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FR30F - Bekontaktis termometras 
 
 
Pristatymas 
Nuo šiol j s naudojat s medicininiu bekontak iu 
termometru, kuris fiksuodamas infraraudonuosius 

spindulius išmatuoja vairi  pavirši  temperat . 
Šis FR30F termometras suteikia galimyb  išmatuoti temperat  per atstum  be tiesioginio 
kontakto, o rezultat  pateikia akimirksniu. 
Nuo šiol j s galite išmatuoti k dikio temperat  jo visai netrukdydami, net jam miegant. 
Vis d lto nepaisant toki  FR30F termometro savybi , kaip paprastas naudojimas, greitis ir 
ypa vairi  objekt  pavirši  temperat ros matavimo galimyb s, nereik  pamiršti, jog tai 
vis  pirma medicininis prietaisas. 
Naudokite š rengin  pagal šioje instrukcijoje pateikiamas rekomendacijas ir saugumo 
reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

Funkcijos 

no temperat ra 

Šis bekontaktis termometras yra skirtas naudoti namuose, bet jokiu b du negali pakeisti gydytojo 
konsultacijos. Lyginkite gautus temperat ros matavimo rezultatus su savo prasta k no 
temperat ra. Jei turite sveikatos problem , konsultuokit s su savo gydytoju. 
-> Kad išmoktum t tinkamai matuoti k no temperat , perskaitykite skyri  „Bekontak io 
termometro naudojimas“.  

Objekt  paviršiaus 
temperat ra 

Paviršiaus temperat ros matavimo r žimas išmatuoja paviršiaus temperat  esamuoju momentu. 
Tai puikus b das patikrinti ar paviršiaus temperat ra yra tinkama naudoti k dikiui ar ligoniui 
(pvz.: buteliuko temperat ros nustatymas). 
-> Kad išmoktum t tinkamai matuoti objekt  paviršiaus temperat  perskaitykite skyri  
„Bekontak io termometro naudojimas“.  

Aplinkos 
temperat ra 

Gera aplinkos temperat ra yra svarbi k dikiams ir ligoniams. Termometras rodo ši  temperat  
damas bud jimo r žime. 

->Automatiškai sustoj s termometras persijungia  bud jimo 
žim  ir rodo aplinkos temperat , ekrane matoma ši ikona 

 

Karš iavimo 
signalas 

Naudojantis k no temperat ros matavimo funkcija, termometras nustat s didesn  nei 37,5 C 
temperat  supypsi vien  kart  ilgu signalu ir tris kartus trumpai sp damas naudotoj  apie 

galim  karš iavim . 
 

Paskutinio 
matavimo 
duomenys 

Kiekvien  kart  matuojant temperat  iš naujo, ekrano dešin je pus je viršuje rodomas 
paskutinio matavimo rezultatas pažym tas ikona  

 

Atmintis 

Atmintyje gali b ti išsaugoti 25 k no temperat ros matavim  rezultatai. 
-> jung  termometr  ir paspaud  mygtuk  ON/MEM, gal site perži ti išsaugotus matavim  
rezultatus pažym tus ikona  

 

ekranas 

baterij  skyriaus 
dangtelio užraktas 

jungimo ir 
atminties 
mygtukas 

temperat ros 
matavimas 

baterij  skyriaus 
dangtelis 

šis 
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Bekontak io termometro naudojimas 

1. Prieš naudodami termometr  visada sitikinkite, kad l šis yra švarus ir nepažeistas. 
Purvinas ar pažeista l šis gali takoti neteisingus matavim  rezultatus. ( Garantija šiuo atveju 
negalioja). 
2. jungimas 
Prieš pirm  naudojim  nuimkite peršvie iam  liežuv  nuo baterij , traukdami j  žemyn. 
Nuimkite termometro dangtel  (nesuspauskite termometro šonuose). 
Paspauskite mygtuk  ON/MEM (žr.  1pav.) 
3. K no temperat ros matavimas: 
junkite termometr  paspausdami mygtuk  ON/MEM. 

Ekrane pasirodys ikona  ir pasigirs du garsiniai signalai (žr.  2pav.) 
Termometr  laikykite 1 – 3 centimetr  atstumu nuo kaktos (žr.  3pav.) ir 
paspauskite mygtuk  SCAN, tuomet pasigirs garsinis signalas pranešantis 
apie matavimo pradži .  
Temperat ros matavimas užtruks 1 sekund  

. 

