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Bevezetés 
Ez a kézikönyv a HTD8813 lázmérő helyes használatához szükséges információkat tartalmazza. Az 
érintés nélküli infravörös lázmérő egy újrafelhasználható orvosi eszköz, amelynek élettartama 5 év. A 

készüléket a bejelentett szervezet csak testhőmérséklet mérésére tanúsítja. 

A megfelelő használat előfeltétele a HTD8813 infravörös lázmérő általános ismerete, valamint 

annak funkcióinak és előnyeinek ismerete. 
Az első használat előtt figyelmesen olvasd el ezt a kézikönyvet. Ha nem vagy tisztában teljes 

mértékig a kézikönyv utasításaival, ne használd a készüléket. 

 

Megjegyzés 
Ennek az eszköznek a megvásárlása vagy tulajdonjoga nem jogosítja fel a tulajdonost az eszköz 

használatára, ha engedély nélküli módosításokat, javításokat vagy az alkatrészek cseréjét hajtja végre. 

További információkért vedd fel a kapcsolatot a: 
HetaidaTechnology Co., Ltd. 

4F, BaiShiDaHigh-Tech Park, XiangDongIndustrialArea, 
DaLingShanTown, DongGuan City, Guangdong, China. 

Tel: +860769-82658050, Fax: +86 0769-82658050 
Kapcsolattartó személy: Tom.Chen 
E-mail: tomchen@hetaida.com.cn 

 

Wellkang Ltd. 

Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom 
Tel: +44 (20)30869438, 32876300; Fax: +44 (20)76811874 

Web: www.CEmark.com,www.CE-marking.com,www.CE-

marking.euEmail: AuthRep@CE-marking.eu 

mailto:tomchen@hetaida.com.cn
http://www.cemark.com/
http://www.ce-marking.com/
http://www.ce-marking.eu/
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Biztonsági információk 
Ezt az eszközt csak a jelen kézikönyvben meghatározott célokra szabad használni. A gyártó nem 

felelős a nem rendeltetésszerű használatért. Az érintésmentes infravörös lázmérőt úgy tervezték, hogy 

minimalizálja a szoftverben lévő programból, a kockázatelemzésből és a szoftver validációból 
származó veszélyeket. 

 

Figyelmeztetés 
A figyelmeztetést a bal oldalon látható szimbólum jelöli. 

• Az érintésmentes infravörös lázmérőt a fogyasztók otthon és az alapellátásban használhatják 

diagnosztikai eszközként. Az első használat előtt el kell olvasni ezt a kézikönyvet, valamint az 

összes utasítást, útmutatót, információt és specifikációt. 

• Ezt a terméket a homlok testhőmérsékletének mérésére tervezték, és ennek szándékával 

értesítették. Ne használd más célra. 

• Ez a termék otthoni használatra és alapellátásra szolgál. 

• Ne használd a lázmérőt, ha az nem megfelelően működik, vagy ha a készülék megsérült. 

• Ha a környezeti hőmérséklet túlságosan megváltozik, például úgy, hogy a lázmérőt az egyik 

helyről egy olyan másikra viszed, ahol eltérő a hőmérséklet, hagyd a lázmérőt 30 percig 

alkalmazkodni ehhez a helyhez, ahol a hőmérséklet 15 °C és 40 °C közötti. 

• Ha hosszabb időn át nem használod a lázmérőt, vedd ki az elemeket belőle. 

• A lázmérő nem vízálló, ne merítsd vízbe vagy más folyadékba. A tisztítást és fertőtlenítést a 

"Tisztítás, karbantartás és tárolás" részben felsorolt követelmények szerint végezd el. 

• Ne érintsd meg az érzékelőt az ujjaiddal. 

• Ha hideg borogatás van a homlokodon, egy másik helyen mérd meg a testhődet (pl. a nyakadon). 

• A testhőmérséklet homlokon történő mérésekor nyomd meg a "body" módot (MODE); ha 

környezetet, tárgyakat, folyadékokat, ételt mérsz, nyomd meg a "surface" módot. 

• Stabil környezetben mérd a testhőmérsékletet, ha a hőmérséklet változik, ellenőrizd, hogy az 

érzékelő nincs-e bepárásodva. Amennyiben igen, a "Tisztítás, karbantartás és tárolás" részben 
felsorolt követelmények szerint járj el. 

• Ne használd a műszert elektrosztatikus vagy erős mágneses mezők közelében, mert ez 

befolyásolhatja a műszer mérési pontosságát. 

• Mindig mindkét elemet cseréld ki egyszerre, sose használj új és öreg elemet egyidejűleg. 

• A mérés pontosságát befolyásolhatja a homlok hajjal, kendővel, sapkával és egyebekkel történő 

takarása. 

• A mérési eredmény tájékoztatásként szolgál. Ha bizonytalan van, más módszerrel mérd meg a 

hőmérsékleted. 

