C  36,6 °C

42,3 °C 42,7 °C

42,4 °C 42,8 °C
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Pomiar temperatury
Najpierw należy  upewnić  się,  że  wynik  pomiaru  nie  jest  zniekształcony przez  nakrycie  głowy,
włosy, kosmetyki lub pot na czole. Trzymać termometr na podczerwień skierowany na czoło w
odległości od 5 do 8 cm. Rozpocząć pomiar naciskając przycisk pomiaru.
Alternatywnie można dokonać pomiaru temperatury za jednym uchem.
Naciśnij przycisk Mode (Tryb), aby przełączać pomiędzy trybami Body Temperature (Temperatura
ciała) i Surface Temperature (Temperatura powierzchni).
Wyniki  pomiarów są  zapisywane  automatycznie;  ostatni  zmierzony  wynik  jest  pokazywany  na
wyświetlaczu  w  prawym  dolnym  rogu.  Poprzednio  zmierzone  wartości  można  przywołać
naciskając przycisk▼ lub ▲ .

Ustawienia

Wybór jednostki temperatury
Można wybrać pomiędzy jednostkami temperatury °C i °F.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się "F1".
2. Następnie naciśnij przycisk ▼ , aby wybrać °C lub przycisk ▲, aby wybrać °F.
3. Naciśnij ponownie przycisk Mode, aby zakończyć wprowadzanie ustawień.

Ustawienie temperatury alarmowej
Można ustawić  temperaturę  alarmową,  jeżeli  użytkownik  chce  być w przyszłości  informowany
sygnałem dźwiękowym o osiągnięciu lub przekroczeniu określonej temperatury.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się "F1".
2. Następnie ponownie naciskaj przycisk Mode, aż na wyświetlaczu pojawi się "F2".
3. Teraz  za  pomocą  przycisków  ▼/▲ ustawić  temperaturę  alarmu  w  krokach  co  0,1.

Domyślną wartością jest 38 °C (100,4 °F) jako temperatura alarmowa.
4. Naciśnij ponownie przycisk Mode, aby zakończyć wprowadzanie ustawień.

Ustawienie korekcji 
Okresowo  sprawdzaj,  czy  termometr  na  podczerwień  daje  prawidłowe  odczyty,  mierząc
temperaturę ciała termometrem na podczerwień (tryb temperatury ciała) oraz innym termometrem.
Jeśli za pomocą obu termometrów uzyskano taki sam wynik pomiaru, termometr na podczerwień
działa prawidłowo.
Jeśli  termometr  na  podczerwień  daje  inne  wyniki  pomiarów,  należy  skorygować  ustawienie  w
następujący sposób:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się "F1".
2. Następnie ponownie naciskaj przycisk Mode, aż na wyświetlaczu pojawi się "F3".
3. Teraz użyj klawiszy ▼/▲, aby ustawić wartość różnicy na właściwą temperaturę.

Przykład: Jeżeli zmierzona temperatura wynosi 36,4 °C, a prawidłowa temperatura wynosi
37,5 °C, to różnica wynosi 1,1 °C, tzn. za pomocą klawiszy strzałek należy wprowadzić 1,1.

4. Naciśnij ponownie przycisk Mode, aby zakończyć wprowadzanie ustawień.
5. Następnie przeprowadzić kolejny pomiar kontrolny z użyciem obu termometrów.
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Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego
Można wybrać włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się "F1".
2. Następnie ponownie naciskaj przycisk Mode, aż na wyświetlaczu pojawi się "F4".
3. Następnie naciśnij przycisk  ▼, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy (na wyświetlaczu pojawi

się 0) lub przycisk ▲, aby włączyć sygnał dźwiękowy (na wyświetlaczu pojawi się 1 i ikona
alarmu).

4. Naciśnij ponownie przycisk Mode, aby zakończyć wprowadzanie ustawień.

Czyszczenie i konserwacja
Wyczyść termometr  na podczerwień miękką ściereczką lub watą,  na którą naniesiono odrobinę
alkoholu czyszczącego. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących i
nie  należy  zanurzać  termometru  na  podczerwień w wodzie  lub  innych płynach.  Termometr  na
podczerwień należy przechowywać w czystym, suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów
Na wyświetlaczu LCD nie są wyświetlane żadne dane:

• W trybie Body Temperature, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis "HI", gdy temperatura
jest powyżej 42,5°C lub "LO", gdy temperatura jest poniżej 32°C.

Przyczyny mogą być następujące:
• Nakrycie głowy, włosy lub pot na czole: W tym przypadku należy upewnić się, że wynik

pomiaru nie jest zniekształcony przez nakrycie głowy, włosy lub pot na czole.
• Przeciąg:  W  tym  przypadku  należy  zamknąć  okna  i  drzwi  i  dokonać  pomiaru  w

pomieszczeniu, w którym nie ma przeciągu.
• Zbyt duża odległość: Upewnij się, że odległość termometru od czoła wynosi od 5 do 8 cm

lub od 2 do 3,2 cala.
• Duża  różnica  temperatur  (wewnątrz  i  na  zewnątrz):  Nie  należy  dokonywać  pomiaru

temperatury,  dopóki ciało nie przystosuje się do nowej temperatury otoczenia po ok. 20
minutach.
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie 2 x bateria AAA

Wyświetlanie danych rozpiętość 0,1 °C (0,1 °F)

Temperatura otoczenia 10 do 40 °C (50 do 104 °F)

Temperatura transportu/magazynowania 0 do 50 °C (32 do 122 °F)

Wilgotność względna podczas pracy </= 85%

Wilgotność względna podczas
transportu/magazynowania

</= 90%

Zakres pomiarowy
Tryb temperatury ciała: 32,0 do 42,5°C Tryb

temperatury powierzchni: 0 do 100°C

Dokładność
Temperatura ciała: +/- 0,3°C

Temperatura powierzchni: +/-1,0 °C

Odległość pomiarowa 5 do 8 cm

Czas automatycznego wyłączenia ok. 7 sek.

Ciśnienie robocze 700 do 1.060 hPa

Wodoodporność IPXO/ praca ciągła

Dokładność w zakresie
32 do 35,9 °C (89,6 do 96,6 °F)
36 do 39 °C (96,8 do 102,2 °F)

39,1 do 42,5 °C (102,4 do 108,5 °F)

+/-0,3 °C (0,5 °F)
+/-0,2 °C (0,4 °F)
+/-0,3 °C (0,5 °F)

Wymiary 150 x 75 x 40 mm

Waga 172 g
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