 

                     2pav                            3pav 

!  Svarbios pastabos 
a. Prieš matuodami temperat  5 minutes pab kite ramiai, nedarykite joki  fizini  pratim , nematuokite temperat ros nepra jus bent 30 minu  po 

vonios. 
b. Matuojant temperat  kakta turi b ti švari, neprakaituota, be joki  kosmetikos priemoni . Nematuokite temperat ros rando zonoje. 
c. Temperat ra pamatuota šiuo prietaisu rezultatus išreiškia matavimais konvertuotais  temperat ros rodiklius tiesiojoje žarnoje. T.y. gauti rezultatai 

automatiškai konvertuojami  ekvivalen ius rezultatus gaunamus matuojant temperat  tiesiojoje žarnoje. Vidutin  temperat ra: pažastyje – 
36,1 °C, tiesioje žarnoje 37,0 °C.  Tod l reikia atmesti apie vien  laipsn  °C, kad gautum te °C pažastyje.  

d. Pasinaudoj  prietaisu j  v l uždenkite dangteliu, saugan iu l  nuo dulki . 
4. Objekt  paviršiaus temperat ros matavimas. 
4.1. jungtas termometras b na k no temperat ros matavimo r žime. Nor dami perjungti r žim , nuspaud  mygtuk  ON/MEM tuo pat metu vien  kart  

spustelkite mygtuk  SCAN; ekrane pasirodys ikona  Šiame r žime galima matuoti objekt  pavirši  temperat . 
4.2. Paspaud  mygtuk  SCAN, ekrane matome paviršiaus temperat  realiu laiku. Jei laikote nuspaust  mygtuk  SCAN temperat ra matuojama 
nepertr kstamai. 
4.3. Šis termometras leidžia nam  s lygomis išmatuoti vonios, maisto, buteliuko temperat  ir t.t. (prieš matuojant b tina gerai išmaišyti, sukratyti, kad 
temperat ra pasiskirstyt  vienodai visame matuojamame t ryje.). 
*Pastaba: šis r žimas kitaip nei k no temperat ros matavimo r žimas, rodo realius temperat ros išmatavimus, nekonvertuojamus  temperat ros 
išeinamojoje angoje ekvivalentus. 
5. Užgesimas: 
5.1. Nenaudojamas daugiau, kaip 30sekundži , termometras, tausodamas baterij  energij , automatiškai persijungia  bud jimo r žim  (tuometu ekrane 
matoma aplinkos temperat ra). 
5.2. Nor dami išjungti termometr , palaikykite nuspaust  mygtuk  ON/MEM kol ekrane pasirodys oFF. 

Svarbios pastabos 

Prieži ra ir laikymas 

Kad rezultatai visuomet b  tiksl s, pasir pinkite l šio švara. Po kiekvieno naudojimo užd kite dangtel , kuris apsaugo l  
nuo dulki . L šis yra pati jautriausia termometro dalis. J  valykite labai r pestingai, saugodami nuo pažeidim . 

  valykite su medvilniniais kosmetiniais pagaliukais ar švelnia šluoste sudr kinta alkoholiu (70%). 
 Po valymo nors 10 minu  palikite l  išdži ti. 
 Termometr  laikykite sausoje ir nuo tiesiogini  saul s spinduli  apsaugotoje vietoje. 
 Laikymo temperat ra: laikykite termometr  temperat roje tarp -20 ir +50°C, santykin  oro dr gm  85%. 
 Termometro negalima šlapinti. 

Per ilgas termometro laikymas rankoje gali iškreipti matavimo rezultatus. 

Baterijos pakeitimas 

 

Termometrui naudojamos apvalios aliuminio tipo baterijos CR2032. 
 Baterij  skyriaus atidarymas.  baterij  skyriaus dangtelio užrakt kiškite smail  maž  atsuktuv  (žr.  1pav.). Tuo 

pa iu metu paslinkite baterijos skyriaus dangtel  virš  (baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje). 
 Atsuktuvo pagalba ištraukite panaudot  baterij  (žr.  2pav.). 
 kite nauj  baterij , gerai  baterij  išgirsite spragtel jim  (žr.  3pav.). 
 Užd kite atgal baterij  skyriaus dangtel . 

Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Teigiamas baterijos polis (+) turi b ti nukreiptas  virš . 

  
              1 pav.                             2 pav.                          3pav. 

Galimi sutrikimai 
Klaidos simbolis Problema Sprendimas 

  
Klaida (Er) su skai iais nuo 5 iki 9: termometro 
sistema dirba netinkamai. 