 

• A készüléket gyermekek és állatok elől elzárva tartsd. Amennyiben nem használod, helyezd a 
lázmérőt  száraz helyre és védd extrém nedvességtől, hőtől, portós és közvetlen napfénytől. Ne 

helyezz nehéz tárgyakat a lázmérő dobozára. 

• Ne dobd tűzbe az elemeket. Az ajánlott elemeket használd. Ne használj újratölthető elemeket. 

• A lázmérő nem pótolja a kórházi diagnosztikai eszközöket. 

• Ne javítsd, ne törd szét és ne szedd szét a lázmérőt. Óvakodj a lázmérő leesésétől. 

• Ne használd a készüléket, ha az sérült, vagy valami szokatlant észlelsz rajta. 

• A készülék érzékeny alkatrészeket tartalmaz, óvatosan kell üzemeltetni. Tartsd be azokat a 

tárolási és működési feltételeket, amelyeket a „Tisztítás, karbantartás és tárolást” részben 

találsz. 

• Hőmérséklet mérése során ne végezz egyéb tevékenységet. 

• Mérés során ne érintkezz a beteggel és az elemekkel egyidejűleg. 

• Amennyiben az eszköz sérült, ne használd azt, mivel megsérülhetsz, rossz eredményeket 

érhetsz el, valamint ez súlyos veszélyt is jelenthet rád nézve. 

• A használat során potenciális allergia nem ismert. 

• A szervizelést és javítást a kísérő dokumentumok szerint végezd el. 
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1 - ÁTTEKINTÉS 
 

Felhasználási szándék 
A HeTaiDa érintés nélküli infravörös lázmérőt úgy tervezték, hogy ismételten mérje és 

figyelje az emberi test hőmérsékletét a fogyasztók számára az otthoni környezetben és az 

alapellátásban. 
 

Az érintés nélküli infravörös lázmérő leírása 
A HeTaiDa érintés nélküli infravörös lázmérő egy újrafelhasználható kézi eszköz, amelyet 

elemekkel működtethető és az emberi test hőmérsékletét mérésére használható a homlokon át. 

A készülék működési elve az infravörös érzékelő technológián alapul. Az infravörös érzékelő 

különféle jeleket továbbít és fogad a mérés során, és ezeket a jeleket digitális értékekké 

alakítják át, amelyeket a lázmérő LCD kijelzője mutat. 
 

Gombok, jelzők és szimbólumok leírása 

 

 

 

 
1. LCD kijelző 

2. Akkumulátor 

fedele 

3. Bekapcsolás 

gomb 

Kép sz.1: HTD8813 Infravörös lázmérő 

 

10. Lemért érték 

11. A mérési eredmény mutatója 

12. Alacsony akkumulátor jelzőfény 

4. Beállítás gomb (SET) 

5. Memória gomb (MEMO) 

6. Mód gomb (MODE) 

7. Infravörös érzékelő 

8. Felületmérés mód (tárgyak) 

9. Testhő-mérés mód 

13. Hangjelző 

(bekapcsolva/kikapcsolva) 

14. Memória száma 

15. Fahrenheit 

16. Celsius 

17. Memória-jelző 
 
 

Lázmérő jelölése 

Lázmérő 

modellszáma 
Lázmérő típusa 

Felnőttek Gyermekek 

Fül Homlok Fül Homlok 

HTD8813 Érintés nélküli infravörös lázmérő  √  √ 
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Eszköz szimbólumai 

 Figyelmeztetés  
Veszélyes anyagok 

korlátozása 

 Nem steril csomagolás  LOT szám 

 
Kövesse az útmutatóban 

leírt utasításokat  
Megfelel a WEEE 

szabványoknak 

 Üzemi hőmérséklet  
NE DOBJA KI 

Ismételt használat 

 Üzemi páratartalom  
Légköri nyomás a használat 

során 

 
Az eszköz megfelel az FCC-

szabályok 15. részében leírtaknak  

A készülék megfelel az MDD 

93/42/EEC szabványnak. 

Értesítési száma 0598  

 Gyártó  
Az EU meghatalmazott 

képviselője 

 Újrahasznosítható  Sorozatszám 

 

IP22: Első számjegy 2: 12,5 mm átmérőjű és nagyobb szilárd idegen tárgyak 

behatolása ellen védett. 

Második számjegy: Függőlegesen csepegő vízcseppek ellen védett. 

 

Műszaki adatok 
Mérési egység °C/°F 

Üzemmód Beállított mód (testhőmérséklet) 

Közvetlen mód (felületi 

hőmérséklet) 
A testhőmérséklet megfelel Hónaljhőmérséklet 

Névleges mérési tartomány Testhőmérséklet: 34,0-43,0°C/93,2-

109,4°F Felület hőmérséklete: 0-

100,0°C/32-212°F 

Kimeneti tartomány Testhőmérséklet: 34,0-43,0°C/93,2-

109,4°F Felület hőmérséklete: 0-

100,0°C/32-212°F 

Laboratóriumi mérési 

pontosság 

Testhőmérséklet: 

