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Pontositások:

Figyelmeztetések:

Használati utasítás:

Elővigyázatosságok:

Főbb jellemzők:

Beállítások:

ú  SilverCloud UF41 digitális hőmérő a testi hőmérséklet és egyes közelben levő tárgyak 
méréséhez használják. 

ú Ezt a készüléket csak a kézikönyvben leírt utasítások szerint használják.
ú Ideális hőmérséklet ennek a készüléknek 25°C. Ne tegyék ki magas hőmérsékletenek több 

mint  40°C vagy kisebb  mint  5°C. Az ideális használati páratartalom 80%RH.
ú Ne tegye ki a készüléket áramütésnek. Védjék meg a víztől és a napfénytől.
ú Ne használja ezt az eszközt elektromágneses mezők közeli területén.
ú Ne hozzanak létre mechanikai lökéseket a készüléknek és ne használják ha fizikailag 

mesérült.
ú A készülék tisztitásához használjanak egy puha rongyot 
ú Ne probálják szétszedni vagy megjavitani a készüléket.

ú Nyomják meg a “SCAN”gombot, hogy aktiválják a készüléket. Azonnal a készülék meg fogja 
mérni a hőmérsékletet.  Ha a készülék  “BODY”módba van beállítva a képernyőn a 
“Lo”szímbolum fog megjeleni.   Ha a készülék  “SURFACE TEMP”módba van beállítva a 
képernyőn közvetlenül az  utolsó hőmérsékleti mérés fog megjeleni  amikor utoljára 
használta.

ú Hogy egy pontos eredményt kapjon, abban az esetben ha a hőmérőt áthelyezik, egy olyan 
helyre ahol a hőmérséklet magasabb mint a régi helyen, várjanak 15 - 20 percet amielőtt 
elindítanák

ú Különböző eredményeket kaphatnak a testi bőr, , a bőr vastagságától vagy testtartástól 
függően.

ú Várjanak 1 vagy 2 percet kettő mérés között.

ú Riasztási funkció (figyelmeztett, hogy a hőmérséklet nagyon nagy). Alapértelmezett 
hőmérséklet  37.8°C

ú Eredmények automatikus lementése.
ú Automatikusan bezáródi 5 másodperc után ha nem használják.

ú Nyomja meg      gombot, hogy kiválassza a  BODY módot( ez megméri a testi 
hőmérsékletet) vagy AMBIENT (ez megméri a felületi tárgyakat )

ú Nyomja meg          , hogy váltakoztassa a  °C és °F
ú Nyomja meg 5 másodpercig        ameddig a képernyőn megjelenik az “On” eztután egy 

megerősítési riasztóhangot fog hallani. Engedje el                 újból , hogy kikapcsolja a 
riasztót.     

ú Nyomja meg       , hogy  váltakozhason a funkciók között: képernyőn elindítás/megállítási 
világítás         ,   gomb fog megjeleni,  infravörös fénysugár ON / OFF gomb.. 

ú Nyomja meg a    gombot,   hogy visszatekintsen egy vételezést a memóriából. A készülék 
maximum 32 mérést tud lementeni.



2

Készülék leírása:

Képernyőszímbolumok:

Használati utasítás:

BODY Aktív testi hőmérsékleti mód

Aktív felületi  hőmérsékleti mód

Hőmérséklet  Celsius fokban

Hőmérséklet  Fahrenheit 

Elem lemerült

Memória

Riasztás

M

SURFACE TEMP

ú Telepítse az elemeket (ez nincs mellékelve a 
csomagban)

ú Ha elöszőr használják a hőmérőt várjanak 10 percet, 
hogy ez felmelegedjen.

ú Helyezzék a hőmérőt a homlokra  (ahogy a képen 
látható)  5 - 10 cm távolságra; nyomja meg a  SCAN 
gombot. Az eredmény azonnal megjelenik a 
képernyőn. Győződjön meg arról, hogy az érintett 
személy nem izzad, vagy nincs kozmetikai termékek 
a testén és, hogy a homloka nincs letakarva egy 
sapkával. Hogy megmérje a hőmérsékletet tudják 
hasznáni a készüléket a méréshez a fül mögötti 
területen.

ú Nyomjág meg az  “M” gombot, hogy újból 
megtekintsék a mért hőmérsékletet. 

ú Ha a képernyőn megjelenik a                  ikon ki kell 
akkor cserélni az elemeket. Távolitsa el a fedelet ahol 
az elemek találhatók . Helyezzen be  2  AA, 1.5V 
elemet (alkáli elemeket ajánlunk )betartva a 
polaritást.



Ha a készülék használata során problémák merülnek fel olvassák el a lenti utasításokatHa a 
probléma még mindig fenn áll akkor vegye fel a kapcsolatot egy szakosított szervízzel. 

Ha a hőmérő használata során ,képernyőn megjelenik a  “HI”,ez azt jelenti, hogy a mért 
hőmérséklet nagyobb mint  42°C BODY módba. 
Ha a hőmérő használata során, képernyőn megjelenik a “Lo”, ez azt jelenti, hogy a mért 
hőmérséklet kisebb mint  42°C BODY módba.
MEGJEGZÉS:Ha megpróbálja mérni egy környezetben lévő tárgy hőmérsékletét, és a  
hőmérő BODY módban van ,lehetséges hogy a képernyőn megjelenik a  “HI”vagy “Lo”. Ebben 
az esetben térjenek át  “SURFACE TEMP” módba. . 
Ha a hőmérő  BODY működési funkcióban van , és a képernyőn megjelenik  “Lo”, az okok a 
következők lehetnek:
1. A homlokot  használ vagy izzadság takarja. 
2.Ön egy olyan területen van , ahol a légáramlatok befolyásolják az  IR áramlást
3. Mérési idő két mérés között kicsi.
4.A távolság a hőmérő és a test között kisebb mint  5 cm .

Lehetséges problémák:

Ikonok leírása:

Műszaki adatok:

Szokásos hőmérsékleti tartomány kortól függően:

A mért hőmérséklet meghaladja 42.9°C ( BODY módba)

A mért hőmérséklet  32.0°C alatt van(BODY módba)

TA környezeti hőmérséklet a  5.0°C - 40°C intervalumon kivül van.

Mérési intervallum: 32.0°C - 42.9°C ( BODY módba)
                                   0°C - 100°C  AMBIENT módba)
Hatékonyság: ±0.3°C  (32.0°C - 34.9°C)
               ±0.2°C  (35.0°C - 39.0°C)
               ±0.3°C  (39.1°C - 42.0°C)
Mérési lépés: 0.1°C
Hangi figyelmeztetés: angol
Üzemi hőmérséklet: 5.0°C - 40.0°C
Üzemi páratartalom: Rh≤80%
Tárolási hőmérséklet: -25°C - 55.0°C
Tárolási páratartalom: Rh≤85%
Távolságmérés: 5 ~ 10cm
Tápellátás: 3V d.c. (2 AA alkáli elem - nincs mellékelve)
Méretek: 145 x 37 x 98 mm
Súly: 141g

Életkor

0-2 év 36.4-38.0

36.1-37.8
35.9-37.6

35.8-37.5

3-10 év
11-65 év

>65 év

Hőmérséklet °C
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