Išimkite baterij , palaukite 1 minut , tuomet j  v l 
kite, junkite termometr . Jei ir toliau ekrane matote 

klaidos simbol  kreipkit s  garantin  aptarnavim . 

 
Matavimas atliktas termometrui dar nesp jus 
pasiruošti matavimui. 

Prieš matuodami sulaukite, kol visos ikonos ekrane 
nustos mirks ti. 

1pav 
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Termometro rodoma aplinkos temperat ros skaitin  
išraiška labai greitai kei iasi. 
 

Palikite termometr  mažiausiai 30 minu  10°C - 40°C 
temperat roje prisitaikyti prie aplinkos. 

 
Aplinkos temperat ra aukštesn  ar žemesn  nei  
termometro veikimo riba: 10°C - 40°C. 

  

(1) Aukš iausia manoma išmatuoti temperat ra, 
no matavimo r žime: +42,2°C 

(2) Aukš iausia manoma išmatuoti temperat ra, 
objekt  paviršiaus temperat ros matavimo r žime 
:+80°C 

Matuodami pasirinkite objekt  atitinkant  termometro 
charakteristik . 
Jei klaida kartojasi, kreipkit s  garantinio aptarnavimo 
servis . 

  

(1) Žemiausia manoma išmatuoti temperat ra, 
no matavimo r žime: +34°C 

(2) Žemiausia manoma išmatuoti temperat ra, 
objekt  paviršiaus temperat ros matavimo r žime :-
22°C 

  

 
Ne manoma jungti termometro. 

 
Pakeiskite baterij  nauja. 

Technin  charakteristika 

Specifikacijos  Temperat ros matavimo ribos: K no r žimo: 34.0-42.2 °C/ Objekt  paviršiaus r žimo: -22-80°C 
 Termometras geriausiai veikia 10-40°C ribose, ir santykin s dr gm s15 -85% ribose. 
 Termometr  geriausia saugoti -20°C ir +50°C ribose, santykin  maksimalios dr gm s  85% ribose. 
 Transportavimo metu aplinkos temperat ra netur  viršyti +70°C, o santykin  maksimali dr gm  tur  b ti  95%. 
 Standart  nuorodos: ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN60601-1-2(EMC), IEC/EN60601-1, ISO 10993, RoHS. 
 Tikslumas: K no temperat ra: ±0,2°C nuo 35 iki 42°C  ±0,3°C <35°C ir >42°C 
 Objekt  paviršiaus temperat ra: ± 4% nuskaitant arba ± 2°C nuo aukš iausios matuojamos temperat ros vert s. 
 Garsiniai signalai naudojami atminties funkcijoje ir pranešant apie karš iavim . 
 Maitinimas: apvali li io baterija (CR2032), su ja vidutiniškai galima atlikti apie 3000 matavim , baterij  keisti kas metus. 
 Paklaida: -1.4 iki -1.7°C 
 Patikimumas: 98% 
 Kartojimo galimyb s: 0.20°C 
 ! Šis termometras veikia infraraudon  spinduli  technologija ir gali b ti naudojamas vis  nepaisant amžiaus. 
 ! Termometras nedegus pagal AP/APG standartus. 
 Termometras FR30F yra medicininis IIa klas s renginys, testuotas ligonin se. 
 Jus dominan ius atliktus mokslinius tyrimus, charakteristikas ir elektromagnetinio suderinamumo testus galite gauti iš gamintojo 
išsiunt  paprast  užklaus .  

Garantija 
Šiam termometrui suteikiama 24 m nesi  garantija nuo pirkimo datos. 
Garantija negalioja, jei termometras sugenda d l netinkamo naudojimo, d l sm gi , ar d l netinkam  baterij  naudojimo, taip pat jei prietais  bandyta ardyti. 
Garantija negalioja ir d l netinkamai parinktos matavimui temperat ros pažeistam l šiui. Garantija negalioja nei pakavimui, nei baterijoms. 
Simboliai 

 

atitinka direktyvos 93/42/CEE standartus. 
! sp jimas 
Žemi dažniai 
Vadovaujantis Europos s jungos direktyva d l elektronini  prietais  atliek  r šiavimo, šis termometras ir 
naudojamos baterijos, saugant aplink , turi b ti utilizuoti pagal galiojan ius statymus, tam priklausan iose vietose.  
Prieš naudojim , perskaitykite instrukcij . 
Gamintojas 
Popieriaus perdirbimas 

Informacija ir direktyvos d l elektromagnetini  bang  spinduliavimo 
Termometras FR30F yra skirtas naudoti žemiau aprašytoje elektromagnetin je aplinkoje. Termometro naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas b  
naudojamas tokioje aplinkoje, kaip nurodyta žemiau. 