34,0-34,9°C ±0,3°C/93,2-94,8°F ±0,5°F 

35,0-42,0°C ±0,2°C/95,0-107,6°F ±0,4°F 
42,1-43,0°C ±0,3°C/107,8-109,4°F ±0,5°F 

Felület hőmérséklete: ±2°C/±3,6°F 

Kijelző felbontása 0,1°C/0,1°F 

Háromszínű 

háttérvilágítású kijelző 

(színes riasztás) 

35,5-37,3°C/95,9-99,1°F: Zöld (normál hőmérséklet) 

37,4-38,0°C (riasztási pont)/99,3-100,4°F: Sárga 

(hőemelkedés) 38,1-43,0°C/100,6-109,4°F: Piros (magas láz) 

Megjegyzés: 1. A felületi hőmérséklet mindig zölden van 

megvilágítva. 
2. A 34,0-35,4°C tartományban lévő hőmérséklet zölden van 
megvilágítva. 
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Automatikus kikapcsolás ≤ 18 s 

Mérési idő ≤ 2 s 

Mérési távolság 1-5 cm (0,4-2 in) 

Mérések memóriájának 
száma 

50 



6 
 

Tápellátási követelmény 
Elemek 1,5 V (AAA) alkáli elem X2 (IEC typ LR03) 

Testreszabható 
tartomány 

2,6 V – 3,6 V 

Környezet 
Üzemi feltételek Üzemi hőmérséklet: 15-40°C (59-104°F), Relatív páratartalom: 

≤85% 
Légköri nyomás: 70-106 Kpa 

Szállítási és tárolási 
feltételek 

Tárolási hőmérséklet: -20-55°C/-4-131°F, Relatív páratartalom: 
≤93% 
Légköri nyomás: 70-106 Kpa 

 

Méretek és súly 
Súly (akkumulátorok nélkül) 90 g 

Méretek Ho:138 mm x Szé:95 mm x Ma:40 mm 

Azonosság 
Tétel Megfelel a következőknek 

Berendezés osztályozása Biztonsági szabványok: EN 60601-1:2006+A1:2013, 

EN 60601-1-2:2015 

Védelem típusa Belső táplálású eszköz (elemes) 

Védelem szintje Alkalmazatlan rész 

Elülső panel és a tok jelzése EN ISO15223-1:2016 

Hőmérséklet EN ISO80601-2-56:2017 

Lakókörnyezeti egészségügyi ellátás 
környezete 

EN 60601-1-11:2015 

 

A mutatók számított értékei az ISO 80601-2-56 szerint 
Jelzők Számított érték 

Klinikai torzítás, △cb -0,027 

Hagyományos eltérés, σj 0,14 

A megállapodás korlátai, LA 0,26 

Klinikai ismételhetőség, σr 0,07 
Megjegyzés: A fenti értékek a HTD8818A klinikai adatok alapján kerülnek kiszámolásra. 

 

Biztonsági besorolás ME BESOROLÁS 
Védelem az áramütés okozta sérülések ellen ME eszköz belső tápellátással 

Alkalmazott rész Alkalmazatlan rész 

Védelem víz és részecskék bejutásával 
szemben 

IP22 

Üzemmód Folyamatos üzemelés 
Megjegyzés: Nem fertőtlenítésre szánt. Nem használható oxigéndús környezetben. 

 

2 - HASZNÁLAT 
 

 Elemek behelyezése 
Figyelem: Az érintés nélküli infravörös lázmérő nem működik lemerült elemekkel vagy 

bármilyen külső tápellátás által. Helyezz be új elemeket 

1) Nyomd meg az elemtartó fedelét a lázmérő testének irányában és a nyíl 

irányába, majd az elengedést követően nyisd fel. 2) Helyezz be 2 darab AAA 

elemet a + és - jelöléseknek megfelelően. 

3) Pattintsd vissza az elemek fedelét. 
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 Hogyan mérj 

A lázmérő használata előtt 
Használat előtt olvasd el és értelmezd a kézikönyv összes figyelmeztetését. 
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• A lázmérőt a homlok közepéhez kell 
igazítani a testhőmérséklet méréséhez 

(a szemöldök között, kissé felette), 

tartsd be az 1-5 cm távolságot, nyomd 
meg a Bekapcsolás gombot (3), a 

hőmérséklet azonnal megjelenik a 

kijelzőn (lásd 2. ábra). 

2. ábra: Mérési helyzet és távolság 

 

• Ha a környezeti hőmérséklet túlságosan megváltozik, például úgy, hogy a lázmérőt az 

egyik helyről egy olyan másikra viszed, ahol eltérő a hőmérséklet, hagyd a lázmérőt 

30 percig alkalmazkodni ehhez a helyhez, ahol a hőmérséklet 15 – 40°C közötti. 

• A tesztelt személy körül lévő kültéri környezetnek stabilnak kéne lennie nagy huzat, 

klíma és egyebek nélkül. 

• Ha egy személy a méréshez hidegebb környezetből melegebbe megy át, 5 percen át 

akklimatizálódnia kéne, hogy megfeleljen a környezeti hőmérsékletnek. 