Spinduliavimo testas Atitikimas Nurodymai elektromagnetiniai aplinkai 

Radijo bang  spinduliavimas CISPR 11 Pirma grup  Radijo bangos naudojamos, tik vidin ms renginio funkcijoms, tad radijo bang  
spinduliavimas yra labai silpnas ir netrukdo kit  netoliese esan rengini  darbo. 

Radijo bang  spinduliavimas CISPR11 B klas  
renginys gali b ti naudojamas visose patalpose, skaitant gyvenam sias ir tas 
patalpas, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie bendro žemos tampos elektros 

energijos tinklo, skirto gyvenamiesiems b stams. 

Harmonin s srov s spinduliavimas IEC 61000-3-2 ra 

tampos svyravimai/spinduliavimo tr iojimai IEC 
61000-3-3 ra 

 Informacija ir direktyvos d l elektromagnetini  bang  atsparumo. 
Bekontaktis termometras FR30F yra skirtas naudoti žemiau aprašytoje elektromagnetin je aplinkoje. Termometro naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas 

 naudojamas tokioje aplinkoje, kaip nurodyta žemiau. 
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Atsparumo testas Testo lygis IEC 
60601 

Atitikimo 
lygis 

Elektromagnetin s aplinkos reikalavimai 

Radijo bang  
veikimas IEC 
61000-4-3 
 
Radijo bang  
spinduliavimas IEC 
61000-4-3 

3 V rms 
150 kHz iki 80 
MHz 
 
3V/m 
80MHz iki 2,5 
GHz 

ra 
 
 
 
3 V/m 

Mobilieji susisiekimo renginiai veikiantys radijo bang  pagalba, taip pat kaip ir laidiniai, turi b ti 
naudojami rekomenduojamu atstumu, paskai iuojamu pagal lygt , remiantis elektros 
rengini /imtuv  dažniu.  

Rekomenduojamas atstumas: 
d = 1,2 šaknis iš P  
d = 1,2 šaknis iš P 80 MHz iki 800 MHz  
d = 2,3 šaknis iš P 800 MHz iki 2,5 GHz 
šiuo atveju P raide žymima maksimali elektros renginio/imtuvo galios išeiga Vatais (W), kuri  
nustato gamintojas. 
d raide žymimas rekomenduojamas atstumas tarp rengini  metrais (m). 
Pastovi elektronini rengini  magnetini  lauk  j ga, tokia, kokia yra apibr žiama 
elektromagnetini  tinkl  tyrimais, turi b ti silpnesn  už dažni  pralaidumo diapazon . 
Trukdžiai gali atsirasti esant netoli veikian  prietais  pažym  šiuo simboliu: [...] 

1 pastaba:  Pats aukš iausias pritaikomas dažni  diapazonas nuo 80MHz iki 800 MHz. 
2 pastaba: šie nurodymai n ra pritaikomi visoms iškylan ioms situacijoms. Elektromagnetini  bang  sklidimas yra takojamas vairi  strukt , objekt  ir 
žmoni  absorbcin mis ir refleksin mis savyb mis. 
a. Pastovus elektronini  prietais /imtuv , toki  kaip telefon  stoteli  (mobili /belaidži ), mobili  radijo imtuv , kit  radijo imtuv , AF ir FM bang  
radijo imtuv  ir televizijos imtuv  skleidžiamas elektromagnetinio lauko veikimas negali b ti numatytas tiksliai remiantis tik viena teorija. Norint vertinti 
pastov  elektromagnetin  elektronini  prietais /imtuv  spinduliavim , reikia numatyti elektromagnetinio lauko dyd . Ar prietaisas veikia teisingai, reik  
patikrinti tuomet, jei prietaiso naudojimo lauke elektromagnetinio spinduliavimo galia yra didesn  nei numatyta ir nurodyta aukš iau. Jei prietaiso veikimas 
sutriko, gali prireikti papildom  priemoni , toki  kaip prietaiso perorientavimas ar perkrovimas. 
b. Dažni  diapazone nuo 150 kHz iki 80 MHz, lauko stiprumas turi b ti mažesnis nei V/m. 
Bekontaktis termometras FR30F yra skirtas naudoti žemiau aprašytoje elektromagnetin je aplinkoje. Termometro naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas 

 naudojamas tokioje aplinkoje, kaip nurodyta žemiau. 
Atsparumo testas Testo lygis IEC 60601 Atitikimo 

lygis 
Elektromagnetin s aplinkos reikalavimai 

Elektrostatin  iškrova IEC 
61000-4-2 

6kV kontakte 
8 kV aplinkoje 

6kV 
kontakte 
8 kV 
aplinkoje 

Grindys tur  b ti medin s, betonin s ar dengtos 
keramin mis plytel mis. Jei grindys yra dengtos sintetine 
medžiaga, mažiausia santykin  oro dr gm  tur  b ti 30 
%. 