• Várj legalább 1 másodpercet a következő mérésig. Amennyiben 5  mérést végzel el 

gyorsan egymás után, a további mérésig legalább 30 másodpercet kéne várnod. 

 

• Ne használd a lázmérőt közvetlen 

napsütésben. 

• Ha valamilyen oknál fogva nem 

tudod a homlokon megmérni a 

hőmérsékletet, próbáld meg a fül 

mögötti mérést (lásd 3. ábra) 

 
3. ábra: Mérés fül mögött 

 

Általános beállítások és használat 
▪ Indítsd el a mérést 

1.Kapcsold be a lázmérőt a bekapcsolás gomb megnyomásával (3). A lázmérő öntesztet hajt 

végre, és 2 másodpercig megjeleníti az összes jelzőt. 

2.Irányítsd a lázmérőt a homlok közepére, tartsd be az adott távolságot, és nyomd meg a 

bekapcsolás gombot. A lázmérő 1x sípol. A mérés elkészült, olvasd le a lemért értéket. 

 

Megjegyzés: 

1) Az összes jelző megjelenítését követően hangjelzés hallható (3x sípol) A mérés 

végeztével a kijelzőn a lemért érték látható az értéknek megfelelő szín háttérvilágítása 

kíséretében (zöld, sárga, piros). A zöld legfeljebb 37,3 °C hőmérsékletet jelent (készen áll a 

további mérésekre). 37,4°C - 38°C tartományban sárga fényjelzés lesz látható 

(hőemelkedés). Kérlek, ügyelj a testhőre. 38,1°C felett a lázmérő pirosan világít, ami 

magas lázat jelent. Biztosítsd be a lehűtést, vagy látogasd meg a kezelőorvosodat. 

2) A mérési pontosság biztosítása érdekében várj legalább 30 másodpercet 5 egymást követő 

mérés után. 

▪ Mód változtatása 

Kapcsold be az eszközt, majd nyomd meg a „MODE” gombot, így megváltoztathatod a 

test és felületek közti hőmérséklet mérésének módját. A „body” a test hőmérsékletének, 

míg a „surface” a felületek, foyladékok, étel. stb. hőmérsékletének mérésére szolgál. A 

gyári alapértelmezett beállítás a "body" testhőmérséklet mód. 
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▪ Adatok visszahívása és törlése a memóriából 

Minden egyes lemért érték elmentésre kerül a memóriába. A memória összesen 50 tárhellyel 

rendelkezik. 

1) A lázmérő bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában nyomd meg a rajta lévő „MEMO” 

gombot, így megjelenítheted a lemért értékeket. 

2) Az üres memória ---°C vagy ---°F módon van megjelenítve. 

3) A lemért értékek elmentésre kerülnek, legfeljebb 50 mérés fér el a memóriában, ezt 

követően a legrégebben lemért érték helyére az új mérés kerül. 

4) A memória törlése bekapcsolt lázmérő esetén hajtható végre. Nyomd meg a „MEMO” 

gombot és addig tartsd azt, amíg meg nem jelenik a CLR felirat a kijelzőn, ami azt jelenti, 

hogy a hosszú sípolást követően az összes lemért érték törlésre kerül. 

▪ Paraméterek beállítása 

Ez a termék lehetővé teszi a mérési paraméterek beállítását az egyén igényeinek 

megfelelően. A mérés paraméterei a SET gomb hosszú megnyomásával érheted el. 

1) Beállítható mértékegységek (°C - °F) - F1 

A lázmérő bekapcsolt állapotban van. A SET gomb hosszú megnyomásával átléphetsz az 

F1 módba. Azt követően, hogy elengeded a SET gombot, a kijelzőn megjelenik az Unit, a 

jobb felső sarokban a °C villog. A 

„MODE” vagy a „MEMO” gombokkal a °C °F-re változtatható, az ismételt megnyomás 

visszaállítja az előző beállítást. A mértékegység kiválasztását a SET gomb megnyomásával 

erősítheted meg, így az F2 módba lépsz át, ezt követően újra megnyomod a SET gombot, 

így F3 módba lépsz át, ezt követően újra megnyomod azt és az F4 módba lépsz, ezt 

követően kikapcsolod az eszközt. A mértékegység váltása elmentésre került. A gyári 

alapbeállítás °C. 

2) A láz és a háttérvilágítás színének beállításai - F2 

Ismételd meg az 1-es pontban leírtakat. F1 módban röviden nyomd meg a SET gombot, így 

az F2 módba lépsz át, a kijelzőn 38,1 °C villog. A „MODE” gomb megnyomásával 

csökkentheted a láz határát (0,1 °C lépésenként), a „MEMO” gomb megnyomásával pedig 

növelheted a láz határát (0,1 °C lépésenként). A láz határával a piros színű háttérvilágítást 

is változtatod. A MEMO vagy a MODE gombok hosszabb megnyomásával felgyorsíthatod 

a hőmérséklet beállításának folyamatát. A hőmérséklet beállítását a SET gomb 

megnyomásával erősítheted meg az 1-es pontban leírtak alapján. A láz határértékének 

beállítása elmentésre került. A gyári alapbeállítás 38,1 °C. 

3) A hangjelzés bekapcsolása/kikapcsolása - F3 

Ismételd meg az 2-es pontban leírtakat. Az F2 módban röviden nyomd meg a SET gombot, 

így az F3 módba jutsz, ahol a kijelzőn az ON hangjelzés villog. A „MODE” gomb vagy a  

„MEMO” gomb megnyomásával kikapcsolhatod (OFF), vagy visszakapcsolhatod a 

hangjelzést. A SET gomb megnyomásával jóváhagyod a hangjelzés beállítását, az F4 

módba jutsz, ezt követően kikapcsolod az eszközt. A gyári beállítás a bekapcsolt 

hangjelzés. 

4) F4 módban akár 5 °C-kal is csökkentheted vagy növelheted a mért értéket a valós 

értékhez képest. A hőmérsékletet a „MEMO” gombbal növelheted, míg a „MODE” 

gombbal csökkentheted. A változtatásokat a SET gomb megnyomásával hagyhatod jóvá. 

 

▪ Az ON/OFF hangjelzés gyors megváltoztatása 

A lázmérő bekapcsolt állapotban van. Röviden nyomd meg a SET gombot, a kijelzőn az 

OFF felirat jelenik meg. A SET következő rövid megnyomását követően a hangjelzést ON-

ról OFF-ra változtathatod. 
 

▪ Újraindítás - a gyári beállítások visszaállítása 

A lázmérő bekapcsolt állapotban van. Hosszú ideig nyomd le a MODE gombot mindaddig, 

amíg meg nem jelenik a 
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„rst” felirat. 2 másodperc elteltével az F1-F4 beállításai gyárira állítódnak vissza. 
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3 - HIBÁK 
 

 

Jelentés Helyzet Megol
dás 

 

 

 

A mért hőmérséklet az emberi test 

normál hőmérsékleti tartományán kívül 

esik. 
(34,0-43,0°C vagy 93,2-109,4°F). 

 

 
Bizonyosodj meg arról, hogy a 
mérést a homlokon, vagy a test egyéb 

részén végezted el. 

 

 

 

 

Mérés több, mint 1-5 cm távolságból. Az optimális távolság 1 cm. 

Mérés rossz pozícióból. Ismételd meg a 2.2 fejezet alapján. 

Haj a homlokon, verejtékes homlok. 
Távolítsd el a hajat a homlokról, 

majd 5-10 perc elteltével 
ismételd meg a mérést. 

Néhány ember testhője alacsonyabb. Csupán a magasabb testhőre fókuszálj. 
 

 

A helyiségben lévő levegő 
túlságosan alacsony vagy túl 

magas. 

Menj olyan helyiségbe, ahol a 

hőmérséklet 15-40°C tartományba 

esik, várj 30 percet a további 
mérésig. 

 

 

 
A kijelző villog, azonnal kikapcsol. 

 

Cseréld le az elemeket újakra, vagy 

az eszköz sérült, javításra szorul. 

 

 
Az elemek gyengék, lemerültek. Cseréld ki az elemeket újakra. 

 

 

 

A környezeti hőmérséklet túl gyorsan 
változik. 

 

Stabil hőmérsékletű helyiségben végezd 
el a mérést. 

 

 

①Az eszköz ki van kapcsolva. 

②Helytelenül behelyezett elemek. 

③Az elem lemerült. 

④Üres kijelző. 

①Nyomd meg a bekapcsolás gombot. 

②Ellenőrizd az elemek polaritását. 

③Cseréld ki az elemeket újakra. 

④Vedd fel a kapcsolatot az 

értékesítővel. 

 

 

4 - ELEMEK CSERÉJE  
 

1. Bizonyosodj meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva. Nyisd ki az elemtartó fedelét a 

fedélen látható nyíl irányába. 

2. Távolítsd el a régi elemeket, és cserél ki őket 2 új, AAA típusú elemre. Ellenőrizd, hogy az 

elemek megfelelően vannak-e behelyezve (polaritás + és -). 

3. Csúsztasd vissza és csukd be az elemtartó fedelét. 

A használt elemeket ne a szokásos háztartási hulladékba dobd, hanem vidd az erre a célra szánt 

gyűjtőhelyre. 

4. Ha a készülék az elemek cseréje után le van blokkolva, vedd ki az elemeket, és helyezd 

vissza őket 30 másodperc elteltével. 

 

Figyelmeztetés 

Ne töltsd, ne szereld szét és ne dobd tűzbe az elemeket. 
1. Az új és korábban még nem használt elemek élettartama 2000 mérés normál használat esetén. 
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2. A legjobb, ha márkás alkáli elemeket használsz, ne használj újratölthető elemeket. 