Staigus elektros energijos 
nutraukimas/jungiamosios 
elektros energijos movos IEC 
61000-4-4 

Maitintuvui 2 kV 
Išvesties ir vesties kabeliams 1kV 

ra Elektros tinkl  kokyb  turi atitikti standartus naudojamus 
ligonin se ar komercin se patalpose. 

Virš tampis IEC 61000-4-5 1 kV kabelis (-iai)  kabel  (-ius) 
2 kV kabelis (-iai)  žem  

ra Elektros tinkl  kokyb  turi atitikti standartus naudojamus 
ligonin se ar komercin se patalpose. 

Elektros srov s pert kimai ir 
svyravimai  maitinimo, išvesties 
kabeliuose 

< 5 % TU (> 95 % duob  TU) 0,5 ciklo 
40 % TU (> 60 % duob   TU)  5 ciklams 
70 % TU (> 30 %  duob  TU)  25 ciklams 
< 5 % TU (> 95 % duob  TU)  5 s 

ra Elektros tinkl  kokyb  turi atitikti standartus naudojamus 
ligonin se ar komercin se patalpose. Jei elektros energijos 
pertr ki  ir svyravim  metu norima ir toliau naudotis 
prietaisu, jis turi b ti prijungiamas prie stabilios srov s arba 
turi b ti naudojamos baterijos. 

Pramoninis elektromagnetinio 
lauko dažnis (50/60 Hz) IEC 
61000-4-8 

3A/m 3 A/m Elektromagnetini  tinkl  pramoninis dažnis turi atitikti 
standartus naudojamus ligonin se ar komercin se 
patalpose. 

Pastaba: TU raid mis žymima elektros tinkl tampa prieš testo lygio pritaikym . 

Atstumas, kurio rekomenduojama laikyti bekontakt  termometr  FR30F ir mobiliuosius renginius. 
Bekontaktis termometras FR30F yra skirtas naudojimui aplinkoje, kurioje yra kontroliuojami radijo bang  spinduliavimo sukelti trikdžiai. FR30F 
termometro savininkas ar naudotojas gali užkirsti keli  elektromagnetini  bang  trikdžiams d l mobili  susisiekimo rengini  skleidžiam  bang , 
naudodamas rengin  ne didesniu atstumu nei nurodyta lentel je žemiau. 
Elektroninio prietaiso/imtuvo didžiausia 
nominali išvesties galia W 
 
 
 

 
Atstumas nuo veikian io elektroninio prietaiso/si stuvo dažni  m 
150 kHz iki  80 MHz 
d = 1,2 šaknis iš P 

80 MHz iki 800 MHz 
d = 1,2 šaknis iš P 

800 MHz iki 2,5 GHz 
d = 2,3 šakinis iš P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 
Elektroniniams prietaisams/imtuvams, kuri  radijo bang  sklaida  aplink  yra didesn  nei nurodyta lentel je, tinkamas naudojimo atstumas metrais (m) žymimas raide d, 
gali b ti vertintas pagal lygt , kurioje P yra elektroninio prietaiso/imtuvo didžiausia nominali išvesties galia vatais (W) nurodyta gamintojo. 
1 pastaba: prie 80 MHz ir 800MHz. elektros prietais  dažni  diapazone turi b ti taikoma pati didžiausia distancija tarp rengini .  
2 pastaba: šie nurodymai n ra pritaikomi visoms iškylan ioms situacijoms. Elektromagnetini  bang  sklidimas yra takojamas vairi  strukt , objekt  ir žmoni  
absorbcin mis ir refleksin mis savyb mis. 

Gamintojas: Platintojas: „Dectra Pharm“ 8, rue Ettore Bugatti CS 28006 
67038 STRASBOURG Cedex PRANC ZIJA 
Platintojas Lietuvoje: MB Euromedika  Šev enkos g. 16, korpusas 2,  Vilnius 

 