3. Ha hosszú ideig nem használod a lázmérőt, vedd ki az elemeket a készülékből. 
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5 - TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS  
 

Az érzékelő lencséje nagyon érzékeny. Nagyon fontos megvédeni a lencsét a 

szennyeződésektől és a sérülésektől. Tiszta, puha ruhával tisztítsd meg a készülék felületét és 

az LCD kijelzőt. Ne használj oldószereket, és ne merítsd vízbe vagy bármilyen folyadékba a 

lázmérőt. 

A lázmérőt mindig -20 és 55 °C között, 93% alatti páratartalom mellett tárold. Javasoljuk, 

hogy a lázmérőt száraz, pormentes helyen tárold. Ne tedd ki a lázmérőt közvetlen 

napfénynek, magas hőmérsékletnek/páratartalomnak vagy más szélsőséges körülményeknek, 

különben a készülék funkciói korlátozottak lehetnek. 
Ha a környezeti hőmérséklet túlságosan megváltozik, például úgy, hogy a lázmérőt az egyik helyről 
egy olyan másikra viszed, ahol eltérő a hőmérséklet, hagyd a lázmérőt 30 percig alkalmazkodni ehhez 

a helyhez, ahol a hőmérséklet 15 °C és 40 °C közötti. 

 

6 - HULLADÉK KEZELÉSE  
 

• A használt elemeket ne a szokásos háztartási hulladékba dobd, hanem vidd az erre a 

célra szánt gyűjtőhelyre. 

• Műszaki élettartama végén a készüléket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt 

megsemmisíteni. Válaszd szét ezt a terméket más típusú hulladékoktól, és 

felelősségteljesen, környezetbarát módon hasznosítsd újra. Tartsa be a vonatkozó helyi 

előírásokat. 

 

7 - GARANCIA 
 

Az érintés nélküli infravörös lázmérőre a vásárlás napjától számított 2 

évig terjedő garancia vonatkozik. A garancia a következő esetekre nem 

vonatkozik: 

- Az eszköz sorozatszáma törlődik vagy olvashatatlan. 

- A készülék sérülése egy másik eszközzel való helytelen csatlakoztatás miatt. 

- A készülék sérülése baleset következtében. 

- Az eszközön végrehajtott bármilyen szakszerűtlen beavatkozás vagy illetéktelen 

személy általi módosítás. 

- Az elemekre és a csomagolásra nem vonatkozik a garancia. 

Az eszköz reklamációjához be kell nyújtani egy kitöltött garancialevelet az eredeti vásárlási 

bizonylattal együtt, amely tartalmazza a vásárlás dátumát. Ha a terméket az interneten 

vásároltad, akkor legalább a vásárlás igazolásával kell igazolnod a vásárlást. A garancia 

lejárta után a szolgáltatások felszámolásra kerülnek. 
 

Megjegyzés 

1. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel a készülékkel kapcsolatban, mint például a 
beállítással, a karbantartással vagy a használattal kapcsolatos kérdések, kérlek, fordulj a 

HeTaiDaTechnology Co., Ltd. szervizszemélyzetéhez, vagy vedd fel a kapcsolatot a vállalat 

Magyarországi kereskedőjével vagy képviselőjével. Na nyisd ki vagy javítsd önmagad a 
készüléket. 

2. Váratlan műveletek vagy események esetén fordulj a HeTaiDaTechnology Co., Ltd.-hez vagy 

a kereskedőhöz. 

3. Professzionális használat esetén 2 évente kalibrálni kell a műszert.  A megfelelő működés 
biztosításához szükséges kalibrálásra még a készülékre mért erős ütést követően is szükség 

van. 

4. Az ügyfél a tervezett üzemeltető. Az ügyfél elvégezheti a mérést, valamint az elemek cseréjét. 

Az eszközt és annak kiegészítőit a jelen kezelési utasításnak megfelelően tartsd karban. 
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8 - ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSI NYILATKOZAT (EMC)  
 

1) Ezt a berendezést a KÍSÉRŐ DOKUMENTUMOKban megadott információknak megfelelően kell 

telepíteni és üzembe helyezni. Ez a termék különleges EMC-óvintézkedéseket igényel, és a mellékelt 
EMC-információknak megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni. A hordozható és mobil 

rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések hatással lehetnek erre a berendezésre. 

2) Figyelmeztetés: Ne használj a készülék közelében mobiltelefont vagy egyéb olyan eszközt, amely 

elektromágneses teret bocsát ki. Ez meghibásodást okozhat az egységben. 
3) Figyelmeztetés: Ezt az eszközt alaposan tesztelték és ellenőrizték a megfelelő működés és működés 

biztosítása érdekében! 

4) Figyelmeztetés: Ezt az eszközt nem szabad más eszközök közelében vagy más eszközökkel együtt 
használni, szükség esetén ellenőrizd a megfelelő működést. 

 

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses 
kibocsátás 

Az érintés nélküli infravörös lázmérő az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való 
használatra szolgál. A készülék vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben 

használja majd az eszközt. 
Kibocsátá

si teszt 
Azonossá
g 

Elektromágneses környezet - követelmények 

 
RF-kibocsátás CISPR 11 

 
1-es csoport 

Az érintés nélküli infravörös lázmérő csak belső 

működéséhez használja az RF energiát. Ezért RF-

kibocsátása nagyon alacsony, és valószínűleg nem okoz 

interferenciát a közeli elektronikai berendezésekben. 
RF-kibocsátás CISPR 11 B osztály Az érintésmentes infravörös lázmérő minden 

létesítményben használható, beleértve a háztartásokat és a 

lakásokhoz használt épületeket ellátó kisfeszültségű 

nyilvános hálózathoz közvetlenül csatlakozó 

berendezéseket is. 

Harmonikus emissziók IEC 61000-3-
2 

Nem 
használható 

Feszültségingadozások/oszcillá

ló emissziók IEC 61000-3-3 
Nem 

használható 

 
Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - Elektromágneses immunitás 

(ellenállás) 

Az érintés nélküli infravörös lázmérő az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való 

használatra szolgál. A készülék vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben 

használja majd az eszközt. 

Ellenállósági 

teszt 

IEC 60601 
tesztelési szint 

Azonossági 

szint 

Elektromágneses környezet - 

követelmények 

Elektrosztatiku

s kisülés 
(ESD) IEC 

61000-4-2 

± 6 kV érintkezés 

±15 kV levegő 

± 6 kV érintkezés 

±15 kV levegő 

A padlónak fából, betonból vagy kerámiából 

kell lennie. Amennyiben a padló 

szintetikus anyaggal fedett, a relatív 
páratartalomnak legalább 30 %-nak kell 

lennie. 

Elektromos 

gyors 

átmenet/kisütés 

IEC 61000-4-4 

±2 kV áramellátó 

hálózatoknál 

± 1 kV az 

ellátó/kimenő 

hálózatoknál 

Nem használható A hálózati ellátás minőségének a tipikus 

kereskedelmi vagy kórházi környezet 

szintjén kell lennie. 

Lökőfeszültség 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV vonalból vonalba 

± 2 kV vonalból földbe 

Nem használható A hálózati ellátás minőségének a tipikus 

kereskedelmi vagy kórházi környezet 

szintjén kell lennie. 

Feszültségesések, 

rövid 

megszakítások és 
feszültségingadoz

ások az IEC 

61000-4-11 

hálózati 

hálózatokon 

<5% Uᴛ (>95% 
csökkenés Uᴛ) 0,5 
ciklus esetén 

Nem használható A hálózati ellátás minőségének a tipikus 

kereskedelmi vagy kórházi környezet 

szintjén kell lennie. Ha a felhasználónak 
még akkor is szüksége van az érintés nélküli 

infravörös lázmérő folyamatos működésére, 

ha a hálózati áramellátás megszakad, akkor 

ajánlott a készüléket folyamatos 

áramforrásból vagy akkumulátorból táplálni. 

40% Uᴛ (60% 

csökkenés Uᴛ) 5 

ciklus esetén 

70% Uᴛ (30% 

csökkenés Uᴛ) 25 

ciklus esetén 

<5% Uᴛ (>95% 

csökkenés Uᴛ) 5 



15 
 

másodperc esetén 

Hálózati 

frekvencia 

mágneses mezője 

(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m A hálózati frekvenciájú mágneses térnek 

olyan szinten kell lennie, amely  

jellemző tipikus kereskedelmi vagy kórházi 
környezetben. 

Megjegyzés: Uᴛ az AC hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt. 
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Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - Elektromágneses immunitás 
(ellenállás) 

Az érintés nélküli infravörös lázmérő az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való 

használatra szolgál. A készülék vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben 

használja majd az eszközt. 

Ellenállósági 

teszt 

IEC 60601 
tesztelési szint 

Azonossági 

szint 

Elektromágneses környezet - követelmények 

 
 

Irányított RF 

IEC 61000-4-6 

 
 

 

Kibocsátott RF 

IEC 61000-4-3 

 
 

3 Vrms 

150 kHz - 

80 MHz 

 
 

10 V/m 

80 MHz - 

2,5 GHz 

 
 

Nem 

használható 

 
 

 

 

10 V/m 

Hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs 

eszközöket nem szabad használni az érintés nélküli 

infravörös lázmérő bármely része közelében, beleértve 

a kábeleket is, pl. nem lehetnek közelebb, mint az adó 

frekvenciájára vonatkozó egyenletből számított ajánlott 

távolság. 

Ajánlott távolság 

d = 1,2 √P 
d = 1,2 √P 80 MHz - 800 MHz 

d = 2,3 √P 800 MHz - 2,5 GHz 

ahol P az adó maximális névleges kimenő 

teljesítménye wattban (W) az adó gyártója szerint, és d 

az ajánlott távolság méterben (m). 

A rögzített rádiófrekvenciás adók térerősségének, 
amelyet egy elektromágneses helyszíni felmérés 
határoz meg, az egyes frekvenciatartományokban 
kisebbnek kell lennie, mint a megengedett 
megfelelőségi szint. A következőkkel jelölt eszközök 

közelében interferencia léphet fel: 

MEGJEGYZÉS 1: 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 
MEGJEGYZÉS 2 Ezek az irányelvek nem minden esetben érvényesek. Az elektromágneses terjedést befolyásolja 

azok abszorpciója és visszaverődése az épületekből, tárgyakból és emberekből. 

a. Az olyan rögzített adók, mint például bázisállomások rádió (mobil/vezeték nélküli) telefonokhoz és földi 

mobil rádióállomások, amatőr adók, AM és FM rádióadások és a televíziós adás bázisállomások 

térerősségét elméletileg nem lehet pontosan meghatározni. A rögzített RF adók jelenléte miatti 

elektromágneses környezet értékeléséhez mérlegelni kell az elektromágneses hely felmérését. Ha a mért 

térerősség azon a helyen, ahol az érintés nélküli infravörös lázmérőt használják, meghaladja a fenti RF 

megfelelőségi szintet, ellenőrizni kell a lázmérő megfelelő működését. Ha a készülék rendellenes 

teljesítményét észleled, további intézkedésekre, például az érintés nélküli infravörös lázmérő 

átirányításához vagy áthelyezéséhez lehet szükség. 
b. A 150 kHz - 80 MHz közötti frekvenciatartományban a térerősségnek 10 V/m alatt kell lennie. 

 
 

Javasolt távolságok hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök és az érintés 

nélküli infravörös lázmérő között 

Az érintés nélküli infravörös lázmérő elektromágneses környezetben való használatra szolgál, amelyben a 

sugárzott rádiófrekvenciás interferencia szabályozva van. Az érintés nélküli infravörös lázmérő vásárlója vagy 

felhasználója az alábbi ajánlásnak megfelelően segíthet az elektromágneses interferencia megelőzésében azáltal, 
hogy betartja a minimális távolságot a hordozható és mobil RF kommunikációs eszközök (adók) és a lázmérő 

között, mindezt  
a kommunikációs eszköz maximális kimenő teljesítménye szerint. 

Az adó maximális 

névleges 

teljesítménye (W) 

Elválasztási távolság az adó frekvenciájához képest (m) 

150 kHz - 80 MHz 

d = 1.2√P 

80 MHz - 800 MHz 

d = 1.2√P 

800 MHz - 2,5 GHz 

d = 2,3√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 
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A fentiekben fel nem sorolt névleges maximális kimenő teljesítményű adók esetében az ajánlott d távolság 

(méterben) megadható az adó frekvenciájára érvényes egyenlet segítségével, ahol P az adó legnagyobb névleges 

kimenő teljesítménye wattban (W) az adó gyártója szerint. 

MEGJEGYZÉS 1: 80 MHz-en és 800 MHz-en a távolság a magasabb frekvenciatartományra érvényes. 

MEGJEGYZÉS 2: Ezek az irányelvek nem minden esetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését 

befolyásolja az épületekből, tárgyakból és emberekből származó abszorpció és visszaverődés. 
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9 - TESTHŐ 
 

• A testhőmérséklet személyenként változó, valamint a nap folyamán változik. Ezért 

ajánlott, hogy ismerd a homlok normál (egészséges) hőmérsékletét a nap folyamán, és 

össze tudd azt hasonlítani a jelenleg mért hőmérséklettel. 

• A testhőmérséklet körülbelül 35,5 °C és 37,8 °C között mozog. Annak 

megállapításához, hogy van-e lázad, össze kell hasonlítanod a normál (egészséges) 

hőmérsékletet az újonnan mért hőmérséklettel. Ha a hőmérséklet több mint 1 °C-kal 

magasabb, akkor általában láz mutatható ki. 

• A test különböző mérési helyei (végbél, hónalj, száj, fül) különböző hőmérsékleteket 

mutatnak. Ezért nem helyes összehasonlítani a különböző helyekről mért értékeket. 

• Az alábbiak a tipikus hőmérsékletek felnőttek számára különböző mérési helyek alapján: 

o Rektális: 36,6 - 38°C. 

o Hónalj 34,7 – 37,3°C. 
 

Az ASTM laboratóriumi pontossági követelményei 37 °C-os kijelzőtartományban ± 0,2 °C-ra 

vannak beállítva az infravörös lázmérőknél, míg a pontosságot illető ASTM E667-86 és 

E1112-86 szabványok ± 0,1 °C-ot határoznak meg az üveg- és elektronikus lázmérőkre. 

 

Figyelmeztetés: Ez az infravörös lázmérő megfelel az ASTM szabvány (E1965-98) 

követelményeinek, az 5.2.2. függelék kivételével. Az alany hőmérsékletét 34,0-43,0 °C között 

jeleníti meg. A HetaidaTechnology Co., Ltd., 4F, BaishidaHigh-Tech Park, 

XiandongIndustrialArea, DalingshanTown, Dongguan City, Guangdong, Kína) teljes 

felelősséget vállal e termék szabványnak való megfeleléséért. